
لهيئت القىميت لضمبن جىدة جهىد ا

التعليم واالعتمبد في اعتمبد مؤسسبث ريبض 

 األطفبل بمحبفظت المنيب

 إعداد
 حافظ شيماء محمد ربيع 0أ

 مقـدمت البحث:

شههتدت م ههر ملههذ انيماليليههات مههع اننههرع اناشههريع ا بمامههًا طبيههرًا برعايهه  ان  هه  
 إنحها مخبله   بنهات انمجبمهع علهى  مهع األمورأونياء  إقبا  فيوباليمه، وقد بجلى ذنك 

اندونهه  نتههذا اهبجهها   ا ههبجابتأبلههامتب بمخبلهه  مؤ  ههات بالههيب مهها قبهه  انمدر هه ، وقههد 
عهداد ب نمرحله  انبالهيب  ، وطهذنك انر هميبإلشاء مؤ  ات باليب وبربي  وبينيه  األ  ها  واد

 .(1)بافبباح أق اب وطليات رياض األ  ا 
مياب  لن ه  ال ه   جلجهازات م هبنبلي   امه  ومع يب باد مرحل  رياض األ  ا  ب

نمتهارات ان زمه  نبحنيه  هطب اب انخبرات انمخبل ه  وا جدًا نط     ، فتي انمرحل  األونى
أ  ا  ريهاض األ  ها  يب وقهوع علهى  هوا ب ممهع نهب يلبحنهوا بتها ف، (2)انلجاح في اندرا  

اهجبماعي واهل ااني أفض ،  في ماظب لواحي انشخ ي  طانذطاء وانب طير، ويطوع بوافنتب
وأع رعاي  ان    بربويًا في رياض األ  ا  أفض  مع بنامه في انملز ، فيما يباله  بهانلمو 

، وقد اب   أيضًا انطيير مع علماء انبربي  على أع ن لوات مرحل  رياض األ  ها  (3)انانلي
لميه ، إذ ألتها انم همو  دور ا انتاب في بلشم  ان  ه  وبربيبهه مهع انلهاحيبيع األخ قيه  وانا

انرمي ي عع بلاء األ س وانلبلات األونى انبي بنوب عليتا شخ ي  ان رد في مراحه  عمهر  
انمنبل ، وطذنك في غرس انمبادئ واه بادادات انباليمي  انبي بوجه م يربه اندرا هي  فهي 

لههه  مرحومهههع يهههب يمطهههع اعببهههار مرحلههه  ريهههاض األ  ههها  ، (4)انمراحههه  انباليميههه  انمخبل ههه 
ضروري ؛ نطولتا بب فى أي بأخر أو بوق  نللمهو يحبهاج إنهى بهذ  جتهد إضهافي مضهاع  

 .(5)في انمراح  انبي بليتا

يمالههاً  بأ ميههه  وخ هههورة مرحلههه  ريهههاض األ  هها  طمرحلههه  باليميههه   امههه  ودور ههها  واد
األ ا ي في بلهاء شخ هي  ان  ه  وبلشهمبه وباليمه  وبيني هه؛ نهذا طهاع اه بمهاب بان  ونه  

رة مع أ ب انماايير انبي يناس بتا بندب انشاوب فتهي بشهط  ملظومه  مهع ملظومهات انمبط
 هيطوع خ هوة فهي   اواعبمادانمجبمع وبانباني فانلتوض بجودة مؤ  ات رياض األ  ا  

  بي  انلتوض بانمجبمع طط . 
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وفى ان ري  إنى بحني  انجودة واهعبماد نمؤ  ات انباليب في م ر، طالت 
ى انمبميل  في بلاء انماايير اننومي  نلباليب، انبي باد انمدخ  انالمي اه بجاب  األون

جراءات  واناملي إنى انجودة وانبي بحدد انم مح انرمي   نلاملي  انباليمي ، واد ار ا واد
انبنييب وانموارد واجمطالات انضروري  نذنك، وانام  على رفع م بوى اهلجاز واألداء 

  مع قب  مؤ  ات اندون ، وانحاج  إنى انمشارط  وزيادة انحاج  إنى انمحا بي
 .(6)انمجبماي  مع مؤ  ات انمجبمع

ومع اججراءات األخرى انبي ابخذت ج  ح انباليب وبح يع م بوا  انطي ي على 
بشأع إلشاء "انتيم  اننومي   2006( ن ل  82انم بوى اننومي،  دور اننالوع رقب )

بإ دار  2007( ن ل  25، طما  در اننرار انجمتوري رقب )(7)جودة انباليب واهعبماد"نضماع 
 .(8)ان مح  انبل يذي  نتذا اننالوع

وب بتد  انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد اهربناء بم بوى جودة انباليب 
مع وب وير  انم بمر، واعبماد انمؤ  ات انباليمي  وفنًا نماايير قومي  بب ب بانش افي ، وبب ءب 

انماايير اننيا ي  اندوني  نتيطل  ولظب وموارد وأخ قيات اناملي  انباليمي  وانبحث انالمي وانخدمات 
قليميا  انمجبماي  وانبيمي ، وط ب ين  انمجبمع في مخرجابتا نبحني  انميزة انبلاف ي  محليًا واد

وانينافي  وانبحيي  نتذ   ودونيًا، ودعب خ   انبلمي  اننومي  انشامل ، وبازيز اج تامات انمارفي 
 . (9)انمؤ  ات

و طذا يبضح أع انجتود انبي بنوب بتا انتيم  ب بتد  إحداث لنل  لوعي  في مدخ ت 
مؤ  ات انباليب انمخبل   وعمليابتا نلح و  على مخرجات باليمي  عاني  انط اءة وانجودة يمطع 

 . يابهاعبماد ا؛ األمر انذي يؤدى إنى إ  ح انباليب بطاف  م بو 
 مشكلت البحث:

 انبحوث انبربوي  علي أع مرحل  ان  ون  انمبطرة مع أ ببؤطد اندرا ات انل  ي  و 
 مراح  انلمو وأخ بتا في بطويع وبشطي  شخ ي  اجل اع وبطويع ألما   لوطه،

فيتا  فان لوات األوني بمي  فبرة  ام  نبلمي  انندرات انانلي  واجبداعي  نل   ، وبب بح
  .(10)نبالب واهطبشا ، وبلمي  انذطاءات انمباددةلوافذ ا

وقد هقت مؤ  ات رياض األ  ا  في م ر في اآلول  األخيرة ا بمامًا طبيرًا، ابضح 
في انبو ع في إلشاء مؤ  ات رياض األ  ا   واء في انحضر أو انري ، حيث ازداد 

 2010/2011( ف   في  ل  25701( روض  بواقع )8642عدد رياض األ  ا  مع )
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ب، مما يشير 2014/2015( ف   في عاب 33023( روض  بواقع )10630ني بح )
 بما( روض ، وزيادة عدد ان  و  1988)بما ي اوى إنى زيادة عدد رياض األ  ا  

، طما زاد اه بماب بجودة  ذ  انمؤ  ات (11)( ف   خ   خمس  لوات7322)ي اوى 
ضح ذنك مع خ   وضع ماايير ابو  انمؤ  ي،وجودة مخرجابتا، وضرورة بحني  اهعبماد 

 خا   بتذ  انمؤ  ات، وب بي  لظاب ضماع انجودة واهعبماد بتا.
وهمحبه  2006ن ل   82وياد بشريع ضماع جودة انباليب واهعبماد ) اننرار رقب 

مع انبل يذي ( بمياب  اج ار انبشرياي انحاطب نضماع جودة انباليب واهعبماد في م ر بما يضاه 
قواعد بر ب حدود ومجاهت جودة انباليب واهعبماد؛ حيث ياد  ذا انبشريع مع اهبجا ات انحديي  
نلباليب في م ر نمواطب  انمبغيرات انمحلي  واناانمي ، وانملاف   اندوني ، بح بًا نلم بنب ؛ حيث نب 

على بجودة انباليب ياع  ذا انبشريع بإباح  انباليب طانبشرياات انباليمي  ان ابن  عليه، ب  
واهعبماد وم بتدفًا ذنك، مما ير خ انبغيير في  يا   انباليب انااب وفل  به في م ر واهلبنا  

 .(12)مع م توب اجباح  إنى م توب انجودة في انباليب
وياطس ما بندب وجود مشطل  ب بوجب انبحث واندرا  ، ببمي  في بحلي  جتود  

اليب واهعبماد في مجا  اعبماد مؤ  ات رياض األ  ا  انتيم  اننومي  نضماع جودة انب
  ؛ نببيع مدى إي امتا بما ألشمت مع أجله.في محافظ  انمليا

 تسبؤالث البحث:

 يمطع بحديد مشطل   ذا انبحث في انب اؤهت انباني :
 ه ما رؤي  ور ان  وأ دا  انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد؟1
 ماد مؤ  ات رياض األ  ا ؟ه ما ماايير اعب2
ه ما واقع جتود انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد في مجا  اعبماد 3

 مؤ  ات رياض األ  ا  بمحافظ  انمليا؟ 
 أهداف البحث:

 يتد   ذا انبحث إنى :
ه لشر انوعي بيناف  انجودة واهعبماد في مؤ  ات رياض األ  ا ؛ نبح يع م بوى 1

 مؤ  ات وبحني  انجودة بتا.أداء  ذ  ان
ه إنناء انضوء على رؤي  ور ان  وأ دا  انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب 2

 واهعبماد، وماايير اهعبماد في مرحل  رياض األ  ا .
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ه عرض جتود انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد في مجا  اعبماد مؤ  ات 3
 رياض األ  ا  بمحافظ  انمليا.

ه بنديب باض انمنبرحات نبح يع ب بي  لظاب اهعبماد انمؤ  ي بمؤ  ات رياض 4
 األ  ا .

 أهميت البحث

بظتر انحاج  إنى مي   ذا انبحث ال  قًا مع اندور انذي بنوب به وزارة انبربي  
وانباليب وانتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد في م ر في مجا  إ  ح 

 ج  إنى بح يع جودة انمؤ  ات انباليمي ، وبظتر  ذ  األ مي  مع خ  :انباليب، وانحا
ودور ا األ ا ي )مرحل  رياض األ  ا (، ه أ مي  وخ ورة  ذ  انمرحل  انباليمي  انتام  1

 في بلاء شخ ي  ان    وبلشمبه وبيني ه وبلميبه. 
ات انحيوي  ه بلاو  انبحث نموضوع ضماع انجودة واهعبماد انذي ياد مع انموضوع2

وانحديي  في مؤ  ات انباليب، وانذي ي رض ل  ه بنوة على ان اح  انباليمي  خا   
في انوقت انحاني، حيث يحظى با بماب انم مونيع عع انباليب؛ وذنك نللتوض 

 بم بوى انباليب وبميز  وم ايربه نلمبغيرات اناانمي .
يم  اننومي  نضماع جودة انباليب ه طما بطمع أ مي   ذا انبحث في بلاونه واقع جتود انت3

 واهعبماد في مجا  اعبماد مؤ  ات رياض األ  ا  بمحافظ  انمليا.
 منهج البحث: 

ا بخدب انبحث انحاني انملتج انو  ي؛ وذنك عع  ري  جمع انبيالات وانمالومات 
   ان زم  نلبحث، مع خ   ان ج ت وانويام  انمتم  واندرا ات انمبالن  بانبحث مع درا

عادة برطيبتا وب  ير ا ، وعرض جتود انتيم  اننومي  (13)اناوام  واننوى انمؤيرة فيتا وبحليلتا واد
 نضماع جودة انباليب واهعبماد في اعبماد مؤ  ات رياض األ  ا  بمحافظ  انمليا.

 حدود البحث:

حيث:  مع دبميلت حدود انبحث انحاني في درا   انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبما
جراءات اهعبماد في اناملي  انباليمي ، وماايير اهعبماد في  رؤيبتا، ر انبتا، وأ دافتا، واد

 ، وجتود انتيم  في مجا  اعبماد مؤ  ات رياض األ  ا  بمحافظ  انمليا.مرحل  رياض األ  ا 
 الدراسبث السببقت:

مؤ  هات انبالهيب باددت اندرا ات انبي بلاونت مجاهت ضهماع انجهودة واهعبمهاد ب
انمخبل  ، وأطدت ط  ملتا على أ مي  بجويد األداء، وأ ميه  وجهود ماهايير نضهماع انجهودة 
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واهعبماد يربطز عليتا قياس األداء انمؤ  ي بمخبل  جوالب انملظوم  انباليمي ، ويمطهع 
 بلاو  ذنك ب ورة أطير ب  يً  على انلحو انباني: 

 دفت اندرا   إنى انبار  على ماهايير  (14)(2013)ه درا   "آيات فارو  ح يع أحمد" 1
انجودة واهعبماد في مرحل  رياض األ  ها ، وخبهرات باهض انهدو  فهي ذنهك، وانطشه  عهع 
ماوقات ب بي  ماايير انجودة واهعبماد في بلك انمرحل  انباليمي  انمتم ، ووضهع ب هور 

ا هبخدمت اندرا ه  انمهلتج  وقهد. انماوقهات منبرح نب بي   ذ  انماايير وانبغلهب علهى بلهك
انو ه ي، وبهب ا هبخداب اه هببال  أداة نلدرا ه ، و بنهت علهى عيله  مهع مالمهات ومههديرات 

  وبو لت اندرا   إنى:رياض األ  ا  بباض مراطز محافظ  أ يو ، 
ههه موافنهه  أفههراد انايلهه  انطليهه  نلدرا هه  علههى وجههود ماوقههات علههد ب بيهه  ماههايير انجههودة 

اض األ  ا  انواردة بمحاور اه ببال  انمخبل  ، حيث أ  رت لبهامج واهعبماد بمرحل  ري
اندرا هه  انميداليهه  عههع موافنهه  أفههراد انايلهه  علههى وجههود انماوقههات، وذنههك بدرجهه  إيجابيهه  

%(، وذنههك دوع أع بوجهد فههرو  دانهه  إح ههاميًا بههيع أفههراد 90طبيهرة بل ههب  و ههلت إنههى )
 ومديرات رياض األ  ا . مع مالمات انايل  طط  وبيع مجموعبي اندرا  

موافن  أفراد مجموع  مالمات رياض األ  ا  علهى وجهود ماوقهات ب بيه  ماهايير انجهودة ه 
واهعبمههاد فههي مرحلهه  ريههاض األ  هها  انههواردة بمحههاور اه ههببال  انمخبل هه  وذنههك بدرجهه  

%(، دوع أع بوجههد فههرو  دانهه  إح ههاميًا 91موافنهه  إيجابيهه  طبيههرة بل ههب  و ههلت إنههى )
 مجموع  مديرات رياض األ  ا . ب وبيع أفرادبيلت

موافن  أفراد مجموع  مديرات رياض األ  ها  علهى وجهود ماوقهات ب بيه  ماهايير انجهودة ه 
واهعبماد في مرحل  ريهاض األ  ها ، وذنهك علهى محهاور اه هببال  ططه ، بدرجه  موافنه  

اميا بيههلتب %(، دوع أع بوجههد فههرو  دانهه  إح هه90إيجابيهه  بل ههب  طبيههرة و ههلت إنههى )
 رياض األ  ا  على محاور اه ببال  طط . وبيع فم  مالمات

وقهدمت اندرا هه  ب ههورًا منبرحههًا نب ايهه  ب بيهه  ماههايير انجههودة واهعبمههاد فههي مرحلهه  
 .رياض األ  ا  بجمتوري  م ر اناربي ، وانبغلب على بلك انماوقات

 
 هدفت اندرا ه  إنهى انباهر   (15)(2013ه درا   "عبد ان بار محهروس عبهد ان هبار فايهد" )2

على واقع ب بي  إدارة انجودة انشامل  بمؤ  ات ريهاض األ  ها ، وبحديهد انماوقهات انبهي بواجهه 
انب بي ، ووضع ب ور منبرح نلبغلب على بلك انماوقات، وقد ا بخدب انباحهث انمهلتج انو ه ي 
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أدابهيع نلدرا ه ، وبهب انب بيه  انبحليلي في إجراء اندرا  ، واعبمد اه هببال  وانمنهاب ت انم بوحه  
بمحافظهات ومالمات رياض األ  ا  انملحن  بانمهدارس انحطوميه  وانخا ه   على عيل  مع مديري
وبو ههلت اندرا هه  إنههى وجههود مجموعهه  طبيههرة مههع  ،واننهها رة واج ههطلدري  ان يههوب وبلههي  ههوي 

  ههها  ض األحانهههت دوع ب بيههه  إدارة انجهههودة انشهههامل  بمؤ  هههات ريهههااجشهههطاهت وانماوقهههات 
بجمتوري  م هر اناربيه ، وبهب وضهع ب هوراً منبرحهاً نلبغلهب علهى بلهك انماوقهات مهع خه   عهدة 
محاور  ي: األ دا  ه انمالم  ه ان    ه انمهلتج وانبرلهامج انبربهوي ه انمبلهى وانبجتيهزات ه اجدارة ه 

 انبموي  ه انمشارط  انمجبماي  ه انملاخ انبربوي ه ضماع انجودة وانم اءن .
انباهر  علهى م تهوب   دفت اندرا ه  إنهى (16)(2011درا   "رضوى جما  انديع أميع" )ه 3

، ودرا ه  انجودة انبربوي  بريهاض األ  ها ، وأ ميبتها، وأ هدافتا، ومبادمتها، وطي يه  قيا هتا
وبنديب ب ور منبرح نماايير جهودة مؤ  هات ريهاض األ  ها  ، رواقع رياض األ  ا  بم 

انجهودة نمؤ  هات ريهاض األ  هها  انبهي أ هدربتا انتيمه  اننوميهه  ضهوء ويينه  ماههايير  فهي
 اندرا هه  تا ههبخدموقههد  ،نضههماع جههودة انبالههيب واهعبمههاد واهبجا ههات اناانميهه  انحدييهه 

( مبخ ه  57( مالمه ، و)334وبب ب بي  ا ببال  على عيله  بلغهت ) ،انملتج انو  ي
 :انيوجاءت لبامجتا على انلحو انب مع أعضاء  يم  انبدريس،

بحلي  ولند ويين  ماهايير ضهماع انجهودة واهعبمهاد نمؤ  هات ريهاض األ  ها  فهى ضهوء  ه
 أ دا  مرحل  رياض األ  ا  واهبجا ات اناانمي  انحديي .

مجموع  مهع انباهدي ت انمنبرحه  علهى ويينه  ماهايير جهودة ريهاض األ  ها   إنىه انبو   
 يب واهعبماد.أ دربتا انتيم  اننومي  نضماع جودة انبال انبي

موافن  عيل  اندرا   مع انمالمات وانمبخ  يع على منبرحات انبغيير في ويين  انتيم  ه 
 .اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد انبربوي نمؤ  ات رياض األ  ا 

مههع  فههرو  ذات دهنهه  إح ههامي  بههيع ا ههبجابات عيلهه  انمالمههات وعيلهه  انمبخ  ههيع ههه ه بوجههد
ماهايير جهودة ويينه  ريس مهع حيهث انموافنه  علهى انباهدي ت انمنبرحه  علهى أعضاء  يم  انبد
 .انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد انبربويانبي أ دربتا رياض األ  ا  

فهى ضهوء ويينه  ماهايير ضهماع رياض األ  ها  مرحل  نماايير جودة وضع ب ور منبرح  ه
  واهبجا ات اناانمي  انماا رة.انجودة واهعبماد نمؤ  ات رياض األ  ا  

 فهي انبربويه  انبيمه  واقهع ر هد إنى درا  ان ت دف (17)(2010ه درا   "رالي   ا ي " )4
 انروضه  ببلهاء انمبالنه  انبربويه  نلبيمه  ب هور ضهعوو  دمشه ، مديل  في األ  ا  رياض
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 انبالهيب بهرامج مب لبهات علهى باهعبمهاد وذنهك انم لوبه ، انجهودة نماهايير وفنهاً  وبجتيزابتا
 ماهايير نبحديهد ، وبهب ا هبخداب انمهلتج انو ه ياألرطهاع وبهرامج األلشه   وبهرامج انم بوح
 ( 124 ) علهى  بينتهابا ببال  أداة نلدرا   وبب  اعبماد بب طمات، وانبجتيزا انبلاء جودة
 .أ  ا  رياض مع خا   روض ( 61) في ياملع مالم 

  انروض  بلاء موا  ات ملا ب  ضا  يلتب لبامج مجموع  عع درا  ان تأ  ر  وقد
 ةماايير نجود اندرا   تاقبرح طما األ  ا ، رياض في انبربوي  انجودة نماايير وبجتيزابتا

 انجمانيه  انماهايير إنهى إضهاف  وان ه م ، ان هح  وماهايير األ  ها  نرياض انبربوي  يم انب
 .واهقب ادي 

 ههدفت  (18)(2009ي فبحههي عمههارة" )ههه درا هه  "محمههود م هه  ى محمههود انشهها " و " ههام5
اندرا   إنى بار  أ س اهعبماد وضماع انجهودة فهي مهدارس انبالهيب اه ا هى وبحديهد 
مب لبات بتيم  مهدارس انبالهيب اه ا هى نضهماع انجهودة واهعبمهاد، وطهذنك باهر  واقهع 

يهرة، انمب لبات ان زم  ن عبماد وضماع انجودة بمدارس انباليب اه ا هى بمحافظه  انبح
 ووضع ب ور منبرح نبوفير  ذ  انمب لبات.

وقد ا بخدمت اندرا   انملتج انو ه ي، انهذي ينهوب علهى و ه  وبحليه  وب  هير 
جهههراء منهههاب ت مهههع فريههه  إدارة انجهههودة  انظهههوا ر، وبهههب ب بيههه  ا هههبمارة جمهههع انبيالهههات واد

نجههودة بانمههدارس، طمهها بههب ب بيهه  ا ههببال  ببالهه  بان ههاوبات انبههي بواجههه ب بيهه  ضههماع ا
ء فري  قيادة انب وير بانمدر   ( مع رؤ ا236واهعبماد، وبب ب بينتا على عيل  بلغت )

 مدير/ لاظر انمدر  ( بجميع اجدارات انباليمي  بمحافظ  انبحيرة.)
وقد بو لت اندرا   إنى أع  لاك اناديد مع انماوقهات انبهي بواجهه ب بيه  ضهماع 

 انجودة واهعبماد، وطاع مع أ متا:
 ا  انوعي بيناف  اهعبماد ندى أفراد انمجبمع انمدر ي.ه ض

 ه ضا  متارات إدارة انمدر   في بوفير بيم  إل الي  مي رة نلبوا  .
 ه ق ور انمراف  وانبجتيزات وقل  اننياب بأعما  ان يال .

 ه براجع دور اننيب انمتلي  وأخ قيات وآداب انمتل .
   مناب  انواجبات انم لوب .ه ق ور ان ل ات انمملوح  نمدير انمدر 

  مصطلحبث البحث:.
  Qualityـ الجىدة1
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باددت باري ات انجودة في انباليب، فتي بشير إنى جمل  انجتود انمبذون  مع قبه  
اناامليع بمجا  انباليب نرفع م بوى انملبج انباليمهي بمها يبلا هب مهع مب لبهات انمجبمهع، 

ا هه ات انباليميهه  وانبربويهه  ان زمهه  نرفههع أو عمليهه  ب بيهه  مجموعهه  مههع انماههايير وانمو 
 .(19)م بوى انملبج انباليمي مع خ   اناامليع في مجا  انبربي  و انباليب

وياههر  ماجههب انم هه لحات اجداريهه  انجههودة علههى ألتهها درجهه  انبأطههد مههع انم ابنهه  
 .(20)نلموا  ات انمحددة  ابناً 

م ابن  بيع انمخرجات على مبدأ ان (21)(2009ويؤطد "أحمد إ ماعي  حجي" )
وانم بويات انماياري  انمحددة  ل ًا بباري ه نلجودة على ألتا م ابن  انمخرجات انباليمي  

 نلم بويات انماياري  انموضوع  مع قب  انمؤ    انباليمي ، أو  يم  ضماع انجودة. 
 روعليه يمطع باري  انجودة إجراميًا على ألتا ب بي  مجموع  مع انخ ام  وانماايي

انمب   عليتا على جميع علا ر اناملي  انباليمي ، وذنك بإبباع مجموع  مع اججراءات 
وانامليات )انبنويب انذابي وخ   انبح يع( انبي ينوب بتا أعضاء انمجبمع انمدر ي بمشارط  
انمجبمع انمحلى، وذنك نبلبي  احبياجات وبوقاات انم ب يديع مع اناملي  انباليمي ، وبح يع 

 (، وضماع انبح يع انم بمر نلمؤ    انباليمي .   نملبج انباليمي )انجودة ا

  Accreditationـ االعتمبد 2
ُيار  اهعبماد على أله اناملي  انبي يشارك فهي إبمامتها انم هؤونوع عهع انمؤ  ه  أو 
انهههرواب  انبهههي بمهههلح اهعبهههرا  اناهههاب بتههها، وب هههاى  هههذ  انامليههه  إنهههى م ابنههه  أداء انمؤ  ههه  

ت انمههؤ  ت وانم ههبويات انباليميهه . طمهها يالههى اهعبههرا  بانمؤ  هه  انباليميهه  مههع قبهه  بمب لبهها
 .(22)انرواب  أو انبلظيمات انمتلي  في ضوء انوفاء ببحني  مب لبات ذنك اهعبرا 

وبار  انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد اهعبماد على أله "اهعبرا  
نضماع جودة انباليب واهعبماد نلمؤ    انباليمي ، إذا بمطلت انذي بملحه انتيم  اننومي  

مههع إيبههات أع نههديتا اننههدرة انمؤ  ههي ، وبحنهه  ان اعليهه  انباليميهه ، وفنههًا نماههايير ضههماع 
 . (23)انجودة واهعبماد وانمالل  مع انتيم "

و وبأ ي ًا على ما  ب ، برى انباحي  أع اهعبماد انمؤ  ي  و اننبو  أو اججازة أ
، باد أع يبب انبواف  بيع عملي  انبنويب انذابي انبي بنوب بتا رياض األ  ا انموافن  نمؤ    

اننومي  نضماع جودة انباليب   ذ  انمؤ    وعملي  انمراجا  انخارجي  انبي بنوب بتا انتيم 
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ؤ ل  ، نلبأطد مع أع انمؤ    انباليمي  ا بوفت انماايير انواجب بوافر ا وأ بحت مواهعبماد
 رياض األ  ا مؤ    رجات مايل ، أي انبأطد مع قدرة بط اءة نلح و  على م بويات أو د

 على بحني  انتد  انذي ألشمت مع أجله.
 اإلطبر النظري للبحث:

 ريبض األطفبل:مرحلت 
 ههلوات وانبههي بنابهه   6ه  4، وبنبهه  األ  هها  مههع  ههع مهها قبهه  انمدر هه  مرحلهه   ههي

ببهر مهع أ هب انمراحه  فهي حيهاة ان هرد، وذنهك باعببار ها مرحله  مرحله  ان  ونه  انمبطهرة، وبا
عداد  نلحياة  إجباريه ، وني هت ني ت مجالي و م بنل  ، طمؤ    باليمي  بطويع ان   ، واد

ضههوء اننواعههد انملظمهه  وانموضههوع  مههع قبهه  وزارة  فههي، ويههبب اننبههو  بتهها ومههدبتا  ههلبيع
مه  نريهاض األ  ها ؛ نطهي ببهونى انبخ هي  اجدارة اناا إلشهاءانبربي  وانبالهيب، وخا ه  باهد 

 .(24)واجشرا  وانمبابا  وانبنويب بتذ  انمرحل 
  ن نبحههها  بانمدر ههه  اهببداميههه ، بتيمههه  األ  ههها ريهههاض األ  ههها  تد  مرحلههه  ههبوب

، واه بمهههاب بميهههونتب ورغبهههابتب وبلميههه  ا هههبادادابتب انمبطامههه  انلمهههوعلهههي بتب م هههاعدو 
 .(25)وانب اع  اهجبماعي لابوموا بتب مع خ   انلشا  وان

طما بتد  رياض األ  ا  إني بلمي  طه  أ  ها  مها قبه  حلنه  انبالهيب اهببهدامي دوع 
بمييز بيع األ  ها ، ب هبب محه  انمهي د أو انوانهديع، أو انجهلس أو انهديع أو انال هر، أو 

 :(26)األ   اهجبماعي، أو اجعاق ، أو أي وجه آخر مع وجو  انبمييز، وذنك مع خ  
انبلميههه  انشهههامل  وانمبطاملههه  نطههه    ههه  فهههي انمجهههاهت انانليههه  وانج هههمي  وانحرطيههه   -1

واهل ااني  واهجبماعي  وانخلني  وانديلي  علهى أع يؤخهذ فهي اهعببهار ان هرو  ان رديه  
 في انندرات واه بادادات وم بويات انلمو.

   األلشه   ان رديه  وانجماعيه  بلمي  متارات األ  ا  انلغوي  واناددي  وان لي  مع خه -2
 وبلمي  انندرة على انب طير واهببطار وانبميز.

 انبلشم  اهجبماعي  وان حي  ان ليم  في ظ  قيب انمجبمع ومبادمه وأ دافه. -3
بلبيهه  حاجههات وم انههب انلمهههو انخا هه  بتههذ  انمرحلهه  مهههع انامههر بمهها يبماشههى مهههع  -4

ن  ههه  وذنهههك نبمطيلهههه مهههع أع يحنههه  ذابهههه اجمطاليهههات واننهههدرات ان رديههه  انخا ههه  با
 وم اعدبه على بطويع انشخ ي  انمبوافن  اننادرة على انباام  مع انمجبمع.

بتيم  ان    نلحياة انمدر ي  انلظامي  فهي مرحله  انبالهيب األ ا هي وذنهك عهع  ريه   -5
اهلبنهها  انبههدريجي مههع جههو األ ههرة إنههى انمدر هه  بطهه  مهها يب لبههه ذنههك مههع باههود علههى 
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لظاب وبطويع ع قات إل الي  مع انمالب وانزم ء وممار   ألش   انباليب انبي بب   ان
 وا بمامات ان    ومادهت لمو  في شبى انمجاهت.

 اهطبشا  انمبطر نحاهت ذوى اجعاق . -6
  انبل ي  مع األ ر نبوحيد األ دا  انبلموي . -7

انجهودة بتها، وقهد بهب ذنهك مهع  وبحني بتذ  انمؤ  ات،  بماب نتذا طاع هبد مع اه
خ   ب بي  لظاب اهعبمهاد انمؤ  هي، وفيمها يلهي عهرض نجتهود انتيمه  اننوميه  نضهماع 

 جودة انباليب واهعبماد في مجا  اعبماد مؤ  ات رياض األ  ا . 
 

 الهيئت القىميت لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد: 

وهمحبه انبل يذي   2006 ( ن ل 82بب إلشاء  ذ  انتيم  بموجب اننالوع رقب )
 انبي بلظب عم   ذ  انتيم .

و ي  يم  م بنل  يام  بتا خبراء لظاب ضماع انجودة انباليمي  واهعبماد ونتا مطالبتا 
وشخ يبتا، وبتد  إنى ضماع جودة انباليب وبميز  وب وير  انم بمر مع خ   اجرشاد إنى 

نجديدة نبنييب ان  ب وانبنويب اندوري ان  لي  رين  ب وير انمنررات بما يبلا ب مع ان رين  ا
أو ان لوي انشام  نلمؤ  ات انباليمي  وبرامجتا، أي إلتا  يم  بنوب بانرقاب  وانمبابا  وانبنويب 
نجودة انباليب نبحديد م بوى أداء انمؤ  ات انباليمي  وبرامجتا ومدى قدربتا انباليمي  

تا مع بنديب انخدم  انباليمي  انمبميزة وفنًا نر انبتا وانالمي  واجمطاليات انبي بوفر ا وبمطل
وأ دافتا و بنًا نلماايير انمابر  بتا قوميًا أو عانميًا نلظاب ضماع انجودة انباليمي  واهعبماد. 
وعم   ذ  انتيم  يطوع قب  اناملي  انباليمي  وباد اناملي  انباليمي ؛ ويبمي  انجزء اننبلي مع 

شر يناف  لظاب ضماع انجودة انباليمي  واهعبماد، انمبمي  في شرح طي ي  عملتا في أع بنوب بل
إعداد انمنررات وأ دافتا ومخرجابتا وطي ي  إعداد اهخببارات انن يرة وبل يذ ا، وطي ي  إعداد 

 و  انمتاب واأللش   وانمشروعات ان غيرة وبحديد انمتارات انم لوب إط ابتا نل  ب، وما
 .(27) انم لوب اعبماد 

رؤيت الهيئت القىميت لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد 

ورسبلتهب
(28)

: 

أع بطهوع نلتيمه  طيهاع ن عبمهاد فهي انبالهيب مابهر  بهه عانميهًا،  رؤيت الهيئت:
ومشتود ننرارابه بانم هداقي  وانموضهوعي ، وقهادر علهى ب هوير ذابهه؛  هايًا نضهماع جهودة 
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ات مؤ  ابه انمخبل   على انم هبوييع: انمحلهى انباليب، وبحني  انبميز وانبلاف ي  نمخرج
 واجقليمي واندوني، بما يخدب أغراض انبلمي  انشامل  ويحافظ على  وي  األم .

ــت: ــبلت المؤسس اهربنههاء بم ههبوى جههودة انبالههيب وب ههوير  انم ههبمر، واعبمههاد  رس
ير اننيا هي  اندونيه  انمؤ  ات انباليمي  وفناً نماايير قومي  بب ب بانشه افي ، وبهب ءب مهع انماهاي

نتيطل  ولظهب ومهوارد وأخ قيهات انامليه  انباليميه  وانبحهث انالمهي وانخهدمات انمجبمايه  وانبيميه . 
قليميهاً ودونيهاً، ودعهب خ ه   وط ب ين  انمجبمع فهي مخرجابتها نبحنيه  انميهزة انبلاف هي  محليهاً واد

 ي  وانبحيي  نتذ  انمؤ  ات.انبلمي  اننومي  انشامل ، وبازيز اج تامات انمارفي  وانيناف

 دور الهيئت القىميت لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد:

 :(29)يبحدد دور انتيم  في بح يع انباليب، واهربناء بجودبه في م ر مع خ  
بر يخ يناف  ضماع انجودة واهعبماد، في إ ار مؤ  ي مبطام ، يحن  ب لاات  ه1

 انم ري وانلتوض به. انمالييع باألمر في اهربناء بانباليب
بلاء لظب وآنيات ضماع انجودة على م بوى انتيم  وانمؤ  ات انباليمي ، بربطز  ه2

 على انم بويات انماياري  نلجودة واهعبماد.
بلمي  طوادر مبخ    ذات متارات عاني ، قادرة على اننياب بإجراءات انبنويب،  ه3

 ن زم  نلنياس.با بخداب انماايير ومناييس انبندير واألدوات ا
بنديب بنرير عع انمدارس، ي بلد على ان ر  انالمي  نلبنويب، مما ي اعد على بندب  ه4

 وبلمي  اناملي  انباليمي  داخ  انمؤ  ات انباليمي .
 لشر انبنارير وانبيالات، بط  ش افي  في انمجبمع انم ري، وبان ر  انالمي . ه5
 انبرطيز على اه بخداب األمي  نجميع انم ادر انمادي  وانبشري ؛ نبنديب خدم  متلي  عاني . ه6
اندعب ان لي انمبوا   نلمدارس، مع خ   انبوا   انجيد، واه بلاد إنى انماار   ه7

 وانمالومات واهبجا ات ان حيح  مع أج  اهرب اع بجودة انباليب.
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جىدة التعليم أهداف الهيئت القىميت لضمبن 

 واالعتمبد:

ب اى انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد إنى بحني  مجموع  مع 
 :(30)األ دا  وانبي جاءت بانمادة انياني  مع اننالوع على انلحو انباني

 لشر انوعي بيناف  انجودة. ه1
  مع انبل ي  بيع انمؤ  ات انباليمي  بما يط   انو و  إنى ملظوم  مبطامل ه2

انماايير وقواعد منارلات انب وير وآنيات قياس األداء ا برشادًا بانماايير اندوني  وبما 
 ه يباارض مع  وي  األم .

 دعب انندرات انذابي  نلمؤ  ات انباليمي  نلنياب بانبنويب انذابي. ه3
 نباليمي .بوطيد انين  على انم بوى انمحلى واجقليمي واندوني في جودة مخرجات اناملي  ا ه4
انبنويب انشام  نلمؤ    انباليمي  وبرامجتا  بنًا نلماايير اننيا ي  وانمابمدة نط   ه5

 مرحل  باليمي  ونط  لوع مع انمؤ  ات انباليمي .
انام  على دعب انندرة انذابي  نلمؤ    انتيم   مع أ ب أ دا و ذا يوضح أع 

قليميًا ودونيًا في جودة مخرجات انباليمي  نلنياب باملي  انبنويب انذابي وبأطيد ا نين  محليًا واد
جراء عملي  انبنويب انشام  نلمؤ  ات انباليمي  وبرامجتا  بنًا نلماايير  اناملي  انباليمي  واد

 .(31)اننيا ي  وانماايير انمابمدة نط  مرحل  باليمي ، وط  لوع مع انمؤ  ات انباليمي 
فبل في وثيقت المعبيير القىميت لمؤسسبث ريبض األط

 مصر:

وقد بب بلاء ويين  انماايير انبي وضابتا انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب 
 :(32)واهعبماد نمؤ  ات رياض األ  ا  في مجانيع رمي ييع  ما
   Institutional Capacityالمجبل األول: القدرة المؤسسيت: 

     
خ   مجموع   وين د بتا بحني  انجودة انشامل  نلمؤ  ات انباليمي  مع

مطالابتا انبشري  وانمادي ، ويضب  ذا انمجا   اننواعد وانشرو  انمحددة نبليبتا انبلظيمي  واد
 خم   مجاهت فرعي   ي: 

 انمجا  األو : رؤي  انمؤ    ور انبتا.
 انمجا  انيالي: اننيادة وانحوطم .

 انمجا  انيانث: انموارد انبشري  وانمادي  نلمؤ   .
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 انمشارط  انمجبماي . انمجا  انرابع:
 انمجا  انخامس: بوطيد انجودة وانم اءن .

المجبل الثبني: الفبعليت التعليميت:        

Educational Effectiveness 

وين د بتا بحني  مخرجات عاني  انجودة، في ضوء رؤي  انمؤ    انباليمي  
ب انمبميز نلجميع، ور انبتا مع خ   مجموع  انامليات انبي بوفر فر  انباليب وانبال

 ويضب  ذا انمجا  أربا  مجاهت فرعي  مربب   ومب ل  بانمجاهت ان ابن  و ى: 
 انمجا  ان ادس: انمبالب.
 انمجا  ان ابع: انمالب.

 انمجا  انيامع: انملاخ انبربوي.
 ذيع انمجانيع انرمي ييع ومجاهبتما ان رعي  وانماايير ( 1ويوضح جدو  رقب )

   بتما.وانمؤشرات انخا 
 (1جدو  رقب )

 :(33)انم بويات انماياري  نضماع جودة واعبماد مؤ  ات رياض األ  ا 
المجال 
 الرئٌسً

 المعاٌٌر المجاالت الفرعٌة

القدرة 
 المؤسسٌة

( رؤٌة الروضة 1)
 ورسالتها.

 المعٌار األول: رؤٌة الروضة.
 المعٌار الثانً ـ رسالة الروضة.

 ٌار األول ـ قٌادة فعالة.المع ( القٌادة والحوكمة.2)
 المعٌار الثانً ـ نظام للحوكمة الرشٌدة.

ٌزاته3)  المعٌار األول ـ مبنى مناسب ومجهز. ( مبنى الروضة وتجه

المعٌار األول ـ شراكة فعالة بٌن الروضة  ( المشاركة المجتمعٌة4)
 واألسرة، والمجتمع المحلى.

( ضمان الجودة 5)
 والمساءلة.

ٌار األ  داخًل لضمان الجودة. ولـ  نظامالمع
ة وحدة التدرٌب والجودة. ٌار الثانًـ  فاعٌل  المع

الفاعلٌة 
 التعلٌمٌة

 ـ المعٌار األول االستعداد للتعلم. ( طفل الروضة.6)
 ممارسة األنشطة المتنوعة.المعٌار الثانً ـ 

 .المهارات العامةالمعٌار الثالث ـ 

ٌار األولـ  التخ ( المعلم.7)  طٌط لعملٌتً التعلٌم والتعلم.المع
ٌار الثانً ـ تنفٌذ عملٌتً التعلٌم والتعلم.  المع

ٌار الثالث ـ أسالٌب تقوٌم فعالة.  المع

ٌار الرابع ـ أنشطة مهنٌة فعالة.  المع
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ٌار الخامس ـ ممارسات داعمة للمنهج.  المع

م والتع التربوي.( المناخ 8) ٌئة داعمة للتعٌل ـ توافر ب ٌار األول   لم.المع
ٌئة داعمة للعالقات المؤسسٌة. ـ ب  ً ٌار الثان  المع
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ـ إجراءاث وقىاعد تطبيق االعتمبد ببلمؤسسبث 

 التعليميت:

 لاك عدة إجراءات ببباتا أي مؤ    باليمي  برغب في انح و  على شتادة 
 :(34) اهعبماد ببمي  فيما يلي

م  انم مون  عع ضماع جودة مرحل   لب اهعبماد: ببندب انمؤ    انباليمي  إنى انتي ه1
انباليب واهعبماد ب لب بالع فيه عع رغببتا في اهعبماد وا باداد ا نذنك، وب بطم  

 انمؤ    انباليمي  اججراءات ان زم  خ   انمدة انزملي  انبي بحدد ا انتيم .

نمنررة ببندب انمؤ    انباليمي  بانبيالات واندرا ات انبي بيبت ا بي امتا نلماايير ا ه2
 ن عبماد، وب    خا   ما يلي:

 رؤي  انمؤ    ور انبتا. ه
 درا   انبنويب انذابي انبي قامت بتا انمؤ   . ه
 خ   بح يع انمدر  ، ولبامج بل يذ ا. ه
 لظب انبنويب وضب  انجودة بانمؤ   . ه
 أي  بيالات أو درا ات أو م بلدات أخرى ب لبتا انتيم . ه
اد إخ ار ا بنبو   لبتا أع بؤدي ر وب انبندب ن عبماد انبي يبايع على انمؤ    ب ه3

 مجلس إدارة انتيم . يحدد ا
ه بخ ر انتيم  أو مع يرخ  نه، بممار   أعما  انبنويب انمؤ    انباليمي  باججراءات 4

 بببع جبماب عملي  انبنويب ومع بيع ذنك بحديد أفراد فري  انمراجا  انخارجي   انبي
نلمؤ   ، طما بخ ر انتيم  انمؤ    انباليمي  ببشطي  فري   هومواعيد زيارب

 .انمراجا  انخارجي 
يض لع فري  انمراجا  انخارجي  بمتامه في انمراجا  وانبنويب، وانبي ببلخ  في ه 5 

 أياب. 5ه  3انزيارة انبل يني  )نمدة يوب واحد( وانزيارة انميدالي  مع 
 ًا بلبامج عملي  انبنويب انبي قاب بتا  بنًا نما بحدد  انتيم اد فري  انمراجا  انخارجي  بنرير يه 6

 .وب لمه إنى انتيم  خ   ي ييع يوما مع باريخ اهلبتاء مع أعما  انبنويب
بنوب انتيم  بزيارات ميدالي  محبمل  وغير مجدون  باد زيارة فري  انبنويب، قب   دور ه 7

 .اهعبماد قرار
ليمي  موضع انبنويب بلبامج عملي  انبنويب خ    بيع يومًا بخ ر انتيم  انمؤ    انبا ه8

 واء بملح اهعبماد أو إع اء وذنك بطباب مو ى عليه بالب انو و   مع البتاء ا
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انمؤ    انباليمي  فر   ا بي اء جوالب انن ور خ   فبرة ه ببجاوز انااب، أو 
 مدة.رفض اهعبماد نمندب ان لب أو  حب اهعبماد مع مؤ    ماب

وب هههرى  ههه حي  شهههتادة اهعبمهههاد انبهههي بملحتههها انجتههه  انمالحههه  باهعبمهههاد نلمؤ  ههه  
انباليميهه  نمهههدة خمهههس  هههلوات، ويهههبب بجديههد ا بهههذات اججهههراءات واننواعهههد، وب هههبمر انمؤ  ههه  
انباليميهه  ان ههادر نتهها شههتادة اعبمههاد خاضهها   ههوا  فبههرة  هه حي  انشههتادة نلمباباهه  وانمراجاهه  

 انبنارير انذابي  ان لوي  انبي بندمتا انمؤ    انباليمي .اندوري  مع خ   
 جهىد الهيئت القىميت لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 في مجبل اعتمبد مؤسسبث ريبض األطفبل:

ببذ  انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد جتود طبيهرة فهي مجها  اعبمهاد 
  ات رياض األ  ا  ب    خا ه ، وانبهي انمؤ  ات انباليمي  ب    عام ، واعبماد مؤ 

 :(35)ببضح فيما يلي 
 نتا وبوفر ألدامتا، انم بمر وانب وير انبح يع على انباليمي  انمؤ  ات انتيم  بح زه 1

 .واهعبماد انبنويب إدارة عع مل  ل  إدارة خ   مع اه بشاري  انخبرات
 انباليميه  انمؤ  هات نم هاعدة اجرشادي  وانم بوعات األدن  مع  ل ل  انتيم  ب دره 2

عداد ا أدامتا ب وير بتد  انذابي، انبنويب إجراء على  .ن عبماد واد
 انمؤ  ه  م هموني  األو  انمنهاب فهي  مها وانمؤ  ه  انبهرامج جودة بأع انتيم  بابر ه 3

 .انمؤ    نبرامج انمميزة األطاديمي  اه بن ني  انتيم  وبحبرب انباليمي 
  بنديمه ملذ وقت أي خ   اهعبماد  لب ب حب بنويمتا يبب انبي لمؤ   ن انتيم  ب محه 4

 وب بشهير ا انبنهويب، محه  انمؤ  هات مهع بانبل هي  نلبنهويب، انميداليه  انزيارات انتيم  بلظب ه 5
 .انم انح باارض عدب نضماع بنويمتا به انملو  انمراجايع فري  بشطي  في

 نلمهراجايع، انمبهدمي انبنريهر علهى بنويمتها يهبب انبهي انمؤ  هات بهإ  ع انتيمه  بنهوبهه 6
 إضهافي ، ويهام  أو أدن  أي  وبنديب برا ا، قد لنا  أي  على نلبالي  ان ر   جع امتا
 .انلتامي اننرار إ دار علد اهعببار في انمؤ    رد ويؤخذ

 داءأ و انبنويب، عملي  في رأيتا عع بنرير بنديب انمنوم  انمؤ  ات مع انتيم  ب لبه 7
 انراجاه  نلبغذيه  أ ا هياً  م هدراً  انبنهارير بلهك انتيمه  وب هبخدب انمابمديع، انمراجايع
 .نلب وير ان زم 

 محه  بانمؤ  ه  انخا ه  وانمالومهات انم هبلدات  هري  علهى بانح هاظ انتيمه  بلبهزبهه 8
 .واننواليع انلوامح بل  إع له يجب فيما إه انبنويب
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 بالهب عليهه مو هى بخ هاب يخ تا قرار بأي انمالي  اتانمؤ   بإخ ار انتيم  بلبزب ه 9
 . دور  مع األطير على يوماً  ي ييع خ   في انو و 

وقههد قامههت انتيمهه  باعبمههاد اناديههد مههع مؤ  ههات ريههاض األ  هها  علههى م ههبوى 
واقع اعبماد مؤ  هات ريهاض األ  ها   عرضانجمتوري ، و و  ينب ر  ذا انبحث على 

 (.2مبيع فى جدو  رقب ) ، طما  وفي محافظ  انمليا
 (2جدو  رقب )

  رياض األ  ا  بمحافظ  انمليامؤ  ات يوضح  

 (36) 2014/2015خ   انااب اندرا ي 
 جملة رٌف حضر  مؤسسات رٌاض األطفال م

 عدد مؤسسات رٌاض األطفال 1
 بصفة عامة

164 353 517 

عدد مؤسسات رٌاض األطفال  2
 التً تقدمت لالعتماد

16 39 55 

عدد مؤسسات رٌاض األطفال  3
 المعتمدة

15 36 51 
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( مؤ    رياض أ  ا  51أع  لاك عدد )( 2يبضح مع ا بنراء جدو  رقب )
( مؤ    رياض أ  ا  بندمت نلح و  55)مابمدة بمحافظ  انمليا مع إجماني عدد 

(؛ مما يشير إنى لجاح أغلب مؤ  ات : 92.7 ) بما يااد  ل ب  أي، على اهعبماد
 أل  ا  انمبندم  ن عبماد في ا بي اء ماايير اهعبماد انمؤ  ي.رياض ا

مؤ  ات رياض األ  ا  انمابمدة منارل  بونطع بانلظر إنى جمل  مؤ  ات 
( مؤ    51انموجودة بمحافظ  انمليا ب    عام  يبضح أع  لاك )رياض األ  ا  

حافظ  خ   ( مؤ    رياض أ  ا  بانم517)رياض أ  ا  مابمدة مع إجماني عدد 
انمؤ  ات، و ى عدد مع إجماني   (:9.86) ، أي بل ب 2014/2015انااب اندرا ي 

فالى انرغب مع بادد انمحاوهت بتد  ب بي  لظاب ضماع انجودة باد ل ب  ضميل ، 
واهعبماد في مؤ  ات رياض األ  ا ، إه أله بوجد باض انماوقات انبي بن  حامً  دوع 

 ببمي  باض  ذ  انماوقات فيما يلي: فااني   ذا انب بي ، و 
مناومهه  انبغييههر  ههواء أطههاع مههع اجدارة أو اناههام ت بمؤ  ههات ريههاض األ  هها ، ألع   ـ1

برامج انبح يع في انجودة ب بدعى بغييرًا بامًا في يناف  و ر  انامه  فهي انمؤ  ه ، 
 وطههذنك بخههو  باههض اناههام ت فههي انمؤ  هه  مههع بحمهه  انم ههموني  واهنبههزاب بماههايير

 حديي  بانل ب  نتب. 
قلهه  انمههوارد انمانيههه  وعههدب بهههوافر انبليهه  األ ا ههي  انبهههي ب ههي بمب لبهههات ب بيهه  اهعبمهههاد   ـ2

 بمؤ  ات رياض األ  ا ، مع قل  بوفر باض انبجتيزات انمدر ي  وانمواد انباليمي .
ات ضا  انلظاب انمالومابي بمؤ  ات رياض األ  ا ، وطذنك لهدرة بهوفر انبيالهات وانمالومه  ـ3

داربههه؛ وذنههك ناههدب بههوافر ألظمهه  انمالومههات  علههى لحههو دقيهه  و ههريع عههع انلظههاب انباليمههي واد
(37)ان اان ، وعدب اعبماد ا على انبنلي  انحديي  في بلاء عملي  اهب ا 

. 
قل  انموارد انبشري  انمدرب  انبي بمبلك انمتارات وانط ايات انبي ب اعد ا علهى قيهادة   ـ4

ع انم ههههبمر انلههههذاع يمههههي ع انرطههههامز األ ا ههههي  ن عبمههههاد عمليههههات انبغييههههر وانبح ههههي
(38)انمؤ  ي وضماع انجودة في انباليب

. 
انمرطزيههه  فهههي  هههلاع  اننهههرار انبربهههوي، حيهههث يبهههدأ مهههع انهههوزارة ويلبتهههي بانمؤ  ههه    ـ5

انباليمي ، مما يؤدى إنى عدب مندرة انمؤ  ه  علهى بهوفير مب لبهات انجهودة انشهامل ، 
 .(39)دة ان مرطزي  في  لاع  وابخاذ اننرار انبربويوبذنك يب لب بحني  انجو 
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عهدب بحمهس أونيهاء األمههور نلباهاوع مهع مؤ  هات ريههاض األ  ها ؛ نمبهررات مباههددة   ـ6
ملتهها انخههو  مههع م ههانببتب بههدعب مههاني، أو هلشههغانتب فههز ان ههاي وراء انههرز ، أو 

ان ههلبي فههي  ب ههبب البشههار األميهه  بههيع أغلههب أونيههاء األمههور، انههذي يههؤدى إنههى انبههأيير
 جودة انمؤ  ات انباليمي .

ق هههور انهههدورات انبدريبيههه  أل هههرا  انامليههه  انباليميههه  وعهههدب البظامتههها )إذا حهههديت،   ـ7
 و اوب  مضاميلتا إذا رببت(.

عههدب م ءمهه  باههض مبههالي مؤ  ههات ريههاض األ  هها ، فملتهها مهها  ههو قههديب وه ي ههي   ـ8
ميهه  انماامهه  وانمطببههات بمب لبههات انجههودة، باجضههاف  إنههى لنهه  انمرافهه  بانمؤ  هه  

 .(40)وحجرات انلشا  ولن  انبجتيزات انمب ورة، وقل  اننياب بأعما  ان يال 
ط   ذ  انماوقات ب بوجب على ط  مؤ    رياض أ  ا  انام  بجد واجبتاد نبذنيلتا؛ 

 حبى يبب بحني  م داقي  ب بي  ضماع انجودة واهعبماد داخ   ذ  انمؤ  ات.
( مؤ    رياض أ  ا  مابمدة موجودة بحضر 15د )طما يبضح أع  لاك عد
مع ( : 9.15 ) ( مؤ    بانمحافظ ، أي بل ب 164محافظ  انمليا مع إجماني عدد )

( مؤ    رياض أ  ا  مابمدة موجودة بري  36إجماني انمؤ  ات، بيلما يوجد عدد )
مع ( :  10.2 ) ( مؤ    بانمحافظ ، أي بل ب 353محافظ  انمليا مع إجماني عدد )

إجماني انمؤ  ات، و ى ل ب مبنارب ، بشير إنى حر  مؤ  ات رياض األ  ا  بحضر 
وري  محافظ  انمليا على ب بي  لظاب اهعبماد، وانام  انجاد في  بي  انح و  على 
اهعبماد، لبيج  اقبلاع اناام ت بتا بأ مي  ب وير وبح يع جودة اناملي  انباليمي  بتذ  

نارب  ذ  انل ب أيضًا إنى أع ماايير اهعبماد انبي يبب ب بينتا انمؤ  ات، وياود ب
بمؤ  ات رياض األ  ا   ي ماايير عام  يبب ب بينتا في طاف  انمؤ  ات بغض انلظر 

ة بانحضر، طما ينوب أعضاء وحدة قياس دعع طوع انمؤ    موجودة بانري  أو موجو 
وب في ب بي  لظاب اهعبماد انمؤ  ي، انجودة باجدارة انباليمي  بدور ب على انوجه انم ل

 وبنديب اندعب ان زب نط  مؤ    باليمي  ح ب احبياجابتا.
 تىصيبث البحث:

مع خ   عرض جتود انتيم  اننومي  نضماع جودة انباليب واهعبماد يمطع وضع 
 مجموع  مع انبو يات مع أ متا:

 مع ان لب انباليمي.جا  مرحل  رياض األ  ا  مرحل  إنزامي  وجزء ه يبجزأ ه 1



 331 

ه انبو ع في إلشاء رياض األ  ا ، وبلاء رياض أ  ا  م ابن  نماهايير ب هميب انمبهالي 2
انمدر ههي  انماماريهه  وانبيميهه  وانبربويهه  مههع حيههث انمبلههى انمدر ههي، وا ههبيااب انب ميههذ 

 على ضوء انماايير اناانمي  ودرا   انواقع انم ري.
عبماد داخ  رياض األ  ا  وفي انمجبمع وانمحلى، مهع ه بر يخ م توب يناف  انجودة واه3

خ   و ام  اهع ب انمبلوعه ؛ بتهد  إط هاب انينه  فهي مخرجهات انلظهاب انباليمهي بهيع 
 أفراد انمجبمع.

 ه ضرورة اه بماب بانبلمي  انمتلي  انم بمرة نمالمات رياض األ  ا .4
مي  مع انمخببرات وانحوا يب وشبط  ه بزويد رياض األ  ا  بطاف  مب لبات اناملي  انبالي5

 اهلبرلت، وبوفير ألظم  انمالومات وشبطات اب ا  وقاعدة بيالات.
 ه بنديب انحوافز انمبلوع  نبشجيع اناام ت برياض األ  ا  على موا ل  انام .6
ههه بخ ههي  مههوارد ماديهه  نمؤ  ههات ريههاض األ  هها  بمطلتهها مههع بحنيهه  م ههبلزمات انجههودة 7

وفير م ادر بديل  نلبموي ، ببميه  فهي: بشهجيع انببرعهات، وحهث رجها  األعمها  ومب لبابتا، وب
 وانمؤ  ات وانشرطات على انببرع؛ نبوفير أدلى مب لبات اهعبماد انبربوي. 

هه ب ايهه  خ ه  انمشههارطات انمجبمايه  بههيع جميهع اناههام ت بريهاض األ  هها  وانم ههب يديع 8
لهس األملهاء بطه  مؤ  هات ريهاض أ  ها  وانمجبمع انمدلي، وانام  على ب ايه  دور مج

 مع خ   ممار   عمله على انواقع وعلى انوجه انم لوب، ونيس مشارط  شرفي .
ه بطييه  انمباباهات انم هبمرة نريهاض األ  ها  انمابمهدة مهع قبه  انتيمه  اننوميه  نضهماع 9

علهى جودة انباليب واهعبماد، وبنارب انمدة انزملي  نلمباباه  بحيهث بطهوع ل ه   هلوي  
مداد رياض األ  ا  بط  جديد في مجا  ضماع انجودة واهعبماد.  األق ، واد

ه رب  ريهاض األ  ها  انمابمهدة بغير ها مهع ريهاض األ  ها ، وبهاجدارات انباليميه ، ومؤ  هات 10
انمجبمع انمدلي وأونيهاء األمهور، مهع خه   اهب ها  عبهر شهبط  اهلبرلهت، وذنهك ن  هب ادة 

 .مابمدة وانب دي نلمشط ت واقبراح حلو  نتامع خبرات انمؤ  ات ان
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