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, صرمفي الكشف عن واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال  هدفت الدراسة الحالية إلى

ف الوقوالتعرف إلى التحديات المعاصرة المؤثرة على القدرة المؤسسية لرياض األطفال, وو

ع وضمع فى مجال القدرة المؤسسية لرياض األطفال،  2030على أهم متطلبات رؤية مصر 

مدت واعت, 2030فى ضوء رؤية مصر  في مصرسبل مقترحة لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال 

على ا طبيقهتق أهدافها على المنهج الوصفي المسحي, وأداة االستبانة، والتي تم الدراسة فى تحقي

طفال ( فرداً من موجهي ومديري ومعلمات رياض األ483عينة عشوائية طبقية بلغ  عددها )

من  وتوصلت الدراسة إلى مجموعةبخمس إدارات تمثل الموقع الجغرافي لمحافظة البحيرة، 

راوحت تبانة المئوية لدرجة استجابة عينة الدراسة على محاور االست أن النسبةالنتائج أهمها؛ 

 لقدرةابين كبيرة وضعيفة وكانت ترتيبها كالتالي؛ المحور الثاني المشكالت التي تواجه 

سية ، ثم المحور الثالث مقترحات تطوير القدرة المؤسفي مصرالمؤسسية لرياض األطفال 

غت يث بل، حفي مصرع القدرة المؤسسية لرياض األطفال لرياض األطفال، ثم المحور األول واق

. (54.984(، )89.165(، )89.625بالترتيب) على المحاورالنسبة المئوية لدرجة االستجابة 

تجابات بين اس (0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائية وجودكما أظهرت النتائج 

ول ورين األبالنسبة للمح، حضر( -للمدرسة )ريفالموقع الجغرافي أفراد العينة تبعًا لمتغير 

ا ال توجد (, على الترتيب، بينم3.66(, )6.187-)والثالث من االستبانة، حيث جاءت قيمة )ت(

ة ءت قيمحيث جا الموقع الجغرافيفروق ذات داللة إحصائية على المحور الثاني ترجع لمتغير 

( 0.05) اللة إحصائية عند مستوى داللةفروق ذات د (. كما أظهرت النتائج  وجود0.98))ت( 

ور لمحا معلمة( بالنسبة -مدير -بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير الوظيفة )موجه

 .تيب(، على التر18.107(، )9.178(، )734.756، حيث جاءت قيمة )ف( )الثالثةاالستبانة 

 2030رؤية مصر  -رياض األطفال  -القدرة المؤسسية  -:  تطويرالكلمات المفتاحية
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Developing the Kindergarten Institutional Capacity in Egypt in Light 

of the Requirements of Egypt’s Vision 2030 

Eman Samy Abdul-Nabi Mohamad 

Lecturer, Deparment of Foundations of Education,  

Faculty of Education-Damanhour University 

Abstract   

The current study aimed at identifying the reality of institutional capacity 

of kindergartens in Egypt, pointing out the contemporary challenges affecting 

the institutional capacity of kindergartens, determining the most important 

requirements of Egypt’s vision 2030 as well as providing suggestions for 

developing institutional capacity of the Egyptian kindergartens in light of 

Egypt’s vision 2030. The study depended on the descriptive survey research 

method to achieve the aforementioned goals. A questionnaire was administered 

to a stratified random sample of kindergarten supervisors, managers and female 

teachers (n= 483) within the five educational districts representing the whole 

geographic location of Behira. Results concluded that the percentages of the 

participants’ scores on the questionnaire dimensions ranged between high and 

low. They were ordered as follows: the second dimension related to problems 

challenging the kindergarten institutional capacity, the third dimension 

including suggestions for developing the kindergarten institutional capacity and 

the first dimension addressing the reality of institutional capacity of the 

Egyptian kindergartens. Values of the response scores on these dimensions 

were (89.625), (89.165) and (5.984), respectively. Results also indicated that 

there were statistically significant differences (a=0.05) among the participants’ 

responses on both first and third dimensions attributed to the school location 

(rural - urban). The t-values were (-6.187) and (3.66), respectively. Regarding 

the second dimension, there were no statistically significant differences 

according to the school location (t-value was 0.98). There were statistically 

significant differences (a=0.05) among the participants’ responses on all 

dimensions attributed to the job nature (supervisor – manager – female 

teacher). The f-values were (734.756), (9.178) and (18.107), respectively. 

 Key Words: Developing - Kindergarten -Institutional Capacity - Egypt’s 

Vision 2030 
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 مقدمة

الف لي تطوراً كبيراً فى جميع المياادين، حياث تواجاه المنظماات علاى ا اتيشهد العصر الحا

والوصاول  مجاالت نشاطاتها تحديات متزايدة تدعوها إلى العمل من أجل التطوير المستمر لفعاليتها،

 (16، 2018،  محمد، ومصطفىإلى مستويات أعلى من الكفاءة واإلنتاجية.)

ي بما بمدى اهتمامها وتطويرها لنظامها التربوولما كان يقاس تقدم األمم والمجتمعات 

يااتالءم مااع مسااتجدات العصاار ومعطياتااه؛ لاالا وجااب علااى المؤسسااات التربويااة ومنهااا رياااض 

لااى األطفااال أن تسااعى إلااى تطااوير المنظومااة التربويااة والتعليميااة والعماال الجاااد المتواصاال ع

، 2012. )الشاويحي، و محماد، تحديث التعليم وتطويره بما يتالءم ومتطلبات المجتماع وتنميتاه

18) 

 لالل  وجهات الحكوماة المصاارية اهتمامهاا إلاى التعلاايم بجمياع مراحلاه بمااا فاي ذلا  مرحلااة

عمال علاى وت ،رياض األطفال، رغبة منها فاى رفاع الجاودة التعليمياة التاي تعاد أداة التنمياة ونمايتهاا

وادر حتياجااات المجتمااع ماان الكااالتكاماال المعرفااي والمهاااري والوجااداني ل فااراد ماان أجاال الوفاااء با

تكلفة ووأقل جهد  ،المتخصصة القادرة على المنافسة، بقصد تحقيق األهداف التعليمية بأفضل الطرق

 (255، 2015)أبو راضى، ومطابقة للمتطلبات التربوية المرغوب فيها. ،ممكنين

ذات لاى التحااق الطفال بمؤسساات إمصر  يوتهدف المعايير القومية لرياض األطفال ف

ودة لدرجاة اتساام مظلاة الجاا، ا ومهنيًاء ماؤهلين تربويًاآكفاأومعلماين  ،قدرات مؤسسية عالياة

لضامان  الهيئاة القومياة) .واالعتماد لتشمل رياض األطفال بكل مد التها وعملياتها ومخرجاتهاا

 ( 10، 2012الجودة واالعتماد، 

 يم وهاا2030صار ، أصاادرت الحكوماة المصارية رساامياً مرؤياة م2016بداياة عاام  يوفا

( 6-4طفال )مرحلة رياض األ يتسعى إلى رفع نسبة القيد العام ف ياستراتيجية التنمية المستدامة الت

 % .)الخطاة االساتراتيجية للتعلايم قبال100لاى إ% حتى تصال بنساية االساتعاب 80لى إسنة لتصل 

 (36،  2030- 2014 يالجامع

 2030-2014مصااار  يجااامعى فاااو قااد تضااامنت الخطااة االساااتراتيجية للتعلاايم قبااال ال

 برنامًجا  اًصاا بمرحلاة ريااض األطفاال يؤكاد علاى ضارورة إعاادة بارامج تادريب دورياة لرفاع

يااة )القادرة المؤسسااية والفاعل ؛كفااءة المعلمااات ماان  االل التركيااز علااى مجاالين رئيسااين همااا

تقاادير التعليميااة( نظااًرا لمااا يتضاامنة كاال مجااال ماان معااايير ومؤقاارات وممارسااات ومقاااييس ال

ة. تضاامن فااي النهايااة إلااى رفااع القاادرة المؤسسااية لرياااض األطفااال وتحقيااق الفاعليااة التعليمياا

 .(601، 2018)نوفل، 

عليهاا  ،تستطيع مؤسسة رياض األطفال التناافس فاي بيئاة عمال ساريعة التغييار يولك

روناة واالساتعداد بال واالساتجابة لاه بسارعة وم ،أن تكون قادرة علاى استشاعار التغييار القاادم

 (182، 2017البيئة المحيطة بها. )الحو، وعلي ،  يوقراءة التغيرات الموجودة ف

 .2030وال زال واقع ريااض األطفاال بعياد عان تحقياق اساتراتيجية مصار إلصاالم التعلايم 

 (221، 2019)الحرون، وعطوة 

ال يمكان أن ياتم إال  ،ياق أهادافها بفعالياةقدرة أي مؤسسة على تأدية وظائفها وتحقإن 

ماان   ااالل امااتالا تلاا  المؤسسااة للمااوارد اإلنتاجيااة المالئمااة؛ المتمثلااة فااي المااوارد البشاارية 

والمادية والمالية والتكنولوجية، فضاًل عن وجود بيئة مساعدة للمؤسسة تساعدها علاى العمال 

لهاا؛ األمار الالي  يقودهاا إلاى تحقياق وإنجاز رساالتها وتحقياق أهادافها بفعالياة وقاوة موجهاة 

نتائج مرغوبةم، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعلايم فاي مصار علاى  تحقياق الجاودة فاي 
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العملية التعليمية تسعى إلى إحداث التطوير الشامل للمؤسسات التعليمية المتمثلة في المادارس 

حاولاااة بناااء ال، المصاارية قاادرة المؤسسااية لهاااله بمااا فااي ذلااا  مؤسسااات رياااض األطفااال, مل

وكاالل  قاادرتها علااى  ،الماادارس؛ متضاامنة قاادرة المؤسسااة علااى الوجااود وقاادرتها علااى العماال

االرتباط, ومن ثم تحسين أدائها وتحقيق الميزة التنافسية والنمو في القارن الواحاد والعشارين. 

 (196، 2018)العلقامي، 

ساااليب الالزمااة فااى ضااوء مااا ساابق عرضااه يتضااا أن القاادرة المؤسسااية ماان أهاام األ

لحاة لتطوير وتحسين مؤسسات رياض األطفال  بمكوناتها المادية والبشرية, بل إنها ضرورة م

ء إليجاد أفضل بناا ،والتحديات المعاصرة فى الوقت الحاضر 2030فى ضوء استراتيجية مصر 

ية لتنظيمي لمؤسسات رياض األطفال في مصر, حتى تستطيع أن تحقق أهدافها بالكفاية والفاع

 المطلوبة.

 مشكلة الدراسة
ن تطااوير رياااض األطفااال أصاابا ضاارورة ملحااة لمواكبااة تحااديات القاارن الحااادي أبيااد 

 رياااض األطفاال يساااعد علاى إد ااال المعرفاة التربويااة يماان منطلاق أن التطااوير فا ،والعشارين

 يفاا يالجدياادة، وإضااافة تكنولوجيااا التعلاايم المعاصاارة علااى مااد الت وعمليااات النظااام التربااو

يث تحد يإدارة برامج(، بما يسهم ف -أدوات وسائل أنشطة -تجهيزات  –رياض األطفال )مرافق

ت  إلااى تطااوير العماال التربااوى فااي هااله المؤسساااوصااوالً  ،المااد الت، وزيااادة تفعياال العمليااات

 مؤسسااات رياااض األطفااال، وتحويلهااا إلااى أنماااط جدياادة تحظااى يلتغيياار األنماااط التقليديااة فاا

 (266، 2013إطار ثقافة وقيم المجتمع المصرى. )قطب، وعماد،  يز فبالجودة والتمي

إال إن مؤسسات رياض األطفاال تعااني مان مشاكالت عادة منهاا؛ أناه ال توجاد سياساات 

يلهاا واضحة لتربية طفل ما قبل المدرسة وال يوجد استراتيجيات أو  طط  فهي حالة يمكن تحو

وائية فال ماا قبال المدرساة علاى االرتجالياة والعشاإلى حيز التنفيال وإنماا تقاوم سياساة تربياة ط

 (85، 2009 وعدم التخطيط المسبق.)الجمال,

( علاى 2017(، ومحماد )2018(،  والماضاي)2011مطااوم ) ؛كال مان اتوتوكد دراس

مااات واالعتماااد علااى نظااام المعلو ،غلبااة المركزيااة لرياااض األطفااال فااي اتخاااذ القاارار التربااوي

 ادر المدربة.التقليدي وعدم توافر الكو

ليماي ( إلى أن مرحلة رياض األطفال ما زالت  ارج السالم التع 2013كما تؤكد دراسة رجائي )

بيئة األمر اللي يشير إلى وجود معوقات تتعلق ب ،وتعتمد على فصول ملحقة بالمدارس الخاصة

 الروضة ومدى توافر التجهيزات الالزمة.

فااي ن مؤسسااات رياااض األطفااال (أ 397, 2006وأكاادت دراسااة )محمااود، و راقااد ,

طفاال ال تحقق أهدافها وفلسفتها, كما أن غياب التقاويم المساتمر ألداء معلماات ريااض األ مصر

 أدى إلى نقص واضا في تطوير عملية التعليم بهله المؤسسات التعليمية المهمة. 

األمر اللي يادعو إلاى تطاوير القادرة المؤسساية لريااض األطفاال فاي مصار مان  االل 

لباات ماع تحدياد متط ،يل التحديات المعاصرة التي تواجه القدرة المؤسسية لريااض األطفاالتحل

واإلفاادة منهاا فاى وضاع سابل مقترحاة للقادرة المؤسساية لريااض األطفاال.  2030رؤية مصر 

 وعلى ذل  يمكن صياغة مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتية:

 ما واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال بمصر؟ 

 مصر؟ يما أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه القدرة المؤسسية لرياض األطفال ف 
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  ؟ في مصرفى مجال القدرة المؤسسية لرياض األطفال  2030ما متطلبات رؤية مصر 

 ماا السابل المقترحاة  لتطاوير القادرة المؤسساية لريااض األطفاال فاى ضاوء متطلباات رؤياة مصار 

 ؟2030

 أهداف الدراسة
 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف والتي تتمثل في:

  في مصرالكشف عن واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال. 

 .التعرف على التحديات المعاصرة المؤثرة على القدرة المؤسسية لرياض األطفال بمصر 

  ياض األطفال.في مجال القدرة المؤسسية لر 2030الوقوف على أهم متطلبات رؤية مصر 

  2030وضع سبل مقترحة لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر في ضوء رؤية مصر. 

 أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية هله الدراسة فى النقاط التالية:

تااازامن الدراساااة ماااع تزاياااد التااازام الدولاااة بتطاااوير مؤسساااات ريااااض األطفاااال وتحقياااق  .1

 امة.للتنمية المستد 2030استراتيجية مصر 

 تسهم الدراسة في إثراء المعرفاة النظرياة المرتبطاة بموضاوم القادرة المؤسساية لريااض .2

 األطفال فى الكتابات العربية.

ة مصاار تحاااول مواكبااة االتجاااه العااالمي نحااو االهتمااام بمرحلااة رياااض األطفااال فااي ضااوء رؤياا  الدراسااة .3

2030. 

 مصطلحات الدراسة 
 :Development التطوير .1

مخطط يهدف إلى تغيير األنظمة والسلوا وتحسين كفااءة المؤسساة.  هو نسق نظامي

(Glenda,C E., 2014, 24) 

ام ويمكن تعريفاه اجرائياا بأناه مجموعاة مان التغييارات اإليجابياة التاي تحادث فاي نظا 

لتنظيماي رياض األطفال بقصد زيادة فعاليته وتحقيق كفاءته اإلنتاجياة، مان  االل تغييار بنائاه ا

 لعشرين.ليكون أكثر مواكبة لمعطيات التقدم العلمي والتكنولوجي الموجود في القرن الحادي وا

 :Institutional Capacity مؤسسيةالقدرة ال .2

مقاادرة المؤسسااة علااى األداء بكفاااءة ماان  ااالل المااوارد البشاارية تعاارف علااى إنهااا 

د ، ماع وجاووالمادية المتاحة؛ وذل  لتحقيق رسالتها، وغاياتها، وأهدافها االستراتيجية المعلنة

ليات هيكااال تنظيماااي مالئااام ينطاااوي علاااى عالقاااات واضاااحة للسااالطة، وتحدياااد دقياااق للمسااائو

واال تصاصااات، وفااي ظاال قيااادة أكاديميااة وإداريااة موجهااة بااالتخطيط االسااتراتيجي، وتتصااف 

ء نظم بالمصداقية والشفافية، إضافة إلى قدرة المؤسسة على التفاعل مع المجتمع، وعلى إنشا

ة ضامان جاوددا لية إلدارة الجودة، وإجراء التقويم المستمر ألدائها الكليم. )الهيئة القومياة ل

 (146، 2009تعليم واالعتماد، ال

إجرائيا بأنها تحقيق الجودة الشااملة  لرياض االطفال ويمكن تعريف القدرة المؤسسية

بريااض األطفاال مان  االل مجموعاة القواعااد والشاروط المحاددة لبنيتهاا التنظيمياة وإمكاناتهااا 

ة مجاااالت البشارية والماديااة، حيااث إنهااا مليااات ومجاااالت ضامان جااودة التعلاايم وتتضاامن  مساا

المشااااركة  -الماااوارد البشاارية والمادياااة -القياااادة والحوكمااة -فرعيااة هاااي: الرؤيااة والرساااالة
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ضمان الجودة والمساءلة، ويتضمن كل مجال من هله المجاالت الفرعياة مجموعاة  -المجتمعية

 من المعايير والمؤقرات والممارسات ومقاييس للتقدير.

 : 2030 رؤية مصر -3

ار نظام إط يحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفتعرف على إنها ماتا

ى مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكاون مرتكازاً علاى الماتعلم والمتادرب القاادر علا

ق ملاة وإطاالالتفكير والمتمكن فنياً وتقنيااً وتكنولوجياا، وأن يسااهم أيًضاا فاي بنااء الشخصاية المتكا

ل ر علاى التعامااإمكاناتهاا إلاى أقصاى مادى لماواطن معتاز بلاتاه، ومساتنير، ومبادم، ومسائول، وقااد

 (2019، أغسطس 2030والعالمية. )استراتيجية رؤية مصر  اإلقليميةتنافسياً مع الكيانات 

إجرائيااا  بأنهااا مجموعااة ماان الممارسااات والعمليااات  2030ويمكاان تعريااف رؤيااة مصاار 

المنظمااة التااي تقااوم علااى تطااوير وتحديااد الوضااع الااراهن لمؤسسااات رياااض األطفااال دا ليًااا 

النتقاال ادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحاديات القائماة والمتوقعاة، مان أجال او ارجياً لإلف

 ماان الوضااع الااراهن إلااى الوضااع المااأمول فااي المسااتقبل، بمااا يحقااق القاادرة التنافسااية لرياااض

 األطفال بفاعلية عالية. 
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 : حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: 

طفال وتتمثل في تقديم تصور مقترم لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األ الحدود الموضوعية:

 .2030في ضوء متطلبات رؤية مصر 

فظاة ماوجهين والماديرين ومعلماات ريااض األطفاال بمحا: تتمثل في عينه مان الالحدود البشرية

 .البحيرة

هي وستبانة، يق االوتتمثل فى المدة التى استغرقتها الباحثة في تطب: الحدود الزمانية والمكانية

بخمااس إدارات بمديريااة م، وتاام التطبيااق 2020_ 2019الدراسااى  التاارم األول ماان العااام

 .تمثل الموقع الجغرافي لمحافظة البحيرة، بالبحيرة التربية والتعليم

 الدراسات السابقة
ن المحا  يلي عرض الدراسات العربية أواًل ثم الدراسات األجنبية، مع التنبيه علاى أ فيما

 لي:الرئيس في أولوية العرض هو التسلسل الزمني من األقدم ل حدث، وذل  على النحو التا

( اساااتهدفت رصاااد وتحليااال الكتاباااات عااان القااادرة 2009دراساااة  الاااد، وعبااادالرازق)

فااي ضااوء معااايير الجااودة الشاااملة، وتحديااد أوجااه  تماعيااةجالمؤسسااية لمنظمااات الرعايااة اال

ب مااع معااايير الجااودة الشاااملة فااي جاناا جتماعيااةالتطااابق بااين أداء بعااا منظمااات الرعايااة اال

ها علاى القدرة المؤسسية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأداة االستبانة التي تم تطبيق

منظمااات العاملااة فااي مجااال الرعايااة ( ماان أعضاااء مجااالس إدارات بعااا ال46عينااة بلغاات)

يااا والمنتمااين إلااى الجمعياة الشاارعية بفروعهااا بمركااز ملاوى وقريااة أم قمااص بالمن جتماعياةاال

وعددها أربع مؤسسات، ومؤسستان من جمعيات تنمياة المجتماع فاي نفاس النطااق الجغرافاي، 

 ي ضاوء معااييرف جتماعيةوتوصلت الدراسة إلى ضعف القدرة المؤسسية لمنظمات الرعاية اال

 االرتقاااءالجااودة الشاااملة، و انتهاات الدراسااة إلااى وضااع تصااور مقتاارم يمكاان أن يسااهم فااى 

 ويرفع من مستوى القادرة المؤسساية فاي ضاوء ماا جتماعيةبمستوى أداء منظمات الرعاية اال

ى أسافرت عنااه نتاائج الدراسااة الميدانياة. ويمكاان االساتفادة ماان هاله الدراسااة فاي الوقااوف علاا

 المختلفة للسبل المقترحة.الجوانب 

( إلى الوقوف على واقع القادرة المؤسساية لكلياات 2010وسعت دراسة عبد الرسول )

لاي، التربية النوعية بمصر. واستخدم الباحاث لتحقياق أهاداف الدراساة المانهج الوصافي التحلي

الس مجا( عضًوا من أعضاء هيئة التادريس ممثلاين ل30وأداة االستبانة التي تم تطبيقها على )

. دميااط( -القااهرة -نوعية )المنيا أقسام وكلية وبوحدة الضمان الجودة واالعتماد بكليات تربية

 ضعيفًا، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع القدرة المؤسسية لكليات التربية النوعية المختارة جاء

ت وا تتماات الدراسااة بمجموعااة ماان التوصاايات والمقترحااات لتطااوير القاادرة المؤسسااية لكليااا

 ة مان هالهالتربية النوعية بمصر فى ضوء المعايير القومية للتقويم واالعتماد. ويمكن االستفاد

 للدراسة الحالية  يالنظر اإلطار  يالدراسة ف

( الوقوف على مدى قدرة منظمات المجتماع المادني فاي 2011وحاولت دراسة حجاج )

تحقيااق األهااداف اإلنمائيااة ل لفيااة الجدياادة، وتحديااد أوجااه التطااابق بااين أداء بعااا منظمااات 

المجتمع المدني وتحقيق األهداف اإلنمائية، وتحديد متطلبات تحقيق األهاداف اإلنمائياة ل لفياة 

لمجتمع المدني، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأداة االستبانة التاي الجديدة بمنظمات ا

( من أعضاء مجالس إدارات منظمات المجتمع المدني بمحافظة 72تم تطبيقها على عينة بلغت)
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الغربية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاا؛ ضاعف قادرة المؤسساة علاى بنااء 

وارد الماليااة لتلاا  المنظمااات، وضااعف الاادور الرقااابي علااى قاادرات العاااملين بهااا، وضااعف الماا

البرامج والمشروعات مان جاناب العااملين بتلا  المنظماات، وضاعف وجاود قناوات اتصاال باين 

المؤسسة وغيرها من مؤسسات المجتمع المحلي، بينما أظهرت النتائج قيام تل  المنظمات فاي 

تصور مقتارم  إلى وضعان وانتهت الدراسة القيام ببعا األدوار الوقائية والتنموية. ومؤسست

بمنظمات المجتمع المدني في تحقيق األهداف اإلنمائية. ويمكن االستفادة من  االرتقاء ييسهم ف

 هله الدراسة فى الوقوف على الجوانب المختلفة للسبل المقترحة.

( رصااد أباارز االسااتراتيجيات المحليااة 2012بينمااا اسااتهدفت دراسااة قااهاب، وزكااي )

 الميااة فااى تربيااة طفاال مرحلااة الروضااة، والكشااف عاان أبعاااد الخطااة االسااتراتيجية لتطااويروالع

رياااض األطفااال فااي مصاار، واقتاارام توجهااات اسااتراتيجية لتطااوير رياااض األطفااال فااي مصاار. 

نا  واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بصفة أساسية مع التحليل الموضاوعي التفاقياة الب

ت مع تطوير تربية الطفولة المبكرة في مصر، واستخدمت المقابال الدولي الخاصة باستراتيجية

يًاا. عدد من المختصين والمتخصصين، كما استخدمت الوثائق والتقاارير الرسامية عالميًاا ومحل

اض وأكدت نتائج الدراسة على وجاود بعادين أساسايين ألبعااد الخطاة االساتراتيجية لتطاوير ريا

دور : مثال قيااام المجلااس القاومي للطفولااة واألمومااة بالاااألطفاال فااي مصاار، هماا البعااد الاادا لي

ر المحااوري واألداة الرئيسااة بااين كاال مؤسسااات الدولااة والجهااات الدوليااة المانحااة، وتااولي غياا

ع المتخصصين مسئوليات متابعة هله المرحلة، وما نتج عن ذل  من تضاارب ملياات التعامال ما

يناات مساامياتها وأقااكالها، والبعاااد رياااض األطفااال، وتعااددت معااايير جاااودة مؤسساااتها، وتبا

الخااارجى: مثاال دور البناا  الاادولي فااي اسااتراتيجية التطااوير، ومااا فرضااه ماان قااروط أوليااة، 

يمكان وإنعكاس ذل  سلباً على الثقة في القدرة الوطنياة والتعلايم بوصافها قضاية أمان قاومي. و

 النظري للدراسة الحالية. اإلطار االستفادة من هله الدراسة في 

( إلاااى التعااارف علاااى واقاااع تطبياااق معاااايير القااادرة 2012دراساااة مصاااطفى )وهااادفت 

لتعلايم االمؤسسية فى التعليم االبتدائي. وتحديد متطلباات تطبياق معاايير القادرة المؤسساية فاي 

نة التاي االبتدائي بمحافظة الوادى الجديد، واستخدمت الدراسة المنهج الوصافي، وأداة االساتبا

لاوادي امن مدراء ومعلمي المدارس االبتدائية الحكومية بمحافظاة  تم تطبيقها على عينة ممثلة

ي فا( فرًدا، وأوضحت النتائج ضعف واقع تطبياق معاايير القادرة المؤسساية 550الجديد بلغت )

تحسين لالتعليم االبتدائي بالمدرس عينة الدراسة، وانتهت الدراسة وضع  طة تنفيلية مقترحة 

 بتدائيااة للوصااول إلااى مرحلااة االعتماااد المؤسسااي ماان قباالالقاادرة المؤسسااية فااي الماادارس اال

ب الهيئااة القوميااة لضاامان الجااودة واالعتماااد. ويمكاان االسااتفادة ماان هااله الدراسااة فااي الجاناا

 الميداني للدراسة.

( إلااى الوقااوف علااى الممارسااات الفعليااة لمااد ل 2015واسااتهدفت دراسااة أبااو راضااى)

العام بمصر، ووضع مليات وإجراءات عملية لتفعيل  المساءلة التربوية بمدارس التعليم الثانوى

هلا الواقع فى ضوء معايير القدرة المؤسسية. واعتمادت الدراساة علاى المانهج الوصافى، كماا 

استعانت الباحثة باستبانة موجه لمعلمي المدارس الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، وتوصلت 

اقااع تطبيااق المساااءلة التربويااة بماادارس الدراسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائج أهمهااا؛ ضااعف و

التعليم الثانوى بمحافظة القليوبية، وضعف اهتمام المدرسة الثانوية بنشر ثقافة المساءلة باين 

أفرادهااا وتوضاايا طبيعتهااا وأهاادافها وأساااليبها وألياتهااا لجميااع العاااملين، وعاادم وضااوم مليااة 

ن النزاهة والشفافية، وانتهت الدراسة المساءلة التربوية فى المدارس، وبعد تنفيل المساءلة ع
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إلى اساتخالص مجموعاة مان التوصايات ياتم مان  اللهاا تفعيال ثقافاة المسااءلة التربوياة لادى 

العاام فاي ضاوء معااايير القادرة المؤسساية، ويمكان االساتفادة مان هااله  يالتعلايم الثاانو يمعلما

 .دراسة الحاليةالنظرى للاإلطار  يالدراسة ف

( تقااديم تصااور مقتاارم لتطااوير مؤسسااات رياااض 2018زميتااى )واسااتهدفت دراسااة ال

حقياق األطفال بجمهورية مصر العربية في ضوء بعا اتجاهات التطوير بإنجلترا واليابان. ولت

نت النظاري للدراساة التاي تضام اإلطاار هلا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفى فاي تنااول 

ريااض األطفاال بجمهورياة مصار العربياة، ثالثة محاور رئيسة، قملت دراسة واقع  مؤسسات 

ودراساة بعااا اتجاهااات التطااوير بمؤسسااات رياااض األطفااال فااي إنجلتاارا واليابااان، والتصااور 

مان  المقترم لتطوير مؤسسات رياض األطفال بجمهورية مصر العربية  منها تميزها بقدر كبير

ات فاي ضاوء بعاا اتجاهااالستقاللية وتنوم عمليات التدريب المهنى وفق االتجاهات الحديثاة 

 التطااوير بااإنجلترا واليابااان، وقاامل التصااور المقتاارم أربعااة عناصاار رئيسااة؛ هااي المنطلقااات

ياات الفكرية للتصور المقترم، ومراحل التصور المقتارم، وكيفياة ترياب التصاور المقتارم، ومل

 ما بعد التجريب، وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات لتفعيل التصور.

( تطوير رياض األطفال لتحقيق 2019راسة الحرون، وعطوة )واستهدفت د

، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، 2030استراتيجية مصر إلصالم التعليم  

معلمة من معلمات رياض األطفال في  (220) عينة قوامها على تطبيقها تم استبانةواستخدمت 

المنوفية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ أن واقع رياض األطفال من حيث 

االتاحة والجودة والتنافسية، جاء بدرجة ضعيفة جداً على محاور االستبانه مجمله، وعلى كل 

 متوسطات درجات بين ةاحصائي داللة ذات فروق ووجودمحور منفصل، كما أظهرت النتائج 

 متغير المؤهل حسب مجملة الدراسة أداة على األطفال رياض واقع أبعاد حول العينة أفراد

توجد  كما عليا، دراسات على الحاصلين عليا( لصالا دراسات - بكالوريوس أو ليسانس(

األطفال  رياض واقع أبعاد حول العينة أفراد درجات متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق

 معتمدة، المدرسة حالة لصالا) معتمدة غير/معتمدة(الرياض متغير حسب التنافسية بعد على

 استراتيجية تحقيق في تساعد قد التي اآلليات من مجموعة الدراسة وضعت ومن ثم

. ويمكن االستفادة من هله الدراسة في الوقوف على الجوانب المختلفة للسبل 2030مصر

 .المقترحة

 الدراسات األجنبية:ثانيا: 
 الدراسة إلى معرفة مدى كفاءة مؤسسات الطفولاة( هدفت Pia R., et all ,2011دراسة )

ساات المبكرة في أداء دورها، واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن حيث درست واقع هاله المؤس

ة صاف كفااءفي بعا الدول الفقيرة والدول ذات الد ل القومي المتوسط، وتوصلت إلى أناه يمكان و

ج، مؤسسات رياض األطفال مان  االل عادة أبعااد وتشامل؛ الخلفياة الثقافياة، ماده ومحتاوى البرناام

 ماعياةجتومهارات القائمين على تنفيال هاله البارامج، والسامات الشخصاية والمهنياة لهام، البيئاة اال

 وبيئة التعلم.

والتوجهاااات ( فاساااتهدف تحدياااد الظاااروف Hulecki, L R., 2011أماااا دراساااة )

المؤسساية للقاادرات وذلاا  لتطااوير مجموعااة مان الخطااط اإلرقااادية والتقياايم الاالاتي والقاادرات 

المؤسساية مان أجاال النهاوض بالجوانااب المختلفاة دا اال المنظماات، وبالتااالي تحقياق أهاادافها. 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحقياق ذلا ، باإلضاافة إلاى أداة االساتبانة، وتوصالت 
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سااة إلااى نتااائج أهمهااا؛ أن هناااا العديااد ماان مجاااالت القاادرة األكثاار أهميااة وهااي: الهيكاال الدرا

 التنظيمى، والحوكمة، وإدارة البرامج، وإدارة العمليات، والبنية التحتية.

( إلاى تحلياال المؤسساات التاي التزمات بااالتنوم، Visser, S., 2015وساعت دراساة  )

بحث إلى بينها في بناء القدرات المؤسسية، وسعى ال باإلضافة إلى استطالم العوامل التي تفرق

المانهج  تحديد العوامل التي تساعد فى عملية االلتزام ببناء القادرات المؤسساية، واتباع البحاث

اناات. الوصفي، ودراسة الحالة من أجل تحقياق األهاداف المحاددة، إلاى جاناب أداة التحليال للبي

فاااي كااال المؤسساااات، وأن هنااااا فاااروق باااين  وأقااارت النتاااائج إلاااى أن هنااااا تغيااارات مهماااة

 المؤسسات قبل وبعد القدرات، وقاملت هاله القادرات الجواناب الشخصاية، واإلدارياة علاى حاد

 مركزية.سواء، وأيًضا ببناء القدرات  مسة معايير: األهداف والمصادر والقدرات والقيادة وال

ت التااي تاام تقااديمها فناقشاات السياسااات واالسااتراتيجيا  Ching T, 2017)أمااا دراسااة )

م إجاراء الماضية فاى سانغافورة. تا 15وتنفيلها لتحسين جودة التعليم قبل المدرسي فى السنوات الـ 

 ، والتاي تشاهد2012و 2008و 2000ثالثة مراجعات رئيسة لسياسة ما قبال المدرساة فاى األعاوام 

. وتتعلاق ة قوية لكل طفلعلى االهتمام الشديد من قبل الحكومة لتحسين هله المرحلة، ولتشجيع بداي

رة علاى التوصيات الرئيسة لهله المراجعات بنوعية المعلام والمركاز وجاودة البرناامج، وتعزياز القاد

ت تحماال تكاااليف مرحلااة مااا قباال المدرسااة، وإمكانيااة الوصااول إليهااا، مااع مناقشااة الفاارص والتحااديا

ورة، له المرحلاة فاي سانغافالمرتبطة بتنفيل توصيات تحسين الجودة واستكشاف اقتراحات لتعزيز ه

حساينات وتشير النظرة العامة والتحليل الوصفي إلى أن حكومة سانغافورة قاد فعلات الكثيار لتعزياز ت

غم الجودة في قطام ما قبل المدرسة من  الل وضع سياسات واقعية وأطر حوكمة قوياة، وعلاى الار

ل مطلع لمدرسة عالي الجودة منمن إحراز تقدم كبير فى سعي سنغافورة للحصول على تعليم ما قبل ا

مبكرة لطفولة الالقرن الحادي والعشرين، إال إنه يمكن القيام بالمزيد، ال سيما فى إجراء بحوث تنمية ا

بياارة لتحسااين المعلمااين وتطااويرهم المهنااي، واالبتكااارات الدراسااية والتربويااة، مااع تااوفير مااوارد ك

 رة.اية قوية في تجاربهم التعليمية المبكللتطوير بهدف رفع مستوى جميع األطفال من  الل بد

( التعلايم العاالي فاي اساتراليا، حياث إناه Calderon, A  J.,2018وتناولات دراساة )

( جهاات 129( جامعاات  اصاة، )6( جهاة عاماة، )37( جهاة مساجلة: منهاا )172يتكون من )

ون ا بحياث تكا اصة غير جامعية، وتوضيا أثر اإلصالحات االقتصادية المتتالياة علاى اساترالي

أكثااار قااادرة علاااى المنافساااة دوليًاااا، وأدت هاااله اإلصاااالحات إلاااى؛ التغييااار فاااي طريقاااة تمويااال 

 المؤسسات بما في ذل  قدرة الجامعات علاى تغييار مسااهمة الطاالب والساعي إلاى جلاب تمويال

من القطام الخااص، وتغييارات فاي هيئاة العمال بهادف زياادة المروناة فاي اساتقطاب وتوظياف 

لالزمااة التغيياارات اي المناااطق ذات األولويااة باإلضااافة إلااى تحسااين أداء العاااملين، والعاااملين فاا

ث تمد البحاعلتحقيق فعالية وكفاءة كبيرة للجامعات بما في ذل  تقليل التكلفة في عملية التدريس، و

 توصاالت نتااائج البحااث إلااى أن التعلاايم العاااليعلااى الماانهج الوصاافي ماان أجاال تحقيااق أهدافااه، و

قادمت  ي يعتمد بصورة كبيرة على روم اإلرادة الجيادة والتعااون الادولي لعادة عقاود، حياثاالسترال

ى اسااتراليا  برتهااا فااي صااورة إطااار عماال مفيااد لتحسااين وتقويااة جااودة نظاام التعلاايم العااالي األ اار

 اتخاذ القرار. يوالمساعدة في رسم استراتيجية قاملة قائمة على األدلة ف

( فاسااتهدفت استقصاااء القاادرة المؤسسااية 2019Dajani, E. A.-El,(أمااا دراسااة 

لرياااض األطفااال بقطااام غاازة، وتقااديم تصااور لتطويرهااا فااي ضااوء معااايير الجااودة واالعتماااد. 

( مان معلماات 110واستخدمت الدراسة المد ل الوصفي التحليلي. وتكونت عينة الدراسة من )

البياناات باساتخدام اساتبيان م. وتم جماع 2018رياض األطفال بقطام غزة  الل العام الدراسي 
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تناااول القااادرة المؤسساااية لريااااض األطفاااال وسااابل تنميتهاااا. وأوضاااحت النتاااائج أن المتوساااط 

( بمااا يعطااي داللااة علااى وجااود قبااول عااام لمااا %68.44الحساابي لعبااارات االسااتبيان قااد بلااغ )

األطفاالم إذ  تضمنته عباراته. وكان أكثر األبعاد قبواًل من قبل أفراد العينة هاو مأنظماة ريااض

(، بينما كان بعاد ممصاادر الاد لم أقال %69.25بلغت نسبة رضا أفراد العينة عن هلا البعد )

 (.%66.33األبعاد رضــــًا من قبل أفراد العينة بنسبة )

 تعليق عام على الدراسات السابقة
يتضا من العرض السابق للدراسات السابقة أنها ركزت على أهمية دراسة واقع رياض 

 مؤسساتوتطوير  (  Dajani, E. A.,2019-El(،(2012األطفال مثل دراسة)قهاب، وذكى,

(  وتطوير رياض األطفال لتحقيق استراتيجية 2018,يرياض األطفال مثل دراسة )الزميت

 ,Ching T(، ودراسة )2019، مثل دراسة )الحرون، وعطوة ,2030مصر إلصالم التعليم 

( 2010األطفال، كما اهتمت دراسة )عبدالرسول , ( لتحسين جودة مؤسسات رياض2017

( إلى تطوير القدرة المؤسسية Visser, S., 2015( ودراسة ) 2012ودراسة )محمود ,

 ومتطلبات تحقيقها.

كلة المش واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى تحديد منهجيتها و صياغه

اض ة لريكالت ومعوقات تطوير القدرة المؤسسيباإلضافة الى توجيه نظر الباحثة الى اهم مش

 النظرى وبناء االستبانة وتفسير النتائج. اإلطار األطفال و

رة وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في سعيها إلى دراسة واقع القد

ت المؤسسية ومتطلبات تحقيقها. ودراسة مؤسسات رياض األطفال وتطويرها وأهم المشكال

 هها وكيفية التغلب عليها.التي تواج

ية لمؤسسوتختلف الدراسة الحالية مع تل  الدراسات السابقة في تركيزها على القدرة ا

ر ، مع وضع بعا السبل المقترحة للتطوي 2030لرياض األطفال في ضوء استراتيجية مصر

 وذل  فى حدود علم الباحثة. 

 النظري للدراسة: اإلطار المحور األول: 
 المؤسسية مفهوم القدرة

ر تعرف القدرة المؤسسية على إنها ماستراتيجية تعليمية مركباة تحادث مان أجال تغييا

تقنياات التوجهات والمعتقدات والتنظيمات الهيكلية للمدرسة من أجل التأقلم بشاكل أفضال ماع ال

 (284،2015واالقتصاديم )أبو راضي , جتماعيالحديثة والتغيرات في الوضع اال

ت القادرة المؤسساية علاى أنهاا مالعملياة التاي تمكان األفاراد والجماعااويمكن تعريف 

مثال والمؤسسات من بناء وتعزيز والحفاظ على اساتدامة قادراتها اللاتياة ماع مارور الوقات، وت

لجماعااات هاله القادرات المهااارات، والعالقاات، والقايم التنظيميااة والفنياة التاي تمكاان األفاراد وا

ن االضااطالم بالوظااائف الموكلااة إلاايهم علااى نحااو فعااال، مااع علااى كافااة مسااتويات المؤسسااة ماا

 (35, 2015السعي لتحقيق األهداف المنشودة من وراء مبادرات وجهود التغييرم.)الحبسى ,

أو بمعنااى م اار يقصااد بهااا مقاادرة المؤسسااة علااى األداء بكفاااءة ماان  ااالل المااوارد 

ع لمعلنة، ماوأهدافها االستراتيجية االبشرية والمادية المتاحة، وذل  لتحقيق رسالتها وغاياتها 

وجاود هيكاال تنظيمااي مالئام ينطااوي علااى عالقاات واضااحة للساالطة وتحدياد دقيااق للمساائوليات 

واال تصاصااات، وفااي ظاال قيااادة أكاديميااة وإداريااة موجهااة بااالتخطيط االسااتراتيجيى وتتصااف 

ظام نعلاى إنشااء بالمصداقية والشفافية إضافة إلى قدرة المؤسسة على التفاعل مع المجتمع، و

 (63 ،2010دا لية لإلدارة والجودة وإجراء التقويم المستمر ألدائها الكلي. )عبدالرسول، 
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ويالحاام ماان العاارض السااابق لمفهااوم القاادرة المؤسسااية وجااود وجهااين مختلفااين، 

ناات ا إمكاباعتبارهاأحدهما ينظر إليه من باب كفاءة المؤسساة فاى تحقياق جاودة األداء، وذلا  

 اال المؤسسااة، والوجااه الثاااني ينظاار إليااه ماان جانااب يتعلااق بااالتكيف مااع البيئااة تنظيميااة دا

 الخارجية، من  الل إحداث التغيير الالزم للل .

شاملة أما بالنسبة للقدرة المؤسسية لرياض األطفال فتعرف على أنها تحقيق الجودة ال

لبنيتهاااا لمؤسسااات ريااااض األطفاااال، مااان  اااالل مجموعااة مااان القواعاااد، والشاااروط المحاااددة 

 اارون التنظيميااة، وإمكاناتهااا ومواردهااا البشاارية والماديااة، والمشاااركة المجتمعيااة. )قاساام وم

,2011 ,13 ) 

هنياة فالموارد البشرية والمادية: تشتمل على أربعة مجاالت مهمة هي؛ تاوافر تنمياة م

ظااام د نفعالاة للكاوادر، ودعام عمليتاى التعلايم والاتعلم، ووجاود نظاام للحوكماة الرقايدة، ووجاو

 (232، 2013مالي وإداري متطور. )محمود، والحمراوى، 

أمااا المشاااركة المجتمعيااة فااى التعلاايم فهااي عمليااة تعكااس رغبااة المجتمااع واسااتعداده 

 النوعياة للمساهمة الفعالة في الجهود الرامية إلى تحسين التعليم وتطاويره، فتاوفير تعلايم جياد

 أفاراد( -مؤسساات غيار ربحياة -منظماات أهلياةيدعو إلى التوسع فى إقراا المجتمع المحلي )

 (15، 2011)صبرى , في تمويل العملية التعليمية.

 أنواع القدرة المؤسسية: 
تتنوم القدرة على حسب أغراضاها فمنهاا ماا يركاز علاى تغييار الممارساات، والابعا 

م األناوا لهاأل ر يركز على تعزيز المشاركة وتحسين العملية التعليمية، وفيما يلي بيان باأهم ها

 (: 753, 2018)السعودي ,

مياة : وتعد النقطة المرجعية لتحسين العملياة التعليSchool Capacityالقدرة المدرسية  .أ

 المتعلقة بالتنمية المهنية وتناغم البرامج.

: وتعنااي القاادرة علااى المشاااركة وتعزيااز الااتعلم Internal Capacityالقاادرة الدا ليااة  .ب

 مدرسة نفسها من أجل تعزيز تعلم الطالب.المستمر لجميع المعلمين وال

: وتعناي تنمياة قادرة المدرساة للوصاول إلاى Change Capacityالقادرة علاى التغييار  .ج

 المعايير العليا وتبني المزيد من التوقعات المتغيرة.

 : وتعني بناء مهارات المعلماين ودعمهاا لفهامLeadership Capacityالقدرة القيادية  .د

 للمدرسة والمحاوالت التي تقوم بها من أجل التطوير.الرؤية المشتركة 

ين با: تعد وسيلة لزيادة درجة الدافع والحافز Innovative Capacityالقدرة اإلبداعية  .ه

 الطالب والمعلمين والقادة.

 مجاالت القدرة المؤسسية:
 رؤية المؤسسة ورسالتها: (أ

لتاى االهدف العام اللى تساعى المؤسساة لتحقيقاه، وكالا التطلعاات المساتقبلية  فالرؤية هى

ة يتحادد فااى ضاوئها السياسااة العامااة للعمال وإجااراءات تطااوير األداء بالمؤسساة، وتتاارجم المؤسساا

ر رؤيتها فى صورة إجراءات وممارسات تمثال رساالة تساعى لتحقيقهاا، وذلا  مان  االل تفعيال أدوا

نااا همؤسسي والمحلي، عالوة على تفعيل كافة عناصر المنظومة، ولالا فاإن جميع فئات المجتمع ال

 (63، 2010ضرورة لوجود وثيقة تعبر عن رؤية المؤسسة ورسالتها. )عبدالرسول، 

 القيادة والحوكمة: (ب
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وهي من المجااالت المهماة التاي تاؤثر بشاكل واضاا علاى أداء المؤسساة، وبهاا عادة 

جيع ية المهنياة للكاوادر العاملاة بالمؤسساة، فضاال عان تشامعايير أساسية فى المؤسسة كالتنم

ل كلحديثة، اوتوفير اإلمكانات التى تساعد على التجديد واإلبدام، والتوظيف األمثل للتكنولوجيا 

مؤسساى ذل  في ظل نظام ديمقراطى من التعامل، وإتخاذ القرارات السديدة لمساندة المجتمع ال

فهي ة, فجوات األداء التى تحول دون استيفاء معايير الجودوالمحلى والتغلب على المشكالت، و

ة، مما تشجع العمل الفريقي دا ل المؤسسة، وكلا يمكنها فتا قنوات اتصال بالمجتمع  ارج المؤسس

 (114, 2016يؤدي إلى تعظيم إيجابية األداء بالمؤسسة. )محمود ,

 الموارد البشرية والمادية: (ج
يه، حياث تقااس درجاة تقادم األمام بماا تمتلكاه مان وهو مجاال ال يقال أهمياة عان ساابق

تهم، موارد بشرية مدربة، تمتل  المهارات الالزمة للتغلب على المشاكالت التاي تواجاه مؤسساا

باد مان للا تعد الموارد البشرية والمادية للمؤسسات عنصرين أساسيين الزمين للتطوير، لالا ال

 االهتماااام بالتااادريب لساااائر العااااملين االهتماااام بكااال منهماااا علاااى حاااد ساااواء، لااالل  الباااد مااان 

بالمؤسسااة، مااع العماال علااى تشااجيع المساااهمات التااي يمكاان ماان  اللهااا سااد أوجااه العجااز 

ة بالمؤسسااة والخاااص بااالموارد البشاارية، وكاالا السااعي إلااى المحافظااة علااى الممتلكااات المادياا

 (40, 2015، بسالحالمتاحة بالمؤسسة، سعيًا لتحقيق االستفادة القصوى من هله اإلمكانات.)

 المشاركة المجتمعية: (د
ن أتسهم المشاركة المجتمعية في إمداد المؤسسة ببعا الموارد البشارية التاى يمكان 

ركة ويمكاان للمشاااتقاادم أفكارهااا وإمكاناتهااا لالرتقاااء بمسااتوى أداء المؤسسااة والمجتمااع معًااا. 

ؤسساة ، األمر اللى يخفف العابء عان ميزانياة المالعمل التطوعىالمجتمعية أن تتم فى إطار من 

ن  ادمات ماالتى يتحتم عليها مبادرة إعداد قائمة باحتياجاتها األساسية التي تتطلاب االساتفادة 

(، علااى أن يااتم ذلاا  عاان طريااق 29، 2013المااواطنين ماان  ااالل المشاااركة المجتمعية)أحمااد ،

لمدرساي الدعم للمعلمين ولجان الدعم ا لجان ممثلة من المعلمين ولجان الدعم للمعلمين ولجان

 والمستفيدين مان المؤسساة، والمعنياين بخادماتها، وتجعلهام يضاطلعون بادورهم ومسائولياتهم

ئل في وضع األهداف العامة للمؤسسة ، والتعرف على الفرص المتاحة ، واقترام أفضال الوساا

 ((Loeurt, T.2016 لتحقيق تل  األهداف وإنجازها.

 المساءلة:توكيد الجودة و (ه
ائهاا، وهو أحد األساليب الفعالة التاي تتعارف بهاا المؤسساة علاى مادى تحقياق معاايير جاودة أد

ايير وعاان طريااق المساااءلة يااتم تقااديم أساااليب الثااواب التااي تعاازز أعمااال المؤسسااة نظياار تحقيقهااا لمعاا

ي حااال فااألداء الجااودة، أو تطبااق أساااليب العقاااب ومطالبتهااا بمزيااد ماان باالل  الجهااود الالزمااة لتطااوير ا

ويم قصااور معااايير الجااودة بالمسااتوى المطلااوب.و ال ينفصاال مجااال توكيااد الجااودة والمساااءلة عاان التقاا

ية والتحسااين المسااتمر ألداء المؤسسااة، وذلاا  فااي إطااار ماان المنهجيااة العلميااة، والضااوابط الموضااوع

مان الجااودة للحكاام علااى أداء المؤسسااة، ولاالا فقااد سااعت كثياار ماان المؤسسااات إلااى إنشاااء وحاادات لضاا

 ،2013، ، والمساءلة من  الل التقويم المساتمر لمنتجاات العملياات التاي تاتم بهاا. )محماود، والحماراوى

238) 

 معايير القدرة المؤسسية: 
يتوقف ضمان جودة التعليم، علاى تحقياق الجاودة فاى مجاالين أساسايين وهماا القادرة 

نهم، حياث يعتماد بنااء مجااالت الجاودة  المؤسسية والفاعلية التعليمية ومدى توافر معايير كل م
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معاييرها ومؤقراتها وممارساتها، وكلل  مقاييس التقدير الخاصة بها على عدة مرتكازات مان 

 :(10، 2012)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، أهمها

د ير يعاعاايأن المعايير تعد منطلقًاا أساسايًا إلصاالم التعلايم، وإن اإلصاالم القاائم علاى الم

علايم ايير التسبيالً لتحقيق الجودة النوعية للتعليم، واالعتماد للمؤسسات التعليمياة. كماا أن  معا

ييس قبل الجامعي تمثل إطاراً مرجعياً يتم على أساساها صاياغة المؤقارات، والممارساات ومقاا

قارات لم، ومؤلاتعالتقدير ألنها ترتبط إرتباطاً وثيقًا بالمساءلة من  الل تحديد ناواتج التعلايم وا

دة األداء بالمؤسسااات التعليمياااة، والتقااويم المؤسساااي لمكونااات المنظوماااة التعليميااة، والجاااو

 الشاملة، واالعتماد للمؤسسات التعليمية.

ن إن  كاااًل ماان التقااويم المؤسسااي، والجااودة الشاااملة، واالعتماااد يهااتم بتحقيااق التحسااي

ودة كال مان الجافالمعاايير تارتبط ارتباًطاا وثيقًاا ب ،المستمر ل داء ودعم قدرات المؤسسات التعليمياة

ي، بال الجاامعالشاملة واالعتماد، وبلل  تكون المعايير المد ل الحقيقي لتحقياق جاودة مؤسساات التعلايم ق

 ويصبا االعتماد قهادة بأن المؤسسة التعليمية تحقق معايير الجودة الشاملة.

وهنااا يتضااا أهميااة تااوافر المعااايير لتحقيااق مسااتوى عااال ماان الجااودة التعليميااة فااى 

مؤسسات رياض األطفال مما يترتب علياه تحساين القادرة المؤسساية وتحساين جاودة المخارج 

  التعليمي وهلا هو الهدف الحقيقى.
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 معوقات القدرة المؤسسية لرياض األطفال:
(، 78، 2007جااءت فاي دراساة كال من)قافيق، تتمثل معوقات القدرة المؤسساية كماا 

(: أن مبنااى الروضااة غياار مسااتوفي لشااروط 122، 2013، حسااين (، ) 39, 2010)الشااتيحي,

روضاة، األمن والسالمة، وقلة المرافق الصاحية المناسابة للمرحلاة العمرياة، وعادد األطفاال بال

 رافااق علااى اسااتيعابويرجاع ذلاا  إلااى ازدياااد أعااداد األطفااال فااى الروضااة وعاادم قاادرة هااله الم

  إلاى الروضة ال تعمل على مزج قاعاات النشااط ومراكاز الاتعلم، ويرجاع ذلاإضافة إلى أن  األطفال

 دد األطفالللروضة وكثرة األعباء التي تقع على عاتق المعلمة، وكثرة ع والتنظيميالتصميم البنائي 

لا  ذمع ندرة وجود مكتبات مجهزة تتالءم مع الخصائص النمائية للطفال، ويرجاع فى كل قاعة، 

تهاا ال مسااحات القاعاات وتجهيزاهلا باإلضاافة إلاى أن لضعف اإلمكانات المادية وقلة الخبرات. 

ة تتناسااب مااع أعااداد األطفااال والمرحلااة العمريااة وذلاا  بساابب األعااداد الكبياارة ل طفااال وقلاا

 التجهيزات الالزمة.

يمكاان تصاانيف المعوقااات إلااى معوقااات تتعلااق بااالوعي بمساالمات الجااودة، ومعوقااات و

ئد يمي الساتتعلق بالقيادة، ومعوقات تتعلق ببيئة الروضة، وأ يًرا معوقات تتعلق بالمناخ التنظ

 فى الروضة.

 التحديات المعاصرة التي تواجه القدرة المؤسسية لرياض األطفال
 العولمة وتحدياتها: .1

لمااة علااى مؤسسااات رياااض األطفااال، وتتمثاال فااي التااد الت فااي نظاام التعلاايم تاانعكس العو

ذلا  ووالمناهج لتغيرها عبر  طط صريحة وقرارات تحت ستار إصالم التعليم باالمفهوم األمريكاى، 

ية ة والمرجعبإنشاء المدارس األمريكية فى مختلف البالد العربية، إلى جانب استهداف الهوية الثقافي

مؤسساات وقاد أدركات اللعالمية فى مناهج التعليم عبر ما يسامى بالتربياة الشامولية، وإدماج القيم ا

تفهام ختلفاة، والتعليمية أهمية مواكبة أفرادها للتعامل مع الثقافات المتعاددة، وتعلايم اللغاات الم

 (64، 2013)التهامى، اآل ر واإلنفتام على العالم.

ة ى تاتمكن مان تكاوين اتجاهاات موجبافالبد من تطوير القدرة المؤسسية؛ حتا وبالتالي

 ر مان بايننحو الحضارة العالمية، وتقدير الثقافات، وتنمية قادرة الطفال علاى االنتقااء واال تياا

ت طوفااان المعرفااة، والحفاااظ علااى الهويااة الوطنيااة أمااام حتميااة االتصااال والتواصاال مااع ثقافااا

 اآل رين.

 تحدي ثورة التكنولوجيا: .2
م ني وهي فرتجتام العالم اليوم ثورة جديدة يطلق عليها اسم الموجة الثالثة أو المنحنى الثا

نتاج معرفة، وإمن التقدم التكنولوجي والثورة المعلوماتية، تميزت بإيجاد مجتمع يتمتع بإنتاج كثيف لل

ياة نمط الح غير فيهأفكار و دمات، ويعتمد في تخطيطه على الكمبيوتر، فالعالم يتجه نحو نظام جديد يت

ياة وتنشأ عنه حضارة جديدة، هي حضارة الموجة الثالثة التي تشهد سرعة التغيرات، وفرضت نوع

صااالت ومماا زاد مان أهمياة ودور تكنولوجياا المعلوماات واالتجديدة مان التكنولوجياا المتقدماة، 

وسايلة  بتميازه باأهمبالمؤسسات التربوية، أن األمر لم يقف عند حد فاعلية أدواتهاا، بال أيًضاا 

 إعااالم واتصااال غياار تقليديااة قليلااة التكلفااة سااريعة االنتشااار ومتعااددة الوسااائط ماان الصااوت

هماة والصورة والنص والفيديو، فاي الفضااء اإللكتروناي، األمار الالي مثال بالل  بنياة تحتياة م

 (29، 2017للممارسات والتحوالت الديموقراطية في المجتمعات المعاصرة.)الدهشان، 

التالى تنعكس الثورة التكنولوجية على القادرة المؤسساية لريااض األطفاال، ويظهار وب

مالئمااً لعصار  باعتبارهذل  فى االهتمام بالتعليم عن بعد والتعليم االفتراضي في رياض األطفال 
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التكنولوجياااا؛ وبااالل  أصااابحت المؤسساااات مطالباااة بإعاااداد الكاااوادر المدرباااة علاااى اساااتخدام 

رة لخدمة المجتمع، فضالً عن أن التقدم التكنولوجي يلعب دوراً أساساياً فاي التكنولوجيا المتطو

تحسين التعليم، حتى أنه يعمل على بلاورة وتوضايا بعاا المفااهيم والقضاايا المعاصارة التاي 

تواجااه المؤسسااات التعليميااة، وإد اااال بعااا األساااليب الحديثاااة لتطااوير المؤسسااة لتواكاااب 

 المتغيرات العالمية. 

 الجودة الشاملة فى التعليم:تحدي  -3
ناة لمسايرة االتجااه العاالمي فاي تبناي اإلصاالم والتجدياد الترباوي، اتجهات مصار فاي اآلو

فاال، األ يارة ل  اال بنظااام االعتمااد لمختلااف المؤسسااات التربوياة، وماان بينهااا مؤسساات تربيااة الط

حققهااا تطبيااق ويتطلااب حصااول هااله المؤسسااات علااى االعتماااد جهااود كبياارة ومتطلبااات متنوعااة ت

لجاودة الهندسة القيمية؛ مو اصة أن المعايير القومية لرياض األطفال في مصر تهدف إلى تحقيق ا

 (267، 2018واالعتماد في تربية الطفل وتهيئته للتعليم في المراحل التالية.)هلل، 

ساعى تولكى تتهيأ المؤسسات التعليمية، لتتحمل أعباء تحاديات المساتقبل الباد لهاا أن 

ق تحقيق الجودة الشاملة في كال مراحال التعلايم،  اصاة مرحلاة ريااض األطفاال؛ حياث يتفا إلى

 لما لهاا معظم التربويين على أن سنوات الطفولة المبكرة من أهم سنوات التنمية الشاملة للفرد

لاى إمن أهمية في غرس وبناء المفاهيم والمهارات والقيم الصحيحة التي تاؤدي فاي المساتقبل 

 شاملة فاىفكر وتميز فى األداء. ومن أهم المبادئ التى يركز عليها تطبيق الجودة الجودة في ال

مؤسساات ريااض األطفاال تحقياق أكبار مساتوى ممكان مان الكفااءة للطفال، والحفااظ علاى هاالا 

المساتوى بحياث يتغلاب دائماا علاى المشاكالت التاى يواجههاا، ماع إكساابه السالوا الساوى فااى 

ملياات سواء دا ل الروضة أو  ارجها، مع مراعااة تنفيال ومتابعاة عالتعامل مع أفراد المجتمع 

لمثلاى االجودة في ثنايا العملية التربوية حتى تتمكن من تحسينها وتخاريج الطفال بالمواصافات 

 (201، 2007فى ضوء أهداف الروضة وظروف المجتمع. )لبيب,

 :جتماعية. التحديات اال4
تربياة؛ ي تغير في المجتماع، ياؤثر بادوره علاى الفإن أ اجتماعيةلما كانت التربية أداة 

لاوالء اللا البد أن يستجيب التعليم بجميع مؤسساته لهله التحديات باأن يهادف إلاى تنمياة روم 

لتسااما واإلنتماء للوطن، وتعميق صلة األطفال بادينهم واالهتماام باللغاة القومياة، وباث روم ا

يمية مع اآل رين، مع التوصل إلى صيغة تعل اللي ال تتالقى معه قخصياتهم، والتحول الفكري

يماة جديدة تجمع أبناء كل مجتمع فاي سالة واحادة، وتقلال مان دور الغازو الثقاافي، ماع إعاالء ق

 (52، 2007العمل والعلم والثقافة واالنتماء. )لبيب، 

وهنا تأتي أهمية مؤسساات ريااض األطفاال التاي الباد أن تعمال هاله المؤسساات علاى 

ربيتاه تتزويد الطفال بمهاارات التفكيار اإلباداعي، وكيفياة اتخااذ القارار وتحمال المسائولية، ماع 

ر والمعياا على التمس  بالهوية الثفافية لمجتمعه، وجعل هله الهوية بالنسبة له بمثاباة الفلسافة

 ( 593، 2002اته. )كرم الدين، اللي يوجه حي

 التحديات الثقافية:  – 5
يمكن رصد عدد من المالحظات الثقافية واإلعالمياة ذات العالقاة بالنظاام التعليماي بشاكل 

عام وبرياض األطفال بشكل  ااص، ومان أهمهاا قلاة قادرة مصار وأجهزتهاا علاى مراقباة الباث 

ثقاافي األجنبااي الخااص بمرحلااة الطفولااة الفضاائي أو منعااه ماع تزايااد حجام وفاعليااة المكااون ال

المبكرة في البرامج اإلعالمية, واستخدامه ألكثر الوسائل جلبًا للطفل، مما ينمي من االتجاهاات 

اإليجابيااة لاادى الطفاال ناحيااة هااله الباارامج, ويجمااد ماان اتجاهاتااه ناحيااة المكااون الثقااافي بلغتااه 
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ثيار مان األحياان, كالل  الميال الواضاا إلاى القومية, بل وينمي االتجاهات السلبية ناحيتها في ك

التنميط فى النظم والمناهج واألساليب بين المؤسسات التعليمية الحكومياة مان نفاس المساتوى 

باادعوى كفالااة فاارص العدالااة بااين طالبهااا, ممااا يفقااد تلاا  المؤسسااات فاارص التميااز والتنااافس 

, ومن ثم يندر وجود حاالت إبادام والتطوير المبدم باستخدام الطاقات العلمية المتاحة ألي منها

 (77, 2005,حسنأو ابتكار مشترا فيما بينهما.)

ومن هنا تتضاعف مسئولية تربية الطفل فاي مؤسساات ريااض األطفاال نحاو إيجااد ناوم 

ن يه, وتكومن التوازن بين القيم والمتغيرات والقوى المؤثرة في نظام المجتمع وأنماط الحياة ف

ي فااوتحدياتاه بالمواءمااة بااين حتمياة التعاماال مااع تحاديات المسااتقبل أهمياة مواجهااة المسااتقبل 

ضااوء معطيااات الواقااع العااالمي ماان جهااة, وواقااع المجتمااع الاالي يعااي  فيااه ماان جهااة أ اارى, 

، 2005والجمع بين أسباب الحضارة من ناحية وامتالا  صوصيتها من ناحية أ رى.)عاقور,

101) 

 مؤسسية لرياض األطفال:في مجال القدرة ال 2030متطلبات رؤية مصر 
جاودة بإلى تحقيق هدفاً عاماً للتعليم في مصار وهاوم أن يكاون التعلايم  2030تسعى رؤية مصر 

كاملاة عالية متاحاً للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسساي كافء وعاادل, يسااهم فاي بنااء قخصاية مت

لتعامال ار بوطناه, وقاادر علاى لمواطن معتز بلاته, ومستنير, ومبادم ومسائول, ويحتارم اال اتالف, وفخاو

, 2014, 2030التنافسااي مااع الكيانااات إقليمياااً وعالمياااًم )اسااتراتيجية التنميااة المسااتدامة رؤيااة  مصاار 

32.) 

 اصاة  وقد طرحت الرؤية ثالث أهداف استراتيجية لتطوير التعليم عاماة وتعلايم ريااض األطفاال

و تاا ،  ،تاااوة القاادرة التنافسااية التعليميااة. ): تحسااين جااودة التعلاايم، وضاامان التعلاايم للجميااع، وزياااد

2018 ،67.) 

رفاع  ؛حياث تام2030ويأتي تحسين جودة التعليم أول األهداف االستراتيجية لتحقيق رؤية مصار 

لبيئاة المادياة طفالً, فضاالً عان إعاداد ا 30معلمة لكل فصل تزيد كثافته عن  2معدل معلم معلمة/ فصل إلى 

زارة م, وماان جانااب م اار لجااأت و2011لساانة  264وفقاااً للقاارار الااوزاري  المناساابة ل طفااال الماادمجين

ؤسسااات التربيااة والتعلاايم لتحسااين جااودة التعلاايم سياسااة جدياادة تعماال علااى تاادعيم البنيااة المؤسسااية لم

 وضااعت الااوزارة تشااريع يسااما بإقااراف حيااثرياااض األطفااال وبناااء قاادرتها علااى تطبيااق الالمركزيااة؛ 

جاودة  لضامان جتمااعيعلى رياض األطفاال المصارم بهاا مان وزارة التضاامن االوزارة التربية والتعليم 

نهج لاى بنااء ماالخدمة المقدمة وفقااً لمعاايير ضامان الجاودة القومياة, كماا ساعت وزارة التربياة والتعلايم إ

سائولة, ممطور لمرحلة رياض األطفال يسهم في تحسين جودة التعليم؛ ببناء  قخصاية متكاملاة, مبدعاة, 

 2.0 بوطنها, كما عملت على وضع وحدات تدريبية لمعلمي ريااض األطفاال علاى المانهج المطاور فخورة

 (96, 2014م, 2030-2014عبر  ريطة تدريبية لكل محافظة.)الخطة االسترتيجية للتعليم قبل الجامعي

ة بمؤسسااات رياااض األطفااال بمااا يتوافااق مااع الاانظم العالميااكمااا يمكاان تحسااين جااودة التعلاايم 

طلبااات قواعااد الجااودة واالعتماااد المسااايرة للمعااايير العالميااة، وتمكااين المااتعلم ماان متبتفعياال 

علماات ومهارات القرن الواحد والعشرين مع التنمية المهنية الشااملة والمساتدامة المخططاة لم

ة لكاال رياااض األطفااال وإتاحااة التعلاايم للجميااع دون تمييااز بتااوفير االحتياجااات الدراسااية الالزماا

دارات ية بما يراعي التفاوت في االحتيااج علاى المساتوى المحلاي )الماديريات واإلمرحلة تعليم

 التعليميااة(، وتحسااين تنافسااية نظاام ومخرجااات التعلاايم بتحسااين مؤقاارات التعلاايم فااي تقااارير

لعماال. االتنافساية الدوليااة، وتفعياال العالقااة الديناميكيااة بااين مخرجااات التعلاايم ومتطلبااات سااوق 

 (2019، 2030)أهداف رؤية مصر 
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 ساعت الخطاة الفارص التعليمياة؛ فقاد تكافؤويأتي  ضمان التعليم للجميع, انطالقاً من مبدأ تحقيق 

ألطفاال فاي م إلى تحقياق أهاداف فاي إتاحاة التعلايم لجمياع ا2030-2014االسترتيجية للتعليم قبل الجامعي

 (15, 2016سن الروضة بجودة عالية دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي كفء. )إسماعيل,

ائل وسعياً لتحقياق اإلتاحاة بمؤسساات ريااض األطفاال ساعت وضاعت وزارة التربياة والتعلايم باد

ء % ساانوياً مااع البااد5مختلفااة لجااانبي العاارض والطلااب, تضاامن رفااع معاادالت القيااد اإلجمااالي بنساابة 

ي هااله % وإعفاااء األطفااال فاا20بالمناااطق النائيااة والفقياارة ذات معاادالت االلتحاااق المنخفضااة أقاال ماان 

رامجهاا المناطق من المصروفات, مع العمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية ريااض األطفاال ونوعياة ب

ة لزياادة وبأهمية دمج حاالت ذوي اإلعاقة البسيطة في رياض األطفاال, باإلضاافة إلاى وضاع وتطبياق مليا

 ة للتعلايمة االساترتيجيمشاركة المجتمع المدني والقطام الخاص في توفير فصول لرياض األطفاال. )الخطا

 (68, 2014م, 2030-2014قبل الجامعي

ديم التوساع الكماي والكيفاي فاي تقاكما يمكن تحقيق إتاحة التعليم بمؤسساات ريااض األطفاال 

لتعليماي االخدمة التعليمية لرياض األطفال، والوصول بها إلى كل مواطن، وإعادة هيكلة النظام 

ى تعليم إللسريعة في أسواق العمل، مع االرتفام بنوعية البحيث يستجيب للتغيرات الديناميكية ا

إكتسااب أعلى مستويات الجودة مقومة بالمعايير العالمياة المعتمادة، وتعزياز القايم والمواقاف و

 (65، 2015السلوكيات والمهارات وبناء القدرات.)رضا، 

 لااب ماان مطالاابوتااأتي زيااادة القاادرة التنافسااية التعليميااة لمؤسسااات رياااض األطفااال ثالااث مط

 2030م فبحلاول عااتحقيق القادرة التنافساية، والالي ال يمكان أن يتحقاق إال بوجاود هيكال إداري فعاال، 

 يكون هناا جهاز إدارى فعال، يحسن إدارة مؤسسات رياض األطفال، يخضع للمسااءلة ويعلاي

 .(223، 2018من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له. )عمر، 

النظري للدراسة الحالية واللي هدف إلى التعرف على  ر اإلطااتضا من سياق 

قدرة التحديات المعاصرة المؤثرة على القدرة المؤسسية لرياض األطفال واهتم بواقع ال

المؤسسية من  الل  مس محاور تمثلت فى رؤية المؤسسة ورسالتها ,القيادة 

 نه توجدأءلة، البشرية والمادية, المشاركة المجتمعية, توكيد الجودة والمسا والحوكمة,الموارد

از ع إبرالعديد من المشكالت التي تواجه تحقيق القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر م

 .لدراسةالميداني ل اإلطار أهم المقترحات الالزمة لتحقيقها وهلا ما سيتم الكشف عنه فى 

 الميداني للدراسة: ار اإلطالمحور الثاني: 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لمناسبته إجراءات  :منهج الدراسة -1

 الدراسة.

ددها تم تطبيق االستبانة على عينة عشوائية طبقية بلغ  ع: مجتمع وعينة الدراسة -2

( فرداً من موجهي ومديري ومعلمات رياض األطفال بخمس إدارات تمثل الموقع 483)

( 939) جماالً إالبحراوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة والبالغ عددهم الجغرافي 

بية معلمة حسب احصائيات مديرية التر 388مديرا، و 188موجها،  27فرًدا مقسمين على 

 والتعليم بالبحيرة.
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  ي:كالتالبيانات البيليوجرافية تصنيف عينة البحث وفقًا للوتعرض الجداول التالية 
 ( 1ول )جد

 يوضا توزيع أفراد العينة حسب )الموقع الجغرافي للمدرسة(

 النسبة المئوية التكرار الموقع

 37.5% 181 ريف

 62.5% 302 حضر 

 100% 483 المجموم

( أن نسبة أفراد العينة التابعين لمدارس رياض األطفال بالحضر أكبر 1يتضا من الجدول )

(، 62.5%الريف، حيث بلغت النسب على الترتيب ) من قرنائهم من عينة الدراسة بمدارس

(%37.5.) 
 (2جدول )

يوضا توزيع أفراد العينة حسب 

 )الوظيفة(

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

 3.1% 15 موجه

 17.6% 85 مدير

 79.3% 383 معلمة

 100% 483 المجموم

( أن أعلى 2يتضا من الجدول )

نسبة من إجمالي العينة، حسب متغير 

ثم ، المعلمات الوظيفة هي فئة

المديرين/المديرات، ثم الموجهين، حيث 

(، 79.3%بلغت النسب على الترتيب، )

(%17.6(، )% 3.1.) 

 (3جدول ) 

يوضا توزيع أفراد العينة حسب )اإلدارة التعليمية 

 التابع لها(

 النسبة المئوية التكرار اإلدارة

 22.2% 107 دمنهور

 26.9% 130 إيتاي البارود

 17.8% 86 كفر الدوار

 17.4% 84 أبو المطامير

 15.7% 76 إدكو

 100% 483 المجموم

أفراد العينة من  ( أن نسبة3يتضا من الجدول )     

 دارةيليها التابعين إلإدارة إيتاي البارود هي األعلى، 

بة دمنهور، ثم كفر الدوار، ثم أبوالمطامير، وفي المرت

حيث بلغت النسب على الترتيب،  األ يرة نسبة إدكو

(%26.9( ،)%22.2( ،)%17.8( ،)%17.4 ،)

(%15.7.) 

من  الل الرجوم إلى أدبيات البحث التربوي والدراسات السابقة المرتبطة  :أداة الدراسة -3

النظري للدراسة، تم إعداد استبانة لجمع البيانات في  اإلطار بالقدرة المؤسسية ، إضافة إلى 

الجانب الميداني. حيث تكونت االستبانة في صورتها النهائية من جزأين؛ األول مقدمة تحتوي 

على الهدف من تطبيق االستبانة، والبيانات األولية الخاصة بالعينة )الوظيفة، وإلدارة، 

ما تضمن الجزء الثاني محاور االستبانة، األول والنوم ، والموقع الجغرافي للمدرسة(، بين

ويشمل األبعاد اآلتية: األول،  في مصرمنهما يمثل واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال 

( 9( عبارات، والثاني القيادة والحوكمة وتضمن)8رؤية المؤسسة ورسالتها وتضمن)

والرابع المشاركة  ( عبارة،11عبارات، والثالث الموارد البشرية والمادية وتضمن)

( عبارات، أما 8( عبارات، والخامس توكيد الجودة والمساءلة وتضمن)7المجتمعية وتضمن)

ويتضمن  في مصرالمحور الثاني: المشكالت التى تواجه القدرة المؤسسية لرياض األطفال 

(عبارة، والمحور الثالث: مقترحات لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال ويتضمن 18)
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( عبارة في صورتها النهائية. وتتطلب االستبانة 79( عبارة، ليصل إجمالي االستبانة )18)

 -من أفراد العينة االستجابة للعبارات عند أحد مستويات ثالثة، ما بين درجة توفر )كبيرة

 ضعيفة(. -متوسطة -ضعيفة(، ودرجة أهمية)كبيرة -طةمتوس

ساق االت للتأكد من تماس  عبارات االستبانة قامت الباحثة بقياس صدق: صدق االستبانة -4

الدا لي لالستبانة عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين محاور االستبانة 

 ومجموعها، والجدول التالي يوضا ذل :
 ( 4جدول )

 باط بيرسون بين إجمالي االستبانة ومحاورها يوضا معامل ارت

 المحور
معامل ارتباط 

 بيرسون

درجة 

 الصدق

 مرتفعة .785** األول

 مرتفعة .363** الثاني

 مرتفعة .366** الثالث

ور وبين محالوجود ارتباط دال إحصائيًا بين الدرجة الكلية ل( 4ويالحم من الجدول )

لي لالستبانة (، وهو ما يؤكد ارتفام االتساق الدا 0.01) الدرجة الكلية لالستبانة عند مستوى

 وأنها صالحة لقياس ما وضعت، ويدل على أن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق

 . لقياسه

ة التجزئباستخدام طريقتي معامل الفا كرونباخ و لالستبانةيمكن حساب الثبات  :الثبات-5

 ي:النصفية، ويتضا ذل  من  الل الجدول التال
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 ( 5جدول )

 معامالت الثبات إلجمالي االستبانة ومحاورها 

 العدد االستبانة
معامل الفا 

 كرونباخ

 التجزئة النصفية
االرتباط بين نصفى 

 االستبانة

معامل الثبات بعد 

  Guttmanالتصحيا

 902. 901. 956. 43 المحور األول

 835. 792. 878. 18 المحور الثاني

 782. 727. 887. 18 المحور الثالث
إجمالي 

 االستبانة

79 .911 .869 .930 

( 911.ت )أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة قد بلغ (5)يتضا من الجدول 

ما بلغ كعة، وهي قيمة مرتفعة، كما أن معامالت الثبات للمحاور الفرعية لالستبانة جاءت مرتف

انة، ( مما يشير إلى الثبات المقبول لالستب93.) Guttmanمعامل الثبات بعد التصحيا ل

 .يكون ذل  مؤقًرا جيًدا لتعميم نتائجهاويمكن أن 

 أساليب المعالجة اإلحصائية  -6
تحليل ة الاستخدم الباحثان مجموعة من األساليب اإلحصائية التي استهدفت القيام بعملي

لفا أمعامل  بيرسون،الوصفي واالستداللي لفقرات االستبانة، ومحاورها، كمعامل ارتباط 

 تبار ن، وا، وا تبار التاء لعينتين مستقلتياالنحراف المعياري المتوسط الحسابي، كرونباخ،

. ولتسهيل تفسير LSD ، وا تبار ANOVA One Wayتحليل التباين أحادي االتجاه 

الخاصة  (في حالة العبارات1، ضعيفة=2، متوسطة= 3النتائج تم إعطاء وزن للبدائل)كبيرة= 

( في 1فة=، ضعي2، متوسطة= 3بالتوفر بالمحورين األول والثاني، أما درجة األهمية)كبيرة= 

الل  المحور الثالث، ثم تم تصنيف تل  اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية المدى من 

= 3÷ (1-3عدد بدائل المقياس =)÷ أقل قيمة( -المعادلة التالية:طول الفئة =)أكبر قيمة

 لنحصل على مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديل:0.66
 (6جدول )

 بحثيبين توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداة ال

 المحور األول
المحور 

 الثاني
 المحور الثالث

 المتوسطات مدى

 درجة األهمية درجة التوفر درجة التوفر

 1.66-1 ضعيفة ضعيفة ضعيفة

 2.33-1.67 متوسطة متوسطة متوسطة

 3-2.34 كبيرة كبيرة كبيرة

 

 نتائج الدراسة -7
بة إلجاتعرض الباحثة في هلا المحور لنتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها من  الل ا

 على أسئلة الدراسة:

 مئويةعلى السؤال األول من أسئلة الدراسة تم حساب التكرارات والنسب الولإلجابة 

كما هو  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محاور االستبانة الثالثة،

 موضا فيما يلي:

 ويشمل: في مصرالمحور األول: واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال 
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 رؤية المؤسسة ورسالتها .أ
 ( 7جدول )

  يبين المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري ودرجة التوفر لفقرات رؤية المؤسسة ورسالتها

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوفر

1 
يشاارا أعضاااء الروضااة )المااديرة والمعلمااات( فااى 

 إعداد رؤية الروضة وأهدافها
 متوسطة 0.624 1.737

2 
تعمل المديرة على نشر الاوعى بالرؤياة المساتقبلية 

 في مصرلتعليم رياض األطفال 
 متوسطة 0.282 1.913

3 
بوجااااد توصاااايف وظيفااااى واضااااا يحاااادد واجبااااات 

 ومسئوليات كل العاملين برياض األطفال
 ضعيفة 0.735 1.495

4 
رؤياااة ورساااالة رياااااض األطفاااال واضاااحة لجميااااع 

 العاملين بالروضة
 ضعيفة 0.754 1.464

5 
عقد ندوات وتدريبات دا ل الروضة ألولياء األماور 

 لتوعيتهم برؤية ورسالة رياض األطفال
 ضعيفة 0.689 1.613

 ضعيفة 0.710 1.609 تتفق أهداف الروضة مع رؤيتها ورسالتها 6

7 
توفير دورات تدريبية لبناء قدرات )مديرة ومعلمات 

 رياض األطفال(
 ضعيفة 0.701 1.642

8 
مؤسساااات ريااااض األطفاااال الخطاااط لتحساااين  تضاااع

 وتطوير  دماتها باستمرار
 ضعيفة 0.500 1.474

 ضعيفة 0.351 1.618 إجمالي البعد األول

( أن درجة توفر رؤية المؤسسة ورسالتها حسب استجابة عينة 7يتضا من الجدول)

على إجمالي البعد بمتوسط  الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمات جاءت بدرجة صعيفة

(، كما حصلت جميع فقرات البعد على درجة 0.351( وانحراف معياري)1.618حسابي عام)

( جاءت متوسطتتين في الدرجة، حيث كان المتوسط الحسابي 2(،)1ضعيفة عدا العبارتان)

 -0.624(، بانحراف معياري للعبارتين)3( درجة من أصل)1.913، )1.737)للفقرتين)

(، بقيم انحراف 1.642-1.464، بينما تراوم المتوسط الحسابي لباقي العبارات بين )(0.282

(، وتعزى تل  النتيجة إلى أن الروضة دائما ما تكون 0.701، 0.754معياري تنحصر بين)

فصول ملحقة على المدرسة, وليست هيئة مستقلة دا ل المدرسة األمر اللي يجعل االهتمام 

جداً كونها جزء ال يتجزأ من بناء مؤسسي كامل يتضمن التعليم برؤيتها ورسالتها ضعيف 

االبتدائي أو التعليم األساسي, حيث يسعى الجميع إلى إدارة عجلة المؤسسة بعناصرها 

مجتمعه, مع جعل األولوية للتعليم االبتدائي في حالة مؤسسات التعليم االبتدائي, وللتعليم 

سي, األمر اللي يجعل حلقة رياض األطفال هي الحلقة اإلعدادي في حالة مدارس التعليم األسا

األضعف دا ل البناء المؤسسي, كما تعزى تل  النتيجة إلى ضعف تأهيل معلمات رياض 

األطفال, فكثير منهم التمتل  الوعى الكافي لكيفية بناء رؤية واضحة محددة للروضة, وسبل 

قناعتهم الشخصية بها ال يتعدى  , كما أنتحقيقهاتحقيقها عبر رسالة واضحة توضا مليات 

كونها كلمات تكتب وتعلق على جدران الروضة دون جدوى من ورائها, كما تعزى تل  النتيجة 

إلى ضعف التخطيط والتمويل الخاص برياض األطفال األمر اللي يجعل التوافق بين رؤية 
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, وتتفق تل  وأهداف الروضة أمر في غاية الصعوبة لعدم وجود  طط واضحة لتحقيق رؤيتها

 (.2019ودراسة )الحرون، وعطوة ،, (2012النتيجة مع نتيجة دراسة )قهاب، وزكى، 
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 القيادة والحوكمة
 ( 8جدول )

 بين المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري ودرجة التوفر لفقرات القيادة والحوكمة

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوفر

9 
وجود نظام رقابي دا لى بالروضة لمتابعة تقديم أداء 

 العاملين بها
 ضعيفة 0.715 1.661

10 
تتابع إدارة الروضة تنفيل القرارات الجديدة من قبل 

 العاملين بالروضة
 متوسطة 0.569 1.882

 ضعيفة 0.660 1.538 ةتسعى إدارة الروضة لتطبيق األساليب اإلدارية الحديث 11

12 
تلم مديرة رياض األطفال بالقوانين واللوائا 

 والتشريعات والقرارات التى تنظم العمل بالروضة
 متوسطة 0.279 1.915

13 
ذ يشارا العاملين برياض األطفال اإلدارة فى صنع واتخا

 القرار
 ضعيفة 0.647 1.603

14 
يسهل الهيكل التنظيمى إقراا كل العاملين فى كل 

 فى عملية صنع واتخاذ القرارالمستويات التنظيمية 
 ضعيفة 0.688 1.594

15 
توزيع المهام والمسئوليات بين العاملين فى الروضة 

 حسب الكفاءة 
 متوسطة 0.560 1.890

16 
يتم ا تيار قيادات رياض األطفال بناء على معايير 

 موضوعية مؤثقة ومعلنة
 ضعيفة 0.687 1.398

17 
حوافز معلمات رياض األطفال ومحاسبية  الربط بين

 األداء
 ضعيفة 0.713 1.590

 متوسطة 0.455 1.674 إجمالي البعد الثاني

حسب استجابة عينة الدراسة  ( أن درجة توفر القيادة والحوكمة8يتضا من الجدول)

من الموجهين والمديرين والمعلمات جاءت بدرجة متوسطة على إجمالي البعد بمتوسط 

(، كما حصلت جميع فقرات البعد على درجة 0.455( وانحراف معياري)1.674حسابي عام)

-1.882)ت بينا( حيث تراوم المتوسط الحسابي للفقر15(، )12(،)10ت)اضعيفة عدا العبار

، بانحراف معياري للعبارات تراوم وهي درجات متوسطة (3( درجة من أصل)1.915

(، 1.398-1.661لباقي العبارات بين ) تراوم المتوسط الحسابي، بينما (0.279 -0.569بين)

وتعزى تل  النتيجة إلى عدم وجود مليات ، (0.715 -0.687بقيم انحراف معياري تنحصر بين)

اض األطفال, فأدوات التقييم المتاحة والتي تتمثل في تقرير واضحة لتقييم أداء معلمات ري

ثانوي يقيم من قبل المدير وتقوم موجهة رياض األطفال بالتوقيع غير مجدي كونه ال يقف 

على واقع األداء الفعلي لمعلمات رياض األطفال, بل يبنى على المحسوبية, وميول مدير العمل, 

ئا والقوانين التي تكفل لمعلمي الروضة متابعة ما كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف اللوا

يستجد من قرارات, فكثير من المعلمات ينظرون إلى تل  القرارات بعين المصلحة, واليهتمن 

إال بما يجدي عليهم نفع منها, كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف تأهيل قيادات رياض األطفال 

ت لهلا المنصب, حيث إن كثير منهم تولى متمثلة في مديرة الروضة, فكثير منهن غير مؤهال

هلا المنصب حتى غطاء األقدم, دون علم ومعرفة بحزمة القوانين المسيرة للعمل دا ل 

الروضة, كما تعزى ذات النتيجة إلى العبء الكبير الملقى على عاتق معلمات رياض األطفال 
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لهم محملين بأعباء تدريسية نتيجة اإلقبال الكبير على مؤسسات رياض األطفال األمر اللي يجع

كبيرة وبجداول مثقلة, ومن ثم ال يتوفر لديهم الوقت الكافي لمتابعة األعمال اإلدارية والتعاون 

مع اإلدارة لتنفيلها, كما تعزى ذات النتيجة إلى, عدم وجود  ريطة مالية ترفع من قأن المعلم 

من اليعمل األمر اللي يؤثر سلباً الكفء فالجميع أمام القانون سواء، ال فضل لمن يعمل على 

( 2012على أداء معلمات رياض األطفال, وتتفق تل  النتيجة مع نتيجة دراسة)قهاب وذكى, 

 .(2019و)الحرون, ، وعطوة 

 الموارد البشرية والمادية .ب
 (9جدول )

 المعياري ودرجة التوفر  لفقرات الموارد البشرية والمادية يبين المتوسط الحسابي  واالنحراف 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التوفر

18 
يوجد  طة للبرامج التدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض  

 األطفال
 متوسطة 0.424 1.876

 ضعيفة 0.663 1.549 يوجد  طة تمويلية واضحة لرياض األطفال بالمدرسة  19

20 
 يتم تدريب معلمات رياض األطفال على المتغيرات الحديثة فى 

 المجال التربوى
 ضعيفة 0.682 1.576

21 
تشارا المعلمات فى وضع البرامج التدريبية التى تناسب  

 احتياجاتهم المهنية
 ضعيفة 0.697 1.540

22 
األطفال الموارد البشرية بصورة مثالية لتحسين  توظف رياض 

 األداء
 متوسطة 0.249 1.934

23 
توظف رياض األطفال إمكاناتها المادية فى عمليتى التعليم  

 والتعلم
 ضعيفة 0.678 1.605

 ضعيفة 0.710 1.503 لطفاتناسب الموارد المالية تكاليف البرامج واألنشطة رياض األ  24

25 
تغطى الموارد البشرية فى رياض األطفال األعباء اإلدارية  

 المطلوبة
 ضعيفة 0.657 1.424

26 
يوجد بالروضة وحدة متخصصة للتدريب ودعم الممارسات  

 المهنية للمعلمات
 ضعيفة 0.697 1.536

 متوسطة 0.230 1.944 ةروضتوجد قاعدة بيانات للعاملين بالروضة تفيد فى توظيفهم بال  27

 ضعيفة 0.702 1.621 استيفاء التصميم الهندسى للروضة للشروط التربوية الحديثة 28

 ضعيفة 0.420 1.646 إجمالي البعد الثالث

( أن درجة توفر الموارد البشرية والمادية حسب استجابة عينة 9يتضا من الجدول)

البعد بمتوسط الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمات جاءت بدرجة ضعيفة على إجمالي 

(، كما حصلت جميع فقرات البعد على درجة 0.42( وانحراف معياري)1.646حسابي عام)

 الثالث تا( حيث تراوم المتوسط الحسابي للفقر27(،)22(،)18ت)اضعيفة عدا العبار

، بانحراف معياري للعبارات وهي درجات متوسطة (3( درجة من أصل)1.944-1.876)بين

-1.621لباقي العبارات بين ) تراوم المتوسط الحسابي، بينما (0.23 -0.424تراوم بين)

وتعزى تل  النتيجة إلى قصور ، (0.702، 0.657بقيم انحراف معياري تنحصر بين)(، 1.424

 طط البرامج التدريبية الخاصة بمعلمات رياض األطفال, حيث تقتصر تل  الخطط على  طط 

بتسلسل زمني  ومتسلسلةبرمجة منل بداية العام وحدة التدريب الخاصة بالروضة, والتي تكون م

معين, أما غير ذل  من  طط ما هي إال  طط طارئة لتلبية متطلب جديد من متطلبات العمل 

دا ل الروضة, ومواكبة للتطور, دون وجود هيكل تنظيمي لها, وقد تكون بدون محتوى 
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ا والقوانين التي تضع مليات تعليمي جيد, كما تعزى ذات النتيجة إلى وجود مجموعة من اللوائ

معينة للتمويل ال تستطيع مؤسسات رياض األطفال العمل بدونها, األمر اللي يجعل التمويل 

ضعيف وقاصر عن أداء مهامه األساسية برياض األطفال, كما تعزى ذات النتيجة إلى وجود 

أعدد الطالب  قاعدة بيانات أعدتها الوزارة ويطلق عليها وحدة المعلومات, تهدف إلى رصد

دا ل كل مرحلة عمرية, ويتم وضع رقم كودي معين من قبل الوزارة لكل طالب, ورقمه 

القومي, وعمره, ونوعه, ولكن في الغالب تخضع تل  المعلومات لسيطرة مسئول وحدة 

المعلومات بالمؤسسات وال يتم تكليف معلمة من معلمات الروضة بها, إما لعدم تمكن أياً منهم 

تل  الوحدة, أو لعدم ثقل األعباء الملقاه على عاتقهم, كما تعزى ذات النتيجة إلى عدم بالعمل ب

وجود بناء  اص برياض األطفال, فمعظم رياض األطفال ملحقة على مدارس المرحلة 

االبتدائية أو مدارس التعليم األساسي, ومن ثم فإن االقتراطات الهندسية لرياض األطفال, 

رى تراعي المرحلتين االبتدائية واإلعدادية, وتتفق تل  النتيجة مع تخضع لمعايير بناء أ 

 .(Dajani, E. A.,2019-El(دراسة  نتيجة
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 المشاركة المجتمعية -د
 ( 10جدول )

 يبين المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري ودرجة التوفر لفقرات المشاركة المجتمعية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوفر

29 
تمثيل كل مؤسسات المجتمع المدني فى  

 تقديم الخدمات التعليم بالروضة.
 متوسطة 0.238 1.940

30 

تقوم اإلدارة العليا بتقوية االتصال مع  

مؤسسات المجتمع المدنى ورجال األعمال 

 لدعم رياض األطفال. 

 ضعيفة 0.687 1.605

31 
تبرعات ومساعدات لمرحلة رياض  تقبل 

 األطفال من قبل مؤسسات المجتمع.
 ضعيفة 0.687 1.549

 ضعيفة 0.689 1.410 تشارا األسر فى أنشطة الروضة.  32

33 

تستفيد الروضة من  برات المؤسسات  

التعليمية المحيطة بها فى تطوير المشاركة 

 المجتمعية.

 متوسطة 0.276 1.917

34 
توظف الروضة كافة إمكاناتها المادية  

 والبشرية لخدمة المجتمع المحلى 
 ضعيفة 0.708 1.447

35 
تنظم الروضة ندوات برامج توعية  

 مناسبة لخدمة المجتمع المحلى.
 ضعيفة 0.662 1.561

إجمالي البعد 

 0.437  1.633 الرابع
 ضعيفة

المجتمعية حسب استجابة عينة ( أن درجة توفر المشاركة 10يتضا من الجدول)

 متوسطبالدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمات جاءت بدرجة ضعيفة على إجمالي البعد 

 (، كما حصلت جميع فقرات البعد على درجة0.437( وانحراف معياري)1.633حسابي عام)

ابي حس( جاءت متوسطتتين في الدرجة، حيث كان المتوسط ال33(،)29ضعيفة عدا العبارتان)

 -0.238(، بانحراف معياري للعبارتين)3( درجة من أصل)1.917، )1.94))للفقرتين

نحراف بقيم ا(، 1.41-1.605لباقي العبارات بين ) تراوم المتوسط الحسابي، بينما (0.276

ئا وتعزى تل  النتيجة إلى وجود مجموعة من اللوا، (0.687 -0.689معياري تنحصر بين)

ترا ي ال يسبل المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفال, األمر اللوالقوانين التي تضبط 

لهم للصدفة, ولكنها يتم في إطار تشريعي وبهيكل تنظيمي يتضمن رئيس ونائب وأعضاء وك

ين على لقائمباالنتخاب, ويستمر العمل بهم لمدة ثالث سنوات, وتعزى ذات النتيجة إلى فقدان ا

وار األد ة لثقافة المشاركة المجتمعية؛ فكثير منهم ال يعيمؤسسات المجتمع المدني واألسر

لها ويجع التشاركية التي يمكن أن يقومو بها لخدمة الروضة, األمر اللي ينعكس على الروضة

راً ا قاصغير قادرة على القيام بأنشطتها, ومن ثم ال تستطيع أن تفيد المجتمع ويصبا دوره

ل األطفا رياض يجة إلى كثرة األعباء الموكلة إلى معلماتعلى التعليم فقط , كما تعزى ذات النت

رق وعلى  نتيجة تكدس تل  المؤسسات باألطفال, األمر اللي يجعل إقامتهم للندوات مجرد حبر

 حرون,لتسديد  انة وحدة التدريب برياض األطفال وتتفق تل  النتيجة مع نتيجة دراسة)ال

 (.2019وعطوة 
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 توكيد الجودة والمساءلة -ه
 (11دول )ج

 يبين المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري ودرجة التوفر  لفقرات توكيد الجودة والمساءلة

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوفر

36 
 داديتم تقويم أداء الطفل من كافة النواحى الشخصية مع إع 

 أنشطة إثرائية بديلة فى ضوء نواتج التعلم.
 متوسطة 0.359 1.888

37 
يتم استطالم رأى أولياء األمور فى مدى الرضا عن أداء 

 الروضة 
 ضعيفة 0.696 1.551

38 
يتم إجراء مسا دورى لمعرفة متطلبات وتوقعات المرحلة 

 األعلى حول المخرجات فى رياض األطفال.
 ضعيفة 0.626 1.590

39 
 فةثقا تمتل  إدارة رياض األطفال القدرة على التخطيط لنشر

 الجودة.
 ضعيفة 0.676 1.617

 متوسطة 0.393 1.903 يوجد معايير مسبقة لتقويم أداء العاملين بالروضة. 40

41 
تشجيع إدارة رياض األطفال التغيير والتطوير لتحقيق 

 معايير الجودة.
 ضعيفة 0.658 1.437

42 
الروضة  توجد رغبة فعلية لدى اإلدارة لتحسين األداء فى

 واقتناعهم بجدوى تطبيق معايير الجودة.
 متوسطة 0.372 1.897

43 
 التقويم المستمر للعملية التعليمية دا ل رياض األطفال

 لتطويرها.
 ضعيفة 0.701 1.495

 متوسطة 0.409 1.672 إجمالي البعد الخامس

عيناة ( أن درجاة تاوفر توكياد الجاودة والمسااءلة حساب اساتجابة 11يتضا من الجدول)

الدراسااة ماان المااوجهين والمااديرين والمعلمااات جاااءت بدرجااة متوسااطة علااى إجمااالي البعااد 

(، كما حصلت جميع فقرات البعد على 0.409( وانحراف معياري)1.672بمتوسط حسابي عام)

 الاثالث تا( حيث تراوم المتوساط الحساابي للفقار42(، )40(،)36ت)ادرجة ضعيفة عدا العبار

، باانحراف معيااري للعباارات وهاي درجاات متوساطة (3جة من أصال)( در1.903-1.888)بين

-1.617لبااقي العباارات باين ) تاراوم المتوساط الحساابي، بينماا (0.393، 0.359تراوم بين)

وتعزى تل  النتيجة إلى تكادس ، ( 0.676-0.658بقيم انحراف معياري تنحصر بين)(، 1.437

 على عاتق معلمات رياض األطفال األمر اللي يجعل مان التقاويم أمار روتيناي ال األعباء الملقاه

يخضع لمعايير علمية, وال يراعي تطبيق األنشطة اإلثرائية مان عدماه, كماا تعازى ذات النتيجاة 

إلى عدم وجود  طة واضحة للتقويم فالطالب بمجرد انتهاء مرحلة ينتقل إلاى المرحلاة األ ارى 

تقدمه فاي األداء, كماا تعازى ذات النتيجاة إلاى عادم وجاود ملياة واضاحة دون وجود أي مؤقر ل

وفق قواعاد محاددة مسابقاً تساما بالتواصال الادوري باين أوليااء األماور والمعلماات, فااألمر ال 

يخلو من مجرد اجتهادات قخصية من أوليااء األماور لمتابعاة أبناائهم, كماا تعازى ذات النتيجاة 

بتلبية متطلبات الروضة لتحقيق مؤقرات الجودة األمر الالي إلى عدم وجود تمويل جيد يسما 

ياادفع القااائمين علااى إدارة رياااض األطفااال إلااى مسااايرة األحااداث, دون الااد ول فااي موضااوم 

)الحارون، وعطاوة, (و 2012)قاهاب، وذكاى , الجودة, وتتفق تلا  النتيجاة ماع نتيجاة دراساة 

 (.Ching T 2017,(, ودراسة)2019
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  مصر فيالمشكالت التي تواجه القدرة المؤسسية لرياض األطفال المحور الثاني: 
 (12جدول )

يبين المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري ودرجة التوفر لفقرات المشكالت التي تواجه القدرة  

 في مصرالمؤسسية لرياض األطفال 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوفر

44 
عجاااز إدارة الروضاااة عااان تطبياااق األسااااليب اإلدارياااة  

 الحديثة.
 كبيرة 0.473 2.768

45 
غياااب نظااام رقااابى دا لااى بالروضااة لمتابعااة تقاادم أداء  

 العاملين بها.
 كبيرة 0.443 2.774

 كبيرة 0.532 2.673 غياب الحوافز المرتبطة بأداء معلمات رياض األطفال.  46

47 
ضااعف البنيااة التحتيااة للروضااة لتلبيااة متطلبااات القاادرة  

 المؤسسية لها.
 كبيرة 0.561 2.605

48 
قله تمثيل مؤسسات المجتمع المدنى فى تقاديم الخادمات  

 التعليمية بالروضة.
 كبيرة 0.495 2.727

49 
غياااب محااددات عدالااة توزيااع المهااام والصااالحيات بااين  

 العاملين بالروضة.
 كبيرة 0.424 2.781

 كبيرة 0.409 2.816 توتر العالقة بين المديرة وبعا المعلمات فى الروضة  50

 كبيرة 0.560 2.642 قله االهتمام بالتخطيط الشامل لمرحله رياض األطفال.  51

 كبيرة 0.593 2.547 رؤية ورسالة رياض األطفال غير واضحة للعاملين بها.  52

53 
ال توجاااد  طاااة تمويلياااة واضاااحة لريااااض األطفاااال فاااى  

 المدرسة.
 كبيرة 0.621 2.542

54 
ال توجد  طة واضحة حديثاة ومتطاورة للرقاباة والتقاديم 

 فى الروضة.
 كبيرة 0.564 2.710

 كبيرة 0.579 2.677 الهياكل التنيظيمة للروضة تقليدية وغير متطورة. 55

 كبيرة 0.506 2.756 والعاملين برياض األطفال. ضعف التنسيق بين اإلدارات  56

 كبيرة 0.580 2.661 القصور فى تنفيل  طط وبرامج الروضة التعليمية. 57

 كبيرة 0.567 2.731 ال توجد معايير مسبقة لتقويم أداء العاملين بالروضة. 58

59 
ال توجاد  طااة للباارامج التدريبياة لتنميااة معلمااات رياااض 

 األطفال.
 كبيرة 0.576 2.716

60 
ضعف المشاركة المجتمعية مان أوليااء األماور ماع إدارة 

 الروضة.
 كبيرة 0.588 2.671

61 
ال توجاااد إدارة منفصااالة لريااااض األطفاااال فاااى المااادارس 

 متعددة المراحل الدراسية.
 كبيرة 0.617 2.603

 كبيرة 0.309 2.689 إجمالي المحور الثاني

( أن درجة توفر المشكالت التي تواجه القدرة المؤسسية 12يتضا من الجدول)

حسب استجابة عينة الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمات  في مصرلرياض األطفال 

( وانحراف 2.689جاءت بدرجة كبيرة على إجمالي المحور بمتوسط حسابي عام)

تراوم المتوسط (، كما حصلت جميع فقرات البعد على درجة كبيرة حيث 0.309معياري)

، وهي درجات توفر كبيرة (3( درجة من أصل)2.542-2.816)بين المحور تاالحسابي لفقر
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وتعزى تل  النتيجة إلى قصور عام ، (0.409 -0.621بانحراف معياري للفقرات تراوم بين)

في سياسة اهتمام الدولة بمؤسسات رياض األطفال بمصر؛ فالسياسة العليا الحاكمة للتعليم في 

ا أسفل سلم التعليم األمر اللي يجعلها في باعتبارهر تنظر إلى مؤسسات رياض األطفال مص

مؤ رة اهتمامات التعليم في مصر, كما تعزى ذات النتيجة إلى قصور الخطط القائمة لتطوير 

مؤسسات رياض األطفال في مصر عن تلبية متطلبات رياض األطفال األمر اللي اوجد كثير من 

تواجه مؤسسات رياض األطفال وال يوجد لها حل, كما تعزى ذات النتيجة إلى المشكالت التي 

اإلقبال الشديد على مؤسسات رياض األطفال بمصر األمر اللي يجعل هناا قصور في القدرات 

المادية والموارد البشرية الالزمة لقيام تل  المؤسسات بأدوارها, كما تعزى ذات النتيجة إلى 

ال مؤسسات معظمها ملحقة بمدارس التعليم األساسي األمر اللي أن مؤسسات رياض األطف

يجعل االهتمام بها منصب على المؤسسة  كليةً وليس على رياض األطفال, كما تعزى ذات 

النتيجة إلى قصور القوانين المنظمة لسير العمل دا ل مؤسسات رياض األطفال عن تلبية 

بمعلمات رياض األطفال, األمر اللى يجعلها  متطلباتها, وكلل  قصور برامج اإلعداد الخاصة

غير مواكبة ألساليب التطور الحديثة. وتتفق تل  النتيجة مع نتيجة دراسة )قهاب، وذكى , 

 (.2019( و )الحرون، وعطوة, 2012
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 المحور الثالث: مقترحات تطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال 
 ( 13جدول )

واالنحراف المعياري واألهمية لفقرات مقترحات تطوير القدرة المؤسسية يبين المتوسط الحسابي  

  لرياض األطفال

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 األهمية

62 
أن يكون لروضة األطفال رؤية ورسااله وأهاداف اساتراتيجية تساعى  

 لتحقيقها 
 كبيرة 0.504 2.741

63 
 اساتخدام أسالوب اإلدارة التحويلياة بحياث يكاون مادير المدرساة قائاد 

 وتكوين صف تانى من القيادة.
 كبيرة 0.440 2.779

 كبيرة 0.545 2.654 إنشاء وحدة ضمان الجودة دا ل كل روضة 64

65 
مة مشاركة أولياء األمور إدارة الروضة فى التخطيط والقرارات المه 

 للروضة
 كبيرة 0.601 2.536

66 
ش نشر ثقافة الجودة الشاملة بين المعلمات  واإلداريين عن طريق ور

 العمل والندوات التثقيفية
 كبيرة 0.532 2.696

67 
التااااادريب المساااااتمر لمعلماااااات ريااااااض األطفاااااال علاااااى مساااااتجدات 

 استراتيجيات التعليم والتعلم فى الروضة
 كبيرة 0.467 2.739

68 
االهتمااام بمعااايير الجااودة بمبنااى تااوفير إمكانااات ماديااة للروضااة مااع 

 الروضة
 كبيرة 0.427 2.818

 كبيرة 0.561 2.636 سن القوانين التي تلزم مديرة الروضة على تطبيق معايير الجودة  69

70 
تخصيص موقع إلكتروني يشرف عليه متخصصين فى مجال الطفولاه 

 للرد على استفسارات العاملين فى مجال رياض األطفال
 كبيرة 0.594 2.545

 كبيرة 0.622 2.511 تنشيط دور وسائل اإلعالم فى التوعية بأهمية مرحلة رياض األطفال 71

72 
تخصيص جهااز إدارى منفصال إلدارة الروضاة فاي المادارس متعاددة 

 المراحل التعليمية
 كبيرة 0.549 2.729

 كبيرة 0.600 2.652 إقراا معلمات الروضة والعاملين مديرة الروضة في اتخاذ القرارات 73

 كبيرة 0.523 2.735 تحديد مهام العاملين ومسئولياتهم دا ل الروضة بشكل دقيق  74

 كبيرة 0.642 2.561 زيادة مرونة الهيكل التنظيمى لرياض األطفال 75

76 
إجاااراء تقاااويم مساااتمر لخطاااط مؤسساااات ريااااض األطفاااال الحالياااة 

 والمستقبلية
 كبيرة 0.570 2.741

77 
التاادريب المسااتمر لمااديرات رياااض األطفااال علااى اسااتخام األساااليب 

 العلمية فى حل مشكالت الروضة
 كبيرة 0.568 2.737

78 
 تشجيع الجهود اللاتية والتطوعية للمساهمة في بناء روضات مستقلة

 عن مدارس المرحلة االبتدائىة
 كبيرة 0.570 2.714

79 
األطفال باالتجهيزات التاي تتناساب ماع متطلباات العصار  تزويد رياض

 طبقا لشروط ومواصفات الجودة
 كبيرة 0.620 2.625

 كبيرة 0.325  2.675 إجمالي المحور الثالث

( أن درجة أهمية مقترحات تطوير القدرة المؤسسية لرياض 13يتضا من الجدول)

والمديرين والمعلمات جاءت بدرجة كبيرة األطفال حسب استجابة عينة الدراسة من الموجهين 

(، كما حصلت 0.325( وانحراف معياري)2.675على إجمالي المحور بمتوسط حسابي عام)

 المحور تاجميع فقرات البعد على درجة كبيرة حيث تراوم المتوسط الحسابي لفقر

للفقرات ( وهي درجات توفر كبيرة، بانحراف معياري 3أصل)( درجة من 2.511-2.818)بين

(، وتعزى تل  النتيجة إلى وجود  لل واضا في مؤسسات 0.427 -0.622تراوم بين)
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الروضة, حيث إن معظمها ال يعمل وفق رؤية ورسالة واضحة, كما أنها تفتقر إلى أبسط 

وسائل التمويل, وإلى  طط واضحة للتمويل, كما تعزى ذات النتيجة إلى قصور برامج الروضة 

لهيكل اإلداري والتنظيمي لتل  المؤسسات, وبعدها كل البعد عن تحقيق ومعلمات الروضة, وا

ً يمتلكون مقومات اإلبدام,  الغايات المنشودة من رياض األطفال ببناء أطفال أصحاء جسديا

ويمتلكون هوية قومية تحقق لهم االنتماء للوطن, كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف الواقع 

مصر, حيث ال يمكنها القيام بأدوارها على الوجه األمثل, كما الفعلي لمؤسسات رياض األطفال ب

تعزى ذات النتيجة إلى االنفصال التام بين مؤسسات المجتمع المحلي وبين مؤسساته التعليمية 

نتيجة كثرة األعباء الموكلة إلى تل  المؤسسات األمر اللي يجعلها غير قادرة على تلبية 

ها, كما تعزى ذات النتيجة إلى عدم وجود  طط متطلبات رياض األطفال من مال وغير

مستقبلية قادرة على تجاوز األزمات والمشكالت التي تمر بها مؤسسات رياض األطفال األمر 

اللي يجعل الحاجة ملحة إلى تل  المقترحات لتلبية متطلبات رياض األطفال ووضعها على 

األطفال, وتتفق تل  النتيجة مع الطريق الصحيا لتحقيق أكبر إفادة ممكنة من مؤسسات رياض 

 (.2019نتيجة دراسة الحرون، وعطوة )

عام واستكماالً للنتائج السابقة تم ترتيب محاور االستبانة من حيث المتوسط ال

راد ات أفلالستجابة على المحور والنسبة المئوية لالستجابة، والجدول التالي يوضا استجاب

 العينة على المحاور مجملة:
 ( 14جدول )

 يوضا استجابات أفراد العينة لمجموم محاور االستبانة  

 المحور م
المتوسط العام لالستجابة 

 لعبارات المحور

النسبة المئوية 

لدرجة 

االستجابةعلى 

 المحور

ترتيب 

 المحور 
 الدرجة 

 ضعيفة 3 54.984 1.650 األول 1

 كبيرة 1 89.625 2.689 الثاني 2

 كبيرة 2 89.165 2.675 الثالث 3

ور ( أن درجة االستجابة من وجهة نظر عينة الدراسة على محا14يتضا من الجدول )

اص االستبانة تراوحت بين كبيرة وضعيفة وكانت ترتيبها كالتالي؛ المحور الثاني الخ

ص ث الخا، ثم المحور الثالفي مصربالمشكالت التي تواجه القدرة المؤسسية لرياض األطفال 

 لقدرةالمؤسسية لرياض األطفال، ثم المحور األول الخاص بواقع بمقترحات تطوير القدرة ا

على ، حيث بلغت النسبة المئوية لدرجة االستجابة في مصرالمؤسسية لرياض األطفال 

امة وتشير النتيجة السابقة بصفة ع (.54.984(، )89.165(، )89.625بالترتيب) المحاور

 مشكالت التي تواجه مؤسسات رياضإلى وعي موجهي ومديري ومعلمات رياض األطفال بال

صيفها ت وتواألطفال لتعايشهم معها, األمر اللي يجعلهم األقدر على الوقوف على تل  المشكال

اسة الدر التوصيف األمثل, ومن ثم فإنهم األكثر قدرة على الوقوف على واقع تحقيق مقترحات

ائمة عن المشكالت الق للنهوض بمؤسسات رياض األطفال من جانب, ومواجهة القصور الناتج

 (.2019من جانب م ر, وتتفق تل  النتيجة مع نتيجة دراسة الحرون ، وعطوة )

 تم حساب الفروق بين متوسطات ولإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة

، مدرسةاستجابات أفراد العينة على محاور االستبانة تبعا لمتغيرات)الموقع الجغرافي لل

 ويمكن إيضام ذل  فيما يلي:والوظيفة(، 
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نة ستباالنتائج الخاصة بالفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة على محاور اال -

 حضر(: -تبعاً لمتغير الموقع الجغرافي للمدرسة )ريف
 (15جدول )

 إلظهار داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة يوضا نتائج ا تبار التاء لعينتين مستقلتين

 تبعا لمتغير الموقع الجغرافي للمدرسة

 المحور

الموقع 

الجغرافي 

 للمدرسة

 المتوسط ن
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األول
 6.84234 65.4807 181 ريف

-6.187 
.000 

 18.18760 74.1954 302 حضر دالة

 الثاني
 5.45213 48.7182 181 ريف

0.98 
.328 

 5.63664 48.2053 302 حضر غيردالة

 الثالث
 5.41559 49.3923 181 ريف

3.66 
.000 

 5.98523 47.4040 302 حضر دالة

العينة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفرادأنه  (15)يتضا من الجدول 

ن ثالث مبالنسبة للمحورين األول وال، حضر( -الموقع الجغرافي للمدرسة )ريفتبعًا لمتغير 

ة (, على الترتيب، وجميعها قيم دال3.66(, )6.187-)االستبانة، حيث جاءت قيمة )ت( 

ينما في (، وكانت الفروق في المحور األول لصالا الحضر ب0.05إحصائيًا عند مستوى داللة )

ري لى موجهي ومديتعزى تل  النتيجة إلى أن الرقابة ع المحور الثالث لصالا الريف، و

 ومعلمات رياض األطفال بالحضر أكبر من الريف لقربها من متخلي القرار والمسئولين

ما ل, أوالجهات الرقابية مما يزيد من اهتماهم بالعملية التعليمية بمؤسسات رياض األطفا

 لريفابالنسبة للمحور الثالث فضعف الواقع بالريف أمر يفضي إلى وقوف عينة الدراسة من 

 ى تل , ويجعلهم األقدر على الوقوف علفي مصرلى واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال ع

 (.2012المشكالت, ومقترحات حلولها, وتتفق تل  النتيجة مع نتيجة دراسة )قهاب، وزكي ,

ى مستو كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة عند

إلى  تعزى تل  النتيجة (, و0.98)حيث جاءت قيمة )ت( محور الثاني ( على ال0.05داللة )

 عمومية المشكالت التي تواجه المعلمات في الريف والحضر, وإحساسهم بمدى ضخامتها,

دة, واح ووصولها إلى مرحلة يجب معها العالج, األمر اللي يجعل االستجابة لتل  المقترحات

 (.2012اب، وذكى, )قهوتتفق تل  النتيجة مع نتيجة دراسة 

ة تبعاً تبانالنتائج الخاصة بالفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة على محاور االس -

 معلمة(: -مدير -لمتغير الوظيفة )موجه
 (16جدول )

 اتستجابايوضا نتائج ا تبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين متوسطات  

  ً  (483لمتغير الوظيفة )ن= أفراد العينة تبعا

 مجموم المربعات مصدر التباين المحور
درجة 

 الحرية
 ف متوسط المربعات

الداللة 

 اإلحصائية

 األول

 43941.721 2 87883.442 بين المجموعات
734.756 

 

.000 

 دالة
 59.805 480 28706.164 دا ل المجموعات

  482 116589.607 المجموم
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 مجموم المربعات مصدر التباين المحور
درجة 

 الحرية
 ف متوسط المربعات

الداللة 

 اإلحصائية

 الثاني

 275.215 2 550.431 المجموعات بين
9.178 

 

.000 

 دالة
 29.986 480 14393.246 دا ل المجموعات

  482 14943.677 المجموم

 الثالث

 579.084 2 1158.168 بين المجموعات

18.107 
.000 

 دالة
 31.981 480 15351.099 دا ل المجموعات

  482 16509.267 المجموم

عينة ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد ال16يتضا من الجدول )

مة جاءت قي معلمة( بالنسبة لمحاور االستبانة الثالثة، حيث -مدير -تبعًا لمتغير الوظيفة )موجه

(، على الترتيب وهي قيم دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى 18.107(، )9.178(، )734.756)ف( )

 دياةللمقارناات الثنائياة البع "LSD"ا تباار الفاروق نساتخدم  (، ولتوضيا اتجااه0.05داللة )

 على إجمالي االستبانة.

 (، معلمة -مدير -االستبانة تبعا لمتغير الوظيفة )موجه اتجاه الفروق على إجمالي

 البعدية: للمقارنات الثنائية "LSD"باستخدام ا تبار 
 ( 17جدول )

 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة تبعًا لمتغير الوظيفة. "LSD"يوضا نتائج ا تبار  

 المحور
المجموعة 

 )أ(
 المجموعة )ب(

الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري
 الداللة اإلحصائية

 األول

 مدير

 2.16577 *35.85098 موجه
.000 

 دالة

 92722. *35.40485 معلمة
.000 

 دالة

 2.03546 44613. موجه معلمة
.827 

 غير دالة

 الثاني

 مدير

 1.53357 -26275.- موجه
.864 

 غير دالة

 65656. *-2.67197- معلمة
.000 

 دالة

 1.44130 2.40923 موجه معلمة
.095 

 غير دالة

 الثالث

 مدير

 1.58378 *-6.62353- موجه
.000 

 دالة

 67805. *-3.74155- معلمة
.000 

 دالة

 1.48849 -2.88198- موجه معلمة
.053 

 غير دالة

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

فاروق ذات داللاة إحصاائية باين اساتجابات أفاراد العيناة  وجاود (17)يتضا من الجدول 

، بالنسابة للمحاور األول مان االساتبانة، لصاالا فئاة معلمة( -مدير -الوظيفة )موجهتبعًا لمتغير 
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 والمااااوجهين والمعلمااااات حيااااث جاااااءت قيمااااة الفاااارق بااااين متوسااااطات المااااديرين مااااديرينال

وهي قيم دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى داللاة (،على الترتيب، *35.40485(،  )*35.850985)

(، بينمااا لاام تظهاار النتااائج داللااة فااروق بااين المعلمااين والمااوجهين علااى المحااور األول. 0.05)

مديري المدارس بالقدرات المؤسسية لريااض األطفاال, كاونهم  وتعزى تل  النتيجة إلى التصاق

يقع على عاتقهم تيسير العملية التعليمة دا ل مؤسسات الروضة, وإلمامهم بكل كبيرة وصغيرة 

دا اال تلاا  المؤسسااات, وتعايشااهم الاادائم مااع الكاام الهائاال ماان المشااكالت التااي تااواجههم يوميااا 

  المشكالت مان  االل المقترحاات المطروحاة, بينماا وفصليا وكل عام, وسعيهم إليجاد حلول لت

لم تظهر فروق بين المعلمين والموجهين في المحاور األول محاور القادرات المؤسساية لكاونهم 

أكثاار بعااداً عاان األمااور اإلداريااة ومشااكالتها, فاااألمر الموكاال إلاايهم علااى الترتيااب إمااا اإلرقاااد 

 .ين, أو التنفيل من قبل المعلماتوالتوجيه لقيام عملية تعليمية منتظمة من الموجه

 فاروق ذات داللاة إحصاائية باين اساتجابات أفاراد العيناة وجاود (17)يتضا من الجدول 

صاالا فئاة ل، بالنسبة للمحور الثاني مان االساتبانة، معلمة( -مدير -الوظيفة )موجهتبعًا لمتغير 

وهاي (، *2.67197-) الماديرينالمعلماات وحيث جاءت قيمة الفارق باين متوساطات  معلماتال

الماوجهين  (، بينما لم تظهر النتائج داللة فروق بين0.05قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

ى والمعلمااين، وبااين بااين المااوجهين والمااديرين علااى المحااور الثاااني, وتعاازى تلاا  النتيجااة إلاا

قهم لااى عاااتتعااي  المعلمااات ماع المشااكالت التعليمياة والتدريسااية والماليااة, فهام الاالين يقاع ع

ا ئتهاا, كماالقيام بالمهام التربوية والتعليمية, ومان ثام فاإنهم األكثار إحساساا بالمشاكالت ومواط

راسااة دأنهام األكثار عرضاة لتلا  المشاكالت واألكثار تااأثراً بهاا، وتتفاق تلا  النتيجاة ماع نتيجاة 

 (.2019(, و )الحرون، وعطوة, 2012)قهاب، وذكى , 

 فاروق ذات داللاة إحصاائية باين اساتجابات أفاراد العيناة وجاود (17)يتضا من الجدول 

صاالا فئاة ل، بالنسبة للمحور الثالث مان االساتبانة، معلمة( -مدير -الوظيفة )موجهتبعًا لمتغير 

والمااديرين، وبااين متوسااطات المااوجهين حيااث جاااءت قيمااة الفاارق بااين متوسااطات  مااوجهينال

ا وهاي قايم دالاة إحصاائيً ،على الترتيب، (*3.74155-(،  )*6.62353-) الموجهين والمعلمات

ن علاى (، بينما لم تظهر النتائج داللة فروق باين المعلماين والماوجهي0.05عند مستوى داللة )

ؤسساات المحور الثالث.وتعزى تل  النتيجة إلى  برة الموجهين نتيجة التزامهم بالعمل دا ال م

فهام  مطالبااتهم بإيجااد حلاول لهاا,رياض األطفال لمادة زمنياة طويلاة واحتكااكهم بالمشاكالت, و

  المنوط بهام فاى تقاديم المقترحاات لتطاوير بيئاة العمال بمؤسساات ريااض األطفاال، وتتفاق تلا

 ( 2012)قهاب، وذكى , النتيجة مع نتيجة دراسة 

ة المحور الثالث: سبل تطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال بمصر فى ضاوء متطلباات رؤيا

 2030مصر 

 رؤية المؤسسة ورسالتها -1

  وضع مجموعة من البرامج التدريبياة لتادريب ماديري ومعلماات ريااض األطفاال علاى ملياات

 العمل المؤسسي التي تحقق رؤية ورسالة مؤسسة رياض األطفال. 

  ضاارورة إقامااة ورش عماال دا اال مؤسسااات رياااض األطفااال ماان قباال متخصصااين تربااويين

 فال على صيغة رؤية ورساالة ريااض األطفاال, وسابللتدريب المديرين ومعلمات رياض األط

تطبيقهااا عباار صااياغة أهااداف إجرائيااة للمؤسسااة قابلااة للتحااول إلااى ساالوا ملمااوس دا اال 

 المؤسسة.
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 ضرورة توعيه العاملين برياض األطفال برؤياة ورساالة المؤسساة والعمال علاى نشار ثقافاة 

ة وضاا ملياات ومجااالت القادرالقدرة المؤسسية لرياض األطفاال مان  االل بارامج تدريبياة ت

 المؤسسية وأهميتها في تطوير الروضة.

 داد دليل ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بنشر مجاالت القدرة المؤسسية ومبادئها وإع

 إرقادى لكافة العاملين بالروضة لتطبيق هله المجاالت وتحقيق التميز.

 ساالم التعليمااي مااع ضاارورة التوسااع إدراا أهميااة مرحلااة رياااض األطفااال وإدراجهااا ضاامن ال

 واالنتشار في تعميمها من أجل تحقيق التكامل بينها وبين المدرسة االبتدائية.

 طفاال مراجعة اللوائا والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل فاي مؤسساات ريااض األ

 وتعديلها بما يتماقى مع متطلبات تحقيق القدرة المؤسسية للروضة.

 اض من قبل وزارة التربية والتعليم لتحسين وتطوير القدرة المؤسسية لري ضع  طط واضحة

 األطفال.

 كال إنشاء هيئة قومياة لريااض األطفاال فاي مصار تحات مظلاة وزارة التربياة والتعلايم لهاا هي

إداري متخصاص فاي مجااال تربياة الطفال مساائولية عان تحقياق متطلبااات القادرة المؤسسااية 

 للروضة وتكون هيئة تنفيلية.

 لقيادة والحوكمةا -2

 سة وفق وضع مليات من قبل مديرة المدرسة لتفعيل نظام رقابي دا لي يقيم العاملين بالمؤس

 معايير واضحة وموضوعية للتقييم.

 ؤسسات مالتي تهدف لتمكين العاملين دا ل  تستخدم إدارة الروضة أسلوب القيادة التمكينية

ريااض األطفاال مان المهاارات الالزماة لتطبياق رؤياة ورساالة المؤسساة وتحقياق أهاادافها 

 بكفاءة عالية. 

 ضرورة تدريب مديرة لمدرسة على أسلوب اإلدارة التحويلياة بحياث يكاون مادير المدرساة 

 قائد وتكوين صف ثاني من القيادة.

 بهاا, ماع  بالقوانين واللوائا والتشريعات والقرارات التي تنظم العمل أن تلم مديرة الروضة

 تمتعها بالمرونة الكافية لتحقيق أهداف الروضة دون التعسف تجاه المعلمات.

  وضع سلم معايير حاكمة ال تياار معلماات ريااض األطفاال؛ يبناي فاي األسااس علاى كفااءة

ر ذو   القادرة علاى اإلبادام واالبتكااالمعلمات في تحقيق أهاداف الروضاة, ببنااء جيال يمتلا

 هوية مصرية ثابته.

 - أن تكااون مااديرة الروضااة مؤهلااة ومتخصصااة وذات  باارات عاليااة وعلااى درايااة كاملااة

 باللوائا والقوانين والقرارات التي تنظم العمل دا ل الروضة. 

 رة الروضةاتبام أسلوب اإلدارة الديمقراطية وتوفير المناخ المناسب لالتصال الجيد بين إدا 

ديرة والمعلمااات والعاااملين بهااا مااع وجااود الشاافافية والعالقااات اإلنسااانية الجياادة بااين الماا

 والعاملين بالروضة.

 القرار  تفعيل مليات المشاركة بين كافة العاملين بالروضة وإقراكهم فى عملية صنع واتخاذ

 ين الروضة. مع إعطائهم المزيد من الثقة لتمكينهم من تقديم مقترحات لتطوير وتحس

  توزياااع المسااائوليات والمهاااام دا ااال مؤسساااة ريااااض األطفاااال حساااب الكفااااءة ووفقًاااا

ت ال تصاصات، مع العمل على التخفيف من المركزية الشديدة والعمل على تفويا السلطا

 دا ل المؤسسة. 
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  وجااود جهاااز واحااد للمتابعااة واإلقااراف علااى مسااتوى وزارة التربيااة والتعلاايم وتحديااد

 ومهامه، ووجود فروم له في المديريات واإلدارات التعليميةا تصاصاته، 

 م بناء هيكل جدياد للحاوافر علاى أسااس الكفااءة فياه يثااب الكافء علاى عملاه الماتقن, ويات

 وضعه وفقاً لمعايير محددة وثابتة, ويعمل بها دون تحيز وبموضوعية. 
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 الموارد البشرية والمادية -3

  وضع  طة طويلة المدى, وأ رى, متوسطة, وثالثة قصيرة المدى؛ لمجموعة من البارامج

ف التدريبية لتنمية مهاارات معلماات ريااض األطفاال, وإكساابهم قادرات جديادة تحقاق أهادا

 المؤسسة وتزيد من كفائتها.

 مة لهم,مقدتقييم لمعلمات رياض األطفال إلبداء الرأي في برامج التقييم ال ت تصميم استمارا 

ا ال دمع ترا مجال لإلبداء باآرائهم فاي ماا يحتاجوناه مان بارامج لزياادة فااعليتهم بالعمال 

 المؤسسة.

  ً  ضرورة تفعيل وحدة التدريب دا ل مؤسسات رياض األطفال, وذلا  بتطبياق برامجاه فعلياا

 على أرض الواقع, وليست مجرد حبر على ورق. 

 علوماات التاي أنشاأتها الاوزارة مان أجالضرورة تفعيل معلماات ريااض األطفاال لوحادة الم 

 تسهيل حصول مديري الروضة على المعلومات بسهولة ويسر.

 أة تبني هيئة األبنية  لتصميمات علمية تتناسب مع طفل الروضة  اصة مع الروضة المنشا

قراف حديثاً, هلا باإلضافة إلى ضرورة عملها على تحقيق كفاءة مباني رياض األطفال واإل

قادرة باستمرار وتوفير إمكانات األمان والساالمة فيهاا بماا يحقاق متطلباات ال على صيانتها

المؤسسية لها، ووضع ميزانية مالية  اصة بمؤسسات رياض األطفال دا ل كال محافظاة, 

ادياة مع ضرورة تبني محافظي األقاليم المختلفة لخطط تمويلية تسهم فاي تاوفير إمكاناات م

 , مع ضرورة إعطاء مؤسسات ريااض األطفاال مزياداً وتحقق الدعم المالي لرياض األطفال

 من االستقاللية المالية في ضوء المركزية واعية ومسئولة. 

  استثمار دعم مؤسساات المجتماع المحلاي لمؤسساات ريااض األطفاال فاي إطاار المسائولية

 المجتمعية مع تشجيع القطام الخاص على المشاركة في دعمها.

 ت التدريب المساتمر لمعلماات ريااض األطفاال علاى اساتخدام التكنولوجياا وقابكة المعلوماا

 الدولية في التعليم مع التوسع في البعثات التعليمية للدول المتقدمة.

 سين تقديم حوافز ومكآفات بشكل دوري للعاملين في الروضة لتشجيعهم على التطوير والتح

 وتحقيق القدرة المؤسسية بالروضة 

 ب عمل مع لجنة صندوق الروضة علاى تاوفير مصاادر ذاتياة لزياادة الماوارد المالياة وجالال

 مصادر الدعم المادي والمعنوي من مؤسسات المجتمع المحلي. 

 عمل إحصائيات بالموارد البشرية المطلوبة للعمل في مؤسسات ريااض األطفاال )ماديرات ,

 معلمات, إداريين (.

 المشاركة المجتمعية  -4

 امج من اللوائا والقوانين المحفزة لرجال األعمال للمشاركة في تفعيال بار وضع مجموعة

 مؤسسات رياض األطفال.

 الالزماة  تشجيع الدولة المشاركة المجتمعية من قبل هيئاتها وجمعياتها, بتوفير التيسيرات

أن تكاون  للمشاركين وبتقليل القيود اإلدارية والمساعدة في تقديم الخدمات التعليمياة دون

 مامهم عوائق وعراقيل.أ

 ل ضرورة وجود قنوات اتصال ممنة وفاعلة بين الروضة وأوليااء األماور, واألسارة ورجاا

 األعمااال والمجتمااع الماادني الجمعيااات األهليااة ( لتحقيااق قااراكة مجتمعيااة كاملااة تحقااق

 األهداف المرجوة منها.  
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  وضااع ضااوابط  للعالقااة بااين مؤسسااة رياااض األطفااال وأولياااء األمااور تسااما  بالتفاعاال

اإليجااابى مااع المجتمااع المحلااي بمؤسساااته وجماعاتااه وأفااراده وبااين مؤسسااات رياااض 

 األطفال والقائمين عليها.

 ساية عمل ندوات توعية ألولياء األمور لتوضيا أهمية مشاركتهم في تطوير القدرة المؤس

 ال والمشاركة في التخطيط لتطوير الروضة.لرياض األطف

 ور يبنى اإلعالم لسياسة تربوياة لتوعياة األسارة ومؤسساات المجتماع المادني بأهمياة الاد

 ً  اللي تقوم به مؤسسات رياض األطفال, وتشجيعهم على مسانادتهم لتلا  المؤسساة مادياا

 ومعنوياً. 

  ل المؤسسية لرياض األطفاتوفير الدعم والتأييد السياسي واإلعالمي لتطوير القدرة 

 توكيد الجودة والمساءلة -5

 ن استخدام أقكال أ رى مان المسااءلة باداًل مان المسااءلة البيروقراطياة والتاى تكشاف عا

 مدى انصيام رياض األطفال للوائا والقاوانين والتشاريعات الموضاوعة وتصايد األ طااء

 بغا النظر عن مستوى األداء في الروضة.

  ميازين ا الوظيفي للعاملين مان  االل المسااواة بيانهم وتحفياز المتالعمل على زيادة الرض

 منهم على أساس معيار الكفاءه مع وجود معايير مسبقة لتقويم أدائهم في الروضة.

 ن أن تكون محاسبة إدارة الروضة على ما تحقق من نتائج وأهداف وليس على ما يجري م

 تخدام األمثل لها. أحداث وعمليات وفي ضوء ما يتوفر من إمكانات واالس

 ارجياة اتبام أسلوب التوجيه واإلرقاد كأحد أساليب المتابعة من قبل جهاات المحاسابة الخ

 بداًل من الرقابة والتفتي  للروضة.

 .إجراء تقويم مستمر لخطط مؤسسات رياض األطفال الحالية والمستقبلية 

 احل التعليمية.تخصيص جهاز إدارى منفصل إلدارة الروضة في المدارس متعددة المر 

 .سن القوانين التي تلزم مديرة الروضة على تطبيق معايير الجودة 

 .إنشاء وحدة ضمان الجودة دا ل كل روضة 

 بحوث مقترحة:

 تطوير القدرة المؤسسية لمدارس الثانوية العامة في مصر 

 يرة طة تنفيلية مقترحة لتحسين القدرة المؤسسية لمدارس الثانوي العام بمحافظة البح 

 دراسة مقارنة بين القدرة المؤسسية لرياض األطفال الحكومية والخاصة 

 تطوير القدرة المؤسسية  لرياض األطفال في ضوء  برات بعا الدول 
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 المراجع
 أوالً: المراجع العربية:
 لعيام فيى(. تفصييل ثقافية المسياءلة التربويية ليدم معلميى التعلييم الثيانوم ا2015أبو راضي، سحر محمد )

، ، جامعيية عيييس  ييمة، كلييية التربيييةمجلااة كليااة التربيااةضييوء معييايير القييدرة المؤسسييية، 

3(39 ،)251-360. 

وء ضي(. فاعليية ططية اسيتراتيجية مقترحية للمشياركة المجتمعيية لريياض األطفيال فيي 2013أحمد، والء جالل)

 ، كلية رياض األطفال ، جامعة القاهرة. رسالة دكتوراهمعايير الجودة ، 

-2016 (. برنامج مقترح فى الجغرافيا قائم عليى بعيأ أبعياد ططية التنميية المسيتدامة2016إسماعيل، مروم )

جلااة ملييدم الطالييب المعلييم،  جتماعيييةلتنمييية مهييارات التفكييير المسييتقبلي والمسيي ولية اال 2030

 (.85، مصر، )جتماعيةالجمعية التربوية للدراسات اال

 جمهورية مصر ، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، 2030ؤية مصراستراتيجية التنمية المستدامة ر

 (. 2014العربية، )

مجلة ، "2030"رؤية  في مصر(. تحليل استراتيجية تطوير التعليم 2018تاو، كونغ لينغ ، و تش،  يس )

 .84-63(، 4)78جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  كلية اآلداب

ستير رسالة ماج(. هندرة مؤسسات رياض األطفال فى ضوء المتغيرات المجتمعية، 213التهامي، مروة محمد )

 ، كلية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية.غير منشورة

دييدة للنشير, , دار الجامعية الجالسياسة التعليمية لطفل ماقبال المدرساة(.2009الجمال، رانيا عبد المعز )

 اإلسكندرية .

شيرية ليوزارة (. تحسيس القدرة المؤسسية للمديريية العامية لتنميية الميوارد الب2015ة،  ناصر عبيد الحبة )الحب

رساالة ( 9001:2008التربية والتعليم فى سلطنة عميان فيى ضيوء متطلبيات مواصيفة األييزو )

 ، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، عمان.ماجستير

ى لتحقيق (. متطلبات القدرة المؤسسية لمتطلبات المجتمع المدن2011حجاج، إبراهيم عبد المحسس محمد )

، (145)1ر ، ، كلية التربية، جامعية األزهيمجلة التربيةاألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة، 

61-113. 

(. تطييوير رييياض األطفييال لتحقيييق اسييتراتيجية مصيير 2019الحيرون، منييى محمييد ، وعطييوة، علييي علييي)

 ، جامعييةمجلااة كليااة التربيااةدراسيية ميدانييية محافظيية المنوفييية،  2030إلصييالح التعليييم 

 .233-185( ، 11)35أسيوط، كلية التربية، 

رم فيى (. مستقبل التعليم العام مس منظور بعأ مفكيرم المجتميع المصي2005حسس، منى إبراهيم عبد السالم )

 ة السوية.ة، جامعة قنا، كلية التربيرسالة دكتوراهضوء قضاياه والتحديات العالمية والمحلية، 

سية (. معوقيات تطبييق معيايير الجيودة واالعتمياد فيى مرحلية ريياض األطفيال "درا2013حسيس، آيات فياروق )

 ، جامعة أسيوط، كلية التربية.رسالة ماجستير غير منشورةميدانية"، 

ل عليى ألطفيا(: تطيوير إدارة ريياض ا2017الحو، إيهاب إبراهيم منجى ، وعلي ، وفاء إبراهيم الصادق )

ا، ، جامعية طنطيمجلاة كلياة التربياةالمستوم اإلقليمى فى ضوء مدطل الهندسية اإلداريية، 

 .252-179(، 2)66كلية التربية، 

(. القييدرة المؤسسييية لييبعأ 2009طالييد، محمييد عبييد الييرازق محمييد، و عبييد الييرازق، عييادل رضييوان )

قية دراسية ميس منظيور طري في ضوء معايير الجودة الشياملة: جتماعيةمنظمات الرعاية اال

 .324-287(، 143)3، كلية التربية، جامعة األزهر،مجلة التربيةتنظيم المجتمع، 

م المشروم القومي التعلي(. 2014م، وزارة التربية والتعليم )2030-2014الخطة االسترتيجية للتعليم قبل الجامعي

 .م2014القاهرة, لمصر معا نستطيع تقديم تعليم جيد لكل طفل, 
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ى فيأحيد تطبيقيات التكنولوجييا  Computing Cloud(. الحوسيبة السيحابية 2017الدهشان، جمال عليى طلييل )

 فاى التريباة، : تطبيقات التكنولوجيا جامعة بنها –الملتقى الدولى األول لكلية التربية التربية، 

 .2017، فبراير 12-13

ماة ورقاة عمال مقدمدرسيى فيى الميدارس، (. نشير ثقافية الجيودة واالعتمياد ال2013رجائي، أحمد محميد )

مان قاهر ربياع  25-23للقاء السنوي السادس عشار ماالعتمااد المدرساىم فاى الفتارة 

-293 ، الجمعية السعودية للعلوم التربويية والنفسيية "جسيتس"، جامعية المليد سيعود،األول

309. 

ة ميس واالستفاد 2030ى عام (. نحو وضع رؤية للنظرة المستقبلية لمصر حت2015رضا، مصطفى تمام الديس )

 .66-59( ، 209مصر، ) – مجلة المدير العربىأططاء الماضى، 

(. تصور مقترح لتطوير مؤسسات ريياض األطفيال لجمهوريية مصير 2018الزميني، أحمد فاروق على )

، جامعييية مجلاااة كلياااة التربياااةالعربيييية فيييى ضيييوء اتجاهيييات التطيييوير بييي نجلترا واليابيييان، 

 .69-2(، 4)33ربية، المنوفية، كلية الت

داري (. تصور اإلدارة ضيغوط العميل التنظيميية ليدم العيامليس فيى الجهياز اإل2018السعودي، رمضان محمد )

، كلية ، جامعة سوهاجالمجلة التربويةبالجامعات المصرية فى ضوء متطلبات القدرة المؤسسية، 

 .812-715،  54التربية، 

بمحافظية  . أبعاد ثقافة الجيودة بريياض األطفيال ميس منظيور المعلميات(2015الشتيحي، إيناس سعيد عبد الحميد)

 .105-55، (65)17، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مجلة الطفولة العربيةالمنوفية، 

دم طفييل ليي(. دور األنشييطة المكتبييية فييى تنمييية بعييأ القييدرات اإلبداعييية فييى األداء اللغييوم 2007 ييفيق، دينييا )

 ، كلية رياض األطفال،جامعة اإلسكندرية.لة ماجستير قسم العلوم األساسيةرساالروضة، 

ة تطيوير (. أبعاد اسيتراتيجي2012 هاب، نصر الديس عبد الرافع محمد ، و زكى، إيناس أحمد عبدالعزيز)

مجلاااة أم القااارى للعلاااوم التربوياااة ريييياض األطفيييال فيييي مصييير بييييس المحليييية والعالميييية، 

 .154-67( ، 1)4والنفسية، 

(. تطييوير األنشييطة التكنولوجييية 2012الشييويحي، محمييديس إبييراهيم ، و محمييد، عبييد الناصيير راضييى )

، مجلااة العلااوم التربويااةبرييياض األطفييال فييى ضييوء التحييديات التكنولوجييية المعاصييرة، 

 .370-340(،15جامعة جنوب الوادم، كلية التربية بقنا، )

وراه غيار ، رساالة دكتابوية المسيتقبلية للطفيل فيي اليدول اإلسيالمية(. التحديات التر2005عا ور، حنان وهبة )

 ، كلية التربية، جامعة المنصورة.منشورة

صير فييى (. تطيوير القييدرة المؤسسيية للكلييات التربييية النوعيية بم2010عبيد الرسيول، محميود أبييو النيور )

 ت التربييةلجمعيا ، المجلة العالمىمجلة التربيةضوء المعايير القومية للتقويم واالعتماد، 

 .122-57(، 28)13الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية،  –المقارنة 

وء ميدطل (. تطوير القدرة المؤسسية للمدرسية الثانويية عليى ضي2018العلقامي،  يماء منير عبد الحميد )

الميوارد  ة وتنميية، المؤسسة العربية لالستشارات العلميمجلة عالم التربيةاإلدارة بالحب، 

 .209-194(، 61)4البشرية، 

ؤية مصر (. دور التعليم الجامعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء ر2018عمر، منى عرفه حامد )

 .253-210(، 3)33، كلية التربية، جامعة المنوفية ، مجلة التربية، 2030

دار الفكر  ، القاهرة:فى ضوء تقييم القيمة المضافة جودة التعليم(. 2011قاسم، مجدي عبد الوهاب ، وآطرون )

 العربي.

الطفولة، تربية  المؤتمر السنوى األول لمركز رعاية وتنمية(. إعداد أطفالنا للمستقبل، 2002كرم الديس،  ليلى )

ورة، ، مركز رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المنصيالطفل من أجل المستقبل )الواقع والطموم(

 ديسمبر. 26-25مس الفترة 
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لة رسااا(. الهوييية الثقافييية الوطنييية للطفييل المصييرم فييي رييياض األطفييال، 2007لبيييب، صييابريس عبييد العيياطى )

 ، كلية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية.ماجستير

اض (. دور مديرات رياض األطفال فيى نشير ثقافية الجيودة الشياملة فيى ريي2018الماضي، أحالم ناصر )

ة ، جامعية عييس  يمة، كلييمجلة البحث العلمى فى التربيةالرياض،  األطفال غرب مدينة

 .114-71(، 19) 7البنات لآلداب والعلوم والتربية، 

إمكانيية و(. التوجيهات المعاصيرة للتنميية المهنيية القائمية عليى المدرسية 2017محمد، أميرة طيرم على )

، التعلايم الجاامعي مجلاة دراساات فاياإلفادة منها بمؤسسيات ريياض األطفيال فيي مصير، 

 .161-99(، 35كلية التربية، جامعة قناة السوية )اإلسماعيلية(، )

ى إدارة (. متطلبات اإلدارة اإللكترونيية في2018محمد، فتحى عبد الرسول ، ومصطفى، ر اد أبو المجد )

ة ، جامعيمجلاة العلاوم التربوياةمؤسسات رياض األطفال "دراسة ميدانيية بمحافظية قنيا"، 

 .32-13(، 34ادم، كلية التربية بقنا، )جنوب الو

لحركية, (. تقييم رياض األطفال بصعيد مصر فى ضوء متطلبات التربية ا2006محمود، بهاء و عاصم، را د ) 

-326 (,2)27, كلية التربيية الرياضيية بيسييوط , مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية

419 . 

ى فيي(. دراسيية تقويمييية للجييودة 2013والحمييراوم، سييوالف أبييو الفييت  )محمييود، جمييال الييديس إبييراهيم ، 

، جامعيية اإلسييكندرية، كلييية رييياض مجلااة الطفولااة والتربيااةمؤسسييات رييياض األطفييال، 

 .284-205( ، 16)5األطفال، 

ء (. تصور مقترح لتطبيق حوكة التعليم فى مؤسسات رياض األطفال فى ضيو2016محمود، هالة عمر محمد )

 .217-101( ، 4) 26، جامعة اإلسكندرية، مجلة كلية التربيةلجودة الشاملة، متطلبات ا

(. ططية تنفيييية مقترحية لتحسييس القيدرة المؤسسيية فيى ميدارس 2012مصطفى،محمد مصطفى محميود )

امعيية ج، كلييية التربييية، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورةالتعليييم االبتييدائى بييالوادم الجديييد، 

 سوهاج.

 (. تطوير مؤسسات رياض األطفال فى ضوء معايير الجودة الشاملة2011محمد )مطاوع، هبة مصطفى 

 ، كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة.رسالة دكتوراه غير منشورةبمصر، 

ييية، (. التمييز فييى األداء بريياض األطفييال فيى ضيوء بعييأ النميا ج الدول2018نوفيل، نهلية محمييد لطفيى )

 . 654-609(،101)24ة البنات، جامعة عيس  مة، ، كليمجلة كلية التربية األساسية

مجلاة ، (. متطلبات الهي ة القومية بمؤسسات رياض األطفال عبير ومعوقيات تطبيقيهيا2018هلل،  عبان أحمد )

 .288-252(، 4)33، التربية، كلية التربية، جامعة المنوفية

وثيقاااة (: 2012/2011ة )الهي ييية القوميييية لضيييمان جيييودة التعلييييم واالعتمييياد، جمهوريييية مصييير العربيييي

المسااتويات المعياريااة لضاامان جااودة واعتماااد مؤسسااات التعلاايم قباال الجااامعى مرحلااة 

 ، اإلصدار الثالث.التعليم الثانوي العام

اد مدليااال االعتمااا(. 2009الهي ييية القوميييية لضيييمان جيييودة التعلييييم واالعتمييياد، جمهوريييية مصييير العربيييية)

 نى."، اإلصدار الثالمؤسسات التعليم العالي

(. 2012الهي يية القومييية لضييمان جييودة التعليييم واالعتميياد، مجليية الييوزراء، جمهورييية مصيير العربييية،  )

نى، ، اإلصيدار الثيامرقد مؤسسات التعليم قبل الجامعي المتقدم والحصول على االعتماد

 فبراير.
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