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امللخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر,
و التعرف إلى التحديات المعاصرة المؤثرة عمى القدرة المؤسسية لرياض األطفال ,والوقوف عمى
أىم متطمبات رؤية مصر  4202فى مجال القدرة المؤسسية لرياض األطفال ,مع وضع سبل
مقترحة لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر فى ضوء رؤية مصر  ,4202واعتمدت
الدراسة فى تحقيق أىدافيا عمى المنيج الوصفي المسحي ,وأداة االستبانة ,والتي تم تطبيقيا عمى
عينة عشوائية طبقية بمغ عددىا ( )230فرداً من موجيي ومديري ومعممات رياض األطفال

بخمس إدارات تمثل الموقع الجغرافي لمحافظة البحيرة ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من

النتائج أىميا؛ أن النسبة المئوية لدرجة استجابة عينة الدراسة عمى محاور االستبانة تراوحت
بين كبيرة وضعيفة وكانت ترتيبيا كالتالي؛ المحور الثاني المشكالت التي تواجو القدرة
المؤسسية لرياض األطفال في مصر  ,ثم المحور الثالث مقترحات تطوير القدرة المؤسسية
لرياض األطفال ,ثم المحور األول واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر ,حيث
بمغت النسبة المئوية لدرجة االستجابة عمى المحاور بالترتيب(,)89.165( ,)89.625
( .)54.984كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
تبعا لمتغير الموقع الجغرافي لممدرسة (ريف -حضر),
( )0.05بين استجابات أفراد العينة ً
بالنسبة لممحورين األول والثالث من االستبانة ,حيث جاءت قيمة (ت)(,)3.66( ,)-6.187
عمى الترتيب ,بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى المحور الثاني ترجع لمتغير
الموقع الجغرافي حيث جاءت قيمة (ت) ( .)0.98كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة
تبعا لمتغير الوظيفة (موجو-
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين استجابات أفراد العينة ً
مدير -معممة) بالنسبة لمحاور االستبانة الثالثة ,حيث جاءت قيمة (ف) (,)734.756
( ,)18.107( ,)9.178عمى الترتيب.
الكممات المفتاحية :تطوير -القدرة المؤسسية  -رياض األطفال  -رؤية مصر 4202
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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
يشههيد العصههر الحههالي تطههو اًر كبيه اًر فههى جميههع الميههادين ,حيههث تواجههو المنظمههات عمههى اخههتالف

مجاالت نشاطاتيا تحديات متزايدة تهدعوىا إلهى العمهل مهن أجهل التطهوير المسهتمر لفعاليتيها ,والوصهول
إلى مستويات أعمى من الكفاءة واإلنتاجية(.محمد ,ومصطفى )81 ,4283 ,
ولما كان يقاس تقدم األمم والمجتمعات بمدى اىتماميا وتطويرىا لنظاميها التربهوي بمها
يههتالءم مههع مسههتجدات العصههر ومعطياتههو؛ لههذا وجههب عمههى المؤسسههات التربويههة ومنيهها ريههاض
األطفههال أن تسههعى إلههى تطهههوير المنظومههة التربويههة والتعميميههة والعمهههل الجههاد المتواصههل عمهههى
تحديث التعميم وتطويره بما يتالءم ومتطمبات المجتمع وتنميتو( .الشهويحي ,و محمهد,4284 ,
)83
لههذلك وجيههت الحكومههة المصههرية اىتماميهها إلههى التعمههيم بجميههع مراحمههو بمهها فههي ذلههك مرحمههة
ريههاض األطفههال ,رمبههة منيهها فههى رفههع الجههودة التعميميههة التههي تعههد أداة التنميههة ونمايتيهها ,وتعمههل عمههى
التكامهههل المعرفهههي والميهههاري والوجهههداني ل فهههراد مهههن أجهههل الوفهههاء باحتياجهههات المجتمهههع مهههن الكهههوادر
المتخصصههة القههادرة عمههى المنافسههة ,بقصههد تحقيههق األىههداف التعميميههة ب فضههل الطههرق ,وأقههل جيههد
وتكمفة ممكنين ,ومطابقة لممتطمبات التربوية المرموب فييا(.أبو راضى)422 ,4282 ,
وتيدف المعايير القومية لرياض األطفال في مصر إلى التحاق الطفهل بمؤسسهات ذات
وميني ها ,لدرجههة اتسههاع مظمههة الجههودة
تربوي ها
قههدرات مؤسسههية عاليههة ,ومعممههين أكف هآء مههؤىمين
ً
ً
واالعتماد لتشمل رياض األطفهال بكهل مهدخالتيا وعممياتيها ومخرجاتيها( .الييئهة القوميهة لضهمان
الجودة واالعتماد)82 ,4284 ,
وفههي بدايههة عههام  ,4281أصههدرت الحكومههة المصههرية رسههمياً رؤيههة مصههر  4202وىهههي

استراتيجية التنمية المستدامة التهي تسهعى إلهى رفهع نسهبة القيهد العهام فهي مرحمهة ريهاض األطفهال (-2
 )1سههنة لتصههل إلههى  %32حتههى تصههل بنسههية االسههتعاب إلههى (. %822الخطههة االسههتراتيجية لمتعمههيم
قبل الجامعي )01 , 4202- 4282
و قههد تضههمنت الخطههة االسههتراتيجية لمتعمههيم قبههل الجههامعى ف هي مصههر 4202-4282
خاصا بمرحمة رياض األطفال يؤكد عمى ضرورة إعادة برامج تدريب دورية لرفع كفهاءة
برنامجا
ً
ً
المعممات من خالل التركيز عمى مجالين رئيسين ىمها؛ (القهدرة المؤسسهية والفاعميهة التعميميهة)
هر لمهها يتضههمنة كههل مجههال مههن معههايير ومؤش هرات وممارسههات ومقههاييس التقههدير تضههمن فههي
نظه ًا
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النياية إلى رفع القدرة المؤسسية لرياض األطفال وتحقيق الفاعمية التعميميهة( .نوفهل,4283 ,
.)128
ولكي تستطيع مؤسسة رياض األطفال التنافس فهي بيئهة عمهل سهريعة التغييهر ,عمييها
أن تكههون قههادرة عمههى استشههعار التغييههر القههادم ,واالسههتعداد بههل واالسههتجابة لههو بسههرعة ومرونههة
وقراءة التغيرات الموجودة في البيئة المحيطة بيا( .الحو ,وعمي )834 ,4282 ,
وال زال واقههع ريههاض األطفههال بعيههد عههن تحقيههق اسههتراتيجية مصههر إلصههالح التعمههيم .4202
(الحرون ,وعطوة )448 ,4284
إن قدرة أي مؤسسة عمى ت دية وظائفيا وتحقيق أىهدافيا بفعاليهة ,ال يمكهن أن يهتم إال
مههن خههالل امههتالك تمههك المؤسسههة لمم هوارد اإلنتاجيههة المالئمههة؛ المتمثمههة فههي الم هوارد البشههرية
فضال عن وجود بيئة مسهاعدة لممؤسسهة تسهاعدىا عمهى العمهل
والمادية والمالية والتكنولوجيةً ,

وانجههاز رسههالتيا وتحقيههق أىههدافيا بفعاليههة وقههوة موجيههة ليهها؛ األمههر الههذي يقودىهها إلههى تحقيههق
نتههائج مرموبههة  ,وفههي إطههار حههرص وزارة التربيههة والتعمههيم فههي مصههر عمههى تحقيههق الجههودة فههي
العمميهههة التعميميهههة تسهههعى إلهههى إحهههداث التطهههوير الشهههامل لممؤسسهههات التعميميهههة المتمثمهههة فهههي
المدارس المصرية ,بما في ذلك مؤسسات رياض األطفالٌ ,محاولة بناء القدرة المؤسسهية ليهذه
المههدارس؛ متضههمنة قههدرة المؤسسههة عمههى الوجههود وقههدرتيا عمههى العمههل ,وكههذلك قههدرتيا عمههى
االرتباط ,ومن ثم تحسين أدائيا وتحقيق الميهزة التنافسهية والنمهو فهي القهرن الواحهد والعشهرين.
(العمقامي)841 ,4283 ,
فههى ضههوء مهها سههبق عرضههو يتضهها أن القههدرة المؤسسههية مههن أىههم األسههاليب الالزمههة
لتطوير وتحسين مؤسسات رياض األطفال بمكوناتيا المادية والبشرية ,بل إنيها ضهرورة ممحهة
فى ضوء استراتيجية مصر  4202والتحديات المعاصرة فى الوقت الحاضر ,إليجاد أفضل بنهاء
تنظيمهههي لمؤسسهههات ريهههاض األطفهههال فهههي مصهههر ,حتهههى تسهههتطيع أن تحقهههق أىهههدافيا بالكفايهههة
والفاعمية المطموبة.
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مشهلْ الدراسْ
بيههد أن تطههوير ريههاض األطفههال أصههبا ضههرورة ممحههة لمواكبههة تحههديات القههرن الحههادي
والعشههرين ,مههن منطمههق أن التطههوير ف هي ريههاض األطفههال يسههاعد عمههى إدخههال المعرفههة التربويههة
الجديدة ,واضافة تكنولوجيا التعميم المعاصرة عمى مدخالت وعمميات النظام التربوي فهي ريهاض
األطفهههال (مرافهههق– تجييهههزات -أدوات وسهههائل أنشهههطة -إدارة بهههرامج) ,بمههها يسهههيم فهههي تحهههديث
المههدخالت ,وزيههادة تفعيههل العمميههات ,وص هوًال إلههى تطههوير العمههل التربههوى فههي ىههذه المؤسسههات
لتغييههر األنمههاط التقميديههة ف هي مؤسسههات ريههاض األطفههال ,وتحويميهها إلههى أنمههاط جديههدة تحظههى
بالجودة والتميز في إطار ثقافة وقيم المجتمع المصرى( .قطب ,وعماد)411 ,4280 ,
إال إن مؤسسات رياض األطفال تعاني مهن مشهكالت عهدة منيها؛ أنهو ال توجهد سياسهات
واضحة لتربية طفل ما قبل المدرسة وال يوجد استراتيجيات أو خطط فيي حالهة يمكهن تحويميها
إلههى حيههز التنفيههذ وانمهها تقههوم سياسههة تربيههة طفههل مهها قبههل المدرسههة عمههى االرتجاليههة والعش هوائية
وعدم التخطيط المسبق(.الجمال)32 ,4224 ,
وتوكد دراسات كل من؛ مطاوع ( ,)4288والماضهي( ,)4283ومحمهد ( )4282عمهى
ممبههة المركزيههة لريههاض األطفههال فههي اتخههاذ الق هرار التربههوي ,واالعتمههاد عمههى نظههام المعمومههات
التقميدي وعدم توافر الكوادر المدربة.
كما تؤكد دراسة رجائي ( ) 4280إلى أن مرحمة رياض األطفال ما زالت خهارج السهمم التعميمهي
وتعتمههد عمههى فصههول ممحقههة بالمههدارس الخاصههة ,األمههر الههذي يشههير إلههى وجههود معوقههات تتعمههق
ببيئة الروضة ومدى توافر التجييزات الالزمة.
وأكههدت دراسههة (محمههود ,و راشههد ) 042, 4221,أن مؤسسههات ريههاض األطفههال فههي
مصر ال تحقق أىدافيا وفمسفتيا ,كما أن مياب التقويم المستمر ألداء معممات رياض األطفهال
أدى إلى نقص واضا في تطوير عممية التعميم بيذه المؤسسات التعميمية الميمة.
األمر الذي يهدعو إلهى تطهوير القهدرة المؤسسهية لريهاض األطفهال فهي مصهر مهن خهالل
تحميل التحديات المعاصرة التهي تواجهو القهدرة المؤسسهية لريهاض األطفهال ,مهع تحديهد متطمبهات
رؤية مصر  4202واإلفهادة منيها فهى وضهع سهبل مقترحهة لمقهدرة المؤسسهية لريهاض األطفهال.
وعمى ذلك يمكن صيامة مشكمة الدراسة فى التساؤالت اآلتية:



ما واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال بمصر؟
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 ما متطمبات رؤية مصر  4202فى مجال القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر؟
 مهها السههبل المقترحههة لتطههوير القههدرة المؤسسههية لريههاض األطفههال فههى ضههوء متطمبههات رؤيههة مصههر
ما أبرز التحديات المعاصرة التي تواجو القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر؟

4202؟

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


 التعرف عمى التحديات المعاصرة المؤثرة عمى القدرة المؤسسية لرياض األطفال بمصر.
 الوقوف عمى أىم متطمبات رؤية مصر  4202في مجال القدرة المؤسسية لرياض األطفال.
 وضع سبل مقترحة لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر في ضوء رؤية مصر .4202
الكشف عن واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر.

أىمية الدراسة
تتمثل أىمية ىذه الدراسة فى النقاط التالية:
 .8تزامن الدراسة مع تزايد التزام الدولة بتطوير مؤسسات رياض األطفال وتحقيهق اسهتراتيجية
مصر  4202لمتنمية المستدامة.
 .4تسههيم الدراسههة فههي إث هراء المعرفههة النظريههة المرتبطههة بموضههوع القههدرة المؤسسههية لريههاض
األطفال فى الكتابات العربية.
 .0الدراسة تحاول مواكبهة االتجهاه العهالمي نحهو االىتمهام بمرحمهة ريهاض األطفهال فهي ضهوء رؤيهة مصهر
.4202

مصطلخات الدراسْ
 .8التطٌٍر :Development
ىهههو نسهههق نظهههامي مخطهههط ييهههدف إلهههى تغييهههر األنظمهههة والسهههموك وتحسهههين كفهههاءة
المؤسسة)Glenda,C E., 2014, 24( .
ويمكههن تعريفههو اجرائيهها ب نههو مجموعههة مههن التغييهرات اإليجابيههة التههي تحههدث فههي نظههام
رياض األطفال بقصد زيادة فعاليتو وتحقيق كفاءتو اإلنتاجية ,من خالل تغييهر بنائهو التنظيمهي
ليكون أكثر مواكبة لمعطيات التقدم العممي والتكنولوجي الموجود في القرن الحادي والعشرين.
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 .4الكدرّ املسؤسشَْ :Institutional Capacity
تعهههرف عمهههى إنيههها قهههدرة المؤسسهههة عمهههى األداء بكفهههاءة مهههن خهههالل المهههوارد البشهههرية
والمادية المتاحة؛ وذلك لتحقيهق رسهالتيا ,وماياتيها ,وأىهدافيا االسهتراتيجية المعمنهة ,مهع وجهود
ىيكهههل تنظيمهههي مالئهههم ينطهههوي عمهههى عالقهههات واضهههحة لمسهههمطة ,وتحديهههد دقيهههق لممسهههئوليات
واالختصاصههات ,وفههي ظههل قيههادة أكاديميههة واداريههة موجيههة بههالتخطيط االسههتراتيجي ,وتتصههف
بالمصههداقية والشههفافية ,إضههافة إلههى قههدرة المؤسسههة عمههى التفاعههل مههع المجتمههع ,وعمههى إنشههاء
نظههم داخميههة إلدارة الجههودة ,واج هراء التقههويم المسههتمر ألدائيهها الكمههي ( .الييئههة القوميههة لضههمان
جودة التعميم واالعتماد)821 ,4224 ,
ويمكن تعريف القدرة المؤسسية لرياض االطفال إجرائيها ب نيها تحقيهق الجهودة الشهاممة
بريههاض األطفههال مههن خههالل مجموعههة القواعههد والشههروط المحههددة لبنيتيهها التنظيميههة وامكاناتيهها
البشههرية والماديههة ,حيههث إنيهها جليههات ومجههاالت ضههمان جههودة التعمههيم وتتضههمن خمسهة مجههاالت
فرعيهههة ىهههي :الرؤيهههة والرسهههالة -القيهههادة والحوكمهههة -المهههوارد البشهههرية والماديهههة -المشهههاركة
المجتمعية -ضمان الجودة والمساءلة ,ويتضمن كل مجال من ىذه المجاالت الفرعية مجموعهة
من المعايير والمؤشرات والممارسات ومقاييس لمتقدير.
 -0رؤٍْ مصر :4202
تعرف عمى إنيا اتاحة التعميم والتدريب لمجميهع بجهودة عاليهة دون التمييهز ,وفهي إطهار نظهام
مؤسسههي ,وكههفء وعههادل ,ومسههتدام ,ومههرن ,وأن يكههون مرتك ه اًز عمههى المههتعمم والمتههدرب القههادر عمههى

أيضهها فههي بنههاء الشخصههية المتكاممههة واطههالق
التفكيههر والمههتمكن فني هاً وتقني هاً وتكنولوجيهها ,وأن يسههاىم ً

إمكاناتيهها إلههى أقصههى مههدى لم هواطن معتههز بذاتههو ,ومسههتنير ,ومبههدع ,ومسههئول ,وقههادر عمههى التعامههل
تنافسياً مع الكيانات اإلقميمية والعالمية( .استراتيجية رؤية مصر  ,4202أمسطس )4284

ويمكههن تعريههف رؤيههة مصههر  4202إجرائيهها ب نيهها مجموعههة مههن الممارسههات والعمميههات

داخميهها
المنظمههة التههي تقههوم عمههى تطههوير وتحديههد الوضههع الههراىن لمؤسسههات ريههاض األطفههال
ً
وخارجياً لإلفادة من الفهرص المتاحهة ومواجيهة التحهديات القائمهة والمتوقعهة ,مهن أجهل االنتقهال
مههن الوضههع ال هراىن إلههى الوضههع الم ه مول فههي المسههتقبل ,بمهها يحقههق القههدرة التنافسههية لريههاض

األطفال بفاعمية عالية.
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حدًد الدراسْ:
تتمثل حدود الدراسة فيما يمي:
احلدًد املٌضٌعَْ :وتتمثل في تقديم تصور مقترح لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال فهي
ضوء متطمبات رؤية مصر .4202
احلدًد البشرٍْ :تتمثل فهي عينهو مهن المهوجيين والمهديرين ومعممهات ريهاض األطفهال بمحافظهة
البحيرة.
احلدًد الزماىَْ ًاملهاىَْ :وتتمثل فى المدة التى استغرقتيا الباحثة فهي تطبيهق االسهتبانة ,وىهي
التههرم األول مههن العههام الدراسههى 4242_ 4284م ,وتههم التطبيههق بخمههس إدارات بمديريههة
التربية والتعميم بالبحيرة ,تمثل الموقع الجغرافي لمحافظة البحيرة.

الدراسات الشابكْ
فيما يمي عرض الدراسات العربية أوًال ثم الدراسات األجنبيهة ,مهع التنبيهو عمهى أن المحهك

الرئيس في أولوية العرض ىو التسمسل الزمني من األقدم ل حدث ,وذلك عمى النحو التالي:

دراسههههة خالههههد ,وعبههههدالرازق( )4224اسههههتيدفت رصههههد وتحميههههل الكتابههههات عههههن القههههدرة
المؤسسههية لمنظمههات الرعايههة االجتماعيههة فههي ضههوء معههايير الجههودة الشههاممة ,وتحديههد أوجههو
التطههابق بههين أداء بعههض منظمههات الرعايههة االجتماعيههة مههع معههايير الجههودة الشههاممة فههي جانههب
القدرة المؤسسية ,واستخدمت الدراسة المنيج الوصهفي ,وأداة االسهتبانة التهي تهم تطبيقيها عمهى
عينهههة بمغهههت( )21مهههن أعضهههاء مجهههالس إدارات بعهههض المنظمهههات العاممهههة فهههي مجهههال الرعايهههة
االجتماعيههة والمنتمههين إلههى الجمعيههة الشههرعية بفروعيهها بمركههز ممههوى وقريههة أم قمههص بالمنيهها
وعددىا أربع مؤسسات ,ومؤسستان مهن جمعيهات تنميهة المجتمهع فهي نفهس النطهاق الجغرافهي,
وتوصمت الدراسة إلى ضعف القدرة المؤسسهية لمنظمهات الرعايهة االجتماعيهة فهي ضهوء معهايير
الجههودة الشههاممة ,و انتيههت الدراسههة إلههى وضههع تصههور مقتههرح يمكههن أن يسههيم فههى االرتقههاء
بمستوى أداء منظمات الرعايهة االجتماعيهة ويرفهع مهن مسهتوى القهدرة المؤسسهية فهي ضهوء مها
أسههفرت عنههو نتههائج الدراسههة الميدانيههة .ويمكههن االسههتفادة مههن ىههذه الدراسههة فههي الوقههوف عمههى
الجوانب المختمفة لمسبل المقترحة.
وسعت دراسة عبد الرسول ( )4282إلهى الوقهوف عمهى واقهع القهدرة المؤسسهية لكميهات
التربيهة النوعيهة بمصههر .واسهتخدم الباحهث لتحقيههق أىهداف الدراسهة المههنيج الوصهفي التحميمههي,
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عضوا من أعضاء ىيئة التدريس ممثمهين لمجهالس
وأداة االستبانة التي تم تطبيقيا عمى ()02
ً
أقسام وكمية وبوحدة الضمان الجودة واالعتماد بكميات تربية نوعية (المنيها -القهاىرة -دميهاط).
وتوصمت الدراسة إلى أن واقع القدرة المؤسسهية لكميهات التربيهة النوعيهة المختهارة جهاء ضهعيفًا,
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات لتطوير القدرة المؤسسية لكميهات التربيهة

النوعية بمصر فى ضوء المعايير القومية لمتقويم واالعتماد .ويمكن االستفادة من ىهذه الدراسهة
في اإلطار النظري لمدراسة الحالية
وحاولت دراسة حجاج ( )4288الوقوف عمى مدى قدرة منظمهات المجتمهع المهدني فهي
تحقيههق األىههداف اإلنمائيههة ل لفيههة الجديههدة ,وتحديههد أوجههو التطههابق بههين أداء بعههض منظمههات
المجتمهههع المهههدني وتحقيهههق األىهههداف اإلنمائيهههة ,وتحديهههد متطمبهههات تحقيهههق األىهههداف اإلنمائيهههة
ل لفيهههة الجديهههدة بمنظمهههات المجتمهههع المهههدني ,واسهههتخدمت الدراسهههة المهههنيج الوصهههفي ,وأداة
االستبانة التي تم تطبيقيا عمى عينة بمغت( )24من أعضاء مجالس إدارات منظمهات المجتمهع
المههدني بمحافظههة الغربيههة ,وتوصههمت الدراسههة إلههى مجموعههة مههن النتههائج أىميهها؛ ضههعف قههدرة
المؤسسههة عمههى بنههاء قههدرات العههاممين بيهها ,وضههعف الم هوارد الماليههة لتمههك المنظمههات ,وضههعف
الهدور الرقههابي عمهى البهرامج والمشهروعات مههن جانههب العهاممين بتمههك المنظمهات ,وضههعف وجههود
قنوات اتصال بين المؤسسة وميرىا من مؤسسات المجتمع المحمي ,بينما أظيهرت النتهائج قيهام
تمههك المنظمههات فههي القيههام بههبعض األدوار الوقائيههة والتنمويههة .ومؤسسههتان وانتيههت الدراسههة إلههى
وضهههع تصهههور مقتهههرح يسهههيم فهههي االرتقهههاء بمنظمهههات المجتمهههع المهههدني فهههي تحقيهههق األىهههداف
اإلنمائيههة .ويمكههن االسهههتفادة مههن ىهههذه الدراسههة فههى الوقهههوف عمههى الجوانهههب المختمفههة لمسهههبل
المقترحة.
بينمهها اسههتيدفت دراسههة شههياب ,وزكهههي ( )4284رصههد أبههرز االسههتراتيجيات المحميهههة
والعالميههة فههى تربيههة طفههل مرحمههة الروضههة ,والكشههف عههن أبعههاد الخطههة االسههتراتيجية لتطههوير
ريههاض األطفههال فههي مصههر ,واقت هراح توجيههات اسههتراتيجية لتطههوير ريههاض األطفههال فههي مصههر.
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي بصفة أساسية مهع التحميهل الموضهوعي التفاقيهة البنهك
الدولي الخاصة باستراتيجية تطوير تربية الطفولة المبكرة في مصهر ,واسهتخدمت المقهابالت مهع
ومحميها.
عالميها
عدد من المختصين والمتخصصين ,كما اسهتخدمت الوثهائق والتقهارير الرسهمية
ً
ً
وأكههدت نتههائج الدراسههة عمههى وجههود بعههدين أساسههيين ألبعههاد الخطههة االسههتراتيجية لتطههوير ريههاض
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األطفههال فههي مصههر ,ىمهها البعههد الههداخمي :مثههل قيههام المجمههس القههومي لمطفولههة واألمومههة بالههدور
المحههوري واألداة الرئيسههة بههين كههل مؤسسههات الدولههة والجيههات الدوليههة المانحههة ,وتههولي ميههر
المتخصصين مسئوليات متابعة ىذه المرحمة ,وما نتج عن ذلك من تضارب جليهات التعامهل مهع
ريهههاض األطفهههال ,وتعهههددت معهههايير جهههودة مؤسسهههاتيا ,وتباينهههت مسهههمياتيا وأشهههكاليا ,والبعهههد
الخههارجى :مثهههل دور البنههك الهههدولي فههي اسهههتراتيجية التطهههوير ,ومهها فرضهههو مههن شهههروط أوليهههة,
وانعكاس ذلك سمباً عمى الثقهة فهي القهدرة الوطنيهة والتعمهيم بوصهفيا قضهية أمهن قهومي .ويمكهن

االستفادة من ىذه الدراسة في اإلطار النظري لمدراسة الحالية.

وىهههدفت دراسهههة مصهههطفى ( )4284إلهههى التعهههرف عمهههى واقهههع تطبيهههق معهههايير القهههدرة
المؤسسية فى التعميم االبتدائي .وتحديهد متطمبهات تطبيهق معهايير القهدرة المؤسسهية فهي التعمهيم
االبتدائي بمحافظة الوادى الجديهد ,واسهتخدمت الدراسهة المهنيج الوصهفي ,وأداة االسهتبانة التهي
تم تطبيقيا عمى عينة ممثمة من مدراء ومعممي المدارس االبتدائية الحكوميهة بمحافظهة الهوادي
فردا ,وأوضحت النتائج ضهعف واقهع تطبيهق معهايير القهدرة المؤسسهية فهي
الجديد بمغت (ً )222
التعميم االبتدائي بالمدرس عينة الدراسة ,وانتيت الدراسة وضع خطهة تنفيذيهة مقترحهة لتحسهين
القههدرة المؤسسههية فههي المههدارس االبتدائيههة لموصههول إلههى مرحمههة االعتمههاد المؤسسههي مههن قبههل
الييئههة القوميههة لضههمان الجههودة واالعتمههاد .ويمكههن االسههتفادة مههن ىههذه الدراسههة فههي الجانههب
الميداني لمدراسة.
واسههتيدفت دراسههة أبههو راضههى( )4282إلههى الوقههوف عمههى الممارسههات الفعميههة لمههدخل
المساءلة التربوية بمدارس التعميم الثانوى العام بمصر ,ووضع جليهات واجهراءات عمميهة لتفعيهل
ىذا الواقع فهى ضهوء معهايير القهدرة المؤسسهية .واعتمهدت الدراسهة عمهى المهنيج الوصهفى ,كمها
اسهههتعانت الباحثهههة باسهههتبانة موجهههو لمعممهههي المهههدارس الثانويهههة العامهههة بمحافظهههة القميوبيهههة,
وتوصههمت الدراسههة إلههى مجموعههة مههن النتههائج أىميهها؛ ضههعف واقههع تطبيههق المسههاءلة التربويههة
بمههدارس التعمههيم الثههانوى بمحافظههة القميوبيههة ,وضههعف اىتمههام المدرسههة الثانويههة بنشههر ثقافههة
المسههاءلة بههين أفرادىهها وتوضههيا طبيعتيهها وأىههدافيا وأسههاليبيا وألياتيهها لجميههع العههاممين ,وعههدم
وضههوح جليههة المسههاءلة التربويههة فههى المههدارس ,وبعههد تنفيههذ المسههاءلة ع هن النزاىههة والشههفافية,
وانتيت الدراسة إلى استخالص مجموعة من التوصيات يتم مهن خالليها تفعيهل ثقافهة المسهاءلة
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التربوية لدى معممي التعميم الثانوي العام في ضوء معايير القدرة المؤسسهية ,ويمكهن االسهتفادة
من ىذه الدراسة في اإلطار النظرى لمدراسة الحالية.
واسههتيدفت دراسههة الزميتههى ( )4283تقههديم تصههور مقتههرح لتطههوير مؤسسههات ريههاض
األطفال بجميورية مصر العربية في ضوء بعض اتجاىات التطهوير بهجنجمت ار واليابهان .ولتحقيهق
ىذا اليدف استخدم الباحث المنيج الوصهفى فهي تنهاول اإلطهار النظهري لمدراسهة التهي تضهمنت
ثالثة محاور رئيسة ,شممت دراسة واقع مؤسسهات ريهاض األطفهال بجميوريهة مصهر العربيهة,
ودراسههة بعههض اتجاىههات التطههوير بمؤسسههات ريههاض األطفههال فههي إنجمت ه ار واليابههان ,والتصههور
المقترح لتطوير مؤسسات رياض األطفال بجميورية مصر العربية منيا تميزىا بقدر كبيهر مهن
االستقاللية وتنوع عمميات التدريب المينى وفق االتجاىهات الحديثهة فهي ضهوء بعهض اتجاىهات
التطهههوير بهههجنجمت ار واليابهههان ,وشهههمل التصهههور المقتهههرح أربعهههة عناصهههر رئيسهههة؛ ىهههي المنطمقهههات
الفكرية لمتصور المقترح ,ومراحل التصور المقترح ,وكيفية تريهب التصهور المقتهرح ,وجليهات مها
بعد التجريب ,وانتيت الدراسة بمجموعة من التوصيات لتفعيل التصور.
واستيدفت دراسة الحرون ,وعطوة ( )4284تطوير رياض األطفال لتحقيق
استراتيجية مصر إلصالح التعميم

 ,4202واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي,

واستخدمت استبانة تم تطبيقيا عمى عينة قواميا ( )442معممة من معممات رياض األطفال
في المنوفية ,وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا؛ أن واقع رياض األطفال من
حيث االتاحة والجودة والتنافسية ,جاء بدرجة ضعيفة جداً عمى محاور االستبانو مجممو,
وعمى كل محور منفصل ,كما أظيرت النتائج ووجود فروق ذات داللة احصائية بين

متوسطات درجات أفراد العينة حول أبعاد واقع رياض األطفال عمى أداة الدراسة مجممة حسب
متغير المؤىل) ليسانس أو بكالوريوس  -دراسات عميا) لصالا الحاصمين عمى دراسات عميا,
كما توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول أبعاد واقع
رياض األطفال عمى بعد التنافسية حسب متغير الرياض)معتمدة/مير معتمدة( لصالا حالة
المدرسة معتمدة ,ومن ثم وضعت الدراسة مجموعة من اآلليات التي قد تساعد في تحقيق
استراتيجية مصر .4202ويمكن االستفادة من ىذه الدراسة في الوقوف عمى الجوانب
المختمفة لمسبل المقترحة.
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ثاىَا :الدراسات األديبَْ:
دراسة ( )Pia R., et all ,2011ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى كفهاءة مؤسسهات الطفولهة
المبكهرة فههي أداء دورىهها ,واعتمههدت الدراسههة عمههى المههنيج المقههارن حيههث درسههت واقههع ىههذه المؤسسههات
في بعض الهدول الفقيهرة والهدول ذات الهدخل القهومي المتوسهط ,وتوصهمت إلهى أنهو يمكهن وصهف كفهاءة
مؤسسههات ريههاض األطفههال مههن خههالل عههدة أبعههاد وتشههمل؛ الخمفيههة الثقافيههة ,مههده ومحتههوى البرنههامج,
وميههارات القههائمين عمههى تنفيههذ ىههذه الب هرامج ,والسههمات الشخصههية والمينيههة ليههم ,البيئههة االجتماعيههة
وبيئة التعمم.
أمههها دراسهههة ( )Hulecki, L R., 2011فاسهههتيدف تحديهههد الظهههروف والتوجيهههات
المؤسسههية لمقههدرات وذلههك لتطههوير مجموعههة مههن الخطههط اإلرشههادية والتقيههيم الههذاتي والقههدرات
المؤسسههية مههن أجههل النيههوض بالجوانههب المختمفههة داخههل المنظمههات ,وبالتههالي تحقيههق أىههدافيا.
واستخدمت الدراسة المنيج الوصهفي فهي تحقيهق ذلهك ,باإلضهافة إلهى أداة االسهتبانة ,وتوصهمت
الد ارسههة إلههى نتههائج أىميهها؛ أن ىنههاك العديههد مههن مجههاالت القههدرة األكثههر أىميههة وىههي :الييكههل
التنظيمى ,والحوكمة ,وادارة البرامج ,وادارة العمميات ,والبنية التحتية.
وسهعت دراسهة ( )Visser, S., 2015إلهى تحميهل المؤسسهات التهي التزمهت بهالتنوع,
باإلضافة إلى استطالع العوامهل التهي تفهرق بينيها فهي بنهاء القهدرات المؤسسهية ,وسهعى البحهث
إلههى تحديههد العوامههل التههي تسههاعد فههى عمميههة االلت هزام ببنههاء القههدرات المؤسسههية ,واتبههع البحههث
المههنيج الوصههفي ,ودراسههة الحالههة مههن أجههل تحقيههق األىههداف المحههددة ,إلههى جانههب أداة التحميههل
لمبيانات .وأشارت النتائج إلى أن ىناك تغيرات ميمة في كل المؤسسات ,وأن ىنهاك فهروق بهين
المؤسسههات قبههل وبعههد القههدرات ,وشههممت ىههذه القههدرات الجوانههب الشخصههية ,واإلداريههة عمههى حههد
أيضا ببناء القدرات خمسة معايير :األىداف والمصادر والقدرات والقيادة والمركزية.
سواء ,و ً
أمهها دراسههة ( (Ching T, 2017فناقشههت السياسههات واالسههتراتيجيات التههي تههم تقههديميا
وتنفيذىا لتحسهين جهودة التعمهيم قبهل المدرسهي فهى السهنوات ال ه  82الماضهية فهى سهنغافورة .تهم إجهراء
ثالثة مراجعات رئيسة لسياسة مها قبهل المدرسهة فهى األعهوام 4222و 4223و  ,4284والتهي تشهيد
عمى االىتمام الشديد من قبل الحكومة لتحسين ىذه المرحمة ,ولتشجيع بدايهة قويهة لكهل طفهل .وتتعمهق
التوصيات الرئيسة ليذه المراجعات بنوعية المعمهم والمركهز وجهودة البرنهامج ,وتعزيهز القهدرة عمهى تحمهل
تكههاليف مرحمههة مهها قبههل المدرسههة ,وامكانيههة الوصههول إلييهها ,مههع مناقشههة الفههرص والتحههديات المرتبطههة
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بتنفيههذ توصههيات تحسههين الجههودة واستكشههاف اقتراحههات لتعزيههز ىههذه المرحمههة فههي سههنغافورة ,وتشههير
النظرة العامة والتحميل الوصفي إلى أن حكومة سنغافورة قد فعمهت الكثيهر لتعزيهز تحسهينات الجهودة فهي
قطاع ما قبهل المدرسهة مهن خهالل وضهع سياسهات واقعيهة وأطهر حوكمهة قويهة ,وعمهى الهرمم مهن إحهراز
تقدم كبير فهى سهعي سهنغافورة لمحصهول عمهى تعمهيم مها قبهل المدرسهة عهالي الجهودة منهذ مطمهع القهرن
الحههادي والعشههرين ,إال إنههو يمكههن القيههام بالمزيههد ,ال سههيما فههى إج هراء بحههوث تنميههة الطفولههة المبك هرة
لتحسههين المعممههين وتطههويرىم المينههي ,واالبتكههارات الدراسههية والتربويههة ,مههع تههوفير مهوارد كبيهرة لمتطههوير
بيدف رفع مستوى جميع األطفال من خالل بداية قوية في تجاربيم التعميمية المبكرة.
وتناولهت دراسهة (J.,2018

 )Calderon, Aالتعمهيم العهالي فهي اسهتراليا ,حيهث إنهو

يتكههون مههن ( )824جيهههة مسههجمة :منيههها ( )02جيههة عامهههة )1( ,جامعههات خاصهههة)844( ,
جيات خاصة مير جامعية ,وتوضيا أثر اإلصالحات االقتصادية المتتالية عمهى اسهتراليا بحيهث
دوليهها ,وأدت ىههذه اإلصههالحات إلههى؛ التغييههر فههي طريقههة تمويههل
تكهون أكثههر قههدرة عمههى المنافسههة ً
المؤسسات بما في ذلك قدرة الجامعات عمهى تغييهر مسهاىمة الطهالب والسهعي إلهى جمهب تمويهل
مههن القطههاع الخههاص ,وتغييهرات فههي ىيئههة العمههل بيههدف زيههادة المرونههة فههي اسههتقطاب وتوظيههف
العههاممين ف هي المنههاطق ذات األولويههة باإلضههافة إلههى تحسههين أداء العههاممين ,والتغيي هرات الالزمههة
لتحقيق فعالية وكفاءة كبيرة لمجامعات بما في ذلك تقميل التكمفة فهي عمميهة التهدريس ,واعتمهد البحهث
عمههى المههنيج الوصههفي مههن أجههل تحقيههق أىدافههو ,وتوصههمت نتههائج البحههث إلههى أن التعمههيم العههالي
االسههترالي يعتمههد بصههورة كبيههرة عمههى روح اإلرادة الجيههدة والتعههاون الههدولي لعههدة عقههود ,حيههث قههدمت
اسهههتراليا خبرتيههها فهههي صهههورة إطهههار عمهههل مفيهههد لتحسهههين وتقويهههة جهههودة نظهههم التعمهههيم العهههالي األخهههرى
والمساعدة في رسم استراتيجية شاممة قائمة عمى األدلة في اتخاذ القرار.
أمهها دراسههة ) )El-Dajani, E. A.,2019فاسههتيدفت استقصههاء القههدرة المؤسسههية
لريههاض األطفههال بقطههاع مههزة ,وتقههديم تصههور لتطويرىهها فههي ضههوء معههايير الجههودة واالعتمههاد.
واستخدمت الدراسة المدخل الوصفي التحميمي .وتكونت عينة الدراسة مهن ( )882مهن معممهات
رياض األطفال بقطاع مزة خالل العام الدراسي 4283م .وتم جمع البيانات باسهتخدام اسهتبيان
تنهههاول القهههدرة المؤسسهههية لريهههاض األطفهههال وسهههبل تنميتيههها .وأوضهههحت النتهههائج أن المتوسهههط
الحسهابي لعبههارات االسهتبيان قههد بمههغ ( )%13.22بمها يعطههي داللهة عمههى وجههود قبهول عههام لمهها
تضمنتو عباراتو .وكان أكثهر األبعهاد قبهوًال مهن قبهل أفهراد العينهة ىهو أنظمهة ريهاض األطفهال إذ
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بمغت نسبة رضا أفراد العينة عن ىهذا البعهد ( ,)%14.42بينمها كهان بعهد مصهادر الهدخل أقهل
األبعاد رضههههًا من قبل أفراد العينة بنسبة (.)%11.00

تعلَل عاو علٓ الدراسات الشابكْ

يتضا من العرض السابق لمدراسات السابقة أنيا ركزت عمى أىمية دراسة واقع رياض
األطفال مثل دراسة(شياب ,وذكى) El-Dajani, E. A.,2019),)4284,
مؤسسات رياض األطفال مثل دراسة (الزميتي)4283,

وتطوير

وتطوير رياض األطفال لتحقيق

استراتيجية مصر إلصالح التعميم  ,4202مثل دراسة (الحرون ,وعطوة  ,)4284,ودراسة
( )Ching T, 2017لتحسين جودة مؤسسات رياض األطفال ,كما اىتمت دراسة
(عبدالرسول  )4282,ودراسة (محمود  ) 4284,ودراسة ( )Visser, S., 2015إلى
تطوير القدرة المؤسسية ومتطمبات تحقيقيا.
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى تحديد منيجيتيا و صيامو المشكمة
باإلضافة الى توجيو نظر الباحثة الى اىم مشكالت ومعوقات تطوير القدرة المؤسسية لرياض
األطفال واإلطار النظرى وبناء االستبانة وتفسير النتائج.
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في سعييا إلى دراسة واقع القدرة
المؤسسية ومتطمبات تحقيقيا .ودراسة مؤسسات رياض األطفال وتطويرىا وأىم المشكالت
التي تواجييا وكيفية التغمب عمييا.
وتختمف الدراسة الحالية مع تمك الدراسات السابقة في تركيزىا عمى القدرة المؤسسية
لرياض األطفال في ضوء استراتيجية مصر , 4202مع وضع بعض السبل المقترحة لمتطوير
وذلك فى حدود عمم الباحثة.

احملٌر األًل :اإلطار اليظرِ للدراسْ:
مفوٌو الكدرّ املسؤسشَْ
تعرف القهدرة المؤسسهية عمهى إنيها اسهتراتيجية تعميميهة مركبهة تحهدث مهن أجهل تغييهر
التوجيات والمعتقدات والتنظيمات الييكمية لممدرسة من أجهل الته قمم بشهكل أفضهل مهع التقنيهات
الحديثة والتغيرات في الوضع االجتماعي واالقتصادي (أبو راضي )432,4282,
ويمكههن تعريههف القههدرة المؤسسههية عمههى أنيهها العمميههة التههي تمكههن األف هراد والجماعههات
والمؤسسات من بنهاء وتعزيهز والحفهاظ عمهى اسهتدامة قهدراتيا الذاتيهة مهع مهرور الوقهت ,وتمثهل
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ىذه القدرات الميارات ,والعالقات ,والقيم التنظيمية والفنيهة التهي تمكهن األفهراد والجماعهات عمهى
كافة مستويات المؤسسة من االضطالع بالوظهائف الموكمهة إلهييم عمهى نحهو فعهال ,مهع السهعي
لتحقيق األىداف المنشودة من وراء مبادرات وجيود التغيير (.الحبسى )02, 4282,
أو بمعنهههى جخهههر يقصهههد بيههها قهههدرة المؤسسهههة عمهههى األداء بكفهههاءة مهههن خهههالل المهههوارد
البشرية والمادية المتاحة ,وذلك لتحقيق رسهالتيا وماياتيها وأىهدافيا االسهتراتيجية المعمنهة ,مهع
وجههود ىيكههل تنظيمههي مالئههم ينطههوي عمههى عالقههات واضههحة لمسههمطة وتحديههد دقيههق لممسههئوليات
واالختصاصههات ,وفههي ظههل قيههادة أكاديميههة واداريههة موجيههة بههالتخطيط االسههتراتيجيى وتتصههف
بالمصداقية والشفافية إضافة إلى قدرة المؤسسة عمى التفاعل مع المجتمهع ,وعمهى إنشهاء نظهم
داخمية لإلدارة والجودة واجراء التقويم المستمر ألدائيا الكمي( .عبدالرسول)10 ,4282 ,
ويالحظ من العرض السابق لمفيوم القدرة المؤسسية وجود وجيين مختمفهين ,أحهدىما
ينظر إليو من باب كفاءة المؤسسة فى تحقيق جهودة األداء ,وذلهك باعتبارىها إمكانهات تنظيميهة
داخل المؤسسة ,والوجو الثاني ينظر إليو مهن جانهب يتعمهق بهالتكيف مهع البيئهة الخارجيهة ,مهن
خالل إحداث التغيير الالزم لذلك.
أمههها بالنسهههبة لمقهههدرة المؤسسهههية لريهههاض األطفهههال فتعهههرف عمهههى أنيههها تحقيهههق الجهههودة
الشاممة لمؤسسات رياض األطفال ,من خالل مجموعة من القواعهد ,والشهروط المحهددة لبنيتيها
التنظيميهههة ,وامكاناتيههها ومواردىههها البشهههرية والماديهههة ,والمشهههاركة المجتمعيهههة( .قاسهههم وجخهههرون
) 80, 4288,
فالموارد البشرية والمادية :تشتمل عمى أربعة مجاالت ميمة ىهي؛ تهوافر تنميهة مينيهة
فعالههة لمك هوادر ,ودعههم عمميتههى التعمههيم والههتعمم ,ووجههود نظههام لمحوكمههة الرشههيدة ,ووجههود نظههام
مالي واداري متطور( .محمود ,والحمراوى)404 ,4280 ,
أمهها المشههاركة المجتمعيههة فههى التعمههيم فيههي عمميههة تعكههس رمبههة المجتمههع واسههتعداده
لممساىمة الفعالة في الجيود الراميهة إلهى تحسهين التعمهيم وتطهويره ,فتهوفير تعمهيم جيهد النوعيهة
يدعو إلى التوسع فى إشراك المجتمع المحمي (منظمات أىمية -مؤسسهات ميهر ربحيهة -أفهراد)
في تمويل العممية التعميمية( .صبرى )82 ,4288,
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أىٌاع الكدرّ املسؤسشَْ:
تتنههوع القههدرة عمههى حسههب أمراضههيا فمنيهها مهها يركههز عمههى تغييههر الممارسههات ,والههبعض
األخر يركز عمى تعزيز المشاركة وتحسين العممية التعميمية ,وفيما يمي بيان به ىم ىهذه األنهواع
(السعودي :) 220, 4283,
أ .القدرة المدرسية  :School Capacityوتعد النقطة المرجعية لتحسهين العمميهة التعميميهة
المتعمقة بالتنمية المينية وتنامم البرامج.
ب .القههدرة الداخميههة  :Internal Capacityوتعنهههي القههدرة عمههى المشههاركة وتعزيههز الهههتعمم
المستمر لجميع المعممين والمدرسة نفسيا من أجل تعزيز تعمم الطالب.
ج .القههدرة عمههى التغييههر  :Change Capacityوتعنههي تنميههة قههدرة المدرسههة لموصههول إلههى
المعايير العميا وتبني المزيد من التوقعات المتغيرة.
د .القدرة القيادية  :Leadership Capacityوتعنهي بنهاء ميهارات المعممهين ودعميها لفيهم
الرؤية المشتركة لممدرسة والمحاوالت التي تقوم بيا من أجل التطوير.
ه .القدرة اإلبداعية  :Innovative Capacityتعد وسيمة لزيهادة درجهة الهدافع والحهافز بهين
الطالب والمعممين والقادة.

جماالت الكدرّ املسؤسشَْ:
أ) رؤٍْ املسؤسشْ ًرسالتوا:
فالرؤيههة ىههى اليههدف العههام الههذى تسههعى المؤسسههة لتحقيقههو ,وكههذا التطمعههات المسههتقبمية التههى
يتحهههدد فهههى ضهههوئيا السياسهههة العامهههة لمعمهههل واجهههراءات تطهههوير األداء بالمؤسسهههة ,وتتهههرجم المؤسسهههة
رؤيتيهها فههى صههورة إج هراءات وممارسههات تمثههل رسههالة تسههعى لتحقيقيهها ,وذلههك مههن خههالل تفعيههل أدوار
جميع فئات المجتمع المؤسسي والمحمي ,عالوة عمهى تفعيهل كافهة عناصهر المنظومهة ,ولهذا فهجن ىنهاك
ضرورة لوجود وثيقة تعبر عن رؤية المؤسسة ورسالتيا( .عبدالرسول)10 ,4282 ,

ب) الكَادّ ًاحلٌننْ:
وىي مهن المجهاالت الميمهة التهي تهؤثر بشهكل واضها عمهى أداء المؤسسهة ,وبيها عهدة
معايير أساسية فى المؤسسة كالتنمية المينية لمكهوادر العاممهة بالمؤسسهة ,فضهال عهن تشهجيع
وتهوفير اإلمكانههات التههى تسهاعد عمههى التجديههد واإلبههداع ,والتوظيهف األمثههل لمتكنولوجيهها الحديثههة,
كههل ذلههك فههي ظههل نظههام ديمقراطههى مههن التعامههل ,واتخههاذ القهه اررات السههديدة لمسههاندة المجتمههع
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المؤسسى والمحمى والتغمب عمهى المشهكالت ,وفجهوات األداء التهى تحهول دون اسهتيفاء معهايير
الجودة ,فيي تشجع العمل الفريقي داخل المؤسسة ,وكهذا يمكنيها فهتا قنهوات اتصهال بهالمجتمع خهارج
المؤسسة ,مما يؤدي إلى تعظيم إيجابية األداء بالمؤسسة( .محمود )882, 4281,

ج) املٌارد البشرٍْ ًاملادٍْ:
وىو مجال ال يقل أىميهة عهن سهابقيو ,حيهث تقهاس درجهة تقهدم األمهم بمها تمتمكهو مهن
موارد بشرية مدربة ,تمتمهك الميهارات الالزمهة لمتغمهب عمهى المشهكالت التهي تواجهو مؤسسهاتيم,
لذا تعد الموارد البشرية والمادية لممؤسسات عنصرين أساسهيين الزمهين لمتطهوير ,لهذا البهد مهن
االىتمهههام بكهههل منيمههها عمهههى حهههد سهههواء ,لهههذلك البهههد مهههن االىتمهههام بالتهههدريب لسهههائر العهههاممين
بالمؤسسههة ,مههع العمههل عمههى تشههجيع المسههاىمات التههي يمكههن مههن خالليهها سههد أوجههو العجههز
بالمؤسسههة والخههاص بههالموارد البشههرية ,وكههذا السههعي إلههى المحافظههة عمههى الممتمكههات الماديههة
هعيا لتحقيههق االسههتفادة القصههوى مههن ىههذه اإلمكانههات(.الح هبس4282 ,
المتاحههة بالمؤسسههة ,سه ً
)22,

د) املشارنْ اجملتنعَْ:
تسيم المشاركة المجتمعية في إمداد المؤسسة ببعض المهوارد البشهرية التهى يمكهن أن
معههها .ويمكهههن لممشهههاركة
تقهههدم أفكارىههها وامكاناتيههها لالرتقهههاء بمسهههتوى أداء المؤسسهههة والمجتمهههع ً

المجتمعية أن تتم فى إطار من العمل التطوعى ,األمر الذى يخفف العهبء عهن ميزانيهة المؤسسهة
التى يتحتم عمييا مبادرة إعداد قائمة باحتياجاتيا األساسية التي تتطمهب االسهتفادة مهن خهدمات
المواطنين من خهالل المشهاركة المجتمعية(أحمهد  ,)44 ,4280,عمهى أن يهتم ذلهك عهن طريهق
لجهههان ممثمهههة مهههن المعممهههين ولجهههان الهههدعم لممعممهههين ولجهههان الهههدعم لممعممهههين ولجهههان الهههدعم
المدرسهههي والمسهههتفيدين مهههن المؤسسهههة ,والمعنيهههين بخهههدماتيا ,وتجعميهههم يضهههطمعون بهههدورىم
ومسهئولياتيم فهي وضهع األىهداف العامهة لممؤسسهة  ,والتعهرف عمهى الفهرص المتاحهة  ,واقتهراح
أفضل الوسائل لتحقيق تمك األىداف وانجازىا)Loeurt, T.2016) .

ي) تٌنَد اجلٌدّ ًاملشاءلْ:
وىو أحد األساليب الفعالة التي تتعرف بيا المؤسسة عمى مدى تحقيهق معهايير جهودة أدائيها,
وعههن طريههق المسههاءلة يههتم تقههديم أسههاليب الثهواب التههي تعههزز أعمههال المؤسسههة نظيههر تحقيقيهها لمعههايير
الجودة ,أو تطبهق أسهاليب العقهاب ومطالبتيها بمزيهد مهن بهذلك الجيهود الالزمهة لتطهوير األداء فهي حهال
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قصههور معههايير الجههودة بالمسههتوى المطمههوب.و ال ينفصههل مجههال توكيههد الجههودة والمسههاءلة عههن التقههويم
والتحسههين المسههتمر ألداء المؤسسههة ,وذلههك فههي إطههار مههن المنيجيههة العمميههة ,والض هوابط الموضههوعية
لمحكم عمى أداء المؤسسهة ,ولهذا فقهد سهعت كثيهر مهن المؤسسهات إلهى إنشهاء وحهدات لضهمان الجهودة
والمساءلة من خالل التقويم المستمر لمنتجات العمميات التي تتم بيا( .محمود ,والحمراوى,4280 , ,
)403

معاٍري الكدرّ املسؤسشَْ:
يتوقف ضهمان جهودة التعمهيم ,عمهى تحقيهق الجهودة فهى مجهالين أساسهيين وىمها القهدرة
المؤسسية والفاعمية التعميمية ومدى توافر معايير كل منيم ,حيث يعتمهد بنهاء مجهاالت الجهودة
معاييرىا ومؤشراتيا وممارساتيا ,وكهذلك مقهاييس التقهدير الخاصهة بيها عمهى عهدة مرتكهزات مهن
أىميا(الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد:)82 ,4284 ,
أساسيا إلصهالح التعمهيم ,وان اإلصهالح القهائم عمهى المعهايير يعهد
أن المعايير تعد منطمقًا
ً
سبيالً لتحقيق الجودة النوعية لمتعميم ,واالعتماد لممؤسسات التعميميهة .كمها أن معهايير التعمهيم

قبل الجامعي تمثهل إطها ارً مرجعيهاً يهتم عمهى أساسهيا صهيامة المؤشهرات ,والممارسهات ومقهاييس

التقدير ألنيا ترتبط إرتباطاً وثيقًا بالمسهاءلة مهن خهالل تحديهد نهواتج التعمهيم والهتعمم ,ومؤشهرات
األداء بالمؤسسهههات التعميميهههة ,والتقهههويم المؤسسهههي لمكونهههات المنظومهههة التعميميهههة ,والجهههودة

الشاممة ,واالعتماد لممؤسسات التعميمية.
إن كه ًهال مههن التقههويم المؤسسههي ,والجههودة الشههاممة ,واالعتمههاد ييههتم بتحقيههق التحسههين

المستمر ل داء ودعم قدرات المؤسسات التعميميهة ,فالمعهايير تهرتبط ارتباطًها وثيقًها بكهل مهن الجهودة

الشههاممة واالعتمهههاد ,وبهههذلك تكهههون المعهههايير المهههدخل الحقيقهههي لتحقيهههق جهههودة مؤسسهههات التعمهههيم قبهههل
الجامعي ,ويصبا االعتماد شيادة ب ن المؤسسة التعميمية تحقق معايير الجودة الشاممة.
وىنهها يتضهها أىميههة ت هوافر المعههايير لتحقيههق مسههتوى عههال مههن الجههودة التعميميههة فههى
مؤسسات ريهاض األطفهال ممها يترتهب عميهو تحسهين القهدرة المؤسسهية وتحسهين جهودة المخهرج
التعميمي وىذا ىو اليدف الحقيقى.
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معٌقات الكدرّ املسؤسشَْ لرٍاض األطفال:
تتمثل معوقات القدرة المؤسسية كما جهاءت فهي دراسهة كهل من(شهفيق,)23 ,4222 ,
(الشههههتيحي( ,) 04, 4282,حسههههين  :)844 ,4280 ,أن مبنههههى الروضههههة ميههههر مسههههتوفي
لشههروط األمههن والسههالمة ,وقمههة المرافههق الصههحية المناسههبة لممرحمههة العمريههة ,وعههدد األطفههال
بالروضههة ,ويرجههع ذلههك إلههى ازديههاد أعههداد األطفههال فههى الروضههة وعههدم قههدرة ىههذه المرافههق عمههى
استيعاب األطفال إضافة إلهى أن الروضهة ال تعمهل عمهى مهزج قاعهات النشهاط ومراكهز الهتعمم ,ويرجهع
ذلك إلى التصميم البنائي والتنظيمي لمروضة وكثرة األعبهاء التهي تقهع عمهى عهاتق المعممهة ,وكثهرة عهدد
األطفههال فههى كههل قاعههة ,مههع نههدرة وجههود مكتبههات مجيههزة تههتالءم مههع الخصههائص النمائيههة لمطفههل,
ويرجههع ذلههك لضههعف اإلمكانههات الماديههة وقمههة الخبهرات .ىههذا باإلضههافة إلههى أن مسههاحات القاعههات
وتجييزاتيا ال تتناسب مع أعداد األطفال والمرحمة العمرية وذلك بسبب األعهداد الكبيهرة ل طفهال
وقمة التجييزات الالزمة.
ويمكههن تصههنيف المعوقههات إلههى معوقههات تتعمههق بههالوعي بمسههممات الجههودة ,ومعوقههات
أخير معوقات تتعمق بالمنهاخ التنظيمهي السهائد
تتعمق بالقيادة ,ومعوقات تتعمق ببيئة الروضة ,و ًا
فى الروضة.

التخدٍات املعاصرّ اليت تٌادى الكدرّ املسؤسشَْ لرٍاض األطفال
 .1العٌملْ ًحتدٍاتوا:
تههنعكس العولمههة عمههى مؤسسههات ريههاض األطفههال ,وتتمثههل فههي التههدخالت فههي نظههم التعمههيم
والمنههاىج لتغيرىهها عبههر خطههط صههريحة وقه اررات تحههت سههتار إصههالح التعمههيم بههالمفيوم األمريكههى ,وذلههك
بجنشاء المدارس األمريكية فى مختمف الهبالد العربيهة ,إلهى جانهب اسهتيداف اليويهة الثقافيهة والمرجعيهة
وادماج القهيم العالميهة فهى منهاىج التعمهيم عبهر مها يسهمى بالتربيهة الشهمولية ,وقهد أدركهت المؤسسهات
التعميمية أىمية مواكبة أفرادىا لمتعامل مع الثقافهات المتعهددة ,وتعمهيم المغهات المختمفهة ,وتفيهم
اآلخر واإلنفتاح عمى العالم(.التيامى)12 ,4280 ,
وبالتالي فالبد من تطوير القهدرة المؤسسهية؛ حتهى تهتمكن مهن تكهوين اتجاىهات موجبهة
نحو الحضارة العالمية ,وتقهدير الثقافهات ,وتنميهة قهدرة الطفهل عمهى االنتقهاء واالختيهار مهن بهين
طوفههان المعرفههة ,والحفههاظ عمههى اليويههة الوطنيههة أمههام حتميههة االتصههال والتواصههل مههع ثقافههات
اآلخرين.
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 .2حتدِ ثٌرّ التهيٌلٌدَا:
تجتاح العالم اليوم ثورة جديدة يطمق عمييا اسم الموجهة الثالثهة أو المنحنهى الثهاني وىهي فهرع
من التقدم التكنولوجي والثورة المعموماتيهة ,تميهزت بجيجهاد مجتمهع يتمتهع بجنتهاج كثيهف لممعرفهة ,وانتهاج
أفكههار وخههدمات ,ويعتمههد فههي تخطيطههو عمههى الكمبيههوتر ,فالعههالم يتجههو نحههو نظههام جديههد يتغيههر فيههو نمههط
الحيههاة وتنشه عنههو حضههارة جديههدة ,ىههي حضههارة الموجههة الثالثههة التههي تشههيد سههرعة التغيهرات ,وفرضههت
نوعيههههة جديههههدة مههههن التكنولوجيهههها المتقدمههههة ,وممهههها زاد مههههن أىميههههة ودور تكنولوجيهههها المعمومههههات
أيضها بتميهزه
واالتصاالت بالمؤسسات التربوية ,أن األمر لهم يقهف عنهد حهد فاعميهة أدواتيها ,بهل ً
ب ىم وسيمة إعهالم واتصهال ميهر تقميديهة قميمهة التكمفهة سهريعة االنتشهار ومتعهددة الوسهائط مهن
الصوت والصورة والنص والفيديو ,فهي الفضهاء اإللكترونهي ,األمهر الهذي مثهل بهذلك بنيهة تحتيهة
ميمة لمممارسات والتحوالت الديموقراطية في المجتمعات المعاصرة(.الدىشان)44 ,4282 ,
وبالتههالى تههنعكس الثههورة التكنولوجيههة عمههى القههدرة المؤسسههية لريههاض األطفههال ,ويظيههر
ذلك فى االىتمام بالتعميم عن بعد والتعميم االفتراضي في رياض األطفال باعتبهاره مالئمهاً لعصهر
التكنولوجيههها؛ وبهههذلك أصهههبحت المؤسسهههات مطالبهههة بجعهههداد الكهههوادر المدربهههة عمهههى اسهههتخدام

التكنولوجيا المتطورة لخدمة المجتمع ,فضالً عن أن التقهدم التكنولهوجي يمعهب دو ارً أساسهياً فهي
تحسين التعميم ,حتهى أنهو يعمهل عمهى بمهورة وتوضهيا بعهض المفهاىيم والقضهايا المعاصهرة التهي

تواجهههو المؤسسهههات التعميميهههة ,وادخهههال بعهههض األسهههاليب الحديثهههة لتطهههوير المؤسسهههة لتواكهههب
المتغيرات العالمية.

 - 3حتدِ اجلٌدّ الشاملْ فٓ التعلَه:
لمسههايرة االتجههاه العههالمي فههي تبنههي اإلصههالح والتجديههد التربههوي ,اتجيههت مصههر فههي اآلونههة
األخيههرة ل خههذ بنظهههام االعتمههاد لمختمههف المؤسسهههات التربويههة ,ومههن بينيههها مؤسسههات تربيههة الطفهههل,
ويتطمهههب حصهههول ىهههذه المؤسسهههات عمهههى االعتمهههاد جيهههود كبيهههرة ومتطمبهههات متنوعهههة تحققيههها تطبيهههق
اليندسة القيمية؛ وخاصة أن المعايير القوميهة لريهاض األطفهال فهي مصهر تيهدف إلهى تحقيهق الجهودة
واالعتماد في تربية الطفل وتييئتو لمتعميم في المراحل التالية(.ىمل)412 ,4283 ,
ولكى تتيي المؤسسات التعميمية ,لتتحمل أعباء تحديات المستقبل البهد ليها أن تسهعى
إلى تحقيق الجودة الشاممة في كهل مراحهل التعمهيم ,خاصهة مرحمهة ريهاض األطفهال؛ حيهث يتفهق
معظم التربويين عمى أن سنوات الطفولة المبكرة من أىم سنوات التنمية الشهاممة لمفهرد لمها ليها
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من أىمية في مرس وبناء المفاىيم والميارات والقهيم الصهحيحة التهي تهؤدي فهي المسهتقبل إلهى
جودة في الفكر وتميز فى األداء .ومن أىهم المبهادئ التهى يركهز عمييها تطبيهق الجهودة الشهاممة
فى مؤسسات رياض األطفال تحقيق أكبر مستوى ممكن من الكفاءة لمطفل ,والحفاظ عمهى ىهذا
المسههتوى بحيههث يتغمههب دائمهها عمههى المشههكالت التههى يواجييهها ,مههع إكسههابو السههموك السههوى فههى
التعامل مع أفراد المجتمع سواء داخل الروضهة أو خارجيها ,مهع مراعهاة تنفيهذ ومتابعهة عمميهات
الجودة في ثنايا العممية التربوية حتى تتمكن من تحسهينيا وتخهريج الطفهل بالمواصهفات المثمهى
فى ضوء أىداف الروضة وظروف المجتمع( .لبيب)428 ,4222,

 .4التخدٍات االدتناعَْ:
لما كانت التربية أداة اجتماعية فجن أي تغير فهي المجتمهع ,يهؤثر بهدوره عمهى التربيهة؛
لذا البد أن يستجيب التعميم بجميع مؤسساتو ليذه التحديات ب ن ييهدف إلهى تنميهة روح الهوالء
واإلنتماء لموطن ,وتعميهق صهمة األطفهال بهدينيم واالىتمهام بالمغهة القوميهة ,وبهث روح التسهاما
الههذي ال تتالشههى معههو شخصههياتيم ,والتحههول الفكههري مههع اآلخههرين ,مههع التوصههل إلههى صههيغة
تعميميههة جديههدة تجمههع أبنههاء كههل مجتمههع فههي سههمة واحههدة ,وتقمههل مههن دور الغههزو الثقههافي ,مههع
إعالء قيمة العمل والعمم والثقافة واالنتماء( .لبيب)24 ,4222 ,
وىنا ت تي أىمية مؤسسهات ريهاض األطفهال التهي البهد أن تعمهل ىهذه المؤسسهات عمهى
تزويد الطفل بميارات التفكير اإلبداعي ,وكيفية اتخاذ القرار وتحمل المسئولية ,مع تربيتو عمهى
التمسههك باليويههة الثفافيههة لمجتمعههو ,وجعههل ىههذه اليويههة بالنسههبة لههو بمثابههة الفمسههفة والمعيههار
الذي يوجو حياتو( .كرم الدين)240 ,4224 ,

 – 5التخدٍات الجكافَْ:
يمكن رصد عدد من المالحظات الثقافية واإلعالمية ذات العالقهة بالنظهام التعميمهي بشهكل
عام وبريهاض األطفهال بشهكل خهاص ,ومهن أىميها قمهة قهدرة مصهر وأجيزتيها عمهى مراقبهة البهث
الفضههائي أو منعههو مههع تزايههد حجههم وفاعميههة المكههون الثقههافي األجنبههي الخههاص بمرحمههة الطفولههة
ههذبا لمطفهههل ,ممههها ينمهههي مهههن
المبكهههرة فهههي البهههرامج اإلعالميهههة ,واسهههتخدامو ألكثهههر الوسهههائل جه ً
االتجاىههات اإليجابيههة لههدى الطفههل ناحيههة ىههذه البههرامج ,ويجمههد مههن اتجاىاتههو ناحيههة المكههون
الثقههافي بمغتههو القوميههة ,بههل وينمههي االتجاىههات السههمبية ناحيتيهها فههي كثيههر مههن األحيههان ,كههذلك
الميل الواضا إلى التنميط فهى الهنظم والمنهاىج واألسهاليب بهين المؤسسهات التعميميهة الحكوميهة
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من نفس المستوى بدعوى كفالهة فهرص العدالهة بهين طالبيها ,ممها يفقهد تمهك المؤسسهات فهرص
التميز والتنافس والتطوير المبدع باستخدام الطاقهات العمميهة المتاحهة ألي منيها ,ومهن ثهم ينهدر
وجود حاالت إبداع أو ابتكار مشترك فيما بينيما(.حسن)22, 4222,
ومن ىنا تتضاعف مسئولية تربية الطفهل فهي مؤسسهات ريهاض األطفهال نحهو إيجهاد نهوع
من التوازن بين القيم والمتغيرات والقوى المؤثرة في نظهام المجتمهع وأنمهاط الحيهاة فيهو ,وتكهون
أىميههة مواجيههة المسههتقبل وتحدياتههو بالمواءمههة بههين حتميههة التعامههل مههع تحههديات المسههتقبل فههي
ضههوء معطيههات الواقههع العههالمي مههن جيههة ,وواقههع المجتمههع الههذي يعههيش فيههو مههن جيههة أخههرى,
والجمهههههههع بهههههههين أسهههههههباب الحضهههههههارة مهههههههن ناحيهههههههة وامهههههههتالك خصوصهههههههيتيا مهههههههن ناحيهههههههة
أخرى(.عاشور)828 ,4222,

متطلبات رؤٍْ مصر  2030يف جمال الكدرّ املسؤسشَْ لرٍاض األطفال:
تسهعى رؤيههة مصههر  4202إلههى تحقيههق ىههدفاً عامهاً لمتعمههيم فههي مصههر وىههو أن يكههون التعمههيم

بجودة عالية متاحاً لمجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ,يساىم في بناء شخصية

متكاممة لمواطن معتز بذاتو ,ومستنير ,ومبدع ومسئول ,ويحترم االختالف ,وفخور بوطنو ,وقادر عمى

التعامهل التنافسهي مهع الكيانهات إقميميهاً وعالميهاً (اسهتراتيجية التنميهة المسهتدامة رؤيهة مصههر ,4202
.)04 ,4282

وقد طرحت الرؤية ثالث أىداف استراتيجية لتطوير التعميم عامة وتعميم رياض األطفال خاصهة
 :تحسههين جههودة التعمههيم ,وضههمان التعمههيم لمجميههع ,وزيههادة القههدرة التنافسههية التعميميههة( .تههاو ,و تههش,
.)12 ,4283
وي تي تحسين جودة التعميم أول األىهداف االسهتراتيجية لتحقيهق رؤيهة مصهر 4202؛حيهث تهم
رفع معدل معمم معممة /فصهل إلهى  4معممهة لكهل فصهل تزيهد كثافتهو عهن  02طفهالً ,فضهالً عهن إعهداد

البيئة المادية المناسبة ل طفال المدمجين وفقاً لمقهرار الهوزاري  412لسهنة 4288م ,ومهن جانهب جخهر
لج ت و ازرة التربية والتعمهيم لتحسهين جهودة التعمهيم سياسهة جديهدة تعمهل عمهى تهدعيم البنيهة المؤسسهية

لمؤسسات رياض األطفال وبنهاء قهدرتيا عمهى تطبيهق الالمركزيهة؛ حيهث وضهعت الهو ازرة تشهريع يسهما
بجشراف و ازرة التربية والتعميم عمى رياض األطفال المصرح بيها مهن و ازرة التضهامن االجتمهاعي لضهمان
جودة الخدمة المقدمة وفقاً لمعايير ضهمان الجهودة القوميهة ,كمها سهعت و ازرة التربيهة والتعمهيم إلهى بنهاء

منيج مطور لمرحمة رياض األطفال يسيم في تحسين جودة التعميم؛ ببناء شخصية متكاممة ,مبدعة,
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مسئولة ,فخورة بوطنيا ,كما عممت عمى وضع وحهدات تدريبيهة لمعممهي ريهاض األطفهال عمهى المهنيج
المطههور  2.0عبههر خريطههة تدريبيههة لكههل محافظة(.الخطههة االسههترتيجية لمتعمههيم قبههل الجههامعي-4282
4202م)41 ,4282 ,
كمهها يمكههن تحسههين جههودة التعمههيم بمؤسسههات ريههاض األطفههال بمهها يتوافههق مههع الههنظم العالميههة
بتفعيههل قواعههد الجههودة واالعتمههاد المسههايرة لممعههايير العالميههة ,وتمكههين المههتعمم مههن متطمبههات
وميارات القرن الواحد والعشهرين مهع التنميهة المينيهة الشهاممة والمسهتدامة المخططهة لمعممهات
ريههاض األطفههال واتاحههة التعمههيم لمجميههع دون تمييههز بتههوفير االحتياجههات الدراسههية الالزمههة لكههل
مرحمههة تعميميههة بمهها يراعههي التفههاوت فههي االحتيههاج عمههى المسههتوى المحمههي (المههديريات واإلدارات
التعميميههة) ,وتحسههين تنافسههية نظههم ومخرجههات التعمههيم بتحسههين مؤشههرات التعمههيم فههي تقههارير
التنافسههية الدوليههة ,وتفعيههل العالقههة الديناميكيههة بههين مخرجههات التعمههيم ومتطمبههات سههوق العمههل.
(أىداف رؤية مصر )4284 ,4202
ويه تي ضهمان التعمهيم لمجميهع ,انطالقهاً مهن مبهدأ تحقيهق تكهافؤ الفهرص التعميميهة؛ فقهد سهعت

الخطة االسترتيجية لمتعميم قبل الجامعي4202-4282م إلى تحقيق أىداف فهي إتاحهة التعمهيم لجميهع
األطفال في سن الروضة بجودة عالية دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي كهفء( .إسهماعيل4281,
)82,
وسعياً لتحقيهق اإلتاحهة بمؤسسهات ريهاض األطفهال سهعت وضهعت و ازرة التربيهة والتعمهيم بهدائل

مختمفههة لجههانبي العههرض والطمههب ,تضههمن رفههع معههدالت القيههد اإلجمههالي بنسههبة  %2سههنوياً مههع البههدء

بالمنهاطق النائيههة والفقيهرة ذات معهدالت االلتحههاق المنخفضههة أقهل مههن  %42واعفههاء األطفهال فهي ىههذه
المناطق من المصروفات ,مع العمل عمى رفع الوعي المجتمعي ب ىمية رياض األطفال ونوعية برامجيا
وب ىميههة دمههج حههاالت ذوي اإلعاقههة البسههيطة فههي ريههاض األطفههال ,باإلضههافة إلههى وضههع وتطبيههق جليههة
لزيهههادة مشهههاركة المجتمهههع المهههدني والقطهههاع الخهههاص فهههي تهههوفير فصهههول لريهههاض األطفهههال( .الخطهههة
االسترتيجية لمتعميم قبل الجامعي4202-4282م)13 ,4282 ,
كما يمكن تحقيق إتاحة التعميم بمؤسسات رياض األطفال التوسع الكمي والكيفهي فهي تقهديم
الخدمة التعميمية لرياض األطفال ,والوصول بيا إلى كل مواطن ,واعادة ىيكمة النظام التعميمهي
بحيههث يسههتجيب لمتغيهرات الديناميكيههة السههريعة فههي أسهواق العمههل ,مههع االرتفههاع بنوعيههة التعمههيم
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إلهههى أعمهههى مسهههتويات الجهههودة مقومهههة بالمعهههايير العالميهههة المعتمهههدة ,وتعزيهههز القهههيم والمواقهههف
واكتساب السموكيات والميارات وبناء القدرات(.رضا)12 ,4282 ,
وت ه تي زيههادة القههدرة التنافسههية التعميميههة لمؤسسههات ريههاض األطفههال ثالههث مطمههب مههن مطالههب
تحقيق القدرة التنافسية ,والذي ال يمكن أن يتحقق إال بوجود ىيكل إداري فعهال ,فبحمهول عهام 4202
يكون ىناك جياز إدارى فعال ,يحسن إدارة مؤسسات رياض األطفال ,يخضهع لممسهاءلة ويعمهي
من رضا المواطن ويتفاعل معو ويستجيب لو( .عمر.)440 ,4283 ,
اتضا من سياق اإلطار

النظري لمدراسة الحالية والذي ىدف إلى التعرف عمى

التحديات المعاصرة المؤثرة عمى القدرة المؤسسية لرياض األطفال واىتم بواقع القدرة
المؤسسية من خالل خمس محاور تمثمت فى رؤية المؤسسة ورسالتيا ,القيادة
والحوكمة,الموارد البشرية والمادية ,المشاركة المجتمعية ,توكيد الجودة والمساءلة ,أنو توجد
العديد من المشكالت التي تواجو تحقيق القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر مع إبراز
أىم المقترحات الالزمة لتحقيقيا وىذا ما سيتم الكشف عنو فى اإلطار الميداني لمدراسة.

احملٌر الجاىُ :اإلطار املَداىُ للدراسْ:
 -8ميوج الدراسْ :استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي لمناسبتو إجراءات الدراسة.
 -4جمتنع ًعَيْ الدراسْ :تم تطبيق االستبانة عمى عينة عشوائية طبقية بمغ عددىا
( )230فرداً من موجيي ومديري ومعممات رياض األطفال بخمس إدارات تمثل الموقع
الجغرافي البحراوي بمديرية التربية والتعميم بمحافظة البحيرة والبالغ عددىم إجماالً ()404

فردا مقسمين عمى  42موجيا 833 ,مديرا ,و 033معممة حسب احصائيات مديرية التربية
ً
والتعميم بالبحيرة.
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وتعرض الجداول التالية تصنيف عينة البحث وفقًا لمبيانات البيميوجرافية كالتالي:
خذٚي ()1
ٛ٠ظح رٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ حغت (اٌّٛلغ اٌدغشافٌٍّ ٟذسعخ)
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاس
اٌّٛلغ
%37.5
181
س٠ف
%62.5
302
حعش
%100
483
اٌّدّٛع

يتضا من الجدول ( )1أن نسبة أفراد العينة التابعين لمدارس رياض األطفال بالحضر
أكبر من قرنائيم من عينة الدراسة بمدارس الريف ,حيث بمغت النسب عمى الترتيب
(.)%37.5( ,)%62.5
خذٚي ()2
ٛ٠ظح رٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ حغت
(اٌٛظ١فخ)
اٌزىشاس إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
اٌٛظ١فخ
ِٛخٗ
%3.1
15
ِذ٠ش
%17.6
85
ِؼٍّخ
%79.3
383
%100
483
اٌّدّٛع
٠زعح ِٓ اٌدذٚي ( )2أْ أػٍٝ
ٔغجخ ِٓ ئخّبٌ ٟاٌؼٕ١خ ،حغت ِزغ١ش
اٌٛظ١فخ ٘ ٟفئخ اٌّؼٍّبد ،ثُ
اٌّذ٠ش/ٓ٠اٌّذ٠شاد ،ثُ اٌّٛخ ،ٓ١ٙح١ث
ثٍغذ إٌغت ػٍ ٝاٌزشر١ت،)%79.3( ،
(.)% 3.1(، )%17.6

خذٚي ()3
ٛ٠ظح رٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ حغت (اإلداسح اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌزبثغ ٌٙب)
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاس
اإلداسح
%22.2
107
دِٕٛٙس
%26.9
130
ئ٠زب ٞاٌجبسٚد
%17.8
86
وفش اٌذٚاس
%17.4
84
أث ٛاٌّطبِ١ش
%15.7
76
ئدوٛ
%100
483
اٌّدّٛع
٠زعح ِٓ اٌدذٚي ( )3أْ ٔغجخ أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ
ئداسح ئ٠زب ٞاٌجبسٚد ٘ ٟاألػٍٙ١ٍ٠ ،ٝب اٌزبثؼ ٓ١إلداسح
دِٕٛٙس ،ثُ وفش اٌذٚاس ،ثُ أثٛاٌّطبِ١شٚ ،ف ٟاٌّشرجخ
األخ١شح ٔغجخ ئدو ٛح١ث ثٍغذ إٌغت ػٍ ٝاٌزشر١ت،
(،)%17.4( ،)%17.8( ،)%22.2( ،)%26.9
(.)%15.7

 -0أداّ الدراسْ :من خالل الرجوع إلى أدبيات البحث التربوي والدراسات السابقة المرتبطة
بالقدرة المؤسسية  ,إضافة إلى اإلطار النظري لمدراسة ,تم إعداد استبانة لجمع البيانات في
الجانب الميداني .حيث تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من جزأين؛ األول مقدمة
تحتوي عمى اليدف من تطبيق االستبانة ,والبيانات األولية الخاصة بالعينة (الوظيفة,
وإلدارة ,والنوع  ,والموقع الجغرافي لممدرسة) ,بينما تضمن الجزء الثاني محاور االستبانة,
األول منيما يمثل واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر ويشمل األبعاد اآلتية:
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األول ,رؤية المؤسسة ورسالتيا وتضمن( )3عبارات ,والثاني القيادة والحوكمة وتضمن()4
عبارات ,والثالث الموارد البشرية والمادية وتضمن( )88عبارة ,والرابع المشاركة المجتمعية
وتضمن( )2عبارات ,والخامس توكيد الجودة والمساءلة وتضمن( )3عبارات ,أما المحور
الثاني :المشكالت التى تواجو القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر ويتضمن
() 83عبارة ,والمحور الثالث :مقترحات لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال ويتضمن
( )83عبارة ,ليصل إجمالي االستبانة ( )24عبارة في صورتيا النيائية .وتتطمب االستبانة
من أفراد العينة االستجابة لمعبارات عند أحد مستويات ثالثة ,ما بين درجة توفر (كبيرة-
متوسطة -ضعيفة) ,ودرجة أىمية(كبيرة -متوسطة -ضعيفة).
 -2صدم االستباىْ :لمت كد من تماسك عبارات االستبانة قامت الباحثة بقياس صدق االتساق
الداخمي لالستبانة عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين محاور االستبانة
ومجموعيا ,والجدول التالي يوضا ذلك:
خذٚي ()4
ٛ٠ظح ِؼبًِ اسرجبغ ث١شع ْٛث ٓ١ئخّبٌ ٟاالعزجبٔخ ِٚحبٚس٘ب
دسخخ
ِؼبًِ اسرجبغ
اٌّحٛس
اٌصذق
ث١شعْٛ
ِشرفؼخ
**.785
األٚي
**
ِشرفؼخ
.363
اٌثبٟٔ
ِشرفؼخ
**.366
اٌثبٌث

إحصائيا بين الدرجة الكمية لممحاور وبين
ويالحظ من الجدول ( )4وجود ارتباط دال
ً
الدرجة الكمية لالستبانة عند مستوى ( ,)0.01وىو ما يؤكد ارتفاع االتساق الداخمي
لالستبانة ويدل عمى أن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق ,وأنيا صالحة لقياس ما
وضعت لقياسو.
 -2الجبات :يمكن حساب الثبات لالستبانة باستخدام طريقتي معامل الفا كرونباخ والتجزئة
النصفية ,ويتضا ذلك من خالل الجدول التالي:
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االعزجبٔخ

اٌؼذد

خذٚي ()5
ِؼبِالد اٌثجبد إلخّبٌ ٟاالعزجبٔخ ِٚحبٚس٘ب
اٌزدضئخ إٌصف١خ
ِؼبًِ اٌفب
ِؼبًِ اٌثجبد ثؼذ
االسرجبغ ثٔ ٓ١صفٝ
وشٔٚجبخ
اٌزصح١ح Guttman
االعزجبٔخ
.902
.901
.956
.835
.792
.878
.782
.727
.887
.930
.869
.911

اٌّحٛس األٚي
اٌّحٛس اٌثبٟٔ
اٌّحٛس اٌثبٌث
ئخّبٌٟ
االعزجبٔخ
يتضا من الجدول ( )5أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة قد بمغت
43
18
18
79

( ).911وىي قيمة مرتفعة ,كما أن معامالت الثبات لممحاور الفرعية لالستبانة جاءت
مرتفعة ,كما بمغ معامل الثبات بعد التصحيا ل ).93( Guttmanمما يشير إلى الثبات
جيدا لتعميم نتائجيا.
ًا
المقبول لالستبانة ,ويمكن أن يكون ذلك
مؤشر ً

 - 6أسالَب املعاجلْ اإلحصائَْ

استخدم الباحثان مجموعة من األساليب اإلحصائية التي استيدفت القيام بعممية
التحميل الوصفي واالستداللي لفقرات االستبانة ,ومحاورىا ,كمعامل ارتباط بيرسون ,معامل ألفا
كرونباخ ,المتوسط الحسابي ,االنحراف المعياري ,واختبار التاء لعينتين مستقمتين ,واختبار
تحميل التباين أحادي االتجاه  ,One Way ANOVAواختبار

 .LSDولتسييل تفسير

النتائج تم إعطاء وزن لمبدائل(كبيرة=  ,0متوسطة=  ,4ضعيفة=)8في حالة العبارات
الخاصة بالتوفر بالمحورين األول والثاني ,أما درجة األىمية(كبيرة=  ,0متوسطة= ,4
ضعيفة= ) 8في المحور الثالث ,ثم تم تصنيف تمك اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية
المدى من خالل المعادلة التالية:طول الفئة =(أكبر قيمة -أقل قيمة)÷ عدد بدائل المقياس
=(2.11 =0 ÷)8-0لنحصل عمى مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديل:
خذٚي ()6
٠ج ٓ١رٛص٠غ ِذ ٜاٌّزٛعطبد ٚفك اٌزذسج اٌّغزخذَ ف ٟأداح اٌجحث
اٌّحٛس
اٌّحٛس اٌثبٌث
اٌّحٛس األٚي
اٌثبٟٔ
ِذ ٜاٌّزٛعطبد
دسخخ اٌزٛفش دسخخ األّ٘١خ
دسخخ اٌزٛفش
1-1.66
ظؼ١فخ
ظؼ١فخ
ظؼ١فخ
1.67-2.33
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
2.34-3
وج١شح
وج١شح
وج١شح
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 - 7ىتائج الدراسْ
تعرض الباحثة في ىذا المحور لنتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا من خالل اإلجابة
عمى أسئمة الدراسة:
ولإلجابة عمى السؤال األول من أسئمة الدراسة تم حساب التك اررات والنسب المئوية
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محاور االستبانة الثالثة ,كما ىو موضا
فيما يمي:

احملٌر األًلً :اقع الكدرّ املسؤسشَْ لرٍاض األطفال يف مصر ًٍشنل:
أ .رؤٍْ املسؤسشْ ًرسالتوا
خذٚي ()7
٠ج ٓ١اٌّزٛعػ اٌحغبثٚ ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ٞدسخخ اٌزٛفش ٌفمشاد سؤ٠خ اٌّإعغخ ٚسعبٌزٙب
دسخخ
اٌّزٛعػ االٔحشاف
اٌؼجبسح
َ
اٌزٛفش
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
٠شاابسن أػعاابر اٌشٚظااخ (اٌّااذ٠شح ٚاٌّؼٍّاابد) فااٝ
ِ 0.624زٛعطخ
1.737
1
ئػذاد سؤ٠خ اٌشٚظخ ٚأ٘ذافٙب
رؼًّ اٌّذ٠شح ػٍٔ ٝشاش اٌاٛػ ٝثبٌشؤ٠اخ اٌّغازمجٍ١خ
ِ 0.282زٛعطخ
1.913
2
ٌزؼٍ ُ١س٠بض األغفبي فِ ٟصش
ثٛخااااذ رٛواااا١ف ٚظ١فااااٚ ٝاظااااح ٠حااااذد ٚاخجاااابد
 0.735ظؼ١فخ
1.495
3
ِٚغئ١ٌٛبد وً اٌؼبٍِ ٓ١ثش٠بض األغفبي
سؤ٠اااخ ٚسعاااابٌخ س٠اااابض األغفااابي ٚاظااااحخ ٌدّ١ااااغ
 0.754ظؼ١فخ
1.464
4
اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌشٚظخ
ػمذ ٔذٚاد ٚرذس٠جبد داخً اٌشٚظخ أل١ٌٚابر األِاٛس
 0.689ظؼ١فخ
1.613
5
ٌزٛػ١ز ُٙثشؤ٠خ ٚسعبٌخ س٠بض األغفبي
 0.710ظؼ١فخ
1.609
رزفك أ٘ذاف اٌشٚظخ ِغ سؤ٠زٙب ٚسعبٌزٙب
6
رٛف١ش دٚساد رذس٠ج١خ ٌجٕبر لذساد (ِذ٠شح ِٚؼٍّابد
 0.701ظؼ١فخ
1.642
7
س٠بض األغفبي)
رعاااغ ِإعغااابد س٠ااابض األغفااابي اٌخطاااػ ٌزحغااآ١
 0.500ظؼ١فخ
1.474
8
ٚرط٠ٛش خذِبرٙب ثبعزّشاس
 0.351ظؼ١فخ
1.618
ئخّبٌ ٟاٌجؼذ األٚي

يتضا من الجدول( )7أن درجة توفر رؤية المؤسسة ورسالتيا حسب استجابة عينة
الدراسة من الموجيين والمديرين والمعممات جاءت بدرجة صعيفة عمى إجمالي البعد بمتوسط
حسابي عام( )1.618وانحراف معياري( ,)0.351كما حصمت جميع فقرات البعد عمى درجة
ضعيفة عدا العبارتان( )2(,)1جاءت متوسطتتين في الدرجة ,حيث كان المتوسط الحسابي
لمفقرتين( )1.913( ,(1.737درجة من أصل( ,)3بانحراف معياري لمعبارتين(-0.624
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 ,)0.282بينما تراوح المتوسط الحسابي لباقي العبارات بين ( ,)1.642-1.464بقيم
انحراف معياري تنحصر بين( ,)0.701 ,0.754وتعزى تمك النتيجة إلى أن الروضة دائما ما
تكون فصول ممحقة عمى المدرسة ,وليست ىيئة مستقمة داخل المدرسة األمر الذي يجعل
االىتمام برؤيتيا ورسالتيا ضعيف جداً كونيا جزء ال يتج أز من بناء مؤسسي كامل يتضمن

التعميم االبتدائي أو التعميم األساسي ,حيث يسعى الجميع إلى إدارة عجمة المؤسسة بعناصرىا
مجتمعو ,مع جعل األولوية لمتعميم االبتدائي في حالة مؤسسات التعميم االبتدائي ,ولمتعميم

اإلعدادي في حالة مدارس التعميم األساسي ,األمر الذي يجعل حمقة رياض األطفال ىي
الحمقة األضعف داخل البناء المؤسسي ,كما تعزى تمك النتيجة إلى ضعف ت ىيل معممات
رياض األطفال ,فكثير منيم التمتمك الوعى الكافي لكيفية بناء رؤية واضحة محددة لمروضة,
وسبل تحقيقيا عبر رسالة واضحة توضا جليات تحقيقيا ,كما أن قناعتيم الشخصية بيا ال
يتعدى كونيا كممات تكتب وتعمق عمى جدران الروضة دون جدوى من ورائيا ,كما تعزى تمك
النتيجة إلى ضعف التخطيط والتمويل الخاص برياض األطفال األمر الذي يجعل التوافق بين
رؤية وأىداف الروضة أمر في ماية الصعوبة لعدم وجود خطط واضحة لتحقيق رؤيتيا,
وتتفق تمك النتيجة مع نتيجة دراسة (شياب ,وزكى ,)4284 ,ودراسة (الحرون ,وعطوة
.)4284,
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الكَادّ ًاحلٌننْ
خذٚي ()8
ث ٓ١اٌّزٛعػ اٌحغبثٚ ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ٞدسخخ اٌزٛفش ٌفمشاد اٌم١بدح ٚاٌحٛوّخ
اٌّزٛعػ االٔحشاف دسخخ
اٌؼجبسح
َ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌزٛفش
ٚخٛد ٔظبَ سلبث ٟداخٍ ٝثبٌشٚظخ ٌّزبثؼخ رمذ ُ٠أدار
 0.715ظؼ١فخ
1.661
9
اٌؼبٍِ ٓ١ثٙب
رزبثغ ئداسح اٌشٚظخ رٕف١ز اٌمشاساد اٌدذ٠ذح ِٓ لجً
ِ 0.569زٛعطخ
1.882
10
اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌشٚظخ
 0.660ظؼ١فخ
1.538
 11رغؼ ٝئداسح اٌشٚظخ ٌزطج١ك األعبٌ١ت اإلداس٠خ اٌحذ٠ثخ
رٍُ ِذ٠شح س٠بض األغفبي ثبٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائح
ِ 0.279زٛعطخ
1.915
12
ٚاٌزشش٠ؼبد ٚاٌمشاساد اٌز ٝرٕظُ اٌؼًّ ثبٌشٚظخ
٠شبسن اٌؼبٍِ ٓ١ثش٠بض األغفبي اإلداسح ف ٝوٕغ ٚارخبر
 0.647ظؼ١فخ
1.603
13
اٌمشاس
٠غ ًٙاٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٝ١ئششان وً اٌؼبٍِ ٓ١ف ٝوً
 0.688ظؼ١فخ
1.594
14
اٌّغز٠ٛبد اٌزٕظ١ّ١خ ف ٝػٍّ١خ وٕغ ٚارخبر اٌمشاس
رٛص٠غ اٌّٙبَ ٚاٌّغئ١ٌٛبد ث ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ف ٝاٌشٚظخ
ِ 0.560زٛعطخ
1.890
15
حغت اٌىفبرح
٠زُ اخز١بس ل١بداد س٠بض األغفبي ثٕبر ػٍِ ٝؼب١٠ش
 0.687ظؼ١فخ
1.398
16
ِٛظٛػ١خ ِإثمخ ِٚؼٍٕخ
اٌشثػ ث ٓ١حٛافض ِؼٍّبد س٠بض األغفبي ِٚحبعج١خ
 0.713ظؼ١فخ
1.590
17
األدار
ِ 0.455زٛعطخ
1.674
ئخّبٌ ٟاٌجؼذ اٌثبٟٔ

يتضا من الجدول( )8أن درجة توفر القيادة والحوكمة حسب استجابة عينة الدراسة
من الموجيين والمديرين والمعممات جاءت بدرجة متوسطة عمى إجمالي البعد بمتوسط
حسابي عام( )1.674وانحراف معياري( ,)0.455كما حصمت جميع فقرات البعد عمى درجة
لمفقرت بين(-1.882
ا
العبارت( )15( ,)12(,)10حيث تراوح المتوسط الحسابي
ا
ضعيفة عدا
 )1.915درجة من أصل( )3وىي درجات متوسطة ,بانحراف معياري لمعبارات تراوح
بين( ,)0.279 -0.569بينما تراوح المتوسط الحسابي لباقي العبارات بين (1.661-
 ,)1.398بقيم انحراف معياري تنحصر بين( ,)0.715 -0.687وتعزى تمك النتيجة إلى
عدم وجود جليات واضحة لتقييم أداء معممات ري اض األطفال ,ف دوات التقييم المتاحة والتي
تتمثل في تقرير ثانوي يقيم من قبل المدير وتقوم موجية رياض األطفال بالتوقيع مير مجدي
كونو ال يقف عمى واقع األداء الفعمي لمعممات رياض األطفال ,بل يبنى عمى المحسوبية,
وميول مدير العمل ,كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف الموائا والقوانين التي تكفل لمعممي
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الروضة متابعة ما يستجد من ق اررات ,فكثير من المعممات ينظرون إلى تمك الق اررات بعين
المصمحة ,والييتمن إال بما يجدي عمييم نفع منيا ,كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف ت ىيل
قيادات رياض األطفال متمثمة في مديرة الروضة ,فكثير منين مير مؤىالت ليذا المنصب,
حيث إن كثير منيم تولى ىذا المنصب حتى مطاء األقدم ,دون عمم ومعرفة بحزمة القوانين
المسيرة لمعمل داخل الروضة ,كما تعزى ذات النتيجة إلى العبء الكبير الممقى عمى عاتق
معممات رياض األطفال نتيجة اإلقبال الكبير عمى مؤسسات رياض األطفال األمر الذي يجعميم
محممين ب عباء تدريسية كبيرة وبجداول مثقمة ,ومن ثم ال يتوفر لدييم الوقت الكافي لمتابعة
األعمال اإلدارية والتعاون مع اإلدارة لتنفيذىا ,كما تعزى ذات النتيجة إلى ,عدم وجود خريطة
مالية ترفع من ش ن المعمم الكفء فالجميع أمام القانون سواء ,ال فضل لمن يعمل عمى من
اليعمل األمر الذي يؤثر سمباً عمى أداء معممات رياض األطفال ,وتتفق تمك النتيجة مع نتيجة

دراسة(شياب وذكى )4284 ,و(الحرون , ,وعطوة .)4284

ب .املٌارد البشرٍْ ًاملادٍْ
خذٚي ()9
٠ج ٓ١اٌّزٛعػ اٌحغبثٚ ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ٞدسخخ اٌزٛفش ٌفمشاد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ
َ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

اٌّزٛعػ االٔحشاف
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ

اٌؼجبسح
ٛ٠خذ خطخ ٌٍجشاِح اٌزذس٠ج١خ ٌزّٕ١خ ِٙبساد ِؼٍّبد س٠بض
األغفبي
ٛ٠خذ خطخ رّ١ٍ٠ٛخ ٚاظحخ ٌش٠بض األغفبي ثبٌّذسعخ
٠زُ رذس٠ت ِؼٍّبد س٠بض األغفبي ػٍ ٝاٌّزغ١شاد اٌحذ٠ثخ فٝ
اٌّدبي اٌزشثٜٛ
رشبسن اٌّؼٍّبد فٚ ٝظغ اٌجشاِح اٌزذس٠ج١خ اٌز ٝرٕبعت
احز١بخبر ُٙاٌّ١ٕٙخ
رٛظف س٠بض األغفبي اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثصٛسح ِثبٌ١خ ٌزحغٓ١
األدار
رٛظف س٠بض األغفبي ئِىبٔبرٙب اٌّبد٠خ ف ٝػٍّ١ز ٝاٌزؼٍُ١
ٚاٌزؼٍُ
رٕبعت اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ رىبٌ١ف اٌجشاِح ٚاألٔشطخ س٠بض األغفبي
رغط ٝاٌّٛاسد اٌجشش٠خ ف ٝس٠بض األغفبي األػجبر اإلداس٠خ
اٌّطٍٛثخ
ٛ٠خذ ثبٌشٚظخ ٚحذح ِزخصصخ ٌٍزذس٠ت ٚدػُ اٌّّبسعبد
اٌّ١ٕٙخ ٌٍّؼٍّبد
رٛخذ لبػذح ث١بٔبد ٌٍؼبٍِ ٓ١ثبٌشٚظخ رف١ذ ف ٝرٛظ١ف ُٙثبٌشٚظخ
اعز١فبر اٌزصّ ُ١إٌٙذعٌٍ ٝشٚظخ ٌٍششٚغ اٌزشث٠ٛخ اٌحذ٠ثخ
ئخّبٌ ٟاٌجؼذ اٌثبٌث
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دسخخ
اٌزٛفش

1.876

ِ 0.424زٛعطخ

1.549

0.663

ظؼ١فخ

1.576

0.682

ظؼ١فخ

1.540

0.697

ظؼ١فخ

1.934

ِ 0.249زٛعطخ

1.605

0.678

ظؼ١فخ

1.503

0.710

ظؼ١فخ

1.424

0.657

ظؼ١فخ

1.536

0.697

ظؼ١فخ

1.944
1.621
1.646

ِ 0.230زٛعطخ
ظؼ١فخ
0.702
ظؼ١فخ
0.420
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يتضا من الجدول( ) 9أن درجة توفر الموارد البشرية والمادية حسب استجابة عينة
الدراسة من الموجيين والمديرين والمعممات جاءت بدرجة ضعيفة عمى إجمالي البعد بمتوسط
حسابي عام( )1.646وانحراف معياري( ,) 0.42كما حصمت جميع فقرات البعد عمى درجة
لمفقرت الثالث
ا
العبارت( )27(,)22(,)18حيث تراوح المتوسط الحسابي
ا
ضعيفة عدا
بين( )1.944-1.876درجة من أصل( )3وىي درجات متوسطة ,بانحراف معياري لمعبارات
تراوح بين( ,)0.23 -0.424بينما تراوح المتوسط الحسابي لباقي العبارات بين (1.621-
 ,)1.424بقيم انحراف معياري تنحصر بين( ,)0.702 ,0.657وتعزى تمك النتيجة إلى
قصور خطط البرامج التدريبية الخاصة بمعممات رياض األطفال ,حيث تقتصر تمك الخطط
عمى خطط وحدة التدريب الخاصة بالروضة ,والتي تكون مبرمجة منذ بداية العام ومتسلسلة
بتسمسل زمني معين ,أما مير ذلك من خطط ما ىي إال خطط طارئة لتمبية متطمب جديد من
متطمبات العمل داخل الروضة ,ومواكبة لمتطور ,دون وجود ىيكل تنظيمي ليا ,وقد تكون
بدون محتوى تعميمي جيد ,كما تعزى ذات النتيجة إلى وجود مجموعة من الموائا والقوانين
التي تضع جليات معينة لمتمويل ال تستطيع مؤسسات رياض األطفال العمل بدونيا ,األمر
الذي يجعل التمويل ضعيف وقاصر عن أداء ميامو األساسية برياض األطفال ,كما تعزى ذات
النتيجة إلى وجود قاعدة بيانات أعدتيا الوزارة ويطمق عمييا وحدة المعمومات ,تيدف إلى
رصد أعدد الطالب داخل كل مرحمة عمرية ,ويتم وضع رقم كودي معين من قبل الوزارة لكل
طالب ,ورقمو القومي ,وعمره ,ونوعو ,ولكن في الغالب تخضع تمك المعمومات لسيطرة مسئول
وحدة المعمومات بالمؤسسات وال يتم تكميف معممة من معممات الروضة بيا ,إما لعدم تمكن
أياً منيم بالعمل ب تمك الوحدة ,أو لعدم ثقل األعباء الممقاه عمى عاتقيم ,كما تعزى ذات
النتيجة إلى عدم وجود بناء خاص برياض األطفال ,فمعظم رياض األطفال ممحقة عمى
مدارس المرحمة االبتدائية أو مدارس التعميم األساسي ,ومن ثم فجن االشتراطات اليندسية
لرياض األطفال ,تخضع لمعايير بناء أخرى تراعي المرحمتين االبتدائية واإلعدادية ,وتتفق تمك
النتيجة مع نتيجة دراسة ).)El-Dajani, E. A.,2019
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املشارنْ اجملتنعَْ

د -

خذٚي ()10
٠ج ٓ١اٌّزٛعػ اٌحغبثٚ ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ٞدسخخ اٌزٛفش ٌفمشاد اٌّشبسوخ اٌّدزّؼ١خ
اٌّزٛعػ االٔحشاف دسخخ
اٌؼجبسح
َ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌزٛفش
رّث ً١وً ِإعغبد اٌّدزّغ اٌّذٔ ٟفٝ
ِ 0.238زٛعطخ
1.940
29
رمذ ُ٠اٌخذِبد اٌزؼٍ ُ١ثبٌشٚظخ.
رم َٛاإلداسح اٌؼٍ١ب ثزم٠ٛخ االرصبي ِغ
 0.687ظؼ١فخ
ِإعغبد اٌّدزّغ اٌّذٔٚ ٝسخبي األػّبي 1.605
30
ٌذػُ س٠بض األغفبي.
رمجً رجشػبد ِٚغبػذاد ٌّشحٍخ س٠بض
 0.687ظؼ١فخ
1.549
31
األغفبي ِٓ لجً ِإعغبد اٌّدزّغ.
 0.689ظؼ١فخ
1.410
رشبسن األعش ف ٝأٔشطخ اٌشٚظخ.
32
رغزف١ذ اٌشٚظخ ِٓ خجشاد اٌّإعغبد
ِ 0.276زٛعطخ
اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّح١طخ ثٙب ف ٝرط٠ٛش اٌّشبسوخ 1.917
33
اٌّدزّؼ١خ.
رٛظف اٌشٚظخ وبفخ ئِىبٔبرٙب اٌّبد٠خ
 0.708ظؼ١فخ
1.447
34
ٚاٌجشش٠خ ٌخذِخ اٌّدزّغ اٌّحٍٝ
رٕظُ اٌشٚظخ ٔذٚاد ثشاِح رٛػ١خ
 0.662ظؼ١فخ
1.561
35
ِٕبعجخ ٌخذِخ اٌّدزّغ اٌّحٍ.ٝ
ئخّبٌ ٟاٌجؼذ
ظؼ١فخ
0.437 1.633
اٌشاثغ

يتضا من الجدول( )10أن درجة توفر المشاركة المجتمعية حسب استجابة عينة
الدراسة من الموجيين والمديرين والمعممات جاءت بدرجة ضعيفة عمى إجمالي البعد بمتوسط
حسابي عام( )1.633وانحراف معياري( ,)0.437كما حصمت جميع فقرات البعد عمى درجة
ضعيفة عدا العبارتان( )33(,)29جاءت متوسطتتين في الدرجة ,حيث كان المتوسط
الحسابي

لمفقرتين(,(1.94

()1.917

درجة

من

أصل(,)3

بانحراف

معياري

لمعبارتين( ,)0.276 -0.238بينما تراوح المتوسط الحسابي لباقي العبارات بين (1.605-
 ,)1.41بقيم انحراف معياري تنحصر بين( ,)0.687 -0.689وتعزى تمك النتيجة إلى وجود
مجموعة من الموائا والقوانين التي تضبط سبل المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض
األطفال ,األمر الذي ال يترك لمصدفة ,ولكنيا يتم في إطار تشريعي وبييكل تنظيمي يتضمن
رئيس ونائب وأعضاء وكميم باالنتخاب ,ويستمر العمل بيم لمدة ثالث سنوات ,وتعزى ذات
النتيجة إلى فقدان القائمين عمى مؤسسات المجتمع المدني واألسرة لثقافة المشاركة
المجتمعية؛ فكثير منيم ال يعي األدوار التشاركية التي يمكن أن يقومو بيا لخدمة الروضة,
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األمر الذي ينعكس عمى الروضة ويجعميا مير قادرة عمى القيام ب نشطتيا ,ومن ثم ال
تستطيع أن تفيد المجتمع ويصبا دورىا قاص ارً عمى التعميم فقط  ,كما تعزى ذات النتيجة إلى
كثرة األعباء الموكمة إلى معممات رياض األطفال نتيجة تكدس تمك المؤسسات باألطفال ,األمر

الذي يجعل إقامتيم لمندوات مجرد حبر عمى ورق لتسديد خانة وحدة التدريب برياض األطفال
وتتفق تمك النتيجة مع نتيجة دراسة(الحرون ,وعطوة .)4284

ي  -تٌنَد اجلٌدّ ًاملشاءلْ

َ
36
37
38
39
40
41
42
43

خذٚي ()11
٠ج ٓ١اٌّزٛعػ اٌحغبثٚ ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ٞدسخخ اٌزٛفش ٌفمشاد رٛو١ذ اٌدٛدح ٚاٌّغبرٌخ
اٌّزٛعػ االٔحشاف دسخخ
اٌؼجبسح
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌزٛفش
٠زُ رم ُ٠ٛأدار اٌطفً ِٓ وبفخ إٌٛاح ٝاٌشخص١خ ِغ ئػذاد
ِ 0.359زٛعطخ
1.888
أٔشطخ ئثشائ١خ ثذٍ٠خ ف ٝظٛر ٔٛارح اٌزؼٍُ.
٠زُ اعزطالع سأ ٜأ١ٌٚبر األِٛس فِ ٝذ ٜاٌشظب ػٓ أدار
 0.696ظؼ١فخ
1.551
اٌشٚظخ
٠زُ ئخشار ِغح دٚسٌّ ٜؼشفخ ِزطٍجبد ٚرٛلؼبد اٌّشحٍخ
 0.626ظؼ١فخ
1.590
األػٍ ٝحٛي اٌّخشخبد ف ٝس٠بض األغفبي.
رّزٍه ئداسح س٠بض األغفبي اٌمذسح ػٍ ٝاٌزخط١ػ ٌٕشش ثمبفخ
 0.676ظؼ١فخ
1.617
اٌدٛدح.
ِ 0.393زٛعطخ
1.903
ٛ٠خذ ِؼب١٠ش ِغجمخ ٌزم ُ٠ٛأدار اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌشٚظخ.
رشد١غ ئداسح س٠بض األغفبي اٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش ٌزحم١ك
 0.658ظؼ١فخ
1.437
ِؼب١٠ش اٌدٛدح.
رٛخذ سغجخ فؼٍ١خ ٌذ ٜاإلداسح ٌزحغ ٓ١األدار ف ٝاٌشٚظخ
ِ 0.372زٛعطخ
1.897
ٚالزٕبػ ُٙثدذ ٜٚرطج١ك ِؼب١٠ش اٌدٛدح.
اٌزم ُ٠ٛاٌّغزّش ٌٍؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ داخً س٠بض األغفبي
 0.701ظؼ١فخ
1.495
ٌزط٠ٛش٘ب.
ِ 0.409زٛعطخ
1.672
ئخّبٌ ٟاٌجؼذ اٌخبِظ

يتضا من الجدول( )11أن درجهة تهوفر توكيهد الجهودة والمسهاءلة حسهب اسهتجابة عينهة
الدراسهههة مهههن المهههوجيين والمهههديرين والمعممهههات جهههاءت بدرجهههة متوسهههطة عمهههى إجمهههالي البعهههد
بمتوسههط حسههابي عههام( )1.672وانح هراف معيههاري( ,)0.409كمهها حصههمت جميههع فق هرات البعههد
هرت
هارت( )42( ,)40(,)36حيههث ت هراوح المتوسههط الحسههابي لمفقه ا
عمههى درجههة ضههعيفة عههدا العبه ا
الههثالث بههين( )1.903-1.888درجههة مههن أصههل( )3وىههي درجههات متوسههطة ,بههانحراف معيههاري
لمعبههارات ت هراوح بههين( ,)0.393 ,0.359بينمهها ت هراوح المتوسههط الحسههابي لبههاقي العبههارات بههين
( ,)1.617-1.437بقههيم انح هراف معيههاري تنحصههر بههين( ,)0.676 -0.658وتعههزى تمههك
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النتيجة إلى تكدس األعباء الممقهاه عمهى عهاتق معممهات ريهاض األطفهال األمهر الهذي يجعهل مهن
التقويم أمر روتيني ال يخضع لمعايير عممية ,وال يراعهي تطبيهق األنشهطة اإلثرائيهة مهن عدمهو,
كمهها تعههزى ذات النتيجههة إلههى عههدم وجههود خطههة واضههحة لمتقههويم فالطالههب بمجههرد انتيههاء مرحمههة
ينتقل إلى المرحمة األخرى دون وجود أي مؤشر لتقدمو في األداء ,كما تعهزى ذات النتيجهة إلهى
عدم وجود جلية واضحة وفق قواعد محددة مسبقاً تسهما بالتواصهل الهدوري بهين أوليهاء األمهور
والمعممات ,فاألمر ال يخمهو مهن مجهرد اجتيهادات شخصهية مهن أوليهاء األمهور لمتابعهة أبنهائيم,

كمهها تعههزى ذات النتيجههة إلههى عههدم وجههود تمويههل جيههد يسههما بتمبيههة متطمبههات الروضههة لتحقيههق
مؤش هرات الجههودة األمههر الههذي يههدفع القههائمين عمههى إدارة ريههاض األطفههال إلههى مسههايرة األحههداث,
دون الههدخول فههي موضههوع الجههودة ,وتتفههق تمههك النتيجههة مههع نتيجههة دراسههة (شههياب ,وذكههى ,
)4284و (الحرون ,وعطوة ,)4284 ,ودراسة(.)Ching T ,2017
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احملٌر الجاىُ :املشهالت اليت تٌادى الكدرّ املسؤسشَْ لرٍاض األطفال يف مصر
خذٚي ()12
٠ج ٓ١اٌّزٛعػ اٌحغبثٚ ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ٞدسخخ اٌزٛفش ٌفمشاد اٌّشىالد اٌز ٟرٛاخٗ اٌمذسح
اٌّإعغ١خ ٌش٠بض األغفبي فِ ٟصش
دسخخ
اٌّزٛعػ االٔحشاف
اٌؼجبسح
َ
اٌزٛفش
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
ػداااض ئداسح اٌشٚظاااخ ػااآ رطج١اااك األعااابٌ١ت اإلداس٠اااخ
وج١شح
0.473
2.768
44
اٌحذ٠ثخ.
غ١اابة ٔظاابَ سلاابث ٝداخٍاا ٝثبٌشٚظااخ ٌّزبثؼااخ رمااذَ أدار
وج١شح
0.443
2.774
45
اٌؼبٍِ ٓ١ثٙب.
وج١شح
0.532
2.673
 46غ١بة اٌحٛافض اٌّشرجطخ ثأدار ِؼٍّبد س٠بض األغفبي.
ظااؼف اٌجٕ١ااخ اٌزحز١ااخ ٌٍشٚظااخ ٌزٍج١ااخ ِزطٍجاابد اٌمااذسح
وج١شح
0.561
2.605
47
اٌّإعغ١خ ٌٙب.
لٍٗ رّثِ ً١إعغبد اٌّدزّغ اٌّاذٔ ٝفا ٝرماذ ُ٠اٌخاذِبد
وج١شح
0.495
2.727
48
اٌزؼٍ١ّ١خ ثبٌشٚظخ.
غ١اابة ِحااذداد ػذاٌااخ رٛص٠ااغ اٌّٙاابَ ٚاٌصااالح١بد ثاآ١
وج١شح
0.424
2.781
49
اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌشٚظخ.
وج١شح
0.409
2.816
 50رٛرش اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّذ٠شح ٚثؼط اٌّؼٍّبد ف ٝاٌشٚظخ
وج١شح
0.560
2.642
 51لٍٗ اال٘زّبَ ثبٌزخط١ػ اٌشبًِ ٌّشحٍٗ س٠بض األغفبي.
وج١شح
0.593
 52سؤ٠خ ٚسعبٌخ س٠بض األغفبي غ١ش ٚاظحخ ٌٍؼبٍِ ٓ١ثٙب2.547 .
ال رٛخاااذ خطاااخ رّ١ٍ٠ٛاااخ ٚاظاااحخ ٌش٠ااابض األغفااابي فاااٝ
وج١شح
0.621
2.542
53
اٌّذسعخ.
ال رٛخذ خطاخ ٚاظاحخ حذ٠ثاخ ِٚزطاٛسح ٌٍشلبثاخ ٚاٌزماذُ٠
وج١شح
0.564
2.710
54
ف ٝاٌشٚظخ.
وج١شح
0.579
2.677
 55اٌ١ٙبوً اٌزٕ١ظّ١خ ٌٍشٚظخ رمٍ١ذ٠خ ٚغ١ش ِزطٛسح.
وج١شح
0.506
2.756
 56ظؼف اٌزٕغ١ك ث ٓ١اإلداساد ٚاٌؼبٍِ ٓ١ثش٠بض األغفبي.
وج١شح
0.580
2.661
 57اٌمصٛس ف ٝرٕف١ز خطػ ٚثشاِح اٌشٚظخ اٌزؼٍ١ّ١خ.
وج١شح
0.567
2.731
 58ال رٛخذ ِؼب١٠ش ِغجمخ ٌزم ُ٠ٛأدار اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌشٚظخ.
ال رٛخااذ خطااخ ٌٍجااشاِح اٌزذس٠ج١ااخ ٌزّٕ١ااخ ِؼٍّاابد س٠اابض
وج١شح
0.576
2.716
59
األغفبي.
ظؼف اٌّشبسوخ اٌّدزّؼ١اخ ِآ أ١ٌٚابر األِاٛس ِاغ ئداسح
وج١شح
0.588
2.671
60
اٌشٚظخ.
ال رٛخاااذ ئداسح ِٕفصاااٍخ ٌش٠ااابض األغفااابي فااا ٝاٌّاااذاسط
وج١شح
0.617
2.603
61
ِزؼذدح اٌّشاحً اٌذساع١خ.
وج١شح
0.309
2.689
ئخّبٌ ٟاٌّحٛس اٌثبٟٔ

يتضا من الجدول( )12أن درجة توفر المشكالت التي تواجو القدرة المؤسسية
لرياض األطفال في مصر حسب استجابة عينة الدراسة من الموجيين والمديرين والمعممات
جاءت بدرجة كبيرة عمى إجمالي المحور بمتوسط حسابي عام( )2.689وانحراف
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معياري( ,)0.309كما حصمت جميع فقرات البعد عمى درجة كبيرة حيث تراوح المتوسط
لفقرت المحور بين( )2.542-2.816درجة من أصل( )3وىي درجات توفر كبيرة,
الحسابي ا
بانحراف معياري لمفقرات تراوح بين( ,)0.409 -0.621وتعزى تمك النتيجة إلى قصور عام
في سياسة اىتمام الدولة بمؤسسات رياض األطفال بمصر؛ فالسياسة العميا الحاكمة لمتعميم
في مصر تنظر إلى مؤسسات رياض األطفال باعتبارىا أسفل سمم التعميم األمر الذي يجعميا
في مؤخرة اىتمامات التعميم في مصر ,كما تعزى ذات النتيجة إلى قصور الخطط القائمة
لتطوير مؤسسات رياض األطفال في مصر عن تمبية متطمبات رياض األطفال األمر الذي
اوجد كثير من المشكالت التي تواجو مؤسسات رياض األطفال وال يوجد ليا حل ,كما تعزى
ذات النتيجة إلى اإلقبال الشديد عمى مؤسسات رياض األطفال بمصر األمر الذي يجعل ىناك
قصور في القدرات المادية والموارد البشرية الالزمة لقيام تمك المؤسسات ب دوارىا ,كما تعزى
ذات النتيجة إلى أن مؤسسات رياض األطفال مؤسسات معظميا ممحقة بمدارس التعميم
األساسي األمر الذي يجعل االىتمام بيا منصب عمى المؤسسة كمي ًة وليس عمى رياض

األطفال ,كما تعزى ذات النتيجة إلى قصور القوانين المنظمة لسير العمل داخل مؤسسات

رياض األطفال عن تمبية متطمباتيا ,وكذلك قصور برامج اإلعداد الخاصة بمعممات رياض
األطفال ,األمر الذى يجعميا مير مواكبة ألساليب التطور الحديثة .وتتفق تمك النتيجة مع
نتيجة دراسة (شياب ,وذكى  )4284 ,و (الحرون ,وعطوة.)4284 ,
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احملٌر الجالح :مكرتحات تطٌٍر الكدرّ املسؤسشَْ لرٍاض األطفال
خذٚي ()13
٠ج ٓ١اٌّزٛعػ اٌحغبثٚ ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ٞاألّ٘١خ ٌفمشاد ِمزشحبد رط٠ٛش اٌمذسح اٌّإعغ١خ
ٌش٠بض األغفبي
َ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

اٌّزٛعػ االٔحشاف دسخخ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاألّ٘١خ

اٌؼجبسح
أْ ٠ىٌ ْٛشٚظخ األغفبي سؤ٠اخ ٚسعابٌٗ ٚأ٘اذاف اعازشار١د١خ رغاؼٝ
ٌزحم١مٙب
اعازخذاَ أعاٍٛة اإلداسح اٌزح١ٍ٠ٛاخ ثح١ااث ٠ىاِ ْٛاذ٠ش اٌّذسعاخ لبئااذ
ٚرى ٓ٠ٛوف ربٔ ِٓ ٝاٌم١بدح.
ئٔشبر ٚحذح ظّبْ اٌدٛدح داخً وً سٚظخ
ِشبسوخ أ١ٌٚبر األِٛس ئداسح اٌشٚظخ ف ٝاٌزخط١ػ ٚاٌمشاساد اٌّّٙاخ
ٌٍشٚظخ
ٔشش ثمبفخ اٌدٛدح اٌشبٍِخ ث ٓ١اٌّؼٍّبد ٚاإلداس ٓ١٠ػٓ غش٠ك ٚسػ
اٌؼًّ ٚإٌذٚاد اٌزثم١ف١خ
اٌزاااااذس٠ت اٌّغااااازّش ٌّؼٍّااااابد س٠ااااابض األغفااااابي ػٍاااااِ ٝغااااازدذاد
اعزشار١د١بد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ف ٝاٌشٚظخ
رااٛف١ش ئِىبٔاابد ِبد٠ااخ ٌٍشٚظااخ ِااغ اال٘زّاابَ ثّؼااب١٠ش اٌدااٛدح ثّجٕااٝ
اٌشٚظخ
عٓ اٌمٛأ ٓ١اٌز ٟرٍضَ ِذ٠شح اٌشٚظخ ػٍ ٝرطج١ك ِؼب١٠ش اٌدٛدح
رخص١ص ِٛلغ ئٌىزش٠ ٟٔٚششف ػٍِ ٗ١زخصص ٓ١فِ ٝدبي اٌطفٌٛاٗ
ٌٍشد ػٍ ٝاعزفغبساد اٌؼبٍِ ٓ١فِ ٝدبي س٠بض األغفبي
رٕش١ػ دٚس ٚعبئً اإلػالَ ف ٝاٌزٛػ١خ ثأّ٘١خ ِشحٍخ س٠بض األغفبي
رخص١ص خٙابص ئداسِٕ ٜفصاً إلداسح اٌشٚظاخ فا ٟاٌّاذاسط ِزؼاذدح
اٌّشاحً اٌزؼٍ١ّ١خ
ئششان ِؼٍّبد اٌشٚظخ ٚاٌؼبٍِِ ٓ١ذ٠شح اٌشٚظخ ف ٟارخبر اٌمشاساد
رحذ٠ذ ِٙبَ اٌؼبٍِِٚ ٓ١غئ١ٌٛبر ُٙداخً اٌشٚظخ ثشىً دل١ك
ص٠بدح ِشٔٚخ اٌ١ٙىً اٌزٕظٌ ّٝ١ش٠بض األغفبي
ئخاااشار رماااِ ُ٠ٛغااازّش ٌخطاااػ ِإعغااابد س٠ااابض األغفااابي اٌحبٌ١اااخ
ٚاٌّغزمجٍ١خ
اٌزااذس٠ت اٌّغاازّش ٌّااذ٠شاد س٠اابض األغفاابي ػٍاا ٝاعاازخبَ األعاابٌ١ت
اٌؼٍّ١خ ف ٝحً ِشىالد اٌشٚظخ
رشد١غ اٌدٛٙد اٌزار١خ ٚاٌزطٛػ١خ ٌٍّغبّ٘خ ف ٟثٕبر سٚظبد ِغزمٍخ
ػٓ ِذاسط اٌّشحٍخ االثزذائىخ
رض٠ٚذ س٠بض األغفبي ثابٌزد١ٙضاد اٌزا ٟرزٕبعات ِاغ ِزطٍجابد اٌؼصاش
غجمب ٌششٚغ ِٛٚاوفبد اٌدٛدح
ئخّبٌ ٟاٌّحٛس اٌثبٌث

2.741

0.504

وج١شح

2.779

0.440

وج١شح

2.654

0.545

وج١شح

2.536

0.601

وج١شح

2.696

0.532

وج١شح

2.739

0.467

وج١شح

2.818

0.427

وج١شح

2.636

0.561

وج١شح

2.545

0.594

وج١شح

2.511

0.622

وج١شح

2.729

0.549

وج١شح

2.652
2.735
2.561

0.600
0.523
0.642

وج١شح
وج١شح
وج١شح

2.741

0.570

وج١شح

2.737

0.568

وج١شح

2.714

0.570

وج١شح

2.625

0.620

وج١شح

2.675

0.325

وج١شح

يتضا من الجدول( )13أن درجة أىمية مقترحات تطوير القدرة المؤسسية لرياض
األطفال حسب استجابة عينة الدراسة من الموجيين والمديرين والمعممات جاءت بدرجة كبيرة
عمى إجمالي المحور بمتوسط حسابي عام( )2.675وانحراف معياري( ,)0.325كما حصمت
لفقرت المحور
ا
جميع فقرات البعد عمى درجة كبيرة حيث تراوح المتوسط الحسابي
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بين( )2.511-2.818درجة من أصل( )3وىي درجات توفر كبيرة ,بانحراف معياري لمفقرات
تراوح بين( ,)0.427 -0.622وتعزى تمك النتيجة إلى وجود خمل واضا في مؤسسات
الروضة ,حيث إن معظميا ال يعمل وفق رؤية ورسالة واضحة ,كما أنيا تفتقر إلى أبسط
وسائل التمويل ,والى خطط واضحة لمتمويل ,كما تعزى ذات النتيجة إلى قصور برامج الروضة
ومعممات الروضة ,وا لييكل اإلداري والتنظيمي لتمك المؤسسات ,وبعدىا كل البعد عن تحقيق
الغايات المنشودة من رياض األطفال ببناء أطفال أصحاء جسدياً يمتمكون مقومات اإلبداع,

ويمتمكون ىوية قومية تحقق ليم االنتماء لموطن ,كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف الواقع

الفعمي لمؤسسات رياض األطفال بمصر ,حيث ال يمكنيا القيام ب دوارىا عمى الوجو األمثل,
كما تعزى ذات النتيجة إلى االنفصال التام بين مؤسسات المجتمع المحمي وبين مؤسساتو
التعميمية نتيجة كثرة األعباء الموكمة إلى تمك المؤسسات األمر الذي يجعميا مير قادرة عمى
تمبية متطمبات رياض األطفال من مال وميرىا ,كما تعزى ذات النتيجة إلى عدم وجود خطط
مستقبمية قادرة عمى تجاوز األزمات والمشكالت التي تمر بيا مؤسسات رياض األطفال األمر
الذي يجعل الحاجة ممحة إلى تمك المقترحات لتمبية متطمبات رياض األطفال ووضعيا عمى
الطريق الصحيا لتحقيق أكبر إفادة ممكنة من مؤسسات رياض األطفال ,وتتفق تمك النتيجة
مع نتيجة دراسة الحرون ,وعطوة (.)4284
واستكماالً لمنتائج السابقة تم ترتيب محاور االستبانة من حيث المتوسط العام

لالستجابة عمى المحور والنسبة المئوية لالستجابة ,والجدول التالي يوضا استجابات أفراد
العينة عمى المحاور مجممة:

َ

اٌّحٛس

1
2
3

األٚي
اٌثبٟٔ
اٌثبٌث

خذٚي ()14
ٛ٠ظح اعزدبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ٌّدّٛع ِحبٚس االعزجبٔخ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
رشر١ت
ٌذسخخ
اٌّزٛعػ اٌؼبَ ٌالعزدبثخ
اٌّحٛس
االعزدبثخػٍٝ
ٌؼجبساد اٌّحٛس
اٌّحٛس
3
54.984
1.650
1
89.625
2.689
2
89.165
2.675

اٌذسخخ
ظؼ١فخ
وج١شح
وج١شح

يتضا من الجدول ( )14أن درجة االستجابة من وجية نظر عينة الدراسة عمى
محاور االستبانة تراوحت بين كبيرة وضعيفة وكانت ترتيبيا كالتالي؛ المحور الثاني الخاص
بالمشكالت التي تواجو القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر ,ثم المحور الثالث الخاص
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بمقترحات تطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال ,ثم المحور األول الخاص بواقع القدرة
المؤسسية لرياض األطفال في مصر ,حيث بمغت النسبة المئوية لدرجة االستجابة عمى
المحاور بالترتيب( .)54.984( ,)89.165( ,)89.625وتشير النتيجة السابقة بصفة
عامة إلى وعي موجيي ومديري ومعممات رياض األطفال بالمشكالت التي تواجو مؤسسات
رياض األطفال لتعايشيم معيا ,األمر الذي يجعميم األقدر عمى الوقوف عمى تمك المشكالت
وتوصيفيا التوصيف األمثل ,ومن ثم فجنيم األكثر قدرة عمى الوقوف عمى واقع تحقيق
مقترحات الدراسة لمنيوض بمؤسسات رياض األطفال من جانب ,ومواجية القصور الناتج عن
المشكالت القائمة من جانب جخر ,وتتفق تمك النتيجة مع نتيجة دراسة الحرون  ,وعطوة
(.)4284
ولإلجابة عمى السؤال الثاني من أسئمة الدراسة تم حساب الفروق بين متوسطات
استجابات أفراد العينة عمى محاور االستبانة تبعا لمتغيرات(الموقع الجغرافي لممدرسة,
والوظيفة) ,ويمكن إيضاح ذلك فيما يمي:
 النتائج الخاصة بالفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة عمى محاور االستبانةتبعاً لمتغير الموقع الجغرافي لممدرسة (ريف -حضر):

خذٚي ()15
ٛ٠ظح ٔزبئح اخزجبس اٌزبر ٌؼٕ١زِ ٓ١غزمٍز ٓ١إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد اعزدبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ
رجؼب ٌّزغ١ش اٌّٛلغ اٌدغشافٌٍّ ٟذسعخ
اٌّٛلغ
ِغزٜٛ
االٔحشاف
لّ١خ د
اٌّزٛعػ
ْ
اٌدغشافٟ
اٌّحٛس
اٌذالٌخ
اٌّؼ١بسٞ
ٌٍّذسعخ
6.84234
65.4807 181
س٠ف
.000
-6.187
األٚي
داٌخ
18.18760
74.1954 302
حعش
5.45213
48.7182 181
س٠ف
.328
0.98
اٌثبٟٔ
غ١شداٌخ
5.63664
48.2053 302
حعش
5.41559
49.3923 181
س٠ف
.000
3.66
اٌثبٌث
داٌخ
5.98523
47.4040 302
حعش

يتضا من الجدول ( )15أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد
تبعا لمتغير الموقع الجغرافي لممدرسة (ريف -حضر) ,بالنسبة لممحورين األول والثالث
العينة ً
من االستبانة ,حيث جاءت قيمة (ت) ( ,)3.66( ,)-6.187عمى الترتيب ,وجميعيا قيم دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ( ,)0.05وكانت الفروق في المحور األول لصالا الحضر بينما
ً
في المحور الثالث لصالا الريف ,و تعزى تمك النتيجة إلى أن الرقابة عمى موجيي ومديري
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ومعممات رياض األطفال بالحضر أكبر من الريف لقربيا من متخذي القرار والمسئولين
والجيات الرقابية مما يزيد من اىتماىم بالعممية التعميمية بمؤسسات رياض األطفال ,أما
بالنسبة لممحور الثالث فضعف الواقع بالريف أمر يفضي إلى وقوف عينة الدراسة من الريف
عمى واقع القدرة المؤسسية لرياض األطفال في مصر ,ويجعميم األقدر عمى الوقوف عمى تمك
المشكالت ,ومقترحات حموليا ,وتتفق تمك النتيجة مع نتيجة دراسة (شياب ,وزكي .)4284,
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة عند مستوى
داللة ( )0.05عمى المحور الثاني حيث جاءت قيمة (ت) ( ,)0.98و تعزى تمك النتيجة إلى
عمومية المشكالت التي تواجو المعممات في الريف والحضر ,واحساسيم بمدى ضخامتيا,
ووصوليا إلى مرحمة يجب معيا العالج ,األمر الذي يجعل االستجابة لتمك المقترحات واحدة,
وتتفق تمك النتيجة مع نتيجة دراسة (شياب ,وذكى.)4284 ,
 النتائج الخاصة بالفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة عمى محاور االستبانةتبعاً لمتغير الوظيفة (موجو -مدير -معممة):

خذٚي ()16
ٛ٠ظح ٔزبئح اخزجبس رحٍ ً١اٌزجب ٓ٠أحبد ٞاالردبٖ إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد اعزدبثبد
أفشاد اٌؼٕ١خ رجؼب ٌّزغ١ش اٌٛظ١فخ (ْ=)384
اٌّحٛس
األٚي

اٌثبٟٔ

اٌثبٌث

ِصذس اٌزجبٓ٠

ِدّٛع اٌّشثؼبد

ث ٓ١اٌّدّٛػبد
داخً اٌّدّٛػبد
اٌّدّٛع
ث ٓ١اٌّدّٛػبد
داخً اٌّدّٛػبد
اٌّدّٛع
ث ٓ١اٌّدّٛػبد
داخً اٌّدّٛػبد
اٌّدّٛع

87883.442
28706.164
116589.607
550.431
14393.246
14943.677
1158.168
15351.099
16509.267

دسخخ
اٌحش٠خ
2
480
482
2
480
482
2
480
482

اٌذالٌخ
اإلحصبئ١خ

ِزٛعػ اٌّشثؼبد

ف

43941.721
59.805

734.756

.000
داٌخ

275.215
29.986

9.178

.000
داٌخ

579.084
31.981

18.107

.000
داٌخ

يتضهها مههن الجههدول ( )16أنههو توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائية بههين اسههتجابات أف هراد
تبعا لمتغير الوظيفة (موجهو -مهدير -معممهة) بالنسهبة لمحهاور االسهتبانة الثالثهة ,حيهث
العينة ً
جههههاءت قيمههههة (ف) ( ,)18.107( ,)9.178( ,)734.756عمههههى الترتيههههب وىههههي قههههيم دالههههة
ههائيا عنهههد مسهههتوى داللهههة ( ,)0.05ولتوضهههيا اتجهههاه الفهههروق نسهههتخدم اختبهههار ""LSD
إحصه ً
لممقارنات الثنائية البعدية عمى إجمالي االستبانة.
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 اتجاه الفروق عمى إجمالي االستبانة تبعا لمتغير الوظيفة (موجو -مدير -معممة),
باستخدام اختبار " "LSDلممقارنات الثنائية البعدية:
خذٚي ()17
ٛ٠ظح ٔزبئح اخزجبس "ٌٍّ "LSDمبسٔبد اٌثٕبئ١خ اٌجؼذ٠خ ٌؼٕ١خ اٌذساعخ رجؼب ٌّزغ١ش اٌٛظ١فخ.
اٌخطأ
اٌفشق ثٓ١
اٌّدّٛػخ
اٌذالٌخ اإلحصبئ١خ
اٌّدّٛػخ (ة)
اٌّحٛس
اٌّؼ١بسٞ
اٌّزٛعطبد (أ -ة)
(أ)
.000
2.16577
*35.85098
ِٛخٗ
داٌخ
ِذ٠ش
.000
.92722
*35.40485
ِؼٍّخ
األٚي
داٌخ
.827
2.03546
.44613
ِٛخٗ
ِؼٍّخ
غ١ش داٌخ
.864
1.53357
-.26275ِٛخٗ
غ١ش داٌخ
ِذ٠ش
.000
.65656
*-2.67197-
ِؼٍّخ
اٌثبٟٔ
داٌخ
.095
1.44130
2.40923
ِٛخٗ
ِؼٍّخ
غ١ش داٌخ
.000
1.58378
*-6.62353-
ِٛخٗ
داٌخ
ِذ٠ش
.000
.67805
*-3.74155-
ِؼٍّخ
اٌثبٌث
داٌخ
.053
1.48849
-2.88198ِٛخٗ
ِؼٍّخ
غ١ش داٌخ
* رؼٕ ٟأْ اٌفشق ث ٓ١اٌّزٛعطبد داٌخ ػٕذ ِغزِ ٜٛؼٕ٠ٛخ .05

يتضا من الجدول ( )17وجود فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين اسهتجابات أفهراد العينهة
تبعها لمتغيهر الوظيفهة (موجهو -مهدير -معممهة) ,بالنسهبة لممحهور األول مهن االسهتبانة ,لصههالا
ً
فئهههة المهههديرين حيهههث جهههاءت قيمهههة الفهههرق بهههين متوسهههطات المهههديرين والمهههوجيين والمعممهههات
هائيا عنههد مسههتوى
(*,)35.40485*( ,)35.850985عمههى الترتيههب ,وىههي قههيم دالههة إحصه ً
داللههة ( ,)0.05بينمهها لههم تظيههر النتههائج داللههة فههروق بههين المعممههين والمههوجيين عمههى المحههور
األول .وتعزى تمك النتيجة إلى التصهاق مهديري المهدارس بالقهدرات المؤسسهية لريهاض األطفهال,
كونيم يقع عمى عاتقيم تيسير العممية التعميمة داخل مؤسسهات الروضهة ,والمهاميم بكهل كبيهرة
وصغيرة داخل تمك المؤسسات ,وتعايشيم الدائم مهع الكهم اليائهل مهن المشهكالت التهي تهواجييم
يوميا وفصميا وكل عام ,وسعييم إليجاد حمول لتك المشكالت من خالل المقترحهات المطروحهة,
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بينما لهم تظيهر فهروق بهين المعممهين والمهوجيين فهي المحهور األول محهور القهدرات المؤسسهية
لكههونيم أكثههر بعههداً عههن األمههور اإلداريههة ومشههكالتيا ,فههاألمر الموكههل إلههييم عمههى الترتيههب إمهها
اإلرشاد والتوجيو لقيام عممية تعميمية منتظمة من الموجيين ,أو التنفيذ من قبل المعممات.

يتضا من الجدول ( )17وجود فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين اسهتجابات أفهراد العينهة
تبعا لمتغير الوظيفة (موجهو -مهدير -معممهة) ,بالنسهبة لممحهور الثهاني مهن االسهتبانة ,لصهالا
ً
فئة المعممات حيث جاءت قيمة الفرق بهين متوسهطات المعممهات والمهديرين (*,)-2.67197
إحصائيا عند مسهتوى داللهة ( ,)0.05بينمها لهم تظيهر النتهائج داللهة فهروق بهين
وىي قيم دالة
ً
الموجيين والمعممين ,وبين بين الموجيين والمديرين عمى المحور الثهاني ,وتعهزى تمهك النتيجهة
إلههى تعههايش المعممههات مهههع المشههكالت التعميميههة والتدريسههية والماليهههة ,فيههم الههذين يقههع عمهههى
عهههاتقيم القيهههام بالميهههام التربويهههة والتعميميهههة ,ومهههن ثهههم فهههجنيم األكثهههر إحساسههها بالمشهههكالت
ومواطئتيا ,كما أنيم األكثر عرضة لتمهك المشهكالت واألكثهر ته ث ارً بيها ,وتتفهق تمهك النتيجهة مهع

نتيجة دراسة (شياب ,وذكى  ,)4284 ,و (الحرون ,وعطوة.)4284 ,

يتضا من الجدول ( )17وجود فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين اسهتجابات أفهراد العينهة
تبعا لمتغير الوظيفة (موجهو -مهدير -معممهة) ,بالنسهبة لممحهور الثالهث مهن االسهتبانة ,لصهالا
ً
فئة الموجيين حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسهطات المهوجيين والمهديرين ,وبهين متوسهطات
المهههوجيين والمعممهههات (*,)-3.74155*( ,)-6.62353عمهههى الترتيهههب ,وىهههي قهههيم دالهههة
هائيا عنههد مسههتوى داللههة ( ,)0.05بينمهها لههم تظيههر النتههائج داللههة فههروق بههين المعممههين
إحصه ً
والموجيين عمى المحور الثالث.وتعزى تمك النتيجة إلى خبرة المهوجيين نتيجهة التهزاميم بالعمهل
داخل مؤسسات ريهاض األطفهال لمهدة زمنيهة طويمهة واحتكهاكيم بالمشهكالت ,ومطالبهاتيم بجيجهاد
حمههول ليهها ,فيهههم المنههوط بيهههم فههى تقهههديم المقترحههات لتطهههوير بيئههة العمهههل بمؤسسههات ريهههاض
األطفال ,وتتفق تمك النتيجة مع نتيجة دراسة (شياب ,وذكى )4284 ,
المحور الثالث :سبل تطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال بمصهر فهى ضهوء متطمبهات رؤيهة
مصر 4202

- 1

رؤٍْ املسؤسشْ ًرسالتوا

 وضههع مجموعههة مههن الب هرامج التدريبيههة لتههدريب مههديري ومعممههات ريههاض األطفههال عمههى جليههات
العمل المؤسسي التي تحقق رؤية ورسالة مؤسسة رياض األطفال.
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 ضههرورة إقامههة ورش عمهههل داخههل مؤسسهههات ريههاض األطفهههال مههن قبهههل متخصصههين تربهههويين
لتدريب المهديرين ومعممهات ريهاض األطفهال عمهى صهيغة رؤيهة ورسهالة ريهاض األطفهال ,وسهبل
تطبيقيههها عبهههر صهههيامة أىهههداف إجرائيهههة لممؤسسهههة قابمهههة لمتحهههول إلهههى سهههموك مممهههوس داخهههل
المؤسسة.
 ضههرورة توعيههو العههاممين بريههاض األطفههال برؤيههة ورسههالة المؤسسههة والعمههل عمههى نشههر ثقافههة
القههدرة المؤسسههية لريههاض األطفههال مههن خههالل ب هرامج تدريبيههة توضهها جليههات ومجههاالت القههدرة
المؤسسية وأىميتيا في تطوير الروضة.
 ضههرورة اىتمههام و ازرة التربيههة والتعمههيم بنشههر مجههاالت القههدرة المؤسسههية ومبادئيهها واعههداد دليههل
إرشادى لكافة العاممين بالروضة لتطبيق ىذه المجاالت وتحقيق التميز.
 إدراك أىميهههة مرحمهههة ريهههاض األطفهههال وادراجيههها ضهههمن السهههمم التعميمهههي مهههع ضهههرورة التوسهههع
واالنتشار في تعميميا من أجل تحقيق التكامل بينيا وبين المدرسة االبتدائية.
 مراجعههة المهههوائا والقهههوانين والقههه اررات الوزاريهههة المنظمهههة لمعمهههل فهههي مؤسسهههات ريهههاض األطفهههال
وتعديميا بما يتماشى مع متطمبات تحقيق القدرة المؤسسية لمروضة.
 ضهع خطههط واضههحة مهن قبههل و ازرة التربيههة والتعمهيم لتحسههين وتطههوير القهدرة المؤسسههية لريههاض
األطفال.
 إنشاء ىيئة قومية لرياض األطفال في مصر تحت مظمهة و ازرة التربيهة والتعمهيم ليها ىيكهل إداري
متخصههص فههي مجههال تربيههة الطفههل مسههئولية عههن تحقيههق متطمبههات القههدرة المؤسسههية لمروضههة
وتكون ىيئة تنفيذية.

 - 2الكَادّ ًاحلٌننْ
 وضههع جليههات مههن قبههل مههديرة المدرسههة لتفعيههل نظههام رقههابي داخمههي يقههيم العههاممين بالمؤسسههة
وفق معايير واضحة وموضوعية لمتقييم.
 تستخدم إدارة الروضة أسموب القيادة التمكينية التي تيهدف لتمكهين العهاممين داخهل مؤسسهات
ريههاض األطفههال مههن الميههارات الالزمههة لتطبيههق رؤيههة ورسههالة المؤسسههة وتحقيههق أىههدافيا
بكفاءة عالية.
 ضرورة تدريب مديرة لمدرسة عمى أسموب اإلدارة التحويميهة بحيهث يكهون مهدير المدرسهة قائهد
وتكوين صف ثاني من القيادة.
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 أن تمههم مههديرة الروضههة بههالقوانين والم هوائا والتشههريعات والق ه اررات التههي تههنظم العمههل بيهها ,مههع
تمتعيا بالمرونة الكافية لتحقيق أىداف الروضة دون التعسف تجاه المعممات.
 وضع سهمم معهايير حاكمهة الختيهار معممهات ريهاض األطفهال؛ يبنهي فهي األسهاس عمهى كفهاءة
المعممههات فههي تحقيههق أىههداف الروضههة ,ببنههاء جيههل يمتم هك القههدرة عمههى اإلبههداع واالبتكههار ذو
ىوية مصرية ثابتو.
- أن تكون مديرة الروضة مؤىمة ومتخصصة وذات خبهرات عاليهة وعمهى درايهة كاممهة بهالموائا
والقوانين والق اررات التي تنظم العمل داخل الروضة.
 اتبههاع أسههموب اإلدارة الديمقراطيههة وتههوفير المنههاخ المناسههب لالتصههال الجيههد بههين إدارة الروضههة
والمعممهههات والعهههاممين بيههها مهههع وجهههود الشهههفافية والعالقهههات اإلنسهههانية الجيهههدة بهههين المهههديرة
والعاممين بالروضة.
 تفعيل جليات المشاركة بين كافهة العهاممين بالروضهة واشهراكيم فهى عمميهة صهنع واتخهاذ القهرار
مع إعطائيم المزيد من الثقة لتمكينيم من تقديم مقترحات لتطوير وتحسين الروضة.
 توزيههههع المسههههئوليات والميههههام داخههههل مؤسسههههة ريههههاض األطفههههال حسههههب الكفههههاءة ووفقًهههها

الختصاصهههات ,مهههع العمهههل عمهههى التخفيهههف مهههن المركزيهههة الشهههديدة والعمهههل عمهههى تفهههويض

السمطات داخل المؤسسة.
 وجههههود جيههههاز واحههههد لممتابعههههة واإلشههههراف عمههههى مسههههتوى و ازرة التربيههههة والتعمههههيم وتحديههههد
اختصاصاتو ,وميامو ,ووجود فروع لو في المديريات واإلدارات التعميمية
 بنههاء ىيكههل جديههد لمحهوافر عمههى أسههاس الكفههاءة فيههو يثههاب الكههفء عمههى عممههو المههتقن ,ويههتم
وضعو وفقاً لمعايير محددة وثابتة ,ويعمل بيا دون تحيز وبموضوعية.
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 - 3املٌارد البشرٍْ ًاملادٍْ
 وضهع خطهة طويمهة المهدى ,وأخهرى ,متوسههطة ,وثالثهة قصهيرة المهدى؛ لمجموعهة مهن البهرامج
التدريبيههة لتنميههة ميههارات معممههات ريههاض األطفههال ,واكسههابيم قههدرات جديههدة تحقههق أىههداف
المؤسسة وتزيد من كفائتيا.
 تصههميم اسههتما ارت تقيههيم لمعممههات ريههاض األطفههال إلبههداء ال هرأي فههي ب هرامج التقيههيم المقدمههة
ليم ,مع ترك مجال لإلبداء بآرائيم في ما يحتاجونو من بهرامج لزيهادة فهاعميتيم بالعمهل داخهل
المؤسسة.
 ضههرورة تفعيههل وحههدة التههدريب داخههل مؤسسههات ريههاض األطفههال ,وذلههك بتطبيههق برامجههو فعميهاً
عمى أرض الواقع ,وليست مجرد حبر عمى ورق.

 ضههرورة تفعيههل معممههات ريههاض األطفههال لوحههدة المعمومههات التههي أنشهه تيا الههو ازرة مههن أجههل
تسييل حصول مديري الروضة عمى المعمومات بسيولة ويسر.
 تبنهههي ىيئهههة األبنيهههة لتصهههميمات عمميهههة تتناسهههب مهههع طفهههل الروضهههة خاصهههة مهههع الروضهههة
المنش ة حديثاً ,ىذا باإلضافة إلهى ضهرورة عمميها عمهى تحقيهق كفهاءة مبهاني ريهاض األطفهال

واإلشراف عمى صيانتيا باستمرار وتهوفير إمكانهات األمهن والسهالمة فييها بمها يحقهق متطمبهات

القههدرة المؤسسههية ليهها ,ووضههع ميزانيههة ماليههة خاصههة بمؤسسههات ريههاض األطفههال داخههل كههل
محافظههة ,مههع ضههرورة تبنههي محههافظي األقههاليم المختمفههة لخطههط تمويميههة تسههيم فههي تههوفير
إمكانات مادية وتحقق الهدعم المهالي لريهاض األطفهال ,مهع ضهرورة إعطهاء مؤسسهات ريهاض
األطفال مزيداً من االستقاللية المالية في ضوء المركزية واعية ومسئولة.

 اسههتثمار دعههم مؤسسههات المجتمههع المحمههي لمؤسسههات ريههاض األطفههال فههي إطههار المسههئولية
المجتمعية مع تشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة في دعميا.
 التههدريب المسههتمر لمعممههات ريههاض األطفههال عمههى اسههتخدام التكنولوجيهها وشههبكة المعمومههات
الدولية في التعميم مع التوسع في البعثات التعميمية لمدول المتقدمة.
 تقديم حوافز ومكآفات بشكل دوري لمعاممين في الروضهة لتشهجيعيم عمهى التطهوير والتحسهين
وتحقيق القدرة المؤسسية بالروضة
 العمههل مههع لجنههة صههندوق الروضههة عمههى تههوفير مصههادر ذاتيههة لزيههادة المهوارد الماليههة وجههذب
مصادر الدعم المادي والمعنوي من مؤسسات المجتمع المحمي.
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 عمههل إحصههائيات بههالموارد البشههرية المطموبههة لمعمههل فههي مؤسسههات ريههاض األطفههال (مههديرات,
معممات ,إداريين ).

 - 4املشارنْ اجملتنعَْ
 وضههع مجموعههة مههن الم هوائا والق هوانين المحف هزة لرجههال األعمههال لممشههاركة فههي تفعيههل ب هرامج
مؤسسات رياض األطفال.
 تشجيع الدولة المشهاركة المجتمعيهة مهن قبهل ىيئاتيها وجمعياتيها ,بتهوفير التيسهيرات الالزمهة
لممشهاركين وبتقميهل القيهود اإلداريهة والمسهاعدة فهي تقهديم الخهدمات التعميميهة دون أن تكهون
أماميم عوائق وعراقيل.
 ضههرورة وجههود قن هوات اتصههال جمنههة وفاعمههة بههين الروضههة وأوليههاء األمههور ,واألس هرة ورجههال
األعمهههال والمجتمهههع المهههدني الجمعيهههات األىميهههة ) لتحقيهههق شهههراكة مجتمعيهههة كاممهههة تحقهههق
األىداف المرجوة منيا.
 وضهههع ضهههوابط لمعالقهههة بهههين مؤسسهههة ريهههاض األطفهههال وأوليهههاء األمهههور تسهههما بالتفاعهههل
اإليجابى مع المجتمع المحمي بمؤسساتو وجماعاتو وأفراده وبهين مؤسسهات ريهاض األطفهال
والقائمين عمييا.
 عمل ندوات توعيهة ألوليهاء األمهور لتوضهيا أىميهة مشهاركتيم فهي تطهوير القهدرة المؤسسهية
لرياض األطفال والمشاركة في التخطيط لتطوير الروضة.
 يبنههى اإلعههالم لسياسههة تربويههة لتوعيههة األس هرة ومؤسسههات المجتمههع المههدني ب ىميههة الههدور
الذي تقوم بو مؤسسهات ريهاض األطفهال ,وتشهجيعيم عمهى مسهنادتيم لتمهك المؤسسهة ماديهاً
ومعنوياً.

 توفير الدعم والت ييد السياسي واإلعالمي لتطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال

 - 5تٌنَد اجلٌدّ ًاملشاءلْ
هدال مههن المسههاءلة البيروقراطيههة والتههى تكشههف عههن
 اسههتخدام أشههكال أخههرى مههن المسههاءلة به ً

مههدى انصههياع ريههاض األطفههال لم هوائا والق هوانين والتشههريعات الموضههوعة وتصههيد األخطههاء
بغض النظر عن مستوى األداء في الروضة.



العمههل عمههى زيههادة الرضها الههوظيفي لمعههاممين مههن خههالل المسههاواة بيههنيم وتحفيههز المتميههزين
منيم عمى أساس معيار الكفاءه مع وجود معايير مسبقة لتقويم أدائيم في الروضة.
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 أن تكهون محاسهبة إدارة الروضههة عمهى مهها تحقهق مههن نتهائج وأىههداف ولهيس عمههى مها يجههري
من أحداث وعمميات وفي ضوء ما يتوفر من إمكانات واالستخدام األمثل ليا.
 اتباع أسموب التوجيهو واإلرشهاد ك حهد أسهاليب المتابعهة مهن قبهل جيهات المحاسهبة الخارجيهة
بدال من الرقابة والتفتيش لمروضة.
ً

 إجراء تقويم مستمر لخطط مؤسسات رياض األطفال الحالية والمستقبمية.
 تخصيص جياز إدارى منفصل إلدارة الروضة في المدارس متعددة المراحل التعميمية.
 سن القوانين التي تمزم مديرة الروضة عمى تطبيق معايير الجودة.
 إنشاء وحدة ضمان الجودة داخل كل روضة.

حبٌخ مكرتحْ:
 تطوير القدرة المؤسسية لمدارس الثانوية العامة في مصر
 خطة تنفيذية مقترحة لتحسين القدرة المؤسسية لمدارس الثانوي العام بمحافظة البحيرة
 دراسة مقارنة بين القدرة المؤسسية لرياض األطفال الحكومية والخاصة
 تطوير القدرة المؤسسية لرياض األطفال في ضوء خبرات بعض الدول
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املرادع
أًالً :املرادع العربَْ:
أبو راضي ،سحر محمد ( .)5102تفصيل قافةية اسمسيف سة استربولية سيدم مالميل استاليلو اسقيفموم اسايفو ةيل
ضييو ماييفللر اساييدرس اسم سسييلة ،مجمههة كميههة التربيههة ،جفمايية نييلس ييمس ،للليية استربليية،

أحم ييد ،وج جي ي

.361-520 ،)33(3

( .)5103ةفنلل يية ا يية اس ييتراتلجلة ماترح يية سلم ييفرلة اسمجتمال يية سرل ييف

مافللر اسجودس  ،رسالة دكتوراه  ،لللة رلف

ا اف ييف ة ييي ض ييو

ا افف  ،جفماة اسافهرس.

إسييمفنل  ،مييروم ( .)5106برمييفمم ماتيير ةييل اسج راةلييف ييف و نلييل با ي

أباييفد ايية استممليية اسمسييتدامة -5106

 5131ستممل يية مت ييفرار استفلل يير اسمس ييتابلي واسمسي ي وسلة اججتمفنل يية س ييدم اسافس يي ،اسمال ييو ،مجمههههة
الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،مصر.)52( ،

استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ، 4202و از سر است الا واسمتفباة واإلص
اساربلة.)5102( ،

اإلداري ،جمتورلة مصر

تييفو ،لوميين سلميين  ،و تييش ،ييلس ( .)5105تحلل ي اسييتراتلجلة تاييولر استالييلو ةييي مصيير "ر ليية ،"5131
مجمة كمية اآلداب جفماة اسافهرس ،لللة اآلدا.52-63 ،)2(85 ،،
استتيفمي ،ميروس محميد ( .)503هميدرس م سسيفر رليف
مير منشورة ،لللة رلف

ا افيف ةيل ضيو اسمت ليرار اسمجتمالية ،رسهالة ماجسههتير

ا افف  ،جفماة اإلسلمدرلة.

اسجمف  ،راملف نبد اسماز (.)5113السياسة التعميمية لطفل ماقبل المدرسة ،دار اسجفماة اسجدلدس سلم ر،
اإلسلمدرلة .

اسحييبس ،مفصيير نبلييد اسحييبس ( .)5102تحسييلس اساييدرس اسم سسييلة سلمدلرليية اسافميية ستممليية اسم يوارد اسب يرلة سييو ازرس
استربليية واستالييلو ةييل سييلامة نمييفس ةييل ضييو متالبييفر مواصييفة ا لييزو ( )3110:5115رسههالة

ماجستير ،لللة استربلة ،جفماة اسسلافس فبوس ،نمفس.

حج ييفإ ،إبي يراهلو نب ييد اسمحس ييس محم ييد ( .)5100متالب ييفر اسا ييدرس اسم سس ييلة سمتالب ييفر اسمجتمي ي اسم ييدمل
ستحالييا ا هييدان اإلممف ليية ساسفليية اسجدلييدس ،مجمههة التربيههة ،للليية استربليية ،جفمايية ا زهيير ،

.003-60 ،)022(0

اسحييروس ،ممييل محمييد  ،وناييوس ،نلييي نلييي( .)5103تاييولر رلييف
إلص ي

ا افييف ستحالييا اسييتراتلجلة مصيير

استالييلو  5131د ارسيية ملدامليية محفةنيية اسمموةليية ،مجمهههة كميهههة التربيهههة ،جفمايية

أسلوا ،لللة استربلة.533-052 ، )00(32 ،
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حسيس ،مميل إبيراهلو نبييد اسسي و ( .)5112مسيتاب استاليلو اساييفو ميس ممنيور باي

مفلييرم اسمجتمي اسمصيرم ةييل

ضو ضفلفه واستحدلفر اسافسملة واسمحللة ،رسالة دكتوراه ،لللة استربلة ،جفماة مفس اسسولس.

حس ييلس ،تل ييفر ة ييفروا ( .)5103ماو ييفر تابل ييا ما ييفللر اسج ييودس واجنتم ييفد ة ييل مرحل يية رل ييف
ملداملة" ،رسالة ماجستير مير منشورة ،جفماة أسلوا ،لللة استربلة.

اسحو ،إلتف ،إبراهلو ممجل  ،ونلي  ،وةف إبيراهلو اسصيفدا ( :)5108تايولر إدارس رليف
اسمستوم اإل للمل ةيل ضيو ميد
لللة استربلة.525-083 ،)5(66 ،

ا اف ييف "د ارس يية
ا افيف نليل

استمدسية اإلدارلية ،مجمهة كميهة التربيهة ،جفماية امايف،

فسد ،محمد نبد اسرازا محمد ،و نبد اسرازا ،نفد رضواس ( .)5113اسادرس اسم سسلة سبا

ممنميفر

اسرنفليية اججتمفنليية ةييي ضييو ماييفللر اسجييودس اس ييفملة :د ارسيية مييس ممنييور ارلايية تمنييلو
اسمجتم  ،مجمة التربية ،لللة استربلة ،جفماة ا زهر.352-558 ،)023(3،

اس اة اجسترتلجلة سلتاللو ب اسجفماي5131-5102و ،و از سر استربلة واستاللو ( .)5102التعميم المشروع القومي
لمصر معا نستطيع تقديم تعميم جيد لكل طفل ,اسافهرس5102 ،و.

اسده ييفس ،جمييف نلييل للي ( .)5108اسحوسييبة اسسييحفبلة  Computing Cloudأحييد تابلاييفر استلموسوجلييف ةييل
استربليية ،الممتقههى الههدولى األول لكميههة التربيههة – جامعههة بنيهها  :تطبيقههات التكنولوجيهها فههى التريبههة,
 ،80-84ةبرالر .5108

رجييف ي ،أحمييد محمييد ( .)5103م يير قافةيية اسجييودس واجنتمييفد اسمدرسييل ةييل اسمييدارس ،ورقههة عمههل مقدمههة
لمقههاء السههنوي السههادس عشههر االعتمههاد المدرسههى فههى الفتههرة  42-40مههن شههير ربيههع

األول ،اسجماليية اسسيياودلة سلالييوو استربوليية واسمفسييلة "جسييتس" ،جفمايية اسملي سيياود-533 ،

.313

رضف ،مصافل تمفو اسدلس ( .)5102محو وض ر لية سلمنيرس اسمسيتابللة سمصير حتيل نيفو  5131واجسيتففدس ميس
أ اف اسمفضل ،مجمة المدير العربى – مصر.66-23 ، )513( ،

اسزملميي ،أحميد ةيفروا نليل ( .)5105تصيور ماتير ستايولر م سسيفر رليف

ا افيف سجمتورلية مصير

اساربلة ةل ضو اتجفهفر استاولر بإمجلت ار واسلفبفس ،مجمة كمية التربية ،جفماية اسمموةلية،

لللة استربلة.63-5 ،)2(33 ،

اسسيياودي ،رمضييفس محمييد ( .)5105تصييور اإلدارس ض ي وا اسام ي استمنلمليية سييدم اساييفمللس ةييل اسجتييفز اإلداري
بفسجفمافر اسمصرلة ةل ضو متالبيفر اسايدرس اسم سسيلة ،المجمهة التربويهة ،جفماية سيوهفإ ،لللية
استربلة.505-802 ، 22 ،

اس يتلحي ،إلمييفس سييالد نبييد اسحملييد( .)5102أباييفد قافةيية اسجييودس برلييف

ا افييف مييس ممنييور اسمالمييفر بمحفةنيية

اسمموةلة ،مجمة الطفولة العربية ،اسجمالة اسلولتلة ستادو اسافوسة اساربلة.012-22 ،)62(08 ،
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ييفلا ،دلمييف ( .)5118دور ا م يياة اسملتبليية ةييل تممليية با ي

اساييدرار اإلبدانليية ةييل ا دا اسل ييوم سييدم افيي

اسروضة ،رسالة ماجستير قسم العموم األساسية ،لللة رلف

ا افف ،جفماة اإلسلمدرلة.

تف ،،مصر اسدلس نبد اسراة محمد  ،و زلل ،إلمفس أحمد نبداسازلز( .)5105أبافد استراتلجلة تاولر
رل ييف

ا اف ييف ة ييي مص يير ب ييلس اسمحلل يية واسافسمل يية ،مجمههههة أم القههههرى لمعمههههوم التربويههههة

والنفسية.022-68 ، )0(2 ,

اس ييولحي ،محم ييدلس إبي يراهلو  ،و محم ييد ،نب ييد اسمفص يير ارض ييل ( .)5105تا ييولر ا م يياة استلموسوجل يية
برلف

ا افف ةل ضو استحدلفر استلموسوجلة اسمافصرس ،مجمة العموم التربويهة ،جفماية

جمو ،اسوادم ،لللة استربلة بامف.381-321،)02( ،

نف ييور ،حمييفس وهبيية ( .)5112استحييدلفر استربوليية اسمسييتابللة سلاف ي ةييي اسييدو اإلس ي ملة ,رسههالة دكتههوراه ميههر
منشورة ،لللة استربلة ،جفماة اسممصورس.

نبييد اسرسييو  ،محمييود أبييو اسمييور ( .)5101تاييولر اساييدرس اسم سسييلة سللللييفر استربليية اسمونليية بمصيير ةييل
ضو اسمافللر اساوملة سلتاولو واجنتمفد ،مجمة التربية ،اسمجلس اسايفسمل سجماليفر استربلية

اسمافرمة – اسجمالة اسمصرلة سلتربلة اسمافرمة واإلدارس استاللملة.055-28 ،)55(03 ،

اسالافمي ،لمف مملر نبد اسحملد ( .)5105تاولر اسادرس اسم سسيلة سلمدرسية اسقفمولية نليل ضيو ميد
اإلدارس بفسحي ،،مجمههة عههالم التربيههة ،اسم سسيية اساربليية س ست ييفرار اسالملية وتممليية اسميوارد
اسب رلة.513-032 ،)60(2 ،

نميير ،ممييل نرة ي حفمييد ( .)5105دور استالييلو اسجييفماي ةييي تحالييا أهييدان استممليية اسمسييتدامة ةييي ضييو ر ليية
مصر  ،5131مجمة التربية ،لللة استربلة ،جفماة اسمموةلة .523-501 ،)3(33 ،

فسييو ،مجييدي نبييد اسوهييف ، ،وت ييروس ( .)5100جههودة التعمههيم فههى ضههوء تقيههيم القيمههة المضههافة ،اساييفهرس :دار
اسفلر اساربي.

لرو اسدلس ،سللل ( .)5115إنداد أاففسمف سلمستاب  ،المهؤتمر السهنوى األول لمركهز رعايهة وتنميهة الطفولهة ,تربيهة
الطفل من أجل المستقبل (الواقع والطمهوح) ،مرليز رنفلية وتمملية اسافوسية ،جفماية اسممصيورس ،ميس

اسفترس  56-52دلسمبر.

سبل يي ،،ص ييفبرلس نب ييد اسا ييفال ( .)5118استول يية اسقافةل يية اسوامل يية سلافي ي اسمص ييرم ة ييي رل ييف
ماجستير ،لللة رلف

ا افف  ،جفماة اإلسلمدرلة.

اسمفضي ،أح و مفصر ( .)5105دور مدلرار رلف
ا افف غر ،مدلمة اسرلف

ا اف ييف  ،رسهههالة

ا افف ةل م ر قافةية اسجيودس اس يفملة ةيل رليف

 ،مجمة البحث العممى فى التربية ،جفماية نيلس يمس ،لللية

اسبمفر سآلدا ،واسالوو واستربلة.002-80 ،)03( 8 ،
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محمييد ،أمليرس لييرم نلييل ( .)5108استوجلتييفر اسمافصيرس سلتممليية اسمتمليية اساف ميية نلييل اسمدرسيية واملفمليية
اإلةيفدس ممتيف بم سسييفر رليف

ا افييف ةيي مصيير ،مجمههة دراسهات فههي التعمههيم الجههامعي،

لللة استربلة ،جفماة مفس اسسولس (اإلسمفنلللة).060-33 ،)32( ،

محمد ،ةتحل نبد اسرسو  ،ومصافل ،ر فد أبو اسمجيد ( .)5105متالبيفر اإلدارس اإلسلتروملية ةيل إدارس
م سسييفر رلييف

ا افييف "د ارسيية ملدامليية بمحفةنيية مييف" ،مجمههة العمههوم التربويههة ،جفمايية

جمو ،اسوادم ،لللة استربلة بامف.35-03 ،)32( ،
محم ييود ،بت ييف و نفص ييو ،ار ييد ( .)5116تال ييلو رل ييف

ا اف ييف بص ييالد مص يير ة ييل ض ييو متالب ييفر استربل يية

اسحرللة ،مجمة أسيوط لعموم وفنهون التربيهة الرياضهية ،لللية استربلية اسرلفضيلة بوسيلوا ،)5(58 ،
. 203-356

محم ييود ،جم ييف اسي ييدلس إبي يراهلو  ،واسحمي يراوم ،س ييوجن أب ييو اسف ييت ( .)5103د ارس يية تاولمل يية سلجيييودس ة ييل
م سس ييفر رل ييف

ا اف ييف  ،مجمهههة الطفولهههة والتربيهههة ،جفما يية اإلس ييلمدرلة ،للل يية رل ييف

ا افف .552-512 ، )06(2 ،

محمود ،هفسة نمر محمد ( .)5106تصيور ماتير ستابليا حولية استاليلو ةيل م سسيفر رليف

ا افيف ةيل ضيو

متالبفر اسجودس اس فملة ،مجمة كمية التربية ،جفماة اإلسلمدرلة.508-010 ، )2( 56 ،

مصييافل،محمد مصييافل محمييود ( .)5105ايية تمفلةليية ماترحيية ستحسييلس اساييدرس اسم سسييلة ةييل مييدارس
استالييلو اجبتييدا ل بييفسوادم اسجدلييد ،رسههالة ماجسههتير ميههر منشههورة ،للليية استربليية ،جفمايية

سوهفإ.

ما ييفوه ،هب يية مص ييافل محم ييد ( .)5100تا ييولر م سس ييفر رل ييف

ا اف ييف ة ييل ض ييو ما ييفللر اسج ييودس

اس فملة بمصر ،رسالة دكتوراه مير منشورة ،لللة استربلة بدملفا ،جفماة اسممصورس.

موةي  ،متليية محميد سافييل ( .)5105استمليز ةييل ا دا برليف

ا افييف ةيل ضييو باي

اسممييفةإ اسدوسليية،

مجمة كمية التربية األساسية ،لللة اسبمفر ،جفماة نلس مس.622-613،)010(52 ،
هلي  ،يابفس أحميد ( .)5105متالبيفر استل يية اساوملية بم سسيفر رليف

ا افيف نبيير وماو يفر تابلالتيف ،مجمههة

التربية ,كمية التربية ,جامعة المنوفية.555-525 ،)2(33 ،

استل ي يية اساوملي يية سضي ييمفس جي ييودس استالي ييلو واجنتمي ييفد ،جمتورلي يية مصي يير اساربل ي ية ( :)5100/5105وثيقهههههة
المسههتويات المعياريههة لضههمان جههودة واعتمههاد مؤسسههات التعمههيم قبههل الجههامعى مرحمههة

التعميم الثانوي العام ،اإلصدار اسقفسث.

استل ي يية اساوملي يية سضي ييمفس جي ييودس استالي ييلو واجنتمي ييفد ،جمتورلي يية مصي يير اساربلي يية( .)5113دليههههل االعتمههههاد
لمؤسسات التعميم العالي" ،اإلصدار اسقفمل.
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 مرشد.)5105( ، جمتورلة مصر اساربلة،  مجلس اسوز ار،استل ة اساوملة سضمفس جودس استاللو واجنتمفد
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