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 :انمستخهص
عمى الوضع الراىن بمؤسسات رياض األطفال  إلى التعرفىدفت الدراسة الحالية 

بمحافظة قنا من خالل التعرف عمى أىداف رياض األطفال، وأىميتيا، وأىم األدوار التربوية 
 ،التعرف عمى معايير الجودة الشاممة بمؤسسات رياض األطفال ومتطمبات تطبيقيا، و لمعاممين بيا

ير الجودة الشاممة بمؤسسات رياض األطفال بمحافظة وتحديد المشكالت التي تواجو تطبيق معاي
استخدمت الدراسة المنيج  قنا وتقديم حمول مقترحة تساىم في التغمب عمى ىذه المشكالت.

مجموعة من  معممات وموجيات ومديري مؤسسات رياض األطفال  على الوصفي واستبانة طبقت
وجود جوانب قصور عديدة داخل مؤسسات  أمهها:،  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من الحكومية

رياض األطفال الحكومية تؤثر سمبًا عمى أداءىا لمياميا، وتمثمت ىذه الجوانب في كونيا 
مشكالت تعوق التطبيق الفعال لمعايير الجودة الشاممة برياض األطفال، افتقار أغمب مؤسسات 

ل، وجود قصور في تدريب وتأىيل رياض األطفال لمدير متخصص ومتفيم لمرحمة رياض األطفا
إدارة الروضة لمعامالت بيا في مجال الجودة،  ضعف التواصل الفعال بين معممة الروضة 
وأولياء األمور، قمة عقد تدريبات ومؤتمرات وورش عمل تساعد عمى تطوير األداء الميني 

انياتو، ضعف لممعممة، ضعف استخدام طفل الروضة لمحاسب اآللي بصورة بسيطة في حدود إمك
توظيف إمكانات المجتمع المحمي في تنفيذ أنشطة المنيج، ضعف مشاركة أولياء األمور في 
خطط التحسين والتقويم الذاتي بالروضة، ضعف وحدة التدريب والجودة في القيام بعممية التقييم 

مساءلة الذاتي لمردود أنشطتيا عمى العممية التعميمية، ضعف تطبيق إدارة الروضة لقواعد ال
 بموضوعية عمى جميع العامالت بيا. 

 معايير الجودة الشاممة . –المشكالت :  الكممات المفتاحية
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Abstract: 
The present study aimed to identify the current situation in 

Kindergarten institutions in Qena governorate by recognizing the 
importance and objectives of kindergartens and the most important 
educational roles for their employees, Identifying total quality standards 
in Kindergarten institutions and their application requirements, Standing 
on the problems facing total Quality Standards application in 
kindergarten, and Preparing suggested solutions that contribute to 
overcoming these problems in the light of quality requirements.The study 
used the descriptive approach and a questionnaire was applied on a 
number of teachers, supervisors and managers in kindergarten institutions 
in Qena Governorate. The study reached a number of results. The most 
important of which are: There are many short comings within 
governmental Kindergartens institutions have a negative impact on their 
performance, these aspects were in being problems that impeded the 
effective application of total quality standards in kindergartens, Most 
kindergartens lack an understanding and specialized manager for 
kindergartens, there is a lack of training and rehabilitation of kindergarten 
management for workers in the field of quality, the weakness of effective 
communication between kindergarten teacher and parents, lack of training 
sessions, conferences and workshops that help to develop the teacher's 
professional performance  lack of training sessions, conferences and 
workshops that help to develop the teacher's professional performance, 
the weakness of use of child for the computer in a simple way within the 
limits of its possibilities, the weakness of utilization of community 
potential in implementing curriculum activities, poor participation of 
parents in the plans for self-improvement and kindergarten. 
Keywords: Problems - Comprehensive quality Standards. 
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 مقذمت
تعد رياض األطفال من المؤسسات التربوية الميمة في تربية الطفل، لذلك تحرص 
الدولة عمى تطبيق معايير الجودة الشاممة بيذه المؤسسات بيدف تخريج جيل فعال وسوي، ورغم 

المشكالت ذلك توجد العديد من الدراسات واألدبيات السابقة التي تشير إلى أنو يوجد عديد من 
في مؤسسات رياض االطفال خاصة الحكومية طبيق معايير الجودة الشاممة التي تحول دون ت

 منيا، ومن أبرز ىذه المشكالت ما يمي: 
 أوالً: مشكالث تتعلق بإدارة الروضت وتمىيلها.

 مشكلت إدارة الروضت: -1

عمى الرغم من الجيود المصرية المبذولة في تحسين وتجويد العممية التربوية بمؤسسات 
في مؤسسات رياض األطفال الحكومية تعاني من بعض  إدارة الروضة، ال زالت األطفالرياض 

 منصب غالبيتيا ألن مطموب ىو ما وبين قائم ىو ما بين فرق كبير ىناك يزال المشكالت، فال
وبذلك فيي تعيق دورىا في دفع العممية التربوية بشكل صحيح لتحقيق الكيف،  من أكثر الكم عمى

 أىدافيا.
التي تعترض مؤسسات رياض األطفال الحكومية والتي ن أبرز المشكالت اإلدارية وم 

 ( 764، ص3102تعرقل جودة العمل، ومن ىذه المشكالت: ) أمل فتحي عبد الرسول، 
 نقص توافر ميارة صياغة الرؤية والرسالة لمؤسسات رياض األطفال لدى الكثير من -

 المديرين.
 األطفال إلى ميارة التقويم والمتابعة.حاجة معظم المديرين برياض  -

 قصور ميارة االتصال عند معظم مديري مؤسسات رياض األطفال. -

 القصور في أساليب اختيار مديري رياض األطفال حيث يتم بناء عمى األقدمية. -

 قمة توافر الميارات اإلدارية لدى بعض مديري رياض األطفال. -

عمى دورات تدريبية في مجال إدارة مؤسسات قمة حصول الكثير من مديري رياض األطفال  -
 رياض األطفال.

تكرار المسئوليات والواجبات التي يقوم بيا المدير والتي تؤدي إلى نوع من الصراع في  -
األدوار والوظائف، والذي يؤثر بدوره عمى مدى فاعمية العممية اإلدارية وسير العمل)أحمد 

 (.074، ص3113إبراىيم احمد، 
، والمركزية الشديدة وعدم التفويض رقابة وصوريتيا داخل الروضة،قصور أنظمة ال -

والبيروقراطية، وتباين وتعقد اإلجراءات، واالختيار غير السميم لمقيادة المسئولة عن إدارة 
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مؤسسات رياض األطفال أو تمك المسئولة عن تطوير القوانين والموائح التي تحكم سير 
 (.074ابق، صالعمل. )أحمد إبراىيم احمد، مرجع س

عدم كفاية اإلعداد العممي لألخصائيات االجتماعيات العامالت في مجال الطفولة من وجية  -
 م(.0666نظرىم بما يؤىميم لمعمل في ىذا المجال. )محمد عبد العزيز الدسوقى، 

وجود عجز في الخطط التربوية لممشرفات اإلداريات في الروضة وعدم وجود خطة عمل  -
روضة، االفتقار لجداول معتمدة  بالروضة، قمة تنظيم السجالت بالروضة، تقدم لمعاممين بال

تناقض تخصصات العامالت بالروضة مع المسئوليات المنوطة لين، وافتقار العممية 
 (. 32، ص3103التعميمية بالروضة لوجود الترابط بين إدارتيا. )رشا عثمان خميفة عثمان،

طفال المرحمة ال تستمر طوال أيام األسبوع ؛ مما يؤثر التغذية والرعاية الصحية التي تقدم أل -
 (.03، ص3103عمى صحة الطفل واستيعابو. )أميرة رضا مسعد السعيد،

افتقار إدارة الروضة إلى تفعيل الوظائف اإلدارية المحددة في: قصور عممية التخطيط لتحديد  -
ت بالروضة، وغياب المناخ احتياجاتيا ومستمزماتيا، واغفال المدير لميام ومسئوليات العامال

التنظيمي، وافتقار مدير الروضة لميارة توزيع العمل عمى العامالت بالروضة حسب 
اختصاصاتيم، وقمة متابعة المدير لخطة العمل المحددة بين العامالت بالروضة، وقمة 

العامة  مناقشة المدير لمتوجييات والنشرات والتقارير الصادرة من الجيات المسئولة أو اإلدارة
لرياض األطفال، افتقار مدير الروضة ألساليب التوجيو وبرامجو، وقمة تشجيع مدير الروضة 
لمعامالت واستخدام الحوافز لمعامالت األكثر كفاءة، واغفال مدير الروضة القيام بوظائف 
اإلشراف عمى تنفيذ برامج العمل بالروضة، واىمال مدير الروضة المشكالت التي تحدث في 

ضة، وعدم الوقاية من األخطاء قبل حدوثيا، وقمة مسايرة المدير ألحدث التطورات لخطة الرو 
 (. 323-322، ص ص3105العمل بالروضة. )إبتسام محمد عبدالاله محمد، 

داريًا والداعمة لفكر الجودة، وضعف إعداد إدارة  - ضعف توافر القيادة المؤىمة تربويًا وا 
اخصائيين( لنشر ثقافة الجودة، وضعف تقديم  –قيادات  –الروضة لمعاممين بيا ) معممين 

اإلدارة التعميمية دلياًل واضحًا عن كيفية تطبيق الجودة، وقمة توافر إدارة الروضة الكوادر 
المدربة ألعمال الجودة، وضعف اىتمام القيادة بوجود األخصائي النفسي، وضعف  البشرية

اىتمام القيادة بتفعيل دور األخصائي االجتماعي، وضعف توفير القيادة بيانات لتتبع مستوى 
أداء المتعممين في ضوء نواتج التعمم المستيدفة، وضعف سن القيادة الئحة داخمية لتحفيز 

 (. 202-203، ص ص 3102ل محمد السيد،العامالت بيا. )أما



 بعض انمشكالث انتي تىاجه تطبيق معايير انجىدة انشامهت بمؤسساث رياض األطفال وسبم مقترحت نحهها 

  وىر انهذي أحمذ محمذ حفىي أ/       د/ وىسي أحمذ فؤاد         انسيذأ.و.د/ محمذ سيذ محمذ 

 

 

 -171-   9102   يىاير                                                          وانثالثىن  انثامهانعذد 

عدم وجود جياز إداري متخصص لرياض األطفال مستقل عن إدارة المدرسة االبتدائية،  -
معممة  -معممة اولى–وكيمة  -والييكل الوظيفي غير مكتمل في معظم الروضات )مدير

زارة عمى طبيبة(، وتركيز اىتمام القرارات والنشرات الواردة من الو  –أخصائية اجتماعية 
تنظيم الجوانب اإلدارية عمى حساب الجوانب التعميمية، وضعف جدية إدارة الروضة نحو 
تطبيق إدارة الجودة الشاممة، وكثرة األعباء الممقاة عمى عاتق موجيات رياض األطفال. 

 (. 202-203، ص ص 3102)عبد الستار محروس عبد الستار،
قدمية وليس بالكفاءة مما ييدر الكثير من اختيار بعض موجيي عموم رياض االطفال باأل -

الجيود المبذولة  من أجل التطوير، والعجز الكمي والكيفي في موجيات رياض االطفال 
عمى مستوى الجميورية، وعدم تخصص البعض من موجيات رياض األطفال، وبالتالي 

وزيادة األعباء  فقدان القدرة عمى فيم طبيعة العمل، وقمة برامج التنمية المينية لمموجيات،
اإلدارية والفنية عمى التوجيو الفني برياض األطفال في ضوء التوسعات التي تتم عمى مستوى 
المحافظة، وفي األدوار الجديدة لمتوجيو في دعم المنيج الجديد، وجمود بعض الموجيات في 

، ص 3107بعض اإلدارات والمديريات وعدم قبولين لثقافة التغيير. )راندا ايمن محمد، 
 (.  311-266ص

 مشكلت التمىيل بالروضت: -2

إن من أبرز جوانب الضعف التي تعاني منيا مؤسسات رياض األطفال الحكومية  
ىو نقص المخصصات المالية المتاحة وعدم ايجاد مصادر بديمة لتمويل ىذه المؤسسات مما 

 يعيق تطبيق معايير الجودة الشاممة بمؤسسات رياض األطفال.
ولقد أشارت الكثير من األدبيات والدراسات السابقة أن مؤسسات رياض األطفال تعاني من  

 مشكالت في عممية التمويل من أىميا:
اشتراك إدارة الروضة مع إدارة المدرسة في ميزانية واحدة، وضعف الميزانيات المرصودة  -

عمل عمى توزيع لتطبيق الجودة الشاممة برياض األطفال، كما أن إدارة الروضة ال ت
المخصصات المالية عمى األنشطة التربوية التي رصدت ليا،  ووجود قيود شديدة في 
استخدام الميزانية المخصصة لتمبية احتياجات الروضة، واعتماد النسبة المالية المقررة من 
الوزارة عمى عدد األطفال الموجودين فقط. )عبد الستار محروس عبد الستار، مرجع سابق ، 

 (.202ص
ضعف الجيود الحكومية في تمويل مؤسسات رياض األطفال، واالعتماد عمى رسوم التحاق  -

األطفال في تحديد ميزانية الروضة ، وعدم استقالل ميزانية رياض األطفال عن ميزانية 
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المدرسة األم، وضعف المشاركة المجتمعية في تمويل مؤسسات رياض األطفال. )رضا 
 (.45، ص3100سمير حسني ، 

وتوصمت الدراسة الحالية إلى وجود مشكالت في عممية التمويل بالمدارس الحكومية 
منيا ميزانية الروضة غير كافية لسد احتياجات القاعة من الوسائل التعميمية لتطبيق األنشطة، 
عدم وجود خطة من إدارة الروضة عن كيفية اإلدارة الجيدة لمتمويل، وعدم التوظيف الكفء 

روض والمنح من المؤسسات الدولية أو من الدول والييئات األجنبية وأن تتضمنيا والمثمر من الق
حسابات اإلنفاق والموازنة لموزارة، واالرتفاع النسبي لممصروفات برياض األطفال وخاصة في 

 المدارس التجريبية.

 ثانياً: مشكالث تتعلق بمعلمت الروضت:
المشكالت المينية التي تؤثر سمبًا عمى تعاني معظم معممات رياض األطفال من بعض 

سناد بعض الميام اإلدارية إلى جانب  أداءىا نتيجة لكثرة عدد األطفال في القاعة الواحدة، وا 
المسئولية الكبيرة الممقاة عمى عاتقيا، وضعف قدرتيا في السيطرة عمى األطفال نتيجة لوجود 

 قصور في تأىيميا بشكل مناسب.
كالت التي تؤثر سمبًا عمى أداء معممات رياض األطفال، وبالتالي وتوجد العديد من المش

تؤثر عمى تطبيق معايير الجودة الشاممة بمؤسسات رياض األطفال الحكومية، حيث أكدت 
 األدبيات والدراسات السابقة فيما يمي:

 

عدم كفاية معممات رياض األطفال الستيعاب الزيادة المنشودة، ووجود عجز في معممات  -
األطفال المؤىالت تربويًا ومينيًا، مما قد يؤدي إلى االستعانة ببعض المعممات غير  رياض

 ( .032 -037ص ص  3101المتخصصات. )عزة جالل مصطفى، 
قمة وعي معممة الروضة بتنظيم المعارض الفنية لعرض اإلنتاج الفني لألطفال، كما تعاني  -

العالقات والتعاون بين والموجيات الغالبية العظمى من معممات رياض األطفال الفتقار 
 (.056والمعممات. )رشا عثمان خميفة عثمان، مرجع سابق ، ص

معاناة أغمب معممات رياض األطفال من ضعف التواصل بينين وبين إدارة المدرسة، وبين  -
بعضين البعض، وافتقار مؤسسات رياض األطفال إلى معممات متخصصات ومؤىالت 

 (.325، ص3102دالاله ، تربويًا. )ابتسام محمد عب

معاناة أغمب معممات رياض األطفال من صعوبة الترقي الميني، والغالبية العظمى من  -
معممات رياض األطفال ال يحصمن عمى المنح الدراسية أو البعثات الخارجية، أماكن وأوقات 
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ثة في التدريب وورش العمل لمعممات رياض األطفال لتدريبين عمى األساليب التربوية الحدي
 (.032، ص3102تربية الطفل)صابرين نشأت عبد الرازق عبد الاله، 

وجود عجز في معممات التربية الموسيقية في معظم الروضات، وقمة الوقت المتاح لدى  -
المعممات لتطبيق الجودة الشاممة بالروضة، والتزام المعممات بالنمطية في إدارة مسئولياتين 

 (.215الستار، مرجع سابق ، ص بالروضة )عبد الستار محروس عبد

 ثالثاً: مشكالث تتعلق بطفل الروضت.
تعاني مؤسسات رياض األطفال الحكومية  من كثافة عالية في عدد األطفال المتقدمين 
عن الحد المطموب لمكثافة، األمر الذي أدى إلى زيادة عدد األطفال في القاعة الواحدة، مما يؤثر 

مة لألطفال، ومن ثم يقل االىتمام بتنظيم بيئة تعمم الطفل وتقمل من سمبًا عمى جودة البرامج المقد
فاعمية الطرق واألساليب المستخدمة في تحقيق نواتج التعمم المستيدفة في ضوء مؤشرات محتوى 
المنيج، كما يترتب عمى ىذه الكثافة عدم قدرة المعممة عمى مراعاة الفروق الفردية بين األطفال، 

 رة عمى اكتشاف شخصياتيم والمشكالت السموكية التي يعانون منيا.وبالتالي عدم القد
مجموعة من المشكالت التي تؤثر عمى طفل الروضة وبالتالي تؤثر عمى تطبيق وتوجد 

 معايير الجودة الشاممة في ضوء نواتج التعمم المستيدفة من أىميا:
الكثير من مؤسسات رياض األطفال تجد نفسيا مرغمة عمى تجاوز أعداد األطفال المقبولين   -

، نتيجة لقمة أعداد مؤسسات رياض األطفال، ويترتب عمى ذلك ارتفاع كثافة األطفال 
بقاعات رياض األطفال ، وتؤثر ىذه الكثافة العالية عمى تنفيذ البرامج، ومن ثم يقل االىتمام 

تعمم الطفل، وتقمل من فاعمية الطرق واألساليب المستخدمة في تنفيذ البرنامج. بتنظيم بيئة 
 (.33، ص3117)عاطف عدلي فيمي، 

وجود أطفال لدييم مشكالت سيكولوجية دون وجود أخصائية نفسية، ومرشدة اجتماعية تعين  -
عممة المعممة عمى حل ىذه المشكالت، وتنوع أساليب التنشئة األسرية، مما يصعب عمى الم

التعامل معيم، ومعاناة معممات رياض األطفال من ضعف ميارات االتصال بين المعممات 
واألطفال، وكثرة خالفات األطفال مع بعضيم )صابرين نشأت عبد الرازق، مرجع سابق، 

(، وضعف استخدام الكمبيوتر بصورة مبسطة. )أمال محمد السيد ، مرجع سابق، 030ص
 (.    2ص

ء األمور في حل بعض المشكالت التي يعترض ليا أطفاليم، غياب ضعف مشاركة أوليا -
دور الروضة في توعية األسر باألساليب التربوية السميمة لرعاية أبنائيم ، وغالبية الروضات 
تفتقد لوجود أخصائيات اجتماعيات، لالىتمام بالحالة النفسية واالجتماعية لمطفل، وعدم 
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ال، وجميع الروضات تفتقد وجود معممات متخصصات تناسب أعداد المعممات وأعداد ألطف
في التربية الموسيقية ، والتربية الرياضية، والتربية الفنية، ومعظم الروضات تفتقد لوجود 

، ص، ص 3100طبيب دائم لالىتمام بحالة الطفل الصحية. )رضا سمير حسني سعد،
 (.46-44ص

ويمكن تفسير ذلك بتركيز المعممات  عدم مشاركة األطفال بنسب كبيرة في األنشطة المختمفة -
عمى عمميات القراءة والكتابة، ومعظم األطفال ال يعبروا عن آرائيم بكل حرية وديمقراطية، 
وقد يرجع ذلك إلى عدم استخدام المعممات لألسموب الديمقراطي مع األطفال، وعدم قدرة 

وقد يرجع ذلك إلى عدم معظم األطفال عمى إعادة سرد قصة بالمغة اإلنجميزية بعد سماعيا 
التنوع في طريقة تقديم القصة مما يقرب مضمونيا إلى ذىن الطفل ويسيل عمية إعادة 
سردىا، وضعف مشاركة األطفال في متحف الطفل وقد يرجع ذلك إلى ضعف في ميارات 
المعممات إلعداد متحف الطفل واستخدام األنشطة المتحفية في تنمية المفاىيم والميارات 

 (.333، ص3102فة لمطفل. )جمال الدين إبراىيم محمود، المختم

 :رابعاً: مشكالث تتعلق بالمنهج والبرنامج التربىي
يوجد الكثير من المشكالت التي تواجو تحقيق المنيج والبرنامج التربوي لنواتج التعمم     

نب المستيدفة في ضوء معايير الجودة حيث إن البرنامج برياض األطفال يتضمن بعض جوا
القصور منيا: إىمال بعض األنشطة واالىتمام بأنشطة عمى حساب أنشطة األخرى، كما أنو ال 

 (. 013يراعي الفروق الفردية، وصعوبة تنفيذه. )صابرين نشأت عبد الرازق ، مرجع سابق، ص
 اض األطفال الحكومية أثناء تنفيذوتوجد بعض المشكالت التي تعاني منيا مؤسسات ري

 أىميا:األنشطة من 

رات لممارسة األطفال ضعف انتظام األطفال في الحضور يوميًا لمروضة، وقمة وجود حج -
والعجز في بعض التجييزات واألدوات المادية التي تستخدم بكثرة في برامج األنشطة، 

 ( .032 -037األنشطة اليومية. )عزة جالل مصطفى، مرجع سابق، ص ص 
ىج واألنشطة بالروضة لمواكبة تحديات العصر، وقمة قمة اىتمام رياض األطفال بتنوع المنا -

االىتمام باألنشطة الموسيقية والمسرحية لما ليا دورًا بارزًا في تشكيل سموك األطفال والترويح 
نما تكتفي  عن النفس، وقمة االىتمام باألنشطة المكتبية وال توجد حجرة مخصصة لممكتبة، وا 

وافتقار البرنامج التربوي لمقيم الجمالية وبعض  بوجود ركن المكتبة داخل قاعة النشاط ،
الجوانب المختمفة التي تنمي من سموك الطفل، ووجود قصور في المنيج التربوي وافتقاده إلى 
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خبرات عممية وحياتية بو، وعدم اىتمام معظم مؤسسات رياض األطفال باألنشطة الرياضية. 
 (.056-055)رشا عثمان خميفة عثمان، مرجع سابق، ص ص 

وتركيزه عمى تعميم األطفال القراءة ، تركيز المنيج عمى الجوانب المعرفية فقط لدى األطفال -
والكتابة والحساب باألساليب التقميدية، وضعف اىتمامو باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 
واغفالو عممية التقويم الدوري لألطفال، ويحد المنيج من قدرة االطفال عمى االكتشاف 

ىمالو لمفروق الفردية بين األطفال، ووجود ىدر في الوقت أثناء تنفيذ البرنامج واالبت كار، وا 
وافتقاد المقررات التربوية بالروضة لمبساطة والوضوح والجاذبية، وقمة توافر  ،اليومي لمروضة

أدلة عمل ترشد المعممة في تنفيذ البرنامج التربوي، وقيام أغمب رياض األطفال بتدريب 
عمى الكتابة رغم مخالفة ذلك لما تتضمنو الالئحة التنفيذية لقانون الطفل، عالوة األطفال 

عمى ذلك يقوم أولياء األمور بتشجيع ىذا التوجو الخاطئ ظنًا منيم أن ذلك سيكون لو مردود 
إيجابي عمى تعميم أبنائيم مما أدى إلى غياب دور األنشطة في التعميم وانتشار ظاىرة 

ي مرحمة رياض األطفال، وضعف الميزانية المقررة لألنشطة التربوية الدروس الخصوصية ف
برياض األطفال، وعدم توافر الوقت الكافي لمزاولة األنشطة التربوية، وعدم تقبل االطفال 
األنشطة التربوية المتاحة، وعدم اقتناع اإلدارة وأولياء األمور بأىمية األنشطة التربوية 

 (.200-201بد الستار، مرجع سابق، ص صلمطفل. )عبد الستار محروس ع

 عدم إلى ذلك سبب ويرجع األمر لولي وال لمطفل وال لممعممة واضحة أىداف لو ليس المنيج أن -

 األمور أولياء مشاركة وعدم مصر في األطفال رياض لمناىج وثابتة واضحة وجود رؤية

 عدم كذلك المصري، المجتمع ظروف ضوء في المنيج أىداف في وضع والمعممات واألطفال

الجديد، كما أن أنشطة  المنيج عمى التدريب من القدر الكافي عمى المعممات جميع حصول
التعميم والتعمم ال تتيح لألطفال فرص لمحاكاة المواقف الحياتية والمشكالت المعاصرة واقتراح 

واستخدام الحمول، وقد يرجع ذلك إلى أسموب التعميم الذى ال يعتمد عمى حرية الرأي 
األسموب الديمقراطي مع األطفال في الروضة ، وكثرة عدد األطفال بالقاعة مما يمثل عبئًا 

 (.334عمى المعممة)جمال الدين ابراىيم محمود، مرجع سابق، ص

عدم تحقيق المناىج لميدف االول من أىداف رياض األطفال، وىو التنمية الشاممة والمتكاممة  -
كية واالنفعالية واالجتماعية والخمقية، مع األخذ في االعتبار لكل طفل في المجاالت الحر 

الفروق الفردية، وعدم فاعمية البرامج واألنشطة والميارات المتعددة، التي تنمي القدرة عمى 
اإلبداع والتفكير، وغياب فمسفة فروبل التي تقوم عمى التعمم من خالل المعب والنشاط الذاتي. 
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، والذي يمثل المحور االساسي لتطبيق مؤشرات معايير (060، ص3117)أسماء عواد، 
 محتوى المنيج والبرنامج التربوي في ضوء متطمبات الجودة الشاممة.   

 خامساً: مشكالث تتعلق بالمباني والتجهيزاث الفنيت.
تفتقر مؤسسات رياض األطفال لتوافر التجييزات المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة، 

خدام قاعة النشاط لممارسة األنشطة في األركان المخصصة ليا، وقمة ووجود قصور في است
 اىتمام الروضة بالمقاعد والمناضد المناسبة لمطفل.

ومن خالل العديد من الدراسات تبين وجود مشكالت من ناحية مبنى الروضة وتجييزاتو 
 من أىميا: 

بالوسائل التعميمية المناسبة عدم مناسبة معظم مباني رياض األطفال لضيقيا وعدم تجييزىا  -
لمطفل، وعدم صالحية المرافق الموجودة بيا، وقمة المرافق المناسبة لألنشطة بيا، وقمة 
التجييزات مما يؤثر عمى األنشطة بمؤسسات رياض األطفال، وافتقار مكتبة الروضة إلى 

ية، وافتقار معظم الكتب الحديثة، وعجز في توفير األجيزة الخاصة حسب المواصفات التربو 
ألعمار األطفال، ونقص الوسائل واألجيزة  مؤسسات رياض األطفال إلى األثاث المناسب

واأللعاب التي تخدم األركان، ونقص التجييزات المطموبة لمؤسسات رياض االطفال من: 
مرافق صحية مطابقة  -فناء –قاعات كافية ألعداد األطفال   -حجرات لممعممات 

مكتبة متخصصة لألطفال، وافتقار أغمب مؤسسات  –سب آلي قاعة حا –لممواصفات 
رياض االطفال التابعة لممدارس الحكومية لمبنى مستقل عن تمك المدارس، وعدم مطابقة 
أغمب مباني رياض األطفال لممواصفات اليندسية المطموبة، وتفتقر أيضًا إلى التيوية 

إلى توافر مستمزمات األمن  واإلضاءة الجيدة، وافتقار معظم مؤسسات رياض األطفال
والسالمة مثل: وجود قاعات األطفال في األدوار العميا، وعدم وجود طفاية حريق لتفادي 

() صابرين نشأت 336:321، ص ص 3103حدوث الحرائق. )عفاف محمد فؤاد حمادي،
 (.325( )ابتسام محمد عبدالاله، مرجع سابق، ص033عبد الرازق، مرجع سابق، ص

ظمى من مؤسسات رياض األطفال بجنوب صعيد مصر تفتقر إلى المساحات الغالبية الع -
الخضراء والحدائق، وقمة اىتمام رياض األطفال بتزيين المبنى باإلضافة إلى اغفال الروضة 
ألىمية الطالء لقاعة النشاط ولمبنى الروضة باأللوان الزاىية، وعدم مناسبة حجم المبنى مع 

التي يجب أن يمارسيا األطفال، ومعظم دور رياض  عدد األطفال ومع حجم األنشطة
األطفال ال يوجد بيا فناء مستفل عنيا، وقمة كفاية المرافق الصحية من حيث العدد 
واالرتفاعات، وافتقار مؤسسات رياض األطفال لتوافر التجييزات المناسبة لذوي االحتياجات 
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ة لمطفل. )رشا عثمان خميفة الخاصة، وقمة اىتمام الروضة بالمقاعد والمناضد المناسب
 (.055-054عثمان، مرجع سابق، ص ص 

يتضح مما سبق أن معظم مؤسسات رياض األطفال تعاني من مشكالت تعوق تطبيق    
معايير الجودة الشاممة وخاصة فيما يتعمق بمبني الروضة وشكميا العام، وما يتعمق بالمرافق 

الفنية التي بداخمو، ولكي نتمكن من التطبيق الصحية والتعميمية، باإلضافة إلى التجييزات 
الفعال لمعايير الجودة الشاممة داخل مؤسسات رياض األطفال الحكومية، يجب توجيو االىتمام 
بمبنى الروضة وتجييزاتو بحيث يكون مطابقًا لمدليل اإلرشادي لبيئة الروضة ، في ضوء 

لممواصفات والشروط اليندسية والفنية  يكون مطابقاً  وبذلكالمعايير القومية لرياض األطفال، 
 والصحية المطموبة.

 سادساً: مشكالث تتعلق بالمشاركت المجتمعيت:
تقاس جودة المشاركة المجتمعية بمدى التواصل والتفاعل بين إدارة المؤسسة التعميمية 
وأولياء األمور، وأعضاء المجتمع ووكاالت الخدمة المرتبطة بطريقة آمنة، ومدى تطوع بعض 
المؤسسات بالمشاركة في تطوير التعميم، ومساندة االحتياجات التعميمية، وكذلك توصيل أىداف 
المؤسسة التعميمية وحاجاتيا، وىيئتيا التعميمية، وأولياء األمور والمجتمع، وتوصيل المعمومات 

يجاد بيئة تشجع  وتدعم إلى أولياء األمور والمجتمع، فضاًل عن العالقة الفعالة مع المجتمع، وا 
آراء أولياء األمور وأفراد المجتمع لتوضيح كيف تفي المؤسسات التعميمية باحتياجاتيم، وكذلك 
دمج اآلباء والمجتمع في تطوير األىداف والرؤى وتحسين الخطط والبرامج المدرسية. )رضا 

 (.  035، ص3101ابراىيم المميجي ، مبارك عواد البرازي،
عية في تحقيق التواصل الفعال مع الروضة لممناقشة في وتكمن أىمية المشاركة المجتم   

تخطيط ومناقشة البرامج التربوية ومتابعتيم ومناقشة مشكالتيم السموكية، وكذلك متابعة 
وتحقيق التعاون والتكامل  تحصيميم الدراسي، ومساعدة الروضة عمى إيجاد مصادر لمتمويل،

باالنتماء، وبذلك فيي تمكن الروضة من  بين وحدات المجتمع المختمفة، وتوفير إحساس قوى
 .يا في تطبيق معايير الجودة الشاممةتحقيق أىدافيا وزيادة فاعميت

() أمال محمد السيد، 311وترى بعض الدراسات )راندا ايمن محمد، مرجع سابق، ص   
( )عبد الستار محروس عبد الستار، مرجع سابق، ص ص 3-2مرجع سابق، ص ص 

يد من المشكالت  وأوجو القصور التي تتعمق بمجال المشاركة المجتمعية ( وجود العد202:207
والتي تؤثر عمى أداء مؤسسات رياض األطفال من القيام بوظائفيا في تحقيق تطبيق معايير 

 الجودة الشاممة منيا:
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 قمة الوعي بأىمية التربية في مرحمة الطفولة المبكرة. -
 أطفاليم برياض األطفال.ضعف توعية أولياء األمور بأىمية إلحاق  -

عداد طفل ما  - انخفاض المشاركة في االتفاقيات والمعاىدات والخطط الدولية المتعمقة بتربية وا 
 قبل المدرسة.

 انخفاض تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في مجال تربية الطفولة المبكرة. -

 ات رياض األطفال.قمة إشراك أولياء األمور في تحقيق جودة العمميات التعممية في مؤسس -

عدم توافر آلية عممية مناسبة لتنفيذ التفاعل والتعاون مع قيادات وىيئات المجتمع المحمي  -
 ومؤسساتو. 

ضعف مشاركة أولياء األمور في التقويم الذاتي وخطط التحسين بالروضة وضعف مشاركة  -
 أولياء األمور في تفعيل تشريعات حقوق الطفل.

 تدريبات( لإلرشاد التربوي ألولياء األمور. –وعة )ندوات ندرة عقد الروضة أنشطة متن -

يجابية. -  ضعف تعامل إدارة الروضة مع الشكاوي والمقترحات بموضوعية وا 

قمة وجود أنشطة المشاركة المجتمعية، وضعف مشاركة الروضة ممثمين عن أولياء األمور  -
 العممية التعممية.دفاع مدني( في تطوير  -إسعاف –ومؤسسات المجتمع المحمي )مطافئ 

مكتبة( لخدمة  –معمل كمبيوتر  –ضعف توظيف الروضة إمكاناتيا المادية )مالعب  -
 المجتمع المحمي.

ضعف استفادة الروضة من خبرات المؤسسات التعميمية المناظرة ليا )الروضات( والمجتمع  -
 المحمي في تطوير المشاركة المجتمعية.

محو أمية( لخدمة  -برامج توعية –)برامج تدريب ضعف توظيف الروضة إمكاناتيا البشرية  -
 المجتمع المحمي.

 ضعف المشاركة المجتمعية في دعم تطبيق إدارة الجودة الشاممة برياض األطفال. -

 االعتقاد السائد لدى اآلباء بأن الروضة وحدىا ىي المسئولة عن وتعميم تربية األطفال. -

 لروضات وأىم احتياجاتيا.غياب دور اإلعالم في نشر القضايا المتعمقة با -

ندرة تنظيم ندوات ومؤتمرات بالروضة لنشر ثقافة الجودة الشاممة لدى أعضاء المجتمع  -
 المحمي.

 ال يوجد مجمس أمناء خاص بمرحمة رياض األطفال. -

يتضح مما سبق وجود مجموعة من المشكالت تعوق تحقيق المشاركة المجتمعية داخل 
مفيوم المشاركة المجتمعية، وعدم وضوح الموائح والقوانين  مؤسسات رياض األطفال، منيا غياب
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التي تنظم التعاون بين مؤسسات رياض األطفال ومؤسسات المجتمع المحمي، وتقمص دور 
األسرة في مساندة التعميم، وغياب دور مؤسسات المجتمع المحمي في توعية المجتمع بأىمية 

غياب دور اإلعالم في توعية المجتمع بأىمية المشاركة المجتمعية في دعم وتطوير التعميم، و 
 المشاركة الفعالة في تطوير التعميم، ودعم ثقافة الجودة الشاممة داخل مؤسسات رياض األطفال.

 مشكالث تتعلق بضمان الجىدة والمساءلت:

يتكون نظام ضمان الجودة من بعض العناصر المتداخمة منيا: أنو أداة لمتقويم والتنسيق 
اإلجراءات، وخطة تفصيمية عن كيفية تطبيق نظم الجودة ووضع إجراءات عامة وواضحة بين 

لمجميع، وتحديد إجراءات المراجعة والمحاسبية والتقييم المستمر، وعمل سجالت خاصة بالمؤسسة 
 (.41)رضا إبراىيم المميجي، مبارك عواد البرازي، مرجع سابق، ص. التي يراد تقييم جودتيا

مي يقوم عمى بناء الجودة في مكونات النظام نفسو، أي مدخالتو منحى نظاوىو 
وعممياتو ومخرجاتو لكي نضمن أن الموارد تنفق وتوجو وفق الخطط واألىداف والمعايير و 
مؤشرات األداء المتفق عمييا بيدف تحقيق المزيد من التحسين وبصورة مستمرة، إلنجاز أىداف 

 .ذات قيمة عميا

جراءات تقييمية تقوم بيا إحدى وتعرف ضمان الجودة ع مى أنيا إدارة نظامية وا 
المؤسسات التعممية، أو نظام لتوجيو وتقييم األداء لضمان تحقيق جودة المخرجات وتحسين 

 (.07، ص3101مستوى اإلنجاز.) سعاد بسيوني عبد النبي، وشريف عبد اهلل سميمان، 
الجودة وبمراجعتيا مع أداء وينظر إليو عمى أنو جميع األنشطة المطبقة ضمن نظام 

المؤسسة التربوية يتضح أن المؤسسة قادرة عمى تمبية متطمبات الجودة ولذا فإن ضمان الجودة 
يعتمد عمى مبدأ الوقاية ومنع حدوث األخطاء والمشاكل لذلك فيو يعد أسموبًا وقائيًا.) سامية 

 (30، ص3116محمد جاويش، 
يا تضبط أعمال الروضة، ُوتشعر عامالت وتكمن أىمية المساءلة التربوية في أن

نجاز وظائفين وفق ما تقتضيو مصمحة الروضة، ووفق ما  الروضة بأن عمييم تأدية ميامين، وا 
 .تورده القوانين واألنظمة
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ويوجد عديد من المشكالت التي تتعمق بتطبيق معايير ضمان الجودة والمسائمة تحول 
سسات رياض األطفال والتي منيا:)أمال محمد السيد، دون تطبيق معايير الجودة  الشاممة في مؤ 

-53رضا ابراىيم المميجي ، مبارك عواد البرازي، مرجع سابق، ص ص() 3مرجع سابق ص
 (34-33، ص ص3101رشاد عمي عبد العزيز، إيناس يسري سميم، ()55
التقويم ضعف مشاركة الروضة ممثمين عن أولياء األمور والمجتمع المحمي في تنفيذ خطة  -

 الذاتي.
 ضعف قيام الروضة بعمل تدريبات لمكوادر البشرية عمى أعمال التقويم الذاتي. -

ندرة قيام الروضة بعمل خطط التحسين الذاتي مرتبطة ارتباطًا حقيقيًا بنتائج التقويم الذاتي  -
 وأولويات التطوير ونواتج التعمم.

ة ومعتمدة عمى تطورات تطبيق المؤسسات التعميمية ألىداف بسيطة جدًا ومتواضع -
وتحسينات تمت ببطء في األداء الوظيفي مثل التقييم، وتعدد المستفيدين من المؤسسات 
التعميمية، يترتب عميو صعوبة تحديد األولويات، والخدمات الواجب توافرىا مع صعوبة تحديد 

الواعية  معايير قياس مدى جودة الخدمات، والتركيز عمى تقييم األداء، وليس عمى القيادة
 التي تساعد األفراد في تحقيق مستوى عال من األداء.

عدم اإللمام باألساليب اإلحصائية لضبط الجودة، وتوقع النتائج السريعة التي يمكن أن  -
 تجنييا الروضة من تطبيق إدارة الجودة.

 عدم وجود نظام فعال لالتصاالت والتغذية الراجعة. -

 ن أعضاء فريق العمل أو بين فرق العمل ببعضيا.قمة وجود االنسجام والتناغم سواء بي -

التأخر في إيصال المعمومات عمى اإلنجازات التي يحققيا العاممون والفرق في الوقت  -
 .المناسب

 نتائج البحث:
 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أىميا:

بما يؤثر زيادة كثافة الفصول في مؤسسات رياض األطفال الممحقة بالمدارس الحكومية ،  (0
 سمبًا في جودة التربية في مرحمة الطفولة المبكرة.

في تحقيق برامج رياض األطفال لنواتج التعمم المستيدفة لتحقيق وجود جوانب قصور  (3
 معايير محتوى المنيج في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال.

 ضعف الميزانية المخصصة لمكتبة الروضة. (2
 افتقار مؤسسات رياض األطفال إلى المعايير المتعمقة بمبنى الروضة وتجييزاتيا.   (7
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 تفتقر مؤسسات رياض األطفال إلى ىيكل إداري مدرب ومستقل عن إدارة المدرسة. (2
عدم اقتناع بعض القيادات اإلدارية برياض األطفال بتطبيق معايير الجودة نتيجة  (3

افز المعنوية وضآلة المكافآت العينية وعدم القناعة النخفاض الروح المعنوية، ولغياب الحو 
 بجدوى البرامج التدريبية.

تفتقر أغمب مؤسسات رياض األطفال لمدير/مديرة متخصص/متخصصة في رياض  (4
 األطفال. 

 قمة معالجة المشكالت السموكية التي يعاني منيا األطفال داخل القاعة. (5
 مة البيئة والمجتمع المحمي.ضعف مشاركة الروضة في المجاالت التطوعية لخد (6

قمة مشاركة الروضة ألعضاء المجتمع المحمي في تطوير العممية التعميمية ودعم تطبيق  (01
 إدارة الجودة الشاممة.

 ضعف قيام فريق ضمان الجودة والمساءلة بعمميات المراجعة الداخمية ألداء الروضة. (00
الذاتي المرتبطة بنواتج بعض مؤسسات رياض األطفال لم تيتم بعمل خطط التحسين  (03

 التعمم، وكذلك المرتبطة بنتائج التقويم الذاتي.
قمة وجود أخصائية اجتماعية ونفسية تعين المعممة عمى حل المشكالت السموكية داخل  (02

 القاعات.
 نقص التجييزات الخاصة بوسائل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت داخل القاعات. (07

 التىصياث.
 اء روضات جديدة لألطفال الستيعاب أكبر عدد ممكن من األطفال ضرورة التوسع في إنش

 وتقميل الكثافة داخل القاعات. 
  تدبير الموارد المادية الالزمة لمواجية مشكالت التمويل وقصور اإلمكانات المالية لتطبيق

معايير الجودة الشاممة بمؤسسات رياض األطفال وذلك من خالل زيادة الميزانية 
 األطفال مع مساىمة رجال األعمال والشركات في التمويل. المخصصة لرياض

  تدريب وتأىيل العامالت بالروضة عمى كيفية تطبيق آليات الجودة وتحقيق التميز في
 األداء.

  تفعيل دور القيادات الشابة من معممات رياض األطفال القادرات عمى قيادة النظام بكفاءة
 ة.واقتدار وصنع القرار بعيدًا عن المركزي

  العمل عمى تزويد مؤسسات رياض األطفال الممحقة بالمدارس الحكومية بوسائل تكنولوجيا
 المعمومات واالتصاالت.
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  ضرورة بناء روضات جديدة عمى أن يراعي بيا الشروط اليندسية لمواصفات مبنى
 الروضة.

 ييم أن يعمل فريق ضمان الجودة بتدريب فريق التقييم الذاتي بالروضة عمى كيفية التق
 وكيفية استخدام األدوات لتقييم ممارسات مجال ضمان الجودة والمساءلة.

  االشراف المستمر عمى عممية التقييم الذاتي بالروضة وأن يعمل فريق التقييم الذاتي بعمل
 تقرير عن كل تقييم في كل مجال من مجاالت تطبيق معايير الجودة الشاممة.

  قواعد المساءلة بموضوعية وشفافية عمى جميع ضرورة التزام إدارة الروضة بتطبيق
 العامالت بيا.
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 المراجع:
تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال في ضوء مدخل  (.3105)إبتسام محمد عبدالاله محمد:

 .رسالة ماجستير منشورة، كمية التربية ، جامعة جنوب الوادياإلدارة اإللكترونية، 
سكندرية، مكتبة اإلدارة التعميمية بين النظرية والتطبيق ، اإل (.3113)أحمد إبراىيم أحمد :

 .المعارف الحديثة
دنيا الجودة الشاممة في اإلدارة التعميمية والمدرسية، دار الوفاء ل(. 3113) أحمد إبراىيم احمد :

 .الطباعة والنشر، االسكندرية
يمية، مجمة مستقبل التربية رياض األطفال في مصر دراسة تقو  (.3112)آمال سيد مسعود:

 .سابع والثالثين العربية، المركز العربي لمتعميم والتنمية، المجمد الحادي عشر، العدد ال
معوقات تطبيق معايير الجودة الشاممة برياض األطفال  (.3102)آمال محمد السيد إسماعيل:

 .بوية ، جامعة القاىرةدراسات التر )دراسة حالة(، رسالة ماجستير، ، كمية التربية ، معيد ال
رياض االطفال وحقوق الطفل في الواقع المصري، مجمة الطفولة (.3117)أسماء عواد: 

 .(02(، العدد )7ية، مصر، المجمد )والتنم
تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال بمصر في  (.3102) أمل فتحي عبد الرسول محمد:

 .22مصر، المجمد – المجمة التربويةضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية، 
دراسة تقويمية لجودة برامج شعب رياض األطفال بكمية  (.3103) أميرة رضا مسعد السعيد:

دراسات التربوية، التربية في ضوء المعايير التكنولوجية المعاصرة، رسالة ماجستير ، معيد ال
 .جامعة القاىرة 

 رياض مؤسسات في لمجودة تقويمية دراسة(.3102) جمال الدين إبراىيم محمود العمرجي:
 . (03( ،العدد )2المجمد )، والتربية الطفولة مجمة ،األطفال

جميورية مصر  الييئة القومية لضمان جودة التعميم ،(. 3103)جميورية مصر العربية ، 
 .واالعتماد "وثيقة رياض األطفال" ،الييئة القومية لضمان جودة التعميمالعربية 

واقع إعداد طفل ما قبل المدرسة في مصر في ضوء معايير  (.3107) راندا ايمن محمد شبكة:
 .03لتربية ، جامعة بورسعيد، العددالجودة الشاممة، مجمة كمية ا

رشا عثمان خميفة عثمان: بعض معوقات الدور التربوي لرياض األطفال بجنوب صعيد مصر   
 .الوادي مية التربية، جامعة جنوب) دراسة ميدانية(  رسالة ماجستير، ك

دور الجود التعميمية الشاممة في تنمية (.3101)رشاد عمي عبد العزيز ، إيناس يسري سميم: 
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرإبداع الطفل ، االسكندرية ، 



 بعض انمشكالث انتي تىاجه تطبيق معايير انجىدة انشامهت بمؤسساث رياض األطفال وسبم مقترحت نحهها 
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الجودة الشاممة واالعتماد المؤسسي رؤية (.3101)رضا ابراىيم المميجي ، مبارك عواد البرازي: 
 ودة التعميم في عصر المعموماتية ،القاىرة، عالم الكتب،.  مستقبمية لتحقيق ج

دراسة تقويمية لمؤسسات رياض األطفال بشمال سيناء في (.3100)رضا سمير حسني سعد: 
 .006مجمة القراءة والمعرفة، العددضوء أىدافيا، 

ودة سامية محمد محمد جاويش : تطوير مراكز رعاية طفل ما قيل المدرسة في ضوء معايير الج
 م. 3116الشاممة )دراسة ميدانية( ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة طنطا ، 

سعاد بسيوني عبد النبي، وشريف عبد اهلل سميمان :إدارة الجودة الشاممة في التعميم، القاىرة، 
 .بعة جامعة عين شمس، كمية التربيةمط

كالت المينية المؤثرة في أداء صابرين نشأت عبد الرازق: تصور مقترح لمواجية بعض المش
معممات رياض األطفال في ضوء متطمبات الجودة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة جنوب 

 م.3102الوادي، 
 .بيئة التعمم ، عمان، دار المسيرةتنظيم  (.3117) عاطف عدلي فيمي :

بيق إدارة الجودة عبد الستار محروس عبد الستار فايد: تصور مقترح لمتغمب عمي معوقات تط
ر ، الشاممة في مؤسسات رياض األطفال بجميورية مصر العربية)دراسة ميدانية(، رسالة ماجستي

 .كمية التربية ، جامعة الفيوم
ية، دار النشر إدارة التطوير برياض األطفال نماذج عربية وعالم (.3101) عزة جالل مصطفى
 . لمجامعات، القاىرة

"إدارة رياض األطفال بمحافظة قنا ومقترحات مواجيتيا"،  (.3103) عفاف محمد فؤاد حمادي:
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة جنوب الوادي،.

ية، القاىرة، دار اإلدارة التربوية في بعض المؤسسات التعميم(.3102)فتحي عبد الرسول محمد: 
 .العمم واإليمان

 الجودة معايير ضوء في المدرسية دارةاإل تطوير  (.3115) عزب: محمود الستار عبد محسن
 .اإلسكندرية الجامعي الحديث، المكتب ،الشاممة

"، رسالة تقويم دور األخصائي االجتماعي بدار الحضانة(.0666)محمد عبد العزيز الدسوقي: 
 .الخدمة االجتماعية، جامعة الفيومماجستير، كمية 

مرحمة الطفولة المبكرة، نشر ثقافة المعايير وزارة التربية والتعميم: مشروع تحسين التعميم في 
 القومية لرياض األطفال لمعممات رياض االطفال) مادة تدريبية(، د ت.

 


