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 بمحافظة أسوان بإدارة مؤسسات رياض األطفالاالعتماد  متطلبات تحقيق بعض معايير
 

 إعـــــــــداد

 كريمة عيد سيد عابدينالطالبة/ 

 باحث شئون تعليم بكلية التربية بأسوان
 

 اشـــــــراف

 

 د / إيمان محمود محمد           / حنان البدري كمالأ. د. م 
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 التربيةفي التربية تخصص  الماجستيرالستكمال متطلبات الحصول على درجة  ماجستيرروحة رسالة بحث مستل من أط)*( 

 التعليمية اإلدارةالمقارنة 

أستاذ التربية المقارنة واإلدارة 

 التعليمية المساعد

 جامعة أسوان -كلية التربية 

مدرس التربية المقارنة 

 واإلدارة التعليمية 

 جامعة أسوان -كلية التربية 
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 المستخلص   
مؤسسات رياض األطفال في ضوء إدارة لتحقيق جودة تصور مقترح عنوان الرسالة : 

 . سوان "" دراسة ميدانية بمحافظة أ معايير االعتماد
جودة إدارة مؤسسات رياض تحقيق  ومعوقات : التعرف على متطلباتهدفت الدراسة الحالية

سات بمؤس هذه المعايير لتحقيق، وتقديم تصور مقترح  األطفال في ضوء معايير االعتماد
 رياض األطفال بمحافظة أسوان.

نة كأداة من أدواته ، مع االعتماد على االستباالوصفى  واستخدمت الدراسة المنهج      
حيث تم تطبيقها على عينة من المسئولين والعاملين بمؤسسات رياض األطفال بمحافظة 

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، أهمها : ( فردًا،300أسوان بلغ عددها )
 .ضعف انتشار ثقافة الجودة واالعتماد -
بالروضة بمراحل ومعايير تطبيق قلة االهتمام بعقد دورات تدريبية لتوعية القائمين  -

 .االعتماد
 وجود نظام فعال للحوافز المادية بمؤسسات رياض األطفال . ندرة -
 . الموارد ومصادر التمويل الالزمة لعمليات التطوير بالمؤسسة نقص فى -
افتقار الروضة للقدرات التنظيمية واإلدارية المالئمة إلحداث عمليات التطوير  -

 والتحسين .
 تدريب األفراد على وضع معايير لتطوير األداء بالمؤسسة . القصور فى -
لتحقيق جودة إدارة مؤسسات رياض األطفال في  تصور مقترح وانتهت الدراسة بتقديم     

 وعة من الضمانات لنجاحه.ووضع مجم ضوء معايير االعتماد
 

 .داالعتما -معايير -مؤسسات رياض األطفال إدارة -الكلمات المفتاحية: جودة 
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   Abstract  

A Suggested Proposal For Achieving the Quality of Kindergarten 

Institutions in the Light of Accreditation Standards.  

 "A Field Study at Aswan Governorate  "  

     The present study aimed to: Identify the requirements for achieving 

quality and accreditation standards in kindergarten institutions, and to 

present a proposed vision for achieving these standards in 

kindergarten institutions in Aswan Governorate.   

     The study used the descriptive approach with relying on the 

questionnaire as one of its tools, as it was applied to a sample of 

officials and workers in kindergartens in Aswan 

governorate(n=300)individuals, and the study reached a set of results, 

the most important of which are: 

- Weak spread of a culture of quality and accreditation. 

-  Lack of interest in holding training courses to educate 

kindergarten administrators of the stages and criteria for 

applying accreditation. 

- The lack of an effective system of financial incentives in 

kindergarten institutions. 

- Insufficient resources and funding sources required for the 

corporation's development operations. 

- The kindergarten's lack of adequate organizational and 

administrative capabilities to bring about development and 

improvement processes. 

- Lack of training of individuals to set standards to develop the 

organization’s performance. 

       The study ended by presenting a proposed vision for the 

administration of kindergartens in Aswan Governorate in light of the 

accreditation standards and setting a set of guarantees for its success. 

 

Key Words: Quality- Kindergarten  Institutions Management- 

Standards- Accreditation.   
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 بمحافظة أسوان بإدارة مؤسسات رياض األطفالاالعتماد  متطلبات تحقيق بعض معايير   
 أ/ كريمة عيد سيد   مدد / إيمان محمود مح  أ. د. م / حنان البدري كمال

 مقدمة البحث: 
يشهههههد العههههالم العديههههد مههههن التطههههورات التههههى تههههؤثر علههههى المجتمعههههات بشههههكل عههههام وعلههههى      

ك التطهههورات مهههن خهههالل المؤسسهههات التعليميهههة بشهههكل خهههاص، والتهههى تفهههرض عليهههها مسهههايرة تلههه
مرحلهههة ريهههاض تعهههد  تحقيهههق جهههودة إدارة ههههذه المؤسسهههات ومهههن بينهههها ريهههاض األطفهههال، حيهههث

األطفال من المراحل المهمهة التهى يمهر بهها اإلنسهان، فههى األسهات الهذ  تتبلهور فيهه شخصهية 
الطفهههل وتنمهههو قدراتهههه وتتفهههته ميولهههه ومواهبهههه، فهههالخبرات المبكهههرة  لهههد  الطفهههل لهههها تهههأثير قهههو  

 ومحدد على طبيعة النمو لديه.
      

ولكي تحقق مؤسسات رياض األطفال أهدافها المنشودة فإنها بحاجة إلى أن يتوفر لها      
جهاز إدار  ناجه ومتطور يعمل على تحقيق أهداف رياض األطفال بالكفاءة المطلوبة، 

 لمجتمع فاإلدارة هى مفتاح النجاح فى أ  منظمة أو مؤسسة من منظمات ومؤسسات ا
 (.3م، 2005)أمل خلف، 

 

كمهها أن عمليههة التطههوير والتحههديث لمؤسسههات ريههاض األطفههال ال يمكههن لههها أن تههنجه إال      
فى ظل إدارة تعليمية متطورة ومواكبة لمعايير الجودة، وخاصة بعد أن أصبه موضهو  الجهودة 

األمههور التههى  الشهه ل الشههاجل لجميههع المنظمههات والمؤسسههات التههى اتضههه لههها أن الجههودة مههن
تهههؤثر بقهههوة فهههى تقريهههر حاضهههرها ومسهههتقبلهاس وبمههها يهههؤد  إلهههى تحسهههين منتجهههها وخفهههض تكلفتهههه 

 (.4م، 2007، وتحقيق مستو  متميز من التنافت بين المؤسسات )الهاللى الشربينى الهاللى
 

لهذا كههان البههد مههن تطههوير مؤسسههات ريهاض األطفههال مههن خههالل نظههام لالعتمههاد وضههمان       
قهههوم بهههه هيئهههات مؤهلههة علهههي أسهههات مجموعهههة مههن المعهههايير والمؤشهههرات التهههي  تؤكهههد الجههودة  ت

تحقيههق الحههد األدنههى مههن الشههروط والمواصههفات ، وضههمان مسههتوأل جيههد مههن األداء األكههاديمي 
والمؤسسههي فههي البههرامج المقدمههة مههن قبههل تلههك المؤسسههات، وتعريههف أبنههاء المجتمههع ومؤسسههاته 

ث كفاءتههها ومسههتواها العلمههي وتبصههيرهم بجوانههب القههوة الرسههمية بواقههع تلههك المؤسسههات مههن حيهه
 وجوانب الضعف فيها.
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 علهى متطلبهات تحقيهق الضهوء إلقهاء يحهاول الحهالى البحهث فهإن وبنهاءًا علهى مها تقهدم،        
 مؤسسات رياض األطفال. إدارة االعتماد في معايير بعض

 

 مشكلة البحث وأسئلته:  
بهههها وزارة التربيهههة والتعلهههيم والهيئهههة القوميهههة لضهههمان علهههى الهههرجم مهههن الجههههود التهههى قامهههت      

الجودة واالعتماد لتطبيق جودة التعلهيم بمؤسسهات ريهاض األطفهال الحكوميهة والخاصهة، إال أن 
الواقع يشير إلى تدنى الجودة بإدارة مؤسسات رياض األطفال، كمها يشهير الواقهع الحهالى أيضهًا 

تعههانى منههها إدارة مؤسسههات ريههاض األطفههال إلههى وجههود مجموعههة كبيههرة مههن المشههكالت التههى 
 والتى تؤثر على مستو  الجودة المطلوب بها.

 

وجههود مشههكالت فههي إدارة مؤسسههات  (2008وقههد أظهههرت دراسههة)أمانى ابههراهيم سههعفان،       
 ريههاض األطفهههال، مههن أهمهههها: انتشههار األسهههاليب اإلداريههة التقليديهههة فههى إدارة ريهههاض األطفهههال،

ضهعف االهتمهام بعقهد و  لجودة لدأل العهاملين بمؤسسهات ريهاض األطفهال،ضعف انتشار ثقافة ا
دورات تدريبيههة لتوعيههة القههائمين بمؤسسههات ريههاض األطفههال بمراحههل ومعههايير تطبيههق الجههودة، 

 وانخفاض المشاركة فى العملية التعليمية من قبل جالبية أولياء األمور والمجتمع.
 

أنههها جيههر قههادرة علههى تطههوير نفسهههاس حيههث  وبههالنظر إلههى مؤسسههات ريههاض األطفههال نجههد    
تعههانى إدارتههها قصههورًا واضههحًا ممهها يتطلههب تطبيههق األسههاليب اإلداريههة المالئمههة التههى تسهههم فههي  
عهال  ههذا القصههور وتحسهين العمليههات اإلداريهة بهههذه المؤسسهات، وهههذا مها أشههارت إليهه دراسههة 

القصههور فههي تههدريب األفههراد ( والتههى كههان مههن أهههم نتائجههها: 2017)زينههب عبدالمجيههد حسههن، 
علههى وضههع معههايير لتطهههوير األداء بالمؤسسههة، وافتقههار الروضهههة للقههدرات التنظيميههة واإلداريهههة 
المالئمههههة إلحههههداث عمليههههات التطههههوير والتحسههههين، ونههههدرة وجههههود نظههههام فعههههال للحههههوافز الماديههههة 

   بمؤسسات رياض األطفال.
 

طفال تعانى من مشهكالت وأوجهه وفى ضوء ما سبق يتضه أن إدارة مؤسسات رياض األ     
قصور عديدة تحول دون قيامها باألدوار المنوطة بهها، لهذا يحهاول البحهث الحهالى إيجهاد حلهول 
للمشكالت التى تعانى منهها تلهك المؤسسهات ، وذلهك بوضهع تصهور مقتهرح لتحقيهق جهودة إدارة 

 مؤسسات رياض األطفال في ضوء معايير االعتماد.
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 يمكن طرح أسئلة البحث على النحو التالى:وعلى ضوء ما سبق      
 ما طبيعة إدارة مؤسسات رياض األطفال، وما التحديات التي تواجهها ؟  -1
 ما األست النظرية للجودة واالعتماد في إدارة مؤسسات رياض األطفال ؟ -2
 ما متطلبات تحقيق معايير االعتماد بإدارة مؤسسات رياض األطفال بمحافظة أسوان ؟  -3
 هداف البحثأ

 التعرف على طبيعة إدارة مؤسسات رياض األطفال والتحديات التى تواجهها. -1
 الوقوف على األست النظرية للجودة واالعتماد. -2
تحديههد متطلبههات تحقيههق معههايير االعتمههاد بههإدارة مؤسسههات ريههاض األطفههال بمحافظههة  -3

 أسوان.
 

 أهمية البحث
 :تتضه أهمية البحث الحالى فى     
توصههية العديههد مههن الدراسههات والبحههوث العلميههة والتههى اهتمههت بههنظم جههودة أنههه تلبيههة ل -أ 

 التعليم واعتماد المؤسسات التعليمية.
مههههن المههههأمول أن يعمههههل البحههههث علههههى تههههوفير قههههدر مههههن المعلومههههات للمسههههئولين فههههي   -ب 

المؤسسههههة، ولصههههنا  القههههرار والمهتمههههين بالسياسههههة التعليميههههة، والتههههى منههههها متطلبههههات 
جراءات االعتماد ،  تفيدهم عند اتخاذ القرارات المستقبلية. وا 

قد يسههم البحهث الحهالى فهي توجيهه صهانعى القهرار وواضهعى السياسهات بشهأن كيفيهة   -  
 تحسين إدارة مؤسسات رياض األطفال.

 حدود البحث
اقتصهر البحهث الحهالى علهى تنهاول واقهع إدارة مؤسسهات ريهاض  الحدود الموضوعية: -1

اد، ووضهههع تصهههور لتحقيهههق جهههودة اإلدارة بهههها فهههى األطفهههال ، ودراسهههة معهههايير االعتمههه
 ضوء معايير االعتماد.

اقتصههر البحههث الحههالى علههى مؤسسههات ريههاض األطفههال بههاإلدارات الحــدود المكانيــة:  -2
 التعليمية الخمت بمحافظة أسوان: )أسوان، كوم امبو، إدفو، نصر النوبة، دراو(.
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ن بمؤسسههههات ريههههاض اقتصههههر البحههههث علههههى المسههههئولين والعههههامليالحــــدود البشــــرية:  -3   
 األطفال بمحافظة أسوان.

تهم تطبيهق أداة الدراسهة الميدانيهة للبحهث فهي الفصهل الدراسهى األول  الحدود الزمنية:  -4
 م.2019-2018من العام الجامعى 

 

   منهج البحث وأدواته
اعتمههد البحههث علههى المههنهج الوصههفي ألنههه يناسههب طبيعههة البحههث، أمهها أداة الدراسههة فقههد      

 ثة بإعداد استبانة كأداة للدراسة الميدانية وتطبيقها على عينة الدراسة.قامت الباح
 

 أواًل: اإلطار النظرى: 
 يشمل البحث الحالى محورين رئىسين وهما:

 المحور األول: طبيعة إدارة مؤسسات رياض األطفال والتحديات التى تواجهها
 

ــال:      Kindergarten  Institutionsأواًل مفهــوم إدارة مؤسســات ريــاض األطف
Management   

ههههى اإلدارة القائمهههة علهههى دراسهههة عمليهههات التخطهههيط والتنظهههيم والتقهههويم لمؤسسهههات ريهههاض      
األطفههال، والعالقههات الموجههودة داخههل هههذه المؤسسههات وخارجههها، واسههت الل اإلمكانههات البشههرية 

ؤسسات)ابتسهههام والماديهههة المتاحهههة ب يهههة تحقيهههق األههههداف التربويهههة التهههى تسهههعى إليهههها ههههذه الم
 (.136م، 2014ناصيف، 

عمليههة تخطههيط وتنسههيق الجهههود البشههرية، وتوجيههه كههل عمههل تربههو   وتعــرف إجرائيــًا ب:نهــا:
وتعليمههي يحههدث داخههل مؤسسههات ريههاض األطفههال أو خارجههها، مههن أجههل تحقيههق األهههداف 

 التربوية المحددة.
 

سسهات ريهاض األطفهال علهى تقوم فلسهفة مؤ ثانيًا: فلسفة مؤسسات رياض األطفال وأهدافها: 
 (.20م، 2010ما يلى)عزة جالل مصطفى، 

اعتبههار مؤسسههات ريهههاض األطفههال امتههدادًا للمنهههزل مههن حيههث تهههوفير الحههب والعطهههف  -1
 واألمن والحنان للطفل.

 تزويد الطفل بالمدارك والقيم االجتماعية النابعة من صميم بيئته. -2
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طفهال، حتهى ال يشهعر الطفهل إقامة مبنى رياض األطفهال قريبهًا مهن سهكن عهائالت األ -3   
 بال ربة والعزلة عن بقية أفراد الحى الذ  يسكن به.

التهههوازن فهههي منهههاهج ريهههاض األطفهههال بهههين الكهههم والكيهههف واالسهههتفادة مهههن االتجاههههات  -4
 التربوية المعاصرة.

 تهيئة المحيط التعليمى للطفل من الناحيتين الفيزيقية والتربوية. -5
 

 (:  65م، 2001ال تهدف إلى)عاطف عدلى فهمى، أما أهداف إدارة رياض األطف    
 توفير كافة الظروف واإلمكانيات التى تساعد على تحقيق أهداف الروضة. -1
االهتمهههام بكهههل مههها يتصهههل بالطفهههل ومعلمهههات ريهههاض األطفهههال، حيهههث إنهههه لهههم تصهههبه  -2

اإلدارة مقصورة على النواحى اإلداريهة فحسهب، بهل أصهبحت تجمهع بهين اإلدارة الفنيهة 
 العلمية والتكنولوجية.واإلدارة 

تحسههين وتجويههد العمليههة التربويههة بريههاض األطفههال وذلههك مههن خههالل توعيههة وتبصههير  -3
 العامالت بها، وتعريفهن بمسؤلياتهن، وتوجيههن التوجيه السليم.

 

 ثالثًا: أهمية مرحلة رياض األطفال
لكهى يستكشهف ترجع أهمية مرحلة ريهاض األطفهال إلهى أنهها تهيهن المنهائ المالئهم للطفهل      

بيئتهههه والمحهههيط الهههذ  يعهههير فيهههه، فههههى مرحلهههة تربويهههة مهمهههة فهههي السهههلم التعليمهههى وذلهههك نظهههرًا 
للمسهههئولية الكبيهههرة التهههى تقهههع علهههى عاتقهههها فهههي تنشهههئة الطفهههل وتربيتهههه مهههن النهههاحيتين العلميهههة 

(، حيهههث تهيهههن لهههه مجهههااًل للتعهههاير مهههع 451م، 2013واألخالقية)سهههحر إبهههراهيم أحمهههد بكهههر، 
من خالل اللعب الجماعى، فتنمى فيه روح التعاون والتكافهل واحتهرام ملكيهة اآلخهرين،  اآلخرين

 واحترام ال ير واستخدام الوقت االستخدام األمثل.
 

ومن خالل ما سبق يتضه أن إدارة مؤسسات ريهاض األطفهال تسهتمد أهميتهها مهن أهميهة      
مناسبة وآمنهة للطفهل ليستكشهف بيئتهه المرحلة ذاتها، حيث تعمل على توفير بيئة تربوية نفسية 

والمحههيط الههذ  يعههير فيههه، وتوثيههق العالقههة بههين الروضههة وأوليههاء األمههور، كمهها تتمثههل أهميتههها 
 على حسن اختيار كادر المعلمات وتدريبهم وتوعيتهم ومتابعة سير العمل المطلوب.
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 رابعًا: وظائف اإلدارة التربوية في مؤسسات رياض األطفال   
إدارة سهههواء اإلدارة التربويهههة أو التعليميهههة أو إدارة الروضهههة بمراحهههل تعهههين علهههى  تمهههر كهههل     

تنفيذ األعمال وتسهمى بالوظهائف اإلداريهة والتهى اليمكهن بهدونها أن يسهير العمهل بدقهة، وتتمثهل 
 هذه الوظائف في:

 التنظيم -2التخطيط                             -1
 الرقابة -4    التوجيه                          -3

 

 خامسًا: التحديات التى تواجه إدارة مؤسسات رياض األطفال:
يواجه العالم تحديات عديدة تفرض وجودها على مجتمعاته، وتلهزم المسهئولين عهن التعلهيم      

والمفكرين بمواجهتها، حيث إن مثل هذه التحديات ليست مقصورة على مجتمهع دون آخهر، وال 
، فأينمههها وجهههدت جماعهههة مهههن البشهههر فهنهههاك أههههداف آمهههال، وهنهههاك علهههى مرحلهههة زمنيهههة معينهههة

صعوبات وتحديات، وحيثما ت يرت نظم الحياة وأساليبها تعهدلت األههداف وت يهرت الصهعوبات 
 وتتثمل هذه التحديات فيما يلى:والتحديات، 

 التحديات العلمية والتكنولوجية -2العولمة                                  -1
 التلوث البيئى -4ار السكانى                       االنفج -3

 

 المحور الثانى:األسس النظرية للجودة واالعتماد في إدارة مؤسسات رياض األطفال
تعرف بأنها عملية يتم فيها دفع كل جوانب العمل في مؤسسهة معينهة فهي  أواًل: مفهوم الجودة:

اتجههاه هههدف واحههد هههو تحقيههق أعلههى معههايير لههاداء وهههى تتميههز بالشههمول ألنههها تههؤثر علههى كههل 
  (.14م، 2015من يعمل بالمؤسسة التعليمية)فاروق شوقى البوهى، 

 

ئهة مسهئولة بشههأن ههدف معههين، : ههى بيهان المسههتو  المتوقهع الهذ  وضههعته هيمفهـوم المعــايير
ويعنهههى التمييهههز المهههراد الوصهههول إليهههه لتحقيهههق أكبهههر قهههدر مهههن الجهههودة )رافهههدة عمهههر الحريهههر ، 

 (.83م، 2011
 

بأنه عملية تقييم ألداء المؤسسات التعليميهة تقهوم بهها هيئهات مختصهة عنهدما مفهوم االعتماد: 
تتههولى تقيههيم أدائههها وتطبيههق تتقههدم أ  مؤسسههة تعليميههة بمحههض إرادتههها إلههى هيئههة محليههة كههى 

معهههايير الجهههودة عليهههها، فهههإذا ثبهههت التزامهههها بشهههروط ومواصهههفات التميهههز المؤسسهههى واألكهههاديمى 
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يعتمههههد آداؤههههها، وتمههههنه شهههههادة تؤكههههد كفههههاءة إدارتههههها وجههههودة برامجههههها وفقههههًا للمعههههايير المحههههددة    
 .(1)للجودة

 ثانيًا: أهداف االعتماد 
 (:7 -6م، 2007لى)مراد صاله مراد،وتتلخص أهداف االعتماد فيما ي     
حههههث المؤسسههههات التعليميههههة علههههى القيههههام بمراجعههههات دوريههههة للتقههههويم الههههذاتى لبرامجههههها  .1

 العلمية وقدرتها المادية والمالية بما يضمن تطويرها.
تشهههجيع التنهههافت المشهههرو  بهههين المؤسسهههات التعليميهههة بكافهههة أنواعهههها مهههن خهههالل مهههنه  .2

 ستويات مختلفة.االعتماد لبعض المؤسسات على الم
التأكد مهن جهودة المسهتو  العلمهى والتعليمهى للمؤسسهة التعليميهة وقهدرتها علهى تحقيهق  .3

 رسالتها التربوية ومصداقيتها من خالل فحص التزامها بعدد من الضوابط والمعايير.
 ثالثًا: مبررات اعتماد مؤسسات رياض األطفال

 (:89م،2011حمد إبراهيم أحمد،ومن مبررات اعتماد مؤسسات رياض األطفال ما يلى)أ
 التعرف على مستو  استيفاء المؤسسة التعليمية لمعايير الجودة واالعتماد. .1
 التأكد من اتساق رؤية المؤسسة ورسالتها مع الرؤية القومية للتعليم. .2
 اإلسهام فى تنمية الموارد المادية والبشرية للمؤسسة واالستفادة بها. .3
 تسهم فى بناء خطط التطوير المؤسسى.تكوين قاعدة بيانات ومعلومات  .4
 .تشخيص نواحى القوة ومواطن الضعف فى آداء المؤسسة التعليمية .5

 

    :بعض معايير اعتماد مؤسسات رياض األطفال: رابعاً 
قامههت الهيئههة القوميههة لضههمان جههودة التعلههيم واالعتمههاد بجمهوريههة مصههر العربيههة بوضههع      

ريهههاض األطفهههال وتحقيهههق الجهههودة بهههها، وفيمههها يلهههى مجموعهههة مهههن المعهههايير العتمهههاد مؤسسهههات 
عرض بعض منها)الهيئة القومية لضمان جهودة التعلهيم واالعتمهاد، وثيقهة المسهتويات المعياريهة 

                                                           

عالم الكتب،  ،، القاهرةت المتحدة األمريكيةمنظومة التعليم العالى بالواليا( فردوت عبدالحميد البهنساو ، 1)
 .36م، ص2006
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-19م، 2012لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلهيم قبهل الجهامعى مرحلهة ريهاض األطفهال،   
24:) 

ل معيارين لكل معيهار مجموعهة مهن ويتم تحقيق هذا المجال من خالمجال القيادة والحوكمة: 
 وذلك على النحو التالى:المؤشرات 
 :ويتحقق هذا المعيار من خالل المؤشرات التالية المعيار األول قيادة فعالة: -1

 تتبع القيادة أساليب ديمقراطية فى إدارة الروضة وصنع القرار. -أ 
 تحرص القيادة على مشاركة األطراف المعنية فى صنع القرار. -ب 
 قيادة نظامًا لتلقى المقترحات والشكاو ، والتعامل معها.توفر ال -  

ـــار الثـــانى نظـــام للحوكمـــة الرشـــيدة:   -2 ويتحقهههق ههههذا المعيهههار مهههن خهههالل المعي
 :المؤشرات التالية

 توفر القيادة نظامًا إلدارة الروضة يعكت القوانين واللوائه المنظمة للعمل. -أ 
 الروضة. توظف القيادة القوانين واللوائه بما يحقق فاعلية  -ب 
 تطبق القيادة القوانين والتشريعات التى نصت عليها حقوق الطفل. -  

 مجال مبنى الروضة وتجهيزاته:
ويههتم مههن خههالل مبنــى مناســج ومجهــز   ويههتم هههذا المجههال مههن خههالل معيههار واحههد وهههو"     

 مجموعة مؤشرات هى:
 تتوافر بالمبنى البنية الداعمة للممارسة األنشطة المختلفة. -أ 
 أعداد ومساحات القاعات مع أعداد األطفال وخصائص نموهم. تتناسب  -ب 
 تتوافر مساحات بفناء الروضة تلبى احتياجات أداء األطفال لانشطة.  -  
 تتوافر بالروضة مراكز تعلم مجهزة داخل القاعات وخارجها. -د 
 يوجد بالمؤسسة المرافق الصحية الصالحة لالستخدام. -ه 

 مجال معلمة الروضة:
وذلـك ذا المجال من خالل عدة معايير لكل معيار مجموعة مهن المؤشهرات ويتم تحقيق ه     

 على النحو التالى:
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ــتعلم:  -1    ــيم وال ــى التعل ــار األول التخطــيط لعمليت ويتحقههق هههذا المعيههار مههن خههالل المعي
 :المؤشرات التالية

 يخطط المعلم لعمليتى التعليم والتعلم فى ضوء النتائج المستهدفة. -أ 
 عة تحقق النمو المتكامل لشخصية الطفل.يعد المعلم أنشطة متنو  -ب 
 يصمم المعلم أدوات ومواقف لتقويم أداء الطفل. -  

ـــتعلم:  -2 ـــيم وال ـــذ عمليتـــى التعل ـــانى تنفي ويتحقهههق ههههذا المعيهههار مهههن خهههالل المعيـــار الث
 :المؤشرات التالية

 ينمى المعلم جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية لد  الطفل. -أ 
 بما يحقق نواتج التعلم المستهدفة. ينفذ المعلم األنشطة -ج 
 يدير المعلم وقت التعلم بكفاءة بما يناسب قدرات الطفل. -ج 

ويتحقهههق هههذا المعيهههار مههن خهههالل المؤشهههرات المعيــار الثالـــث أســـاليج تقـــويم فعالــة:  -3
 :التالية

 يطبق المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم. -أ 
 واتج التعلم.يستخدم المعلم أدوات ومواقف متنوعة لتقويم ن -ج 
 يعمل المعلم على تحسين أداءات الطفل فى ضوء نتائج التقويم. -ج 

ويتحقهههق ههههذا المعيهههار مهههن خهههالل المؤشهههرات المعيـــار الرابـــة أنشـــطة مهنيـــة فعالـــة:  -4
 :التالية

 يوفر المعلم مناخًا صفيًا داعمًا لعمليتى التعليم والتعلم. -أ 
 الحوار وتقبل الرأ  اآلخر.يوفر المعلم مناخًا صفيًا يشجع الطفل على المناقشة و  -ب 

ويتحقههههق هههههذا المعيههههار مههههن خههههالل المعيــــار الخــــامس ممارســــات داعمــــة للمــــنهج:  -5
 :المؤشرات التالية

 يفعل المعلم المنهج لتنمية مهارات الطفل. -أ 
 تتناسب نواتج التعلم المتضمنة بخريطة المنهج مع طبيعة المرحلة الدراسية. -ج 
 رات الحياتية للطفل.امهيستخدم المعلم أنشطة المنهج فى تنمية ال -ج 
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 متطلبات تحقيق معايير االعتماد بمؤسسات رياض االطفال: خامساً    
 متطلبات تتعلق بمجال   القيادة والحوكمة 

 توفير بيئة تعلم تتمركز حول الطفل بالروضة. -
 وضع نظام لمتابعة أداء المعلمات وتقويمهن. -
 تواصل القيادة مع أسر األطفال بصفة مستمرة. -
 ادة بتطبيق القوانين والتشريعات التى نصت عليها وثيقة حماية الطفل.قيام القي -
 وضع نظام فعال لمتابعة تقدم األطفال فى ضوء نواتج التعلم. -

 

 متطلبات تتعلق بمجال   مبنى الروضة وتجهيزاته 
 توفير مساحات واسعة بقاعات الروضة تتالئم مع عدد األطفال. -
 روضة.استخدام ألوان ذات جاذبية لمبنى ال -
 توفير إرشادات مصورة تساعد األطفال على الحفاظ على نظافة الروضة.  -
 توفير مساحات خاصة بفناء الروضة يلبى احتياجات األطفال.  -
إعهههداد جرفهههة منفصهههلة للقهههائمين بهههإدارة مؤسسهههات ريهههاض األطفهههال الملحقهههة بالمهههدارت  -

 .االبتدائية
 متطلبات تتعلق بمجال   معلمة الروضة 

باعداد أهداف لانشطة قابلة للتنفيذ ومتنوعة لتحقيق النمو المتكامل  قيام المعلمة -
 لشخصية الطفل.

القيام بتحقيق العدالة والمساواة بين األطفال، وتعاملها بأسلوب ديمقراطى مع  -
 الزمالء والمهتمين بتحسين العملية التعليمية.

 ضرورة حصول المعلمة على مؤهل عال تخصص رياض األطفال. -
 حرص على المشاركة فى الدورات التدريبية داخل الروضة وخارجها. أهمية ال -
 ضرورة استخدام أساليب التقويم المناسبة للمواقف المختلفة. -
 توظيف األنشطة الداخلية والخارجية لتقويم آداء أطفال الروضة. -
 استخدام المعلمة استراتيجيات وأنشطة مالئمة لذو  االحتياجات الخاصة. -

 



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113 م2021لسنة  الثالثون و  السادس العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

  مة عيد سيدكريأ/ إيمان محمود محمد  د/  حنان البدرى كمال  د/    متطلبات تحقيق بعض معايير االعتماد  

 اعتماد مؤسسات رياض األطفالسادسًا: مراحل    
 (:157 -156م، 2007وتتمثل هذه المراحل فى)أشرف السعيد أحمد محمد،     
إعههداد المؤسسههة لتقريههر التقيههيم الههذاتى لجميهههع وحههداتها وقههد يسههت رق هههذا التقريههر مههها  .1

 يقرب من ستة أشهر.
د أسهههت إرسههال ههههذا التقريههر إلهههى هيئههة االعتمهههاد التهههى تقههوم بدراسهههته ومراجعتههه لتحديههه .2

 تقويم المؤسسة.
قيام فريق من المقيمين الخارجين التابعين لمؤسسة االعتماد بزيارة المؤسسهة لمراجعهة  .3

 ومناقشة بعض عناصر التقويم الذاتى.
إعالن النتائج فى ضوء ما توصلت إليه زيارة فريق المقيمين والتهى تحهدد مها إذا كهان  .4

 سوف يمنه االعتماد للمؤسسة أم ال.
 اجةسابعًا: المر 

ابتسههام ناصههيف، "واقههع نظههام إدارة المعلومههات فههي إدارة مؤسسههات ريههاض األطفههال  -1
، مجلـــة جامعـــة دمشـــقبمدينهههة دمشهههق مهههن وجههههة نظهههر مهههديرات ريهههاض األطفهههال"، 

 م.2014، العدد الثانى، 30المجلد
، االسهكندرية، دار الوفهاء واقـة االعتمـاد التربـوى فـي المـدارسأحمد إبراهيم أحمد،  -2

 م.2011شر، للطباعة والن
دراسة نظريـة  -الجودة الشاملة والمؤشرات في التعليمأشرف السعيد أحمد محمهد،  -3

 م.2007، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، وتطبيقية
أمانى إبراهيم سعفان، معايير الجودة الشاملة في مؤسسات رياض األطفال الواقع  -4

 م.2008اإلسكندرية،  كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير،والمأمول، 
 م.2005أمل خلف، مدخل إلى رياض األطفال، القاهرة، عالم الكتب،  -5
التربيهة النوعيهة  الهاللى الشربينى الهاللى ، "تطبيق إدارة الجودة الشهاملة فهى كليهات -6

 م2007، كلية التربية، جامعة المنصورة، مشروع بحثىبجامعة المنصورة"، 
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