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 تطبيق مبادئ احلىكمت وعالقتها 
 رياض األطفال بتفعيل املشاركت اجملتمعيت مبؤسساث 

 يف حمافظت بىن سىيف
 

Applying governance principles and its relationship to activating 

 the community particpation in kindergarten insitutions 

 in Beni Suef Governorate 
 

 إعــداد                                    
 

 (1)أمرية حسه عبداهلل حممدالباحثت/                              
 (2)أ.د/ راويا عبد املعز اجلمال                             
 (3)شعبان عثمانأ.م.د/ مىن                              

 (4)أ.م.د/ أمحد حممد هميست                             

 ةـــدمـــــــقـمـال
ميـ الطفؿ في في مجاؿ تربية كتع اىامن  امؤسسات رياض األطفاؿ دكرن تمارس 

ببعض الميارات المغكية  هسنكات مف خبلؿ تزكيدأربع إلى ست المرحمة السنية مف 
لتككيف كبناء شخصية سكية متكاممة  ،الخمقيةك  االجتماعيةك الحركية ك الرياضية ك 

                                      

معيدة بقسـ العمـك التربكية بكمية التربية لمطفكلة المبكرة ػػػػػ جامعة  الباحثة/ أميرة حسن عبداهلل محمد:( 1)
.  الفيـك

ػػػػػ أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية بكمية التربية لمطفكلة المبكرة أ.د/ رانيا عبد المعز الجمال: ( 2)
.  جامعة الفيـك

جامعة  ػبكمية التربية ػػػػػ التعميـ المساعد كسياسات أستاذ اإلدارة التربكية عثمان:أ.م.د/ منى شعبان ( 3)
.  الفيـك

أستاذ مساعد بقسـ العمـك التربكية بكمية التربية لمطفكلة المبكرة ػػػػػػ جامعة أ.م.د/ أحمد محمد ىميسة: ( 4)
.  الفيـك
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 أ.م.د منى عثمان   أ.د رانٌا الجمال   
 حمد همٌسةأ.م.د  أ

لبللتحاؽ  ومما يؤىم ؛لمطفؿ في جميع الجكانب العقمية كالحس حركية كاالجتماعية
اإلبتدائية، كالقدرة عمى مكاجية المستقبؿ، كالتكيؼ كالتفاعؿ مع البيئة التى  رحمةبالم

 .يعيش فييا
المؤسسات دكرىا في التربية الشاممة المتكاممة لمطفؿ، البد  هكلكى تحقؽ ىذ

مف تفعيؿ المشاركة المجتمعية مف خبلؿ تدعيـ التكاصؿ كالمشاركة بينيا كبيف األسرة 
كأفراد المجتمع لتربية األبناء في اتجاىات متكافقة متكاممة غير متعارضة، كلبلستفادة 

تحتاج إليو مف دعـ مادل كمعنكل مما  في إمدادىا بما ىؤالء األطراؼمف إمكانيات 
 يؤدل إلى تطكيرىا كتحسيف جكدتيا كاالرتقاء بأدائيا.

أف تحقيؽ تطكير  تكصمت إلىالتى  الدراسات إحدىنتائج كىذا ما أكدتو 
رياض األطفاؿ في مصر يتطمب إيجاد مصادر تمكيؿ بديمة كآليات محددة تتمثؿ في 
مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى في تمكيؿ رياض األطفاؿ باعتبار أف التعميـ ليس 

نما مسئكلية المجتمع بأكممو التى أكضحت  أخرىودراسة  ،(1)مسئكلية الدكلة كحدىا كا 
معية تساعد عمى تحسيف جكدة التعميـ بالمدارس مف خبلؿ تقديـ أف المشاركة المجت

 .(2) الدعـ لممدرسة
كتقرير والية واشنطن عن توصيات  التقارير الدوليةكما كرد في أحد 

ما يؤكد االىتماـ بالمشاركة المجتمعية، حيث أكضح  المشاركة المجتمعية واألسرية
أف مشاركة أكلياء األمكر في العممية التعميمية ليا تأثير إيجابى عمى تحصيؿ 
األطفاؿ، كتكفير مناخ داخمى بالركضة يساعد عمى إشراؾ األسر، كبذلؾ تعد 

                                      

ح لتحقيق مجانية رياض األطفال تصور مقتر ، مارس(. 2119( محمد، صفاء عبدالمحسف رضكاف. )1)
 .614، ص657ػػػػػػ613(، 59المجمة التربكية بكمية التربية، جامعة سكىاج، )ع في مصر.

(2) Kusumaningrum, Desi Eri & Ulfatin, Nurul & Maisyaroh, M. & Triwiyanto, 
Teguh & Gunawan, Imam. (2017, August). Community participation in 
improving educational quality. In 2nd International Conference on Educational 
Management and Administration (CoEMA). Atlantis press, V.45, PP. 39-47, 
P.39. 
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ل المشاركة المجتمعية استراتيجية ميمة في تقميؿ فجكات التحصيؿ كالتقدـ لد
 .(1)األطفاؿ

كمف ىنا تعد المشاركة المجتمعية ضركرة بككنيا عممية منظمة تؤكد عمى دكر 
األطراؼ المعنية في عممية اتخاذ القرارات مف خبلؿ مساىمتيـ بتقديـ الدعـ البلـز 

ألل مجتمع أك كالتطكر  التخاذ القرار، كما تسيـ المشاركة في دفع عجمة التنمية
 .(2)كباستمرار مف أجؿ التغيير نحك ما ىك أفضؿ مؤسسة، كتعمؿ دائمنا

يماننا مف الدكلة بأىمية مرحمة رياض األطفاؿ كالحرص عمى النيكض بيا  كا 
كتطكيرىا، فقد بدأت الدكلة في تشجيع المشاركة المجتمعية لمنيكض بالعممية 

اض القكمية لري التعميمية مف خبلؿ إصدار كزارة التربية كالتعميـ كثيقة المعايير 
  .(3)األطفاؿ في مصر التى تشتمؿ عمى مجاؿ المشاركة المجتمعية

كمف ىذا المنطمؽ أصبحت مؤسسات رياض األطفاؿ في أمس الحاجة إلى 
تفعيؿ المشاركة المجتمعية لتطكيرىا، كتحسيف العممية التعميمية كاإلدارية بيا، كىذا 

تفعيؿ المشاركة يتـ مف خبلؿ التفكير في أساليب إدارية حديثة تساعد عمى 
المجتمعية، حيث تعد الحككمة مف أىـ المداخؿ اإلدارية الحديثة التى يمكف عف 
طريقيا تفعيؿ المشاركة المجتمعية مف خبلؿ تكثيؽ العبلقة بيف الركضة كأكلياء 

 األمكر كالمجتمع.

                                      

(1) The Washington State Governor's Office of the Education Ombuds – 
prepared with Input from the Educational Opportunity Gap Oversight and 
Accountability Committee. (2017,March). Family and community engagement 
recommendations. Report to the Legislature, In Response to SSHB 1408, 
P.28. 

دار النشر لمثقافة  مرانى.المشاركة المجتمعية في التخطيط الع(. 2118( قناكل، عبدالرحيـ قاسـ. )2)
، ص  .18ػػػػػػ14كالعمـك

وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في (. 2118( جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. )3)
 .مصر
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في حيث استندت الخطة االستراتيجية القكمية إلصبلح التعميـ قبؿ الجامعى 
مبادئ منيا: بناء حككمة رشيدة: تستند عمى المشاركة المجتمعية  عدةمصر عمى 

شراؾ المجتمع المدنى في جميع القرارات كاتخاذىا عمى مستكل المدرسة فيتـ  الفعالة كا 
 .(1)ةيس بشكؿ فردل مف قبؿ مدير المدرساتخاذ القرار بشكؿ جماعى كل
بأف مبدأ المساءلة بمثابة نقطة انطبلؽ  إحدى الدراساتكىذا ما أشارت إليو 

لتحسيف جكدة العبلقات بيف المدارس كأصحاب المصمحة. كلذا أكصت ىذه الدراسة 
بتطبيؽ مدخؿ الحككمة كأداة لتفعيؿ مشاركة أصحاب المصمحة داخؿ المدرسة، 

 .(2)كتحسيف األداء اإلدارل في النظاـ المدرسى
قة كالتقارير الدكلية عمى فعالية مبادئ كفى ضكء ما أكدت عميو الدراسات الساب

الحككمة كمنظكمة إدارية حديثة تعمؿ الركضة في ضكئيا لمساعدتيا عمى التطكير 
كتفعيؿ المشاركة المجتمعية بيا، لما تكفره ليا مف تحقيؽ البلمركزية كاالستقبللية في 

شراؾ األطراؼ المعنية في صنع كاتخاذ القرارات الخاص ة بالنكاحى إدارة شئكنيا، كا 
التعميمية كاإلدارية، كتكفير الشفافية كاإلفصاح عف المعمكمات الخاصة بالركضة 
ليؤالء األطراؼ، كالمساكاة بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات مما يؤدل إلى تحمسيـ لمعمؿ 

  .وداخؿ الركضة كتحمؿ مسئكليت
مشاركة كمف منطمؽ ىذه التأثيرات بالغة األىمية لمبادئ الحككمة في تفعيؿ ال

 تتمثؿ فيما يمى: بحثالمجتمعية بمؤسسات رياض األطفاؿ؛ فإف مشكمة ال
 
 

                                      

الخطة االستراتيجية (. 2111/2112 ػػػػػػ2117/2118( جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. )1)
 .132ص قمة نوعية في التعميم.نحو  ــإلصالح التعميم قبل الجامعى في مصر ــالقومية 

(2) Salvioni, Daniela M. & Cassano, Raffaella. (2017, April). School 
governance, accountability and performance management. International 
Journal of Financial Research, V.8, No.2, pp.175-181, p.176. Available on: 
URL:https://doi.org/10.5430/ijfr.V8n2p176. 
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 ثـــكمة البحــــــمش
المشاركة  لتفعيؿالجيكد المبذكلة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ  الرغـ مفب

الكاقع ُيشير إلى ضعؼ  رياض األطفاؿ في مصر، إال أفمؤسسات المجتمعية ب
  تفعيؿ المشاركة المجتمعية برياض األطفاؿ في مصر.

التى أشارت إلى أف نسبة تحقؽ معايير  اتدراسإحدى النتائج كىذا ما أكدتو 
.( كىى أقؿ مف الحد األدنى لمثقة؛ ,56المشاركة المجتمعية برياض األطفاؿ ىى )

مما يشير إلى عدـ تحقيقيا في الكاقع الفعمى لتطكير إدارة رياض األطفاؿ في ضكء 
خمكؿ المشاركة  أشارت إلى أخرى أيًضاودراسة ، (1)مجاالت المشاركة المجتمعية

  .(2)المجتمعية في مجاؿ دعـ تربية الطفؿ
الدراسات السابقة كبحكث المؤتمرات كباإلضافة إلى ما سبؽ أشارت العديد مف 

إلى أف كاقع المشاركة المجتمعية برياض األطفاؿ في مصر، يعانى العديد مف أكجو 
القصكر كالصعكبات التى تحكؿ دكف تفعيؿ المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض 

 األطفاؿ في مصر مف أىميا ما يمى:ػػػ
 لخدمة البيئة كالمجتمع المحمى.ػػػ ضعؼ مشاركة الركضة في المجاالت التطكعية 1
ػػػ قمة مشاركة الركضة ألعضاء المجتمع المحمى في تطكير العممية التعميمية كدعـ 2

 .(3)الشاممة الجكدة إدارة تطبيؽ
 ػػػ نقص الكعى المجتمعى بأىمية كضركرة المشاركة في تطكير الركضة.3

                                      

تطوير إدارة رياض األطفال بمصر في ضوء (. 2116( عبدالرحمف، شيماء خمؼ إبراىيـ محمد. )1)
رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية  المعايير القومية لرياض األطفال "دراسة ميدانية بمحافظة المنيا".

 .282، جامعة المنيا، صالتربية
تصور مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى في (. 2114( السيد، نكاؿ محمد عيسى. )2)

 .131رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية رياض األطفاؿ، جامعة اإلسكندرية، ص استيعاب أطفال الرياض.
بعض ، يناير(. 2119( السيد، محمد سيد محمد كفؤاد، ننسى أحمد كحفنى، نكر اليدل أحمد محمد. )3)

 المشكالت التى تواجو تطبيق معايير الجودة الشاممة بمؤسسات رياض األطفال وسبل مقترحة لحميا.
 .585ص ،588 ػػػػػػ571(، 38مجمة العمـك التربكية بكمية التربية بقنا، جامعة جنكب الكادل، )ع
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مكر الخاصة بمدارس ػػػ إحجاـ بعض أكلياء األمكر عف المشاركة بفاعمية في األ4
 .(1)أبنائيـ

 كضعؼ تفعيؿ المشاركة في رياض األطفاؿ.  شفافية،الػػ ندرة كجكد 5
 .(2)ػػ كجكد قصكر في تطبيؽ المساءلة في رياض األطفاؿ6
ػػ انخفاض الكعى بأىمية رياض األطفاؿ لدل بعض شرائح المجتمع، كقمة المشاركة 7

 .(3)المجتمعية
 .(4)المحمى مع مدير المدرسة في صنع كاتخاذ القرارػػ ضعؼ مشاركة المجتمع 8
ػػػ قصكر مشاركة أفراد المجتمع في كضع رؤية كرسالة الركضة كالمساعدة في 9

تحقيقيا، كتكفير مناخ تربكل فعاؿ ليا، كتدعيـ الحككمة في الركضة، كتطكير 
 مبنى الركضة كتكفير التجييزات البلزمة.

لتفعيؿ معايير المشاركة المجتمعية، كتحقيؽ المساءلة ػػػ ضعؼ مشاركة المجتمع 11
 . (5)بيا

كمف خبلؿ ما تكصمت إليو الدراسات السابقة مف مشكبلت كصعكبات تعكؽ 
مؤسسات رياض األطفاؿ عف تفعيؿ المشاركة المجتمعية، فإف األمر يقتضى ضركرة 

                                      

تصور مقترح لتفعيل اإلدارة الذاتية بمدارس التعميم (. 2119( عبد المجيد، إبتساـ محمد محمد محمد. )1)
رسالة دكتكراة  األساسى بجميورية مصر العربية في ضوء معايير القدرة المؤسسية وخبرات بعض الدول.

، ص  .4غير منشكرة. كمية التربية، جامعة الفيـك
استخدام مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة رياض األطفال (. 2118( قرقش، أفناف حسيف عبدالعزيز. )2)

 .3رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية لمطفكلة المبكرة، جامعة القاىرة، ص في مصر.
 

رسالة  المنيا.متطمبات تحقيق االعتماد برياض األطفال بمحافظة (. 2117حسف، أميرة عيد عثماف. )( 3)
 .415دكتكراة غير منشكرة. كمية التربية، جامعة المنيا، ص

تصور مقترح لدعم دور مديرى مدارس التعميم األساسى (. 2117عمى، حناف أحمد عبداهلل. )( 4)
،  .هبجميورية مصر العربية في صنع القرار واتخاذ رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة الفيـك

 .211ص
ستراتيجية مقترحة لتفعيل المشاركة المجتمعية في ا(. 2115عبد الكريـ، نشكل محركس عبد الحميـ. )( 5)

رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة  مؤسسات رياض األطفال في ضوء معاييرىا القومية.
 سكىاج، ص ب.
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في  كجكد مدخؿ إدارل حديث لمكاجية ىذه المشكبلت كالصعكبات، كىذا يتمثؿ
تطبيؽ الحككمة داخؿ الركضة كمدخؿ إدارل حديث يقكـ عمى الديمقراطية 

المسئكلية، ك كالبلمركزية في اإلدارة مف خبلؿ تفعيؿ عدة مبادئ تتمثؿ في: الشفافية، 
االستقبللية، كالمساءلة )المحاسبية(؛ فيذا بدكره يؤدل إلى تفعيؿ المشاركة ك المساكاة، ك 

 المجتمعية بالركضة كتطكيرىا. 
 ضكء ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالى: عمىك 

مؤسسات بما مدى عالقة تطبيق مبادئ الحوكمة بتفعيل المشاركة المجتمعية 
 بنى سويف؟محافظة في رياض األطفال 

 :كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية التالية
 طفاؿ؟بمؤسسات رياض األالتى يمكف االستفادة منيا  لحككمةا مبادئػػ ما 1
 طفاؿ؟بمؤسسات رياض األ مشاركة المجتمعيةلا كاقعػػ ما 2
مؤسسات رياض بتفعيؿ المشاركة المجتمعية بتطبيؽ مبادئ الحككمة  ما عبلقةػػػ 3

 محافظة بنى سكيؼ؟في األطفاؿ 
 ثــداف البحـــــأى

 الحالي إلى تحقيؽ ما يمى: بحثيدؼ الي
 بمؤسسات رياض األطفاؿ. لبلستفادة منيا لحككمةا الكقكؼ عمى مبادئػػ 1
 لمشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفاؿ.تعرؼ كاقع اػػ 2
تفعيؿ المشاركة المجتمعية ك تطبيؽ مبادئ الحككمة  بيف عبلقةالكشؼ عف الػػػ 3

 .محافظة بنى سكيؼفي مؤسسات رياض األطفاؿ ب
 ثـــمية البحـــأى

 االعتبارات التالية: الحالي مف بحثتنبع أىمية ال
االتجاىات العالمية المعاصرة التى تنادل بضركرة تفعيؿ المشاركة  مكاكبة ػػػ1

كالتى منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الخبرة اإلنجميزية التى  ،المجتمعية برياض األطفاؿ
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أكدت عمى إصدار تكجيات تنص عمى ضركرة إشراؾ أكلياء األمكر كأفراد 
 المجتمع في األنشطة كالبرامج المقدمة لؤلطفاؿ.

الجيكد التى تبذليا كزارة التربية كالتعميـ في سبيؿ تفعيؿ المشاركة  مسايرة ػػػ2
كالتى منيا عمى سبيؿ المثاؿ: إصدار كثيقة المعايير  ،طفاؿالمجتمعية برياض األ

  .القكمية لرياض األطفاؿ فى مصر
كافة المعنييف بقضية تطكير تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة  بحثقد تفيد نتائج ال ػػػ3

القرارات، كالباحثيف  ل)المديرات، المعممات، أكلياء األمكر كأفراد المجتمع، متخذ
كيفية تفعيؿ المشاركة ك  أىمية ض األطفاؿ( في التعرؼ عمىفي مجاؿ إدارة ريا

  .مبادئ الحككمة تطبيؽالمجتمعية برياض األطفاؿ مف خبلؿ 
بتفعيؿ المشاركة  كعبلقتيا مبادئ الحككمةإلقاء الضكء عمى أىمية تطبيؽ  ػػػػ4

 .محافظة بنى سكيؼ في مؤسسات رياض األطفاؿ بالمجتمعية 
الحالي مع محاكر استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر  بحثاليتناغـ  ػػػػ5

كمحكر الشفافية ككفاءة المؤسسات الحككمية الذل يسعى إلى تكفير  2131
كمحكر التعميـ الذل  ،جياز إدارل يتسـ بالمينية كالشفافية كيخضع لممساءلة

ا ،يسعى إلى أف يتمتع التعميـ بجكدة عالية  .(1)ييزلمجميع دكف تم كيككف متاحن
 ثــــج البحــــمني

المعمكمات كالبيانات المتعمقة جمع الحالي المنيج الكصفى ل بحثال ـستخدا
كتحميؿ  حصائيناإثـ تصنيفيا كمعالجتيا  ،ا كصفنا دقيقناككصفي ،بحثبمكضكع ال
لمكصكؿ إلى استنتاجات يمكف  البيانات، كالتعبير عنيا كمينا ككيفينا هكتفسير ىذ

كتفعيؿ المشاركة  مبادئ الحككمةبيف تطبيؽ  الكشؼ عف العبلقةاالستفادة منيا في 
 .محافظة بنى سكيؼفي مؤسسات رياض األطفاؿ بالمجتمعية 

 

                                      

استراتيجية التنمية المستدامة: إلدارل. ( جميكرية مصر العربية، كزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصبلح ا1)
 .37، 32، 27ص  .2434رؤية مصر 
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 ثـــبحال اةأد
مبادئ  تطبيؽ كاقعلقياس  عممية محكمة استبانةتتمثؿ أداة البحث الحالي في: 

محافظة في مؤسسات رياض األطفاؿ بتفعيؿ المشاركة المجتمعية ب كعبلقتيا الحككمة
 .  )إعداد الباحثة(بنى سكيؼ

 :محكريف رئيسف ىماكتتككف ىذه االستبانة مف 
بمؤسسات رياض األطفاؿ في محافظة بنى  المحكر األكؿ: كاقع مبادئ الحككمة

 .سكيؼ
في محافظة بنى  المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفاؿ كاقعالمحكر الثانى: 

 .سكيؼ
 ثـــبحدود الـــــح

 الحالي في اآلتى: بحثالتتمثؿ حدكد 
 مبادئ الحككمةتطبيؽ  الكشؼ عف العبلقة بيف في مثمتتــ الحدود الموضوعية: 1

 االسقبللية، كالمساءلة )المحاسبية(ك المساكاة، ك المسئكلية، ك المتمثمة في: الشفافية، 
 .ألطفاؿ في محافظة بنى سكيؼتفعيؿ المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض اك 

الحالي عمى التطبيؽ الميدانى بمؤسسات رياض  بحثال اقتصرــ الحدود المكانية: 2
، كتـ اختيار محافظة بنى سكيؼب الحككمية األطفاؿ الممحقة بالمدارس اإلبتدائية

 .ىذه المحافظة حيث أنيا تمثؿ مكطف الباحثة
رياض معممات ك تـ اختيار عينة عشكائية ممثمة مف مديرات ــ الحدود البشرية: 3

مف  كعينة أخرل ممثمة مف أعضاء مجالس األمناء كاآلباء كالمعمميف ،األطفاؿ
الممحقة بالمدارس  بمؤسسات رياض األطفاؿ أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمى

 .بمحافظة بنى سكيؼاإلبتدائية الحككمية 
لدراسى معاـ ال الفصؿ الدراسى األكؿ تـ تطبيؽ االستبانة فيــ الحدود الزمنية: 4

 ـ.2118/2119
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 ثــــبحطمحات الـــــمص
  Governanceــ الحوكمة:  1

تعرؼ الحككمة بأنيا: أسمكب إدارة يشرؾ العامميف في إبداء الرأل كاقتراح 
الخطط كاتخاذ القرارات، مف خبلؿ انطبلقيا مف رؤل كمبادئ كقيـ مشتركة بيف 

كالتمكيف المستمر لمعامميف، كمبدأ العامميف كالمؤسسة، كاعتمادىا عمى مبدأ المشاركة 
 .(1)الشفافية كالتكاصؿ المفتكح، كالرقابة الذاتية، كبناء الثقة كااللتزاـ لدل العامميف

مدخؿ إدارم حديث بأنيا:  ف الحوكمة برياض األطفال إجرائًياويمكن تعري
كالعمؿ إلدارة مؤسسات رياض األطفاؿ إدارة ديمقراطية المركزية قائمة عمى التعاكف 

األطراؼ المعنية بيا في إدارة شئكنيا التعميمية ك  العامميف بالركضة الجماعي بيف
المسئكلية، ك ، الشفافية تتمثؿ في: كاإلدارية، مف خبلؿ تطبيؽ مجمكعة مف المبادئ

، كالمساءلة "المحاسبية" بيدؼ مساعدة الركضة عمى تفعيؿ االستقبلليةك المساكاة، ك 
 المشاركة المجتمعية.  

 Community participation     ــ المشاركة المجتمعية:2
المجتمع فى المشاركة  أفراد رغبة كاستعداد المشاركة المجتمعية بأنياب يقصد

الفعالة فى جيكد تحسيف تعمـ األطفاؿ كتطكير الركضة كزيادة فاعميتيا فى تحقيؽ 
 .(2) كظيفتيا التربكية

عممية  :بأنيا إجرائًيا األطفالالمشاركة المجتمعية برياض ويمكن تعريف 
 تعاكنية تطكعية قائمة عمى التكاصؿ بيف الركضة كأكلياء األمكر كأفراد المجتمع

)أعضاء مجالس األمناء(، عف طريؽ تقديـ كؿ طرؼ بعض الخدمات  المحمى
 .الركضةب كاإلدارية تطكير العممية التعميميةأجؿ التطكعية لمطرؼ اآلخر مف 

                                      

معجم المصطمحات التربوية: التربية العامة (. 2115( باىى، مصطفى حسيف كاألزىرل، منى أحمد. )1)
 .216-215القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية، ص التربية الخاصة. ــــ
. مرجع وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال فى مصر( جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. 2)

 .81، صسابق
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      Kindergartenـــ رياض األطفال: 3
نظاـ تربكم يحقؽ التنمية الشاممة ألطفاؿ ما قبؿ  :تعرف رياض األطفال بأنيا

بتدائي كيييئيـ لبللتحاؽ بيا، كتعتبر ركضة األطفاؿ ىي كؿ مؤسسة حمقة التعميـ اإل
تربكية لؤلطفاؿ قائمة بذاتيا ككؿ فصؿ أك فصكؿ ممحقة بمدرسة رسمية ككؿ دار 

 .(1)تقبؿ األطفاؿ بعد سف الرابعة
مؤسسات تربكية تعميمية ممحقة  بأنيا: ريف رياض األطفال إجرائًياويمكن تع

بالمدارس اإلبتدائية، يمتحؽ بيا األطفاؿ في سف الرابعة حتى السادسة، كتيدؼ إلى 
ا مف خبلؿ تقديـ كاجتماعين ك الشامؿ المتكامؿ لؤلطفاؿ عقمينا كجسمينا تحقيؽ النم

العممية ك الرياضية ك مجمكعة مف األنشطة مختمفة المجاالت كاألنشطة المغكية 
 بتدائية.، حتى يتـ تييئتيـ لممرحمة اإلكالحركيةاالجتماعية ك 

كفيما يمى عرض ألىـ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية المتعمقة بمكضكع 
 عمى النحك التالى: بحثال
 ةــقـابـــسالات ـــــدراسال

مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة، تكصمت إلى مجمكعة مف 
 عرضيا طبقنا قد تـالحالي، ك  بحثالدراسات العربية كاألجنبية المرتبطة بمكضكع ال

 لمتسمسؿ الزمنى التصاعدل مف األقدـ إلى األحدث.
  

                                      

 والمعدل بالقانون 1996 لسنة 12 قانون الطفل المصري رقم(. 2118) .( جميكرية مصر العربية1)
 .12ػػػػػػ11، ص56ك 55الباب الرابع، الفصؿ الثاني، مادة  .2448 لسنة 126
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، كذلؾ المشاركة المجتمعيةك  الحككمة، كتـ تقسيـ ىذه الدراسات إلى محكريف:
 عمى النحك التالى:

 المحور األول: الدراسات التى تناولت الحوكمة:ـــ
 كفيما يمى عرض ليذه الدراسات:

بعنوان: استكشاف إمكانيات المناىج الموحدة  (Gomez, 2014)دراسة ـــ 1
 .(1)لمحوكمة لتحقيق الترابط في نظم التعميم بمرحمة الطفولة المبكرة

مة عمى نظاـ التعميـ بمرحمة الطفكلة كالحك ىدفت الدراسة إلى: استكشاؼ أثر 
الحككمة في تحقيؽ الترابط داخؿ نظاـ التعميـ مبادئ  دكر المبكرة، كالتعرؼ عمى
كاستخدمت الدراسة طرؽ بحث كيفية لجمع كتحميؿ البيانات  بمرحمة الطفكلة المبكرة.

اساشكستس، مك بنسمفانيا،  مثؿ: تحميؿ الكثائؽ السياسية الخاصة بالحككمة في كالية
  .ةكالي ، كمقاببلت مع األفراد العامميف داخؿ كخارج الييكؿ اإلدارم في كؿكديبلكير

مة ساعدت عمى تطكير نظاـ التعميـ كالحك  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
متعميـ بالطفكلة لكارد المالية متكفير ال ساعدت عمىمة كالحك  ،بمرحمة الطفكلة المبكرة

كتحسيف جكدة  ،كزيادة الشفافية ،كاستقرار القكل العاممة ،الجكدة كتحقيؽ ،المبكرة
المساءلة ك  التكزيع أشارت الدراسة إلى ثماف كظائؼ لمحككمة تتمثؿ في:ك  ،المنتج

كىذه  ،تحسيف الجكدةك المشاركة ك كضع المعايير ك االنضباط ك التعاكف ك التخطيط ك 
كقد أكصت الدراسة بإجراء  .لمبكرةالكظائؼ تساعد عمى تطكير التعميـ بالطفكلة ا

 دراسات إضافية كجديدة عف الحككمة.
 
 

                                      

(1) Gomez, Rebecca Elizabeth. (2014). Exploring the potential of 
consolidated approaches to governance for bringing coherence to early 
childhood education systems. Doctoral dissertation of education. Teachers 
College, Columbia University. 
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 .(1)(2416دراسة )رجب، ــ 2
ىدفت الدراسة إلى: تسميط الضكء عمى إحدل قضايا العصر الميمة كىى 
قضية القيادة كالحككمة لمكصكؿ لنتائج قد تسيـ في تطكير العممية التعميمية 
كتجكيدىا، أىمية حاجة المجتمع المصرل إلى قادة مؤىميف يمتمككف ميارات قيادية 

كخاصة مرحمة رياض  مكنيـ مف إحداث التغيير المرغكب فى إدارة المؤسساتت
 األطفاؿ.

ضعؼ مشاركة العامميف  :منياتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 
مشاركة المعممات في كضع قكاعد المساءلة  قمة ،بالركضة في عممية صنع القرار

 ركضةمركزية إدارة ال ،قمة اعتماد إدارة الركضة عمى األفراد األكثر كفاءة ،بالركضة
ضعؼ العبلقات اإلنسانية بيف إدارة  ،كعدـ االىتماـ بتفكيض السمطة لمعامميف

قصكر عمميتى نشر ثقافة التغيير كالتخطيط االستراتيجى في  ،الركضة كالمعممات
 إدارة رياض األطفاؿ.

 .(2)(2416دراسة )محمود، ــ 3
تطبيؽ حككمة التعميـ  كتحديات ىدفت الدراسة إلى: الكقكؼ عمى أىـ متطمبات

رياض األطفاؿ في برياض األطفاؿ، كتقديـ تصكر مقترح لتطبيؽ حككمة التعميـ ب
كاستبانة تـ  ،استخدمت الدراسة المنيج الكصفى ضكء متطمبات الجكدة الشاممة.
  .مؤسسات رياض األطفاؿ بمحافظة اإلسكندرية تطبيقيا عمى عينة مف مديرل 

 إلى تحديات تطبيؽ حككمة التعميـ برياض األطفاؿ منيا: تكصمت الدراسة
التشريعات البيركقراطية )الركتيف( برياض األطفاؿ تحد مف المشاركة في عممية اتخاذ 

                                      

استخدام مدخل القيادة والحوكمة في تطوير إدارة (. 2116( رجب، سمكل مصطفى محمد أحمد. )1)
 رسالة دكتكراة غير منشكرة. كمية التربية، جامعة بكرسعيد. رياض األطفال في بعض محافظات مصر.

لتطبيق حوكمة التعميم في مؤسسات رياض تصور مقترح (. 2116( محمكد، ىالة عمر محمد. )2)
(، 4)ع26مجمة كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، مج األطفال في ضوء متطمبات الجودة الشاممة.

 .217ػػػػػػ111
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الثقافة التنظيمية السائدة برياض األطفاؿ تعطؿ ركح اإلبداع كاالبتكار  ،القرار
 عمى أداء العامميف بيا.  بنامى، كتؤثر سمالتنظيمى، كتقاـك ممارسات التطكير التنظي

تنفيذ خطة تكعية لمتعريؼ  منيا:كقد أكصت الدراسة ببعض التكصيات 
إيجاد استراتيجيات تحقؽ أكبر قدر ممكف لممشاركة المجتمعية  ،بحككمة التعميـ

تطبيؽ تشريعات دائمة  ،ؿألصحاب المصالح كالمستفيديف مف التعميـ برياض األطفا
 األطفاؿ لتحقيؽ التغيير المطمكب داخؿ الركضة. لحككمة التعميـ في رياض

 .(1)(2418دراسة )قرقش، ـــ 4
كمتطمبات  يا، كمبادئياىدفت الدراسة إلى: تكضيح مفيكـ الحككمة، كمبررات

مصر، كالتكصؿ إلى تصكر مقترح لتطكير إدارة رياض في رياض األطفاؿ بتحقيقيا 
استخدمت الدراسة المنيج الكصفى، كتـ تطبيؽ  األطفاؿ في ضكء مبادئ الحككمة.

 مديرات كمعممات رياض األطفاؿ بمحافظة الدقيمية. استبانة عمى عينة مف 
جكد قصكر في ك شفافية، ك الكجكد  قمة :منياتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج 

رياض بالتمكيف ك المشاركة  مبدأ تفعيؿ قمة ،اؿفرياض األطبتطبيؽ المساءلة 
ارت النتائج إلى الحاجة إلى تطبيؽ مبادئ الحككمة في تطكير إدارة كأش ،األطفاؿ

 مصر.برياض األطفاؿ 
ضركرة اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ بنشر  كأكصت الدراسة بعدة تكصيات منيا:

مبادئ حككمة رياض األطفاؿ، بإصدار لكائح كتشريعات خاصة  ،مبادئ الحككمة
لزاـ القيادات اإلدارية بممارستيا   .كا 

بعنوان: تحديات القيادة والحوكمة التي تواجو  (Mahlangu, 2018)دراسة ــ 5
 .(2)المدارس في جنوب أفريقيا

                                      

استخدام مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة رياض األطفال (. 2118( قرقش، أفناف حسيف عبد العزيز. )1)
 كرة. كمية التربية لمطفكلة المبكرة، جامعة القاىرة.رسالة ماجستير غير منش في مصر.

(2) Mahlangu, Vimbi P. (2018). Pertinent leadership and governance 
challenges facing schools in South Africa. BCES: Bulgarian Comparative 
Education Society, V. 16, PP. 136-142. 
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ىدفت الدراسة إلى: التعرؼ عمى التحديات التي تكاجو مديرم المدارس في 
المقاببلت  تطبيؽكتـ  ،تحسيف مياراتيـ القيادية. استخدمت الدراسة المنيج المختمط

كاالستبانات عمى عينة مف مديرم المدارس كأعضاء حككمة المدرسة كالمعمميف 
 منطقة جكتنج بجنكب أفريقيا.ب

عدـ تطبيؽ الحككمة كسكء اإلدارة مف  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
بعض مديرم المدارس  ،المدارسبالكظائؼ  ؿجانب مديرم المدارس يؤدم إلى اختبل

عدـ إشراؾ  ،عامؿ مساىـ في مكاطف الخمؿ في المدارس بسبب عدـ أىميتيـ ـى
، كمعاممتيـ كصنع كاتخاذ القرارات في إدارة المدرسة كاآلباء مديرم المدارس المعمميف

  .الآلباء بشكؿ سمبي يؤدم إلى ظيكر المدارس المختمة كظيفين 
كممارسات القيادة ا بأف التركيز عمى العمؿ الجماعي، كتكصمت الدراسة أخيرن 

 مف القيادة الفردية يمكف أف تساعد في التغمب عمى الصراع في المكزعة بدالن 
 المدارس.

 المحور الثانى: الدراسات التى تناولت المشاركة المجتمعية:ــــ
 كفيما يمى عرض ليذه الدراسات:

بعنوان: المشاركة المجتمعية في إدارة التعميم قبل  (Mullewa, 2012)ــ دراسة 1
 .(1)كينياو المدرسي: حالة من منطقة ماليندي، 

ىدفت الدراسة إلى: تحديد طبيعة مشاركة المجتمع في إدارة التعميـ قبؿ 
استخدمت  المدرسي، كالتعرؼ عمى التحديات التي تكاجو إدارة التعميـ قبؿ المدرسي.

معممات  مفعينة عمى  كاستبانة تـ تطبيقيا ،المسحيالدراسة المنيج الكصفي 
رجاؿ األعماؿ، ككبعض قادة الرأم ) ركضةطفاؿ الأكمديرات رياض األطفاؿ، كآباء 

 الفرعية(. سكرؤساء المجال
                                      

(1) Mullewa, S. Katana. (2012). Community participation in the management 
of preschool education: a case of Malindi District, Kenya. Doctoral PhD 
dissertation, Kenyatta University. Available on: http://ir-
library.ku.ac.ke/handle/123456789/2202 

http://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/2202
http://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/2202
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ترؾ إدارة رياض األطفاؿ بالكامؿ إلدارة  :منيانتائج  عدة تكصمت الدراسة إلى
ا عمى كارد المادية بشكؿ كاٍؼ مما أثر سمبن بتدائية التي لـ تقدـ ليا المالمدارس اإل

 مرحمة.يذه العدـ تقديـ المجتمع خدمات ل ،جكدة التعميـ بالركضة
تكعية المجتمعات بدكرىا في دعـ  كقد أكصت الدراسة بعدة تكصيات منيا:

دارة التعميـ قبؿ المدرسي دراجك  ،بتدائيةفصؿ رياض األطفاؿ عف المدرسة اإل ،كا   ياا 
الفئات الفقيرة مف األطفاؿ الذيف يذىبكف إلى  عدد في سياسة التعميـ المجانية لتزكيد

 الركضة.
بعنوان: دور مؤسسات رياض  (Al-Otaibi & Etman, 2015)ــ دراسة 2

األطفال في تفعيل المشاركة المجتمعية نحو تحسين جودة التعميم ألطفال ما قبل 
 .(1)مأمولالمدرسة بين الواقع وال

رياض األطفاؿ في تفعيؿ المشاركة  ىدفت الدراسة إلى: التعرؼ عمى دكر
 يارياض األطفاؿ، كتحديد العقبات التي تكاجيبالمجتمعية نحك تحسيف جكدة التعميـ 

، كاستبانة تـ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي في تفعيؿ المشاركة المجتمعية.
 عينة مف مديرات كمعممات كمكجيات رياض األطفاؿ بمدينة نجراف. تطبيقيا عمى

تفعيؿ المشاركة المجتمعية  :منياتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 
 دكرضعؼ  ،لطفؿ الركضة التنمية الشاممة المتكاممةبرياض األطفاؿ يسيـ في 

 رياض األطفاؿ في تمبية احتياجات المجتمع.
 :منياتفعيؿ المشاركة المجتمعية لعض المقترحات كانتيت الدراسة بكضع ب

إشراؾ مؤسسات المجتمع في أنشطة الركضة لتدعيـ العبلقة اإليجابية بيف الركضة 
االستفادة مف  ،كتحسيف جكدة نتائج التعميـ في مرحمة الطفكلة المبكرةكالمجتمع 

                                      

(1) Al-Otaibi, Mansour Naife & Etman, Ali Abd Eltawab Mohamed. (2015, July). 
The role of Kindergarten institutions in activating community participation 
toward the improvement of education quality for per-school child between 
reality and expectations. International Review of social sciences, V. 3, Issue. 
7, PP. 313-331. Available at: www.irss.academyirmbr.com 

http://www.irss.academyirmbr.com/
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فعمى سبيؿ  بالركضة،خبرات بعض الدكؿ المتقدمة في تشجيع المشاركة المجتمعية 
الخبرة األلمانية في دعـ مشاركة مؤسسات المجتمع كخاصة األسرة في عممية  :المثاؿ

  .الركضةالتكاصؿ مع 
 .(1)(2417ــ دراسة ) وردة، 3

ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح يتحدد مف خبللو المتطمبات البلزمة 
استخدمت الدراسة  لتفعيؿ المشاركة المجتمعية في تعميـ مرحمة ما قبؿ المدرسة.

تـ تطبيؽ استبانة عمى عينة مف معممات كمكجيات رياض ك  ،المنيج الكصفى
 األطفاؿ بمحافظة الدقيمية.

ف الجيكد المبذكلة في رياض األطفاؿ أ :منياتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
رغـ أىميتيا ليست كافية كحدىا لدعـ كمساندة رياض األطفاؿ، فبلبد مف تضافر 
كافة الجيكد األىمية كالجمعيات غير الحككمية ألداء خدمات أكثر أىمية في تربية 

إعطاء دكر أكبر لممشاركة المجتمعية في  ،التنسيؽ بيف ىذه الجيكدب الركضةطفؿ 
إنشاء المبانى الخاصة برياض األطفاؿ  فى تمكيؿ مرحمة رياض األطفاؿ كخاصة

 عف طريؽ قبكؿ كافة التسييبلت مف أرض كتبرعات كىبات خاصة مف األفراد.
كانتيت الدراسة بكضع تصكر مقترح لمتطمبات تفعيؿ المشاركة المجتمعية في 

 .ضةك ر تعميـ مرحمة ال
 .(2)(2418ــ دراسة )التنجى، 4

الدراسة إلى: إعداد برنامج لتنمية التفكير االبتكارم لدل أطفاؿ الركضة  ىدفت
كالميؿ نحك المشاركة المجتمعية لدل اآلباء في تعمـ أطفاليـ في ضكء مدخؿ ريجيك 

استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبى لعينة مف أطفاؿ الركضة بسكىاج،  إميميا.
                                      

متطمبات تفعيل المشاركة المجتمعية في تعميم (. 2117( كردة، الزىراء عبد السميع السيد السيد. )1)
رسالة ماجيستر غير منشكرة . كمية التربية،  مرحمة ما قبل المدرسة "دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية".

 جامعة المنصكرة.
فاعمية مدخل "ريجيو إميميا" في تنمية التفكير االبتكارى (. 2118التنجى، أسماء حسيف عمى. ) (2)

 رسالة دكتكراة غير منشكرة. كمية التربية، جامعة أسيكط. الروضة والمشاركة المجتمعية آلبائيم.ألطفال 



 مبادئ الحوكمة وعالقتيا بتفعيل المشاركة المجتمعيةتطبيق 
 

 
 

- 57 - 

 مٌرة حسن عبد هللا محمدأأ/ 
 أ.م.د منى عثمان   أ.د رانٌا الجمال   
 حمد همٌسةأ.م.د  أ

مقياس الميؿ  الدراسةاستخدمت ك  لتجريبية.طفاؿ المجمكعة األمف اآلباء  كعينة أخرل
  .في تعمـ أطفاليـ بالركضة نحك المشاركة المجتمعية لآلباء

بيف  كجكد فركؽ دالة إحصائينا :منياتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 
متكسطات كؿ مف التطبيؽ القبمى كالبعدل آلباء أطفاؿ المجمكعة التجريبية في 

، عدـ كجكد مقياس الميؿ نحك المشاركة المجتمعية لآلباء لصالح التطبيؽ البعدل
فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات كؿ مف التطبيؽ البعدل كالتتبعى في مقياس 

  ي تعمـ أطفاليـ.الميؿ نحك المشاركة المجتمعية لآلباء ف
إصدار المكائح التى تدعـ مشاركة اآلباء في صنع القرار ب كقد أكصت الدراسة:

، تكجيو المعممة مف خبلؿ النشرات التكجييية لتككف حمقة الكصؿ بيف بالركضة
  .األسرة كالركضة

بعنوان: المشاركة  (Waluyo & Handayani & Diana, 2018)ــ دراسة 5
ا لخطة برنامج إحدى األسرية والمجتمعية في تطوير التعميم بالطفولة المبكرة وفقً 

 .(1)قرى المجنة االقتصادية ألوروبا
ىدفت الدراسة إلى: استكشاؼ كتفسير كيفية مشاركة األسرة كالمجتمع في 

المجنة االقتصادية ا لخطة برنامج إحدل قرل تطكير التعميـ بالطفكلة المبكرة كفقن 
 مسئكلي ىذه القرية.ك ا آلراء مديرات كمعممات الطفكلة المبكرة كاآلباء ألكركبا، ككفقن 

 ،المقاببلتك  ،الكثائؽك  ،استخدمت الدراسة بعض األدكات مثؿ: االستبانات
 المبلحظة. ك 

المشاركة األسرية كالمجتمعية  منيا: تمعبتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج 
ا لخطة برنامج إحدل قرل المجنة االقتصادية ير التعميـ بالطفكلة المبكرة كفقن في تطك 

لمغاية في النيكض بمؤسسات التعميـ لمطفكلة المبكرة، حيث تتطمب  بارزناا ألكركبا دكرن 
                                      

(1) Waluyo, Edi & Handayani, Sri Sularti Dewanti & Diana, Diana. (2018). 
Family and community participation in the development of early childhood 
education after the policy program of the village one ECE. Indonesian 
Journal of Early childhood Education Studies, V 7, No. 2, PP. 136-140. 
Available at: http://journal.unnesac.id/sju/index.php/ijeces 

http://journal.unnesac.id/sju/index.php/ijeces
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لتكفير كافة  بيا ىذه المؤسسات في العصر الحالي تآزر جميع األطراؼ المعنية
 شرية ليا.التسييبلت كالمكارد المادية كالب

 ميق عام عمى الدراسات السابقة:ـــتع
المرتبطة بالحككمة، مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة العربية كاألجنبية 

ختبلؼ بينيا كبيف الدراسة الكا بعض نقاط االتفاؽيتضح كجكد  كالمشاركة المجتمعية
 ػػ كفيما يمى تكضيح لذلؾ: الدراسات، هكما أفادت الدراسة الحالية مف ىذ الحالية،

 مع الدراسة الحالية:ـــ  نقاط االتفاق
في تناكؿ مكضكع الحككمة  مع بعض دراسات المحكر األكؿ الحالي بحثػػػ اتفؽ ال1

(، 2116)رجب،  ، كدراسة (Gomez, 2014)برياض األطفاؿ مثؿ: دراسة
الحالي مع  بحثكما اتفؽ ال .(2118(، كدراسة )قرقش، 2116كدراسة )محمكد، 

بعض دراسات المحكر األكؿ في استخداـ المنيج كاألداة مثؿ: دراسة )محمكد، 
 (. 2118(، كدراسة )قرقش، 2116

الحالي مع دراسات المحكر الثانى في تناكؿ مكضكع المشاركة  بحثاتفؽ ال ػػػ2
مع بعض دراسات المحكر  الحالي بحثكما اتفؽ الالمجتمعية برياض األطفاؿ. 

، كدراسة (Mullewa, 2012)مثؿ: دراسة  كاألداةي استخداـ المنيج ف الثانى
(Al-Otaibi & Etman, 2015) ،(2117، كدراسة )كردة. 
 أوجو االختالف مع الدراسة الحالية:ـــ

الحالي عف دراسات المحكر األكؿ كالثانى في اليدؼ، حيث ىدؼ  بحثػػػ اختمؼ ال1
الحالي إلى: الكشؼ عف العبلقة بيف تطبيؽ مبادئ الحككمة كتفعيؿ  بحثال

 محافظة بنى سكيؼ.برياض األطفاؿ مؤسسات المشاركة المجتمعية ب
الحالي عف الدراسات السابقة في مجتمع كعينة الدراسة، حيث  بحثػػػ كما اختمؼ ال2

 الحالي عمى عينة مف مديرات كمعممات رياض األطفاؿ بحثتـ تطبيؽ ال
كأعضاء مجالس األمناء كاآلباء كالمعمميف مف أكلياء األمكر كأفراد المجتمع 
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المحمى بمؤسسات رياض األطفاؿ الممحقة بالمدارس اإلبتدائية الحككمية 
 بمحافظة بنى سكيؼ.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:ــ
 الحالي مف ىذه الدراسات السابقة في النقاط التالية: بحثاستفاد ال

 ػػػ عرض اإلطار النظرل لمحككمة كالمشاركة المجتمعية. 1
 استفاد مف نتائجيا فيما يمى:ػػكما ػػ 2

أ ػػػ مكضكع الحككمة برياض األطفاؿ مجاؿ جديد في اإلدارة التربكية في مصر 
 كالعالـ العربى، لذا يتطمب إجراء مزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ.

دارتو بالطفكلة المبكرةب ػػػ لمحككمة دكر فعاؿ في  كتحسيف  تطكير نظاـ التعميـ كا 
كضع المعايير، ك االنضباط، ك التخطيط، ك لما تكفره مف المساءلة، ، جكدتو

 المشاركة.ك 
ج ػػػ تفعيؿ المشاركة المجتمعية برياض األطفاؿ يسيـ في التنمية الشاممة المتكاممة 

 لطفؿ الركضة.
لمغاية في النيكض بمؤسسات رياض  زنابار  ػػ تؤدل المشاركة المجتمعية دكرناد ػ

حيث تتطمب ىذه المؤسسات في العصر الحالي تآزر جميع األطراؼ األطفاؿ 
  لتكفير كافة المكارد المادية كالبشرية ليا. المعنية

 :بحثخطوات السير في ال
 لمخطكات التالية: الحالى كفقنا يسير البحث

 بمؤسسات رياض األطفاؿ. كمبادئيا عرض اإلطار النظرل لمحككمة: الخطوة األولى
لمشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض ا لكاقع : عرض اإلطار النظرلالخطوة الثانية

 األطفاؿ.
المشاركة المجتمعية تفعيؿ مبادئ الحككمة ب تطبيؽ تكضيح عبلقة: الخطوة الثالثة

 بمؤسسات رياض األطفاؿ.
 كنتائجيا(.الدراسة الميدانية )إجراءاتيا : الخطوة الرابعة
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 التكصؿ إلى التكصيات كالبحكث المقترحة.: خامسةالخطوة ال
 كفيما يمى عرض تفصيمى ليذه الخطكات:

 :بمؤسسات رياض األطفال ومبادئيا الخطوة األولى: اإلطار النظرى لمحوكمة
سكؼ يتـ تناكؿ الحككمة بمؤسسات رياض األطفاؿ مف حيث: )الخصائص، 

 كالمبادئ( كذلؾ فيما يمى:األىداؼ، ك المبررات، ك 
 ـــ:برياض األطفال خصائص الحوكمة( 1)

 :(1)يمكف إيجازىا فيما يمي بعدة خصائصرياض األطفاؿ تتسـ الحككمة ب
أ ػػػ الحككمة شكؿ ديمقراطي لئلدارة يقكـ عمى مبادئ تمثيؿ المجتمع المدرسي، كيتـ 

 لمبادئ ديمقراطية عادلة. انتخاب ىؤالء الممثميف ديمقراطينا كفقنا
المحمى "الحككمة  المستكل ػػػ تقـك عمى نقؿ الصبلحيات مف المستكل المركزم إلى ب

البلمركزية" لمحد مف السيطرة البيركقراطية عمى المدارس، التي تمنعيا مف 
 االستجابة لمتغيير، كتغيير بيئاتيا لتمبية احتياجات المجتمع.

التكاصؿ المفتكح  قرار المشترؾ، كالذم يفترض مسبقناػػػ تعتمد عمى مبدأ صنع ال ج
 كالرغبة في التفاكض.

مدخؿ  بككنيا: بناًء عمى ما سبق يتضح أن الحوكمة برياض األطفال تتسم
يقكـ عمى الديمقراطية في اإلدارة كفى صنع كاتخاذ القرارات، مف خبلؿ  إدارم حديث

المركنة في كما تتسـ ب التكاصؿ مع األطراؼ المعنية كبناء عبلقات إيجابية معيـ، 
  لمتغيير لتمبية احتياجات كمتطمبات المجتمع.كاالستجابة  التعامؿ مع التطكرات

الحككمة مف خصائص إيجابية عديدة، فقد يظير لنا أف  ولما تتسـ ب نظرنا
الركضة في حاجة إلى تطبيقيا، لمكاجية التطكرات التي تبلحقيا باستمرار. كفيما 

 يمي تكضيح مبررات تطبيؽ الحككمة برياض األطفاؿ:

                                      

(1) Joubert, Rika & Van Rooyen, Jean W. (2011). Educational Reform in 
South Africa: Decentralization and parent engagement. Journal of school 
public relations, V.32, No.4, pp.300-324, p.306. 
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 ــ:برياض األطفال( مبررات تطبيق الحوكمة 2)
المبررات كاألسباب ضركرة تطبيؽ الحككمة برياض األطفاؿ مف تنطمؽ 

 :(1)التالية
 إقامة نظاـ مدرسي يطبؽ مبادئ الحككمة كالمساءلة مف قبؿ المجتمع.ػػػػ  أ
إدخاؿ درجة أكبر مف المركنة كاإلبداع في النظاـ التعميمي لتمكيف الطبلب مف ػػػػ  ب

 المنافسة في نظاـ العكلمة.
ػػػ ممارسة الديمقراطية عمى أسس صحيحة مما يتيح الفرصة ألكلياء األمكر كأفراد  ج

 المجتمع بالمشاركة في عمميات صنع القرارات.
لقدرتيا عمى تحقيق  رياض األطفالبالحوكمة تنطمق ضرورة تطبيق كما 

 :(2)المزايا التالية ليا
تفعيؿ نظاـ الرقابة مف خبلؿ تأكيد الحككمة عمى  تحسين صورة المؤسسة:أ ـــ 

الداخمية كالخارجية بالمؤسسة، فيؤدل إلى ثقة جميع أفراد المجتمع في أداء 
 كالحفاظ عمى سمعتيا كصكرتيا. المؤسسة

تسعى الحككمة إلى دراسة احتياجات جميع  تمبية احتياجات الجماىير:ـــ  ب
المعنية األطراؼ المعنية بالمؤسسة كتمبيتيا فيؤدل إلى رضا جميع األطراؼ 

 بالمؤسسة عمى أدائيا.
نتيجة تمبية الحككمة الحتياجات أفراد المجتمع كجكدة اإلنتاج  يادة التمويل:ػػػ ز ج

كالخدمات التي تقدميا ألفراد المجتمع، فيسعى أفراد كمؤسسات المجتمع المدني 
 كالقطاع الخاص إلى تقديـ التبرعات كاليبات كالمنح لممؤسسة.

                                      

والحوكمة الرشيدة والالئحة دور مجمس األمناء في الالمركزية (. 2118كزارة التربية كالتعميـ. )( 1)
 .23، 16ص . القاىرة، الداخمية

. الحكومة اإللكترونية المتكاممة والمدن الذكية وحوكمتيا في (2116حجي، أحمد إسماعيؿ. ) (2)
 أصول نظرية تكنولوجية وتطبيقات إدارية وتعميمية عالية.ـــ  مواجية حروب الجيل الرابع وما بعدة

 .39-38القاىرة، عالـ الكتب، ص
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رياض األطفاؿ تأتى نتيجة بمبررات تطبيؽ الحككمة  أف مما سبق يتبين
انخفاض األداء داخؿ ىذه المؤسسات، كباإلضافة إلى التطكرات التي يفرضيا العالـ 

إعادة النظر في كضع ىذه المؤسسات، كالبحث  ضركرة مف حكلنا؛ فيذا يستدعى
كاالنتقاؿ  ،ركضةالتي مف شأنيا تحسيف أداء ال الحديثة عف أفضؿ األساليب اإلدارية

بيا مف الكضع الييكمي الجامد إلى كضع أكثر تفاعمية كتكاممية بينيا كبيف مؤسسات 
 المجتمع.

مف خبلؿ عرض مبررات تطبيؽ الحككمة بمؤسسات رياض األطفاؿ، يمكف 
الكصكؿ إلى األىداؼ التي تسعى الحككمة لتحقيقيا. كفيما يمي تكضيح أىداؼ 

 الحككمة برياض األطفاؿ:
 ــ:برياض األطفال ف الحوكمة( أىدا3)

 :(1)إلى تحقيؽ األىداؼ التالية رياض األطفاؿتسعى الحككمة ب
: لجميع أفراد المجتمع دكف أم تمييز عمى أساس االنسجام والعدالة االجتماعيةأ ػػػػػ 

 عناصر ال دخؿ لؤلفراد بيا.
كبناء برامج التنمية المجتمعية عمى  :جعل المواطن محور اىتمام متخذ القرارػػػػ  ب

سماع صكت المكاطنيف، كىك ما يرتبط بمبدأ رشاده اتخاذ القرار، كتمكيف 
 استغبلؿ الفرص المتاحة أماميـ لمتعبير عف ذكاتيـ.مف  األفراد

أحادل المركز  : فالنمكذج االنتقال من النموذج اآلحادى إلى ذي االتجاىينػػػػ  ج
 يتمثؿ في تجاىيفالنمكذج ذم اكالمف المدير لممرؤكس(  ػػػ )مف الحاكـ لممحككـ

 القطاع الخاص(. ػػػ المجتمع المدني ػػػ ) الدكلة
كتؤكد مشاركة المجتمع  :تطوير أنظمة إيجابية تشاركيو تتسم بالمحاسبيةػػػػػ  د

 كتمكيف أكلياء األمكر كالمجتمع المدني في تقكيـ استراتيجيات التطكير التربكم، 
 

                                      

القاىرة، حوكمة التعميم المفتوح؛ منظور استراتيجى.  (.2112مرزكؽ، فاركؽ جعفر عبد الحكيـ. ) (1)
 .77-76مكتبة األنجمك المصرية، ص
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 .(1)بالديمقراطية المشاركة في العممية التعميمية لكي تتسـمف 
برياض  الحوكمة يمكن القول بأن أىداف أىداف في ضوء ما تم عرضو من

المسئكليات  في تكزيع بالركضةتحقيؽ المساكاة بيف العامميف  األطفال تمثمت في:
 كأكلياء األمكرمعامميف لالديمقراطية بالسماح  تدعيـك تقديـ الخدمات ليـ، ك عمييـ، 

 .ركضةالبأفراد المجتمع بالمشاركة في صنع كاتخاذ القرارات كتقكيـ العممية التعميمية ك 
كبعد التعرؼ عمى أىداؼ الحككمة، سيتـ عرض المبادئ التى يتـ في ضكئيا 
تطبيؽ الحككمة بشكؿ جيد داخؿ الركضة. كفيما يمى تكضيح مبادئ الحككمة 

 برياض األطفاؿ:
 ــحوكمة برياض األطفال:مبادئ ال( 4)

مبادئ لمحككمة برياض األطفاؿ تتمثؿ في:  خمسةتشير األدبيات إلى كجكد 
 مثؿ المبادئاالستقبللية، كالمساءلة "المحاسبية". كتك المساكاة، ك المسئكلية، ك الشفافية، 

مجمكعة مف القكاعد كالنظـ التي تحقؽ التكازف بيف أىداؼ اإلدارة ػػػػ في ىذه الحالة ػػػ 
مف جية، كبيف العمبلء كالمستفيديف مف جية أخرل،  بالركضةالعميا كاألفراد العامميف 

، ككذلؾ تنظيـ العبلقة بيف ركضةكىذه المبادئ تشكؿ النظاـ الذم يكجو العمؿ في ال
قى الضكء عمى ىذه المبادئ قد يم، كفيما يمى ما (2)بالركضةمختمؼ العامميف 

 :تفصيبلن 
 
 
 

                                      

الحوكمة كمدخل استراتيجى  (.2114إبراىيـ، خالد قدرم كصادؽ، منى أحمد كبغدادم، منار محمد. ) (1)
 .25القاىرة، المركز القكمى لمبحكث التربكية كالتنمية، صعميمية. لممحاسبية الت

حوكمة مؤسسات التعميم قبل الجامعى كمدخل لتعزيز  ، يكليك(.2115)( محمد، ماىر أحمد حسف. 2)
(، 4)ع 31مجمة كمية التربية، جامعة أسيكط، مجأخالقيات مينة التعميم في جميورية مصر العربية. 

 .282ص، 331ػػػػػػػػ262
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   Transparencyالشفافية: أ ـــ 
، مف حيث يقصد بالشفافية تقديـ صكرة حقيقية لكؿ ما يحدث في المؤسسة

تكفير المعمكمات المكثكقة المتعمقة بالنشاطات كاإلجراءات كالقرارات كالسياسات 
 .(1)لجميع العامميف بالركضة كاألطراؼ المعنية بيا

كبذلؾ تعزز الشفافية انفتاح العممية الديمقراطية مف خبلؿ إعداد الركضة  
التقارير كالنتائج، كاإلجراءات الكاضحة، كبالتالي يتـ تقييـ شفافية نظاـ التعميـ عمى 

 .(2)أساس إمكانية الكصكؿ إلى المعمكمات المتعمقة بالتعميـ
ما  داخل الروضة الشفافيةومن المؤشرات التي يمكن أن تساعد عمى تحقيق 

 :(3)يمي
 لمعمكمات الصحيحة: يجب أف تككف المعمكمات المتاحة لجميع األطراؼ صحيحةػػػ ا

 كليس فييا غمكض. ككاضحة
جميع ل ركضةأصحاب المصمحة: البد مف اإلفصاح عف المعمكمات الخاصة بالػػػػ 

 العامميف كاألطراؼ المعنية.
المعمكمات بانتظاـ كاستمرار كليس في فترات معنية التردد المناسب: يجب تقديـ ػػػػ 

 فقط.

                                      

الحوكمة الرشيدة وفن إدارة المؤسسات عالية الجودة. (. 2115أبك النصر، مدحت محمد محمكد. ) (1)
 .113، 46 القاىرة، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر، ص

(2) Risteska, Marija & Raleva, Ana Mickovska & Sejdini, Mirjana. (2010). Good 
governance in education- case studies: Municipalities of kisela voda, kriva 
palanka, vrapchishte, Bitola, Strumica, Shtip, Kicevo and Veles. See 
University, p.34. 
(3) Kinyua, Joseph K. & Kirogo, Steven K. & Ndung'u, Michael M. (2017). 
National Values and Principles of Governance. The Training Manual 
published by exectuite office of the president and directorate of national cohesion 
and national values, p.141. 
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يعنى المصداقية في تعامؿ مديرة الركضة مع  أف مبدأ الشفافية ومن ثم يتضح
خبلؿ اإلفصاح عف المعمكمات الخاصة  العامميف كاألطراؼ المعنية بيا، مف

كاإلفصاح عف األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا، كمستكل  ،الركضة ليؤالء األطراؼب
أداء األطفاؿ كالمعممات، كبنكد الميزانية، كأساليب صنع القرارات، كآليات المتابعة 

  .كالمساءلة
    Responsibilityالمسئولية: ب ـــ 

الميمة حيث يترتب عمييا قياـ الفرد بالعديد مف  المبادئالمسئكلية مف  دتع
إلى تنمية القدرة  التعميمية الممارسات اإليجابية، كبالتالي يجب أف تسعى المؤسسات

كسابيـ يمف خبلؿ تشجيع بيا عمى تحمؿ المسئكلية لدل العامميف ـ عمى التعاكف، كا 
 .(1)قتراح حمكؿ ليا، كالمشاركة في امشكبلتياك  ياالمعمكمات عف الركضة، لفيـ نظام

كىى التزاـ  ،كتعرؼ المسئكلية بأنيا تعيد أك التزاـ لمقياـ بكظائؼ معينة
المرؤكس أماـ رئيسة عف تأدية كاجباتو، كما تعنى المسئكلية االلتزاـ بأداء عمؿ معيف 

اـ بكاجبات محددة بحكـ مفركض يحاسب عمية الفرد أك ىي محاسبة الفرد عمى القي
 .(2)في تنظيـ ما. كبذلؾ تعنى المسئكلية مبدأ المساءلة أماـ الغير ككنو عضكنا

مبدأ المسئكلية يعنى التزاـ إدارة الركضة كالعامميف بيا  أف وبناًء عمية يتضح
لعممية الركضة، كتحسيف ا أداء تطكيرأماـ أكلياء األمكر كأفراد المجتمع عف 

تحديد كتكزيع المياـ كالمسئكليات التعميمية، كتمبية احتياجاتيـ، كىذا يتـ مف خبلؿ 
 .الخاصة بكؿ فرد بما يتناسب مع إمكانيات كقدرات كؿ منيـ

 
 

                                      

التربية (. 2113أبك النكر، محمد عبد التكاب كعبد الفتاح، آماؿ جمعو كعبد الفتاح، أحمد سيد. )( 1)
 .48، 46، 43ص القاىرة، دار الفكر العربي،  وتطبيقات". المدنية واستراتيجيات تنميتيا "قضايا

القاىرة، دار الفجر إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفية الثالثة. (. 2114( خميؿ، نبيؿ سعد. )2)
 .26لمنشر كالتكزيع، ص
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  Equality & Justiceالمساواة والعدالة:  ج ـــ 
ممزمة بأف تحقؽ المساكاة كتكافؤ إدارة الركضة العدالة مبدأ أساس يجعؿ 

كتشير المساكاة كالعدالة إلى كجكد  .(1)جماعة الفرص كعدـ االستبعاد ألم فرد أك
 .(2)يعمؿ عمى مشاركة جميع العامميف مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا بالركضةنظاـ عادؿ 

ركضة أمر ىاـ تحقيؽ المساكاة كالعدالة داخؿ ال كمف ىنا يمكف القكؿ بأف
ألف تحقيؽ الحككمة ألىدافيا لف يحالفو النجاح بدكف تحقيؽ المساكاة، ألف  كضركرم
 .(3)ة تضمف كالء األفراد لممؤسسة التي ينتمكف إليياالمساكا

عمى تحقيؽ مبدأ العدالة كالمساكاة بيف جميع مما سبق تؤكد الحوكمة  وانطالًقا
دكف  كالثكاب كالعقاب كاألطراؼ المعنية بيا في الحقكؽ كالكاجبات لركضةبا العامميف

ىؤالء األشخاص فيؤثر ة بيف حتى ال يحدث فجكة كعداك  ؛التحيز لشخص دكف اآلخر
  .مما يؤدل إلى انسحابيـ ركضةعمى أدائيـ كنشاطيـ داخؿ ال سمبنا
   Autonomyاالستقاللية: د ـــ  

ة، حيث يتـ منح المدرسة سمطة اتخاذ يلمدرساىي شكؿ مف أشكاؿ اإلدارة 
دارة شؤكنيا ، دكف فرض صكرة مف الرقابة الخارجية (4)القرارات بشأف عممياتيا كا 

الصارمة مف قبؿ السمطات المركزية العميا بطريقة تجعؿ المسئكليف في المجالس 
المدرسية بمثابة قيادات لممدرسة المنكط بيـ إدارتيا مع كضع المعايير التي يتـ 

                                      

ة حروب الحكومة اإللكترونية المتكاممة والمدن الذكية وحوكمتيا في مواجي( حجي، أحمد إسماعيؿ. 1)
 .32، صمرجع سابق أصول نظرية تكنولوجية وتطبيقات إدارية وتعميمية عالية.ـــ  الجيل الرابع وما بعدة

قضايا إدارية فى المؤسسة العصرية )رؤية واقعية ونظرة تربوية(.  (.2112)عبد الفتاح، مناؿ رشاد.  (2)
 .31ص ،القاىرة، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع

عماف، العقمية العربية فى زمن العولمة: مشكالت وقضايا. (. 2116( محمد، مديحو فخرم محمكد. )3)
 .139ص دار دجمة لمنشر كالتكزيع،

(4) Manara, Kenny & Mwombela, Stephen. (2012). The governance of the 
capitation grant in primary education in Tanzania: why civic engagement 
and school autonomy matter. Special paper, policy research for development, 
REPOA, P.9. 
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فيو  المدل الذم يسمحباالستقبللية بأنيا باستخداميا تقييـ ىذه القيادات. كما يقصد 
، كأف يمارسكا حرية االختيار  لمعامميف بأف يعممكا بصكرة بعيدة عف اإلشراؼ الصاـر

 .(1)في أداء عمميـ
صبلحيات كاسعة في  يامنح كمف ىنا تبرز أىمية االستقبللية لمركضة في

كتمكيؿ  ،كالتخطيط لبرامجيا كأنشطتيا ،كأىدافيا اإلستراتيجية تحديد رؤيتيا كرسالتيا
مما يؤدل إلى المركنة كالسرعة في صنع القرارات بالركضة، كزيادة  ،احتياجاتيا

  .(2)الدافعية لدل المعممات كاإلدارة كالمجتمع في تطكير التعميـ بالركضة
في إدارة  ةاستقبللية الركض تحقيؽ عمىتعمؿ أف الحككمة  مما سبق يتبين

مما  األطراؼ المعنية،كاتخاذ قراراتيا بمشاركة التخطيط لبرامجيا كأنشطتيا، ك شؤكنيا
اء كالعامميف المدر  كزيادة كفاءةاألطراؼ،  ىؤالء مع إيجابية تككيف عبلقاتيؤدل إلى 
 كاتخاذ القرار. ك التخطيطك  ميارات االتصاؿ إلكسابيـ

     Accountability: (المساءلةالمحاسبية )ه ـــ 
السياسة الرئيسة إلنتاج كتقديـ خدمات تعميمية جيدة،  بأنياالمساءلة تعرؼ 

كتحسيف أداء المؤسسة مف خبلؿ تكفير الرقابة كالمتابعة المستمرة لممؤسسة. كالغرض 
مف المساءلة ىك إظيار كيفية عمؿ المؤسسات عمى نحك فعاؿ ككؼء، كالسماح 

  .(3)لمبيركقراطية بالعمؿ بشكؿ أكثر ديمقراطية

                                      

(1( . دراسة حول أنماط حوكمة األنظمة التربوية وأثرىا (.  2113( المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
تربية في الكطف العربى، مشركع مؤشرات العمى تسيير المؤسسات التعميمية وضمان جودة خدماتيا. 

 .136-135ص ،المرصد العربى لمتنمية/ إدارة التربية، جامعة الدكؿ العربية
ستراتيجية مقترحة ا، أبريؿ(. 2116( عبد النعيـ، محمد جاد أحمد كعبد البله، محمد منصكر أحمد. )2)

العربية في ضوء تفعيل لمتطمبات االستقالل الذاتي لمدارس مرحمة التعميم األساسي بجميورية مصر 
 .283، 281ص ، 341-269(، 2)ع 24مجمة العمـك التربكية ػػػػػػػ مصر، مج  المشاركة المجتمعية.

(3) Erdag, Coskun. (2017, August). Accountability Policies at Schools: A 
Study of Path Analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, V.17, 
No.4, pp.1405-1432, p.1407-1408. Doi: 10.12738/estp.4.0362. 
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نتائج إحدل الدراسات بأف المساءلة عممية حاسمة، كأداة ىامة كىذا ما أكدتو 
في تحقيؽ األىداؼ في المؤسسات التعميمية مف خبلؿ تكفير التقييـ كعممية 

 .(1)كنتيجة
ولتحقيق عممية المساءلة بكفاءة داخل الروضة، فيناك بعض األسس 

 :(2)ىى الواجب مراعاتيا
ساءلة، أم معرفة ما نريد مراقبتو داخؿ أف يعرؼ كؿ عضك في الركضة أىداؼ الم ػػػ

 الركضة، ألف تحديد اليدؼ مف المساءلة يؤدل إلى إنجازىا بالشكؿ المطمكب.
لمعايير  كأف يحاسب األفراد طبقنا هأف تككف المساءلة محددة لكي يدرؾ كؿ فرد دكر  ػػػ

 .كالمساكاة بينيـ كاحدة حتى تتحقؽ العدالة
المعايير التي يتـ عمى أساسيا عممية المساءلة كالتي تتناسب ػػ تحديد المقاييس أك ػ

مع طبيعة اليدؼ المراد قياسو، بحيث تعطى بيانات كمعمكمات دقيقة يمكف مف 
 خبلليا التعرؼ عمى إيجابيات كسمبيات العممية التعميمية.

كيتـ تكصيؿ ػػ تقييـ األداء باستخداـ التقارير كالمبلحظة كالمراجعة الداخمية، ػ
المعمكمات لممسئكليف في المديرية أك اإلدارة أك المدرسة لمكشؼ عف اإليجابيات 

 كالسمبيات، كاتخاذ اإلجراءات لمنع تكرار حدكثيا في المستقبؿ. 
أف المساءلة مبدأ رئيس في الحككمة ألنيا العممية التي يتـ يتضح مما سبق 

الركضة تسير في ركضة، كالتأكد مف أف مف خبلليا الحكـ عمى مستكل أداء ال
لعامميف عف ا إدارة الركضةمحاسبة  مف خبلؿاالتجاه الصحيح لتحقيؽ أىدافيا، 

  .كتحقيقيا لؤلىداؼلركضة عف أدائيا اأدائيـ، كمحاسبة أكلياء األمكر كأفراد المجتمع 

                                      

(1) Argon, Turkan. (2015, August). Teacher and administrator views on 
school principals' accountability. Educational Sciences: Theory and practice, 
V.15, No.4, pp.925-944, p.938. 

صالح التعميم "توجيات عالمية  (.2114كرضكاف، كائؿ كفيؽ. )( جكىر، عمى صالح 2) المساءلة وا 
 .28ػػػػػػػ25القاىرة، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، صوتطبيقات عربية". 
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جمااًل  أف ىذه  يتضح برياض األطفال تم عرضو من مبادئ الحوكمة لما وا 
 تمثؿ منظكمة "المساءلةاالستقبللية، ك ك المساكاة، ك  المسئكلية،ك  الشفافية،" :المبادئ

تفعيؿ المشاركة ك  التطكير عمىتيا مساعدلتعمؿ الركضة في ضكئيا  إدارية جيدة
تعمؿ عمى تقكيو عبلقة الركضة بأكلياء األمكر كأفراد ىذه المبادئ ألف  ،المجتمعية
  المجتمع.

شاركة المجتمعية بمؤسسات رياض المكاقع كفيما يمى ما قد يمقى الضكء عمى 
 التالى:ػػػػ األطفاؿ عمى النحك

لمشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض ا لواقع الخطوة الثانية: اإلطار النظرى
 :األطفال

كسكؼ يتـ تناكؿ المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفاؿ، مف حيث: 
 :ذلؾ تفصيبلن  راؼ( كفيما يمى تكضيحاألطك األىداؼ، ك المبررات، ك )الخصائص، 

 ــ:برياض األطفال ( خصائص المشاركة المجتمعية1)
 :(1)ما يمىفي تتسم المشاركة المجتمعية بعدة خصائص يمكن إيجازىا

جتماعية، أ ػػػ المشاركة عممية متعممة يكتسبيا الفرد خبلؿ عممية التنشئة اإل
لدل الفرد لمشاركة كمف ثـ فإف ممارسة ا ،كتعتمدعمى استعداد فطرل لدل الفرد

 عمى مدل تكفر الدافعية التى يتيحيا المجتمع. تعتمد اعتمادنا كبيرنا
ألنة يعيش فى كسط  وكاجبات ب ػػ المشاركة حؽ مف حقكؽ اإلنساف ككاجب مف

جماعة ميما كاف حجميا يتأثر تماسكيا كتقدميا كاستمرارىا عمى مدل مشاركة 
 أعضائيا فى أنشطتيا بطرؽ مباشرة أك غير مباشرة.

                                      

المشاركة المجتمعية فى التعميم ــــ الطموح والتحديات. ، أكتكبر(. 2114( الشخيبى، عمى السيد. )1)
بعنكاف "آفاؽ اإلصبلح التربكل فى مصر"، كمية التربية، جامعة المنصكرة، المؤتمر العممى السنكل 

 .86ػػػػػػػػػ85، ص111ػػػػػػػ77
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المشاركة ىدؼ ككسيمة فى نفس الكقت، فيى ىدؼ ألف الحياة السميمة فى ج ػػػ 
عف  و، كىى كسيمة ألنوالمجتمع ترتكز عمى مشاركة المكاطف فى مسئكليات

 طريؽ المشاركة يتذكؽ األفراد أىميتيا، كيمارسكف أساليبيا.
 برياض األطفال تتسم المشاركة المجتمعية عمى ما سبق يتضح أن بناءً 

، الركضة كأكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمى المحيط بيا عبلقة تعاكنية بيف بأنيا:
بحيث يختار كؿ فرد  نابع مف ذاتية الفرد كليس إجبارل اختيارل مرف نشاط تطكعى

مكانياتو المادية  كالثقافية. ما يستطيع أف يساىـ بو كفؽ قدراتو كا 
، فقد يظير لنا إيجابية المشاركة المجتمعية مف خصائص ولما تتسـ ب نظرنا

لمكاجية التطكرات التى تبلحقيا. كفيما يمى  ياأف الركضة في حاجة إلى تفعيم
 : عرض دكاعى االىتماـ بالمشاركة المجتمعية

 ــدواعى االىتمام بالمشاركة المجتمعية برياض األطفال:( 2) 
لضركرة االىتماـ بالمشاركة انطمقت مجمكعة مف المبررات التى تدعك 

 :(1)المجتمعية برياض األطفاؿ منيا
الركضة مع أطفاليـ كمف  وكلياء األمكر كأفراد المجتمع أف يعرفكا ما تفعمأأػػػ مف حؽ 

أجؿ التفاعؿ كسد حاجات المجتمع فى إطار الخطة الكطنية العامة لمتنمية 
 البشرية كاالقتصادية.

كفى حاالت معينة تعتمد الركضة فى تمكيميا عمى المجتمع المحمى فيذا  ػػػ أحياننا ب
 السبب يفرض إقامة تعاكف كثيؽ بيف الركضة كالمجتمع.

، األمر الذل فرض ا كثقافينا كاجتماعيناظيكر العكلمة بأبعادىا المختمفة اقتصادين ػػػ  ج
التعميـ المصرل نظـ عدة تحديات عمى النظـ التعميمية، لذلؾ البد مف تغيير 
ا يتكاكب مع عصر ليمبى احتياجات التنكع البشرل المتزايد، بحيث يككف تعميمن 

ا ،العكلمة ينتقؿ مف المركزية إلى البلمركزية، كمف ناحية أخرل عدـ  كتعميمن

                                      

 .72عماف، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، ص المدرسة والمجتمع.(. 2114( بربخ، فرحاف حسف. )1)
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دة المشاركة مقدرة الدكلة عمى تحمؿ كافة نفقات التعميـ يفرض تكسيع قاع
 . (1)اكليس ىرمين  فيصبح التنظيـ شبكينا

تطكرات التكنكلكجية الحديثة، كمكاجية لمالركضة  مكاكبةيتضح أن سبق  مما
 يؤدل إلى تطكيرىا كرفع كفاءتيا،المتغيرات المجتمعية التى يعيشيا العالـ باستمرار، 

كما يساعد الركضة عمى تحقيؽ ذلؾ ىك تفعيميا لممشاركة المجتمعية عف طريؽ 
 لبلستفادة مف إمكانياتيـ المادية كالمعنكية،بأكلياء األمكر كأفراد المجتمع اتصاليا 

لتطكير العممية التعميمية بالركضة، كتنشئة أطفاؿ أسكياء قادريف عمى التكيؼ مع 
 متغيرات ىذا العصر.

مف خبلؿ عرض دكاعى االىتماـ بالمشاركة المجتمعية، يمكننا الكصكؿ إلى 
قيا. كفيما يمى تكضيح أىداؼ المشاركة المجتمعية برياض األىداؼ التى تسعى لتحقي

 األطفاؿ:
 ــ:برياض األطفال أىداف المشاركة المجتمعية (3)

 :(2)إلى تحقيؽ األىداؼ التالية برياض األطفاؿ تسعى المشاركة المجتمعية
 ركضات جديدةكفتح تكفير المكارد المالية كالمادية البلزمة لتجكيد التعميـ، ػػػػ أ 

 .لتخفيض كثافة القاعات
تحسيف جكدة المنتج التعميمى، إليجاد مكاطنيف صالحيف لدييـ كعى بكاجباتيـ ػػػػ  ب

 كحقكقيـ نحك مجتمعيـ.
تبادؿ األفكار كالخبرات بيف الركضة كالمجتمع المحمى المحيط بيا لتحقيؽ ػػػػ  ج

لمشكرة فى مف خبلؿ ا مف الركضة كالمجتمع كربطيما معنا التطكر كالتنمية لكؿ
 القضايا الخاصة بالركضة.

                                      

فى ضوء المشاركة  اتيً تعميمية ذاالتخطيط إلدارة المؤسسات ال(. 2111الطاىر، رشيدة السيد أحمد. )( 1)
 .66ػػػػػػػ65ية، دار الجامعة الجديدة، صاإلسكندر  المجتمعية.

. القاىرة، الدار العالمية لمنشر كالتكزيع، عمم اجتماع التربية المعاصرة(. 2115حسنيف، محمد. )( 2)
 .169ػػػػػػػ167ص
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، سكاء كاف عمى لركضةتعميؽ ركح التعاكف بيف األطراؼ المشاركة فى إدارة اػػػ  د
)المستكل الداخمى لمنظاـ التعميمى( بالتعاكف فى إنجاز كتحقيؽ األىداؼ التعميمية، 

  .الخارجى لمنظاـ التعميمى( )المستكل أكعمى
يعانى منيا التعميـ كخاصة الناتجة عف اتباع أسمكب تقميؿ السمبيات التى ػػػػ  ق

إلى مجرد أداة لمتنفيذ، فالمشاركة  ركضةدارة ال، كالتى يصاحبيا تحكيؿ إالمركزية
 التعميـ فى إطار مف البلمركزية. المجتمعية ىى جكىر تخطيط

أف أىداؼ المشاركة ب فى ضوء ما تم عرضو من أىداف يمكن القول
، كتحسيف التعميـ تحقيؽ ديمقراطية كالمركزية تركز عمى:فاؿ برياض األط المجتمعية

تعميؽ ركح التعاكف كالمشاركة بيف مف خبلؿ  بالركضة جكدة المخرجات التعميمية
  .كتبادؿ األفكار كالخبرات بينيماأكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمى ك  الركضة

األطراؼ التى ، سيتـ عرض أىداؼ المشاركة المجتمعيةكبعد التعرؼ عمى 
تتكاصؿ معيا الركضة لتفعيؿ المشاركة المجتمعية. كفيما يمى تكضيح أطراؼ 

 المشاركة المجتمعية برياض األطفاؿ:
 ـــأطراف المشاركة المجتمعية برياض األطفال: (4)

أطراؼ لممشاركة المجتمعية تتمثؿ فى  ةتشير األدبيات إلى كجكد ثبلث
 األطراؼ: هكفيما يمى تكضيح ىذالمجتمع(، ك األسرة، ك )الركضة، 

 الروضة: )أ(
، حيث أف أفراد صالحيف لةىى مؤسسة اجتماعية أكجدىا المجتمع إلعداد 

 ،عمى منيج الركضة، كالمعممات إفأىداؼ الركضة تشتؽ مف فمسفة المجتمع، ف
كعمى كؿ مف يعمؿ بالركضة العمؿ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ، عف طريؽ الربط بيف 
 الركضة كالمجتمع، مف خبلؿ ربط ما يتعممو األطفاؿ بما يكجد فى مجتمعيـ، أل
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تكظيؼ ما يتعممو ىؤالء األطفاؿ مف معمكمات كميارات كخبرات فى حياتيـ 
 .  (1)اإلجتماعية

كأفراد المجتمع عف طريؽ آليات مختمفة  تتكاصؿ الركضة مع أكلياء األمكر
 المجالس: هتتمثؿ في: مجالس األمناء كاآلباء كالمعمميف. كفيما يمى تكضيح ىذ

 ــــ مجالس األمناء واآلباء والمعممين:
مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف ينشأ فى كؿ مدرسة مف مختمؼ مستكيات 

كالمعمميف، كأعضاء مف بيف أفراد المجتمع المراحؿ التعميمية كيضـ ممثميف لآلباء 
 .(2)المدنى الميتميف بالعممية التعميمية

 اختصاصات مجمس األمناء واآلباء والمعممين:
لمقياـ بدكره فى تفعيؿ  ويمارس مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف اختصاصات

 :(3)كىىالمشاركة المجتمعية 
 المحيطة كالتعامؿ مع مشاكميا كطمكحاتياتعزيز دكر المدرسة فى خدمة البيئة ػػػػػ 

 (. )فصكؿ محك األمية
المساىمة الفعالة مع إدارة المدرسة فى كضع خطة متكاممة لتحقيؽ أىداؼ تطكير ػػػ 

 المدرسة كمتابعة تنفيذىا.
العمؿ عمى دعـ العممية التعميمية كتطكيرىا كتحديثيا بمصادر تمكيؿ غير تقميدية ػػػ 

 الجيكد الذاتية لؤلفراد القادريف كرجاؿ المجتمع المدنى.عف طريؽ تشجيع 

                                      
. مجمة األطفال فى ضوء معايير الجودةتطوير كفايات معممات رياض ، يكنيو(. 2118) بينس، مناؿ كماؿ. (1)

 .313، ص361-311(، 2)ع1نسانية، جامعة األزىر، مج قطاع الدراسات اإل
"، بشأن إعادة تنظيم مجمس 346قرار وزارى رقم "(. 2114جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. )( 2)

 .1المادة األكلى، ص األمناء واآلباء والمعممين.
"، بشأن إعادة تنظيم 289قرار وزارى رقم "(. 2111جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. )( 3)

 .5ػػػػ4ص الثامنة، المادة مجمس األمناء واآلباء والمعممين.
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لتفعيؿ المشاركة  آليةاآلباء كالمعمميف األمناء ك  أف مجمس مما سبق يتضح
مف  ىك تحقيؽ التعاكف بيف الركضة كاآلباء كالمجتمع دكرهف أل ،المجتمعية بالركضة

كبالمثؿ تشجيع ، القراراتفى اتخاذ بالمشاركة  ليؤالء األطراؼخبلؿ إتاحة الفرصة 
  .الركضة عمى تقديـ بعض الخدمات ألفراد المجتمع

 )ب( األسرة :
ىى أكلى مؤسسات التنشئة االجتماعية حيث يتـ بداخميا باككرة النمك 
االجتماعى، كيبقى أثرىا كيستمر حتى بعد التحاؽ الطفؿ بالركضة، فتربية الطفؿ فى 

  .(1)والطفؿ داخؿ أسرت الركضة ما ىى إال استمرار لتربية
دكرىما الفعاؿ في لحيث تعد األسرة كالركضة مؤسستاف تربكيتاف أكثر أىمية 
العممية إال إذا  ذهعممية التنشئة االجتماعية، كال يمكف لؤلسرة كالركضة النجاح في ى

ه العبلقة ذكاف ىناؾ تكامؿ كظيفى بينيما لتحقيؽ تنمية شاممة لمفرد، فبتكطيد ى
يجب أف تركز عبلقة  ذاكبل المؤسستيف، ل ليا األىداؼ التربكية التى تسعىستتحقؽ 

كقد ال يتـ ذلؾ األسرة بالركضة عمى مبدأ الشراكة إلنشاء أفراد ذك تربية أكثر فعالية، 
في المنظكمة التربكية، مع تسخير كؿ  ىماألىمية دكر  إال بإدراؾ كبل الطرفيف

 .(2)تكل الممارسةاإلمكانات لتفعيؿ ىذه العبلقة عمى مس
 األسرة أكؿ المؤسسات التربكية التى تتكلى رعاية الطفؿ، مما سبق يتبين أن

اكلكف ال تستطيع بمفردىا القياـ بعممية ا الركضة ال  لتنشئة اإليجابية لؤلطفاؿ، كأيضن
تستطيع بمفردىا تربية األطفاؿ تربية شاممة متكاممة، لذا البد مف التكاصؿ كالتفاعؿ 

  مع بعضيما البعض لتربية األطفاؿ في اتجاىات متكافقة كمتكاممة.
 )ج( المجتمع: 

                                      

(. 3)ط التنشئة االجتماعية لمطفل العربى في عصر العولمة(. 2111( شريؼ، السيد عبدالقادر. )1)
 .132العربى، ص القاىرة، دار الفكر

 التكامل الوظيفى بين األسرة والمدرسة فى عممية التنشئة االجتماعية.(. 2119( لحكيدؾ، رجاء. )2)
المجمة الدكلية لمدراسات التربكية كالنفسية، المركز الديمقراطى العربى لمدراسات االستراتيجية كالسياسية 

 .83، 72، ص 85ػػػػػػ72(، 5كاالقتصادية ػػػػػ ألمانيا ػػػػػػ برليف، )ع
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كلياء األمكر الذيف يحيطكف أىك كافة الجيات الحككمية كاألىمية كاألفراد ك 
، كما ال تقتصر كا ليا الدعـ مادينا أك عينينا أك بشرينامبالركضة، كيمكف أف يقد

نما تمتد لتقديـ الدعـ ليـ هالعبلقة عمى الحصكؿ عمى الدعـ مف ىذ مف  الجيات، كا 
ا  .(1)لتصبح العبلقة تبادلية الركضة أيضن

فى تطكير مؤسسات رياض  مؤسسات المجتمع المدنى دكرنا بارزنا كقد تمارس
 كفيما يمى تكضيح مؤسسات المجتمع المدنى:األطفاؿ كالنيكض بيا. 

 :الجمعيات األىميةـــ 
 :(2)الجيكد التربكية لمجمعيات األىمية فى اآلتىتتمثؿ 

كمساعدتيا عمى  لتغمب عمى مشكبلتيا بدعميا مادينا كمعنكينامساعدة الركضة فى ا* 
 ىاتزكيد، ك لبلستمرار فى الركضة كمعاكنة األطفاؿ المحتاجيف مادينا ،تحقيؽ أىدافيا

 باألجيزة التكنكلكجية كالكسائؿ التعميمية الحديثة.
صبلح أثاث بعض الركضات كصيانو أجيزتيا *  تزكيد مكتبات الركضة باإلنارة كا 

 كدكرات المياه بيا.
 :رجال األعمالـــ 

حؿ بعض المشكبلت التى تكاجو الركضة مف رجاؿ األعماؿ فى  يسيـ
 :(3)خبلؿ
عمى البرامج التعميمية المقدمة لؤلطفاؿ، لمتأكد مف استفادة جميع األطفاؿ  شراؼ* اإل
 البرامج كاألنشطة.ىذه مف 

                                      

عم تفعيل دور مجمس األمناء لد(. 2112( جميكرية مصر العربية، األكاديمية المينية لممعمميف. )1)
 .61ص العممية التعميمية لألخصائى االجتماعى.

 الجمعيات األىمية والعمل التطوعى.(. 2115عامر، طارؽ عبدالرؤكؼ كالمصرل، إيياب عيسى. ) (2)
 .57ػػػػػػ56سسة طيبة لمنشر كالتكزيع، صالقاىرة، مؤ 

القاىرة، دار مية. إدارة التطوير برياض األطفال: نماذج عربية وعال (.2111مصطفى، عزة جبلؿ. ) (3)
 .84ػػػػػ82صالنشر لمجامعات، 
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مشاركة فى المجاف االستشارية * دعـ القرارات كالمشاركة في تنفيذىا مف خبلؿ ال
الركضة، كتقديـ المشكرة لحؿ بعض ببرياض األطفاؿ، كالقياـ ببعض األدكار القيادية 

 تنفيذ القرارات المكضكعة.لكتقديـ الدعـ المادل المشكبلت، 
الجمعيات األىمية ليـ دكر بارز فى ك أف رجاؿ األعماؿ  مما سبق يتضح

تفعيؿ المشاركة المجتمعية، لما يقدمكنو مف إسيامات كتكفير األثاث كاألجيزة التى 
قيؽ تحتاجيا الركضة، كمساعدة األطفاؿ فى كافة الجكانب التعميمية كالصحية، كتح
  .مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لجميع األطفاؿ غير القادريف عمى االلتحاؽ بالركضة

تطبيؽ مبادئ الحككمة بتفعيؿ  عبلقة كفيما يمى ما قد يمقى الضكء عمى
 المشاركة المجتمعية برياض األطفاؿ. 

عالقة تطبيق مبادئ الحوكمة بتفعيل المشاركة المجتمعية : الخطوة الثالثة
 :رياض األطفالبمؤسسات 

 في ظؿ العكلمة كثكرة االتصاالت ظير مفيـك الحككمة كجزء مف ثقافة عالمية
تنيض عمى ضركرة مشاركة األطراؼ المجتمعية المختمفة مع الحككمة في صنع ل

كتنفيذ القرارات لمتعبير عف التفاعؿ كالمشاركة بيف الدكلة كالمجتمع المدني كالقطاع 
 . (1)تدامةالخاص لتحقيؽ التنمية المس

الجماعة كعمى ذلؾ فيي  كمف ىنا يمكف القكؿ بأف الحككمة ال تكجد إال بكجكد
بالرضا  لكنيا ترتبط ارتباطنا كثيقنا ،يعمؿ بمعزؿ عف اآلخريف ليست عمبلن فردينا

الرضا النفسي مف  النفسي لمجماعة بخبلؼ الرئاسة التي ال تبلقى بالضركرة
 .(2)في كؿ األحكاؿ ممدير أف يككف قائدنالالمرؤكسيف مما ال يعطى الحؽ 

                                      

رؤية مستقبمية لتطوير آليات تنظيم المجتمع في ممارسة (. 2117)( حجازم، ىدل محمكد حسف. 1)
ػػػػػػػػ  143(، 135)ع 34بحكث كدراسات الشؤكف االجتماعية ػػػػػػػ اإلمارات، مج الحوكمة بالجمعيات األىمية.

 .162ػػػػػػ161ص ، 185
األسس الفكرية والفمسفية لمدخل القيادة والحوكمة.  ، أبريؿ(.2116)أحمد، سمكل مصطفى محمد. ( 2)

 .174، ص212ػػػػػػ134(، 113)ع 16مصر، س ػػمجمة الثقافة كالتنمية ػػػ
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تبرز أىمية الحككمة في ككنيا عامؿ إيجابي لدفع التقدـ نحك كفؽ تمؾ الرؤية ك 
كتحسيف نكعية  مجاؿ التعميـ األساسيتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ اليامة في 

كزيادة مشاركة الجميكر كتفكيض السمطة، المساكاة، ك  اإلنصاؼ التعميـ، كتعزيز
بأف الحككمة تقكل نتائج إحدى الدراسات ما أكدتو كىذا  .(1)ركضةكالمساءلة داخؿ ال
الشفافية في كالمؤسسات المجتمعية المحيطة بيا، كتراعى  ركضةالعبلقة بيف ال

البلمركزية في  تطبيؽ، كتسيـ في ركضةالبمقكانيف عمى العامميف التطبيؽ الكامؿ ل
 .(2)العممية التعميمية كالتي تؤدل إلى الجكدة المطمكبة

بأف الحككمة تعمؿ عمى رفع أداء المديريف، كتشجيع  داسة أخرىكما أشارت 
الركضة عمى تكظيؼ التقنيات الحديثة في أداء أعماليا، كتفعيؿ المشاركة المجتمعية 

 .(3)مف خبلؿ االنفتاح عمى البيئة المحيطة بيا
الحككمة فالمشاركة المجتمعية مف أىـ مقكمات الحككمة،  تعدعبلكة عمى ذلؾ 

بأسمكب ديمقراطي يقكـ عمى المشاركة المجتمعية كالبلمركزية  ركضةإدارة التعنى 
  ،ليا و، كتكفير مصادر تمكيميركضةبيدؼ تحسيف الخدمة التربكية التي تقدميا ال

  

                                      

أىمية  ـــالتقرير العالمى لرصد التعميم لمجميع ــ(. 2119منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة. )( 1)
 .171منشكرات اليكنسكك، ص الحوكمة في تحقيق المساواة في التعميم.

تيا يمشكالت مجالس األمناء واآلباء والمعممين ومواج(. 2111ة فاركؽ محمكد. )منيشاركدة، أ( 2)
رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية  باستخدام أسموب حوكمة المدرسة في ضوء خبرات بعض الدول.

 .225بنيا، صالتربية، جامعة 
االحتياجات التدريبية لمديرى مؤسسات (. 2118عمى، نافية كأحمد، مطيعة كعباس، سكسف جابر. )( 3)

رياض األطفال في ضوء المداخل اإلدارية الحديثة من وجية نظرىم )دراسة ميدانية في رياض أطفال 
سمسمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية، مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية ػػػػػػػ  مدينة الالذقية(.

 .346، ص362ػػػػػػػ343(، 4)ع41مج
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ذا فإف كؿ مف البلمركزية كالمشاركة اعتبرنا الحككمة مثمث متساك األضبلع  كا 
 .(1)الثبلثة المجتمعية كالديمقراطية تعتبر َأضبلعو

تعد المشاركة المجتمعية كأحد مبادئ الحككمة في الخطة اإلستراتيجية  كما
 ىذه المبادئ التي استندت إلييا كمفمصر. بالقكمية إلصبلح التعميـ قبؿ الجامعي 

 :(2)ىي الخطة اإلستراتيجية القكمية
المجتمع  شراؾتستند عمى المشاركة المجتمعية الفعالة كا   :رشيدة ةبناء حككمػػػػػ 1

عمى مستكل المدرسة فيتـ اتخاذ القرار بشكؿ  ىاالمدني في جميع القرارات كاتخاذ
جماعي كليس بشكؿ فردل مف قبؿ مدير المدرسة أك بشكؿ مركزم مف قبؿ كزارة 

  .كالتعميـ أك اإلدارات التابعة لياالتربية كالتعميـ أك مديريات التربية 
بيف الحككمة كالمدرسة كالمجتمع المدني في إطار  :ضركرة تحقيؽ مشاركة فعالةػػػػ 2

 كاإلدارة المتمركزة عمى المدرسة. جيكد دعـ البلمركزية
مما سبق يتضح وجود عالقة وثيقة بين المشاركة المجتمعية ومبادئ 

كالمساءلة"  االستقبللية،ك  المساكاة،ك المسئكلية، ك "الشفافية،  :المتمثمة في الحوكمة
كتتبيف ىذه العبلقة في حيف أف المشاركة المجتمعية ىي عممية تعاكف بيف مؤسسات 
رياض األطفاؿ كأكلياء األمكر كأفراد كمؤسسات المجتمع مف خبلؿ إشراؾ ىؤالء 

انجد  لبرامج كاألنشطة كفى صنع كاتخاذ القرارات،تنفيذ ااألطراؼ في  الحككمة  أيضن
مما يؤدل إلى تفعيؿ  تتمثؿ في ككنيا مدخؿ إدارم يقكـ عمى الديمقراطية كالبلمركزية

 المشاركة المجتمعية بالركضة.

                                      

 
 فى ضوء المشاركة المجتمعية. اتعميمية ذاتيً التخطيط إلدارة المؤسسات الالطاىر، رشيدة السيد أحمد. ( 1)

 .74، صمرجع سابق
الخطة اإلستراتيجية  (.2111/2112ػػػػػػػ  2117/2118جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. )( 2)

 مرجع سابق، ."نحو نقمة نوعية في التعميم" ــالقومية إلصالح التعميم قبل الجامعي في مصرــ
 .132ػػػػػػ131ص
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كمف ىنا تعد الحككمة كسيمة فعالة لتفعيؿ المشاركة المجتمعية بالركضة  
يا حتى المشاركة البد أف تتمتع الركضة باالستقبللية في إدارة شئكن ىذه كلكي تتـ

يتسنى ليا الفرصة إلشراؾ ىؤالء األطراؼ، كلكي يستطيع ىؤالء األطراؼ المشاركة 
بشفافية ككضكح، كالمساكاة بينيـ في  ركضةبالمعمكمات الخاصة بال ـالبد مف تزكيدى

يزداد انتمائيـ لمركضة كيشعركف بأىمية ىذا العمؿ الحقكؽ كالكاجبات حتى 
تيـ عف نتائج ىذه األعماؿ لتحديد نقاط القكة يتـ مساءلكيتحممكف مسئكليتو، ثـ 

 الضعؼ مما يؤدل إلى تطكير الركضة كالنيكض بيا.معالجة نقاط ك 
عمى  إجراءات الدراسة الميدانية كنتائجياكفيما يمى ما قد يمقى الضكء عمى 

 النحك التالى:ػػػػ
 :الخطوة الرابعة: الدراسة الميدانية )إجراءاتيا ونتائجيا(

 كالدراسات بحثلم العاـ اإلطار السابؽ الجزء في الباحثة استعرضت أف بعد
 رياضب المجتمعية المشاركةكاقع ك  كمبادئيا محككمةل النظرية األسس كتحديد ،السابقة

كتكضيح عبلقة تطبيؽ مبادئ الحككمة بتفعيؿ المشاركة المجتمعية برياض  االطفاؿ،
ا ليتناكؿ ىذا الجزء مف البحث الحالي يأتي ،األطفاؿ  لدراسةإلجراءات ا منيجينا عرضن
 كعينة كمجتمع كتقنينيا، الدراسة أداة كبناء أىدافيا،) عرض خبلؿ مف كذلؾ الميدانية
 يتبع ثـ ككذلؾ التحميؿ اإلحصائى لمنتائج، ،(اإلحصائية المعالجة كأساليب الدراسة،

 :يمي كما إلييا، التكصؿ تـ التي كتفسير النتائج مناقشة ذلؾ
 إجراءات الدراسة الميدانية:ـــ :أواًل 

 تتمثؿ إجراءات الدراسة الميدانية فيما يمى:
   ـــ:أىداف الدراسة الميدانية( 1)

 كعبلقتيا الحككمة مبادئ تطبيؽ كاقع إلى تعرؼ الدراسة الميدانية ىدفت
مف  سكيؼ بنى بمحافظة االطفاؿ رياض بمؤسسات المجتمعية المشاركة بتفعيؿ

 كاآلباء األمناء مجالس األطفاؿ كأعضاء رياض مديرات كمعممات كجية نظر
بمؤسسات رياض األطفاؿ  مف أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمى كالمعمميف
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 .الممحقة بالمدارس اإلبتدائية الحككمية بمحافظة بنى سكيؼ
 ـــ:أداة الدراسة الميدانية (2) 

بيدؼ جمع المعمكمات البلزمة  عممية محكمة تتمثؿ أداة الدراسة في استبانة      
النظرم تحديد المحاكر الرئيسة لبلستبانة، ثـ صياغة  طارليا، حيث تـ مف خبلؿ اإل

كمف ثـ تحكيـ تمؾ األداة كحساب  العبارات الفرعية داخؿ كؿ محكر مف محاكرىا
 التالية:كيمكف تناكؿ ذلؾ بتفصيؿ أكثر في السطكر ، لياالثبات ك  الصدؽ معامبلت

 ـــالميدانية: الدراسة أداة وصفأ ـــ 
 :التالي الجدكؿ في كما عبارة،( 36) عمى االستبانة احتكت

 ( 1) جدول
 (االستبانة) الدراسة أداة وصف

عدد  األبعاد المحاور

 العبارات

إجمالً 

 المحور

إجمالً أداة 

 الدراسة

كاقع مبادئ الحككمة بمؤسسات رياض المحكر األكؿ: 

 بني سكيؼبمحافظة األطفاؿ 

 69 58 8 الشفافية

 8 المسئولية

 7 المساواة

 7 االستقاللية

المساءلة/ 

 المحاسبية

7 

 كاقع المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفاؿالمحكر الثانى: 

 بمحافظة بنى سكيؼ

11 11  

 يفتتككف مف محكر  )االستبانة( السابؽ أف أداة الدراسةيتضح مف الجدكؿ      
  .بعاد أك محاكر فرعيةأ خمسة، كيتككف المحكر األكؿ مف فرئيس
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 كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ حساب: الدراسة: حساب درجة الصدق ألداةب ـــ  
  Face Validity :  (الظاىري) الخارجي الصدقـــ 

مف خبلؿ  باستخداـ الصدؽ الخارجي تـ حساب صدؽ االستبانة في البداية
لمقياـ  كالخبرة عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص ةعرض االستبان

 عباراتمبلئمة ال درجةمف حيث  بانةىـ كمبلحظاتيـ حكؿ االستءآرا إلبداءبتحكيميا، 
، ككذلؾ مف بحثلم المنشكدة، كصدقيا في الكشؼ عف المعمكمات بحثلمكضكع ال

كسبلمة  عبارةالمندرجة تحتو، كمدل كضكح ال بالمحكر عبارةحيث ترابط كؿ 
صياغتيا، كاقتراح طرؽ تحسينيا باإلشارة بالحذؼ أك تعديؿ العبارات كالنظر في 

 .امناسبن  كنوتدرج المقياس، كمدل مبلءمتو كغير ذلؾ مما ير 
إلى الصدؽ في  ةالباحث تعمى آراء المحكميف كمبلحظاتيـ تكصم كبناءن 
 .ا لمتطبيؽ بعد أخذ شكمو النيائييككف صالحن كمف ثـ االستفتاء، 

 Internal Consistency :  صدق المحتوى )صدق االتساق الداخمي(ـــ 
Validity 

ا لممراد قياسو  جيدن مدل تمثيؿ عبارات المقياس تمثيبلن  ليقصد بصدؽ المحتك 
كيمكف التعرؼ عمى مدل اتساؽ أداة الدراسة مف خبلؿ حساب  .(1)مف المحتكم

باستخداـ معامؿ معامبلت االرتباط بيف العبارات كالمحكر الذم تنتمي لو كؿ عبارة 
  .(Person Correlation)ارتباط بيرسكف 

  

                                      
(1) Creswell, J. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating 
quantitative and qualitative research (4th eds). USA: Pearson Education Inc, p618. 
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 (2جدول )
 ةحساب معامالت ارتباط عبارات االستبان

 بني سويفمحافظة رياض األطفال بالمحور األول: واقع مبادئ الحوكمة بمؤسسات 

 االستقاللية المساواة المسئولية الشفافية
المساءلة/ 

 المحاسبية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 7..0** 9 7..3** 14 7..6** 1. 7..5** 22 7.04** 

2 7..1** 17 7..1** 15 7..6** 19 7..4** 23 7.66** 

3 7..4** 11 7..7** 16 7..1** 27 7.37** 24 7.64** 

4 7..1** 12 7.42** 10 7.02** 21 7.66** 25 7.55** 

5 7..5** 13 7.44** 
      

6 7.4.** 
        

0 7.30** 
        

. 7.41** 
        

 بني سويفمحافظة المحور الثاني: واقع المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفال ب

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

   االرتباط

26 7..6** 29 7..9** 32 7.33** 35 31. ** 
  

20 7.09** 37 7..3** 33 7.30** 36 3.. ** 
  

2. 7..3** 31 7.06** 34 7.37** 

    

 0,00دال إحصائيا عند مستوى داللة  )**(

ترتبط بالمحكر الذم  ةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع عبارات االستبان
( كىك ما يؤكد 1,11عند مستكل داللة ) نتمي لو بمعامؿ ارتباط داؿ إحصائينات

 ألداة الدراسة.الصدؽ كاالتساؽ الداخمي 
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 Reliability    :لثباتاج ـــ 
 (:Cornbrash's alphaبطريقة ألفا كركنباخ ) Reliabilityحساب الثبات  تـ    

 (3جدول )
 ثبات وصدق أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ

 األبعاد المحاور
عدد 

 العبارات

معامل 

ألفا 

كرونباخ 

 للثبات

درجة 

 الصدق

مستوى 

الثبات 

 والصدق

المحكر األكؿ: كاقع مبادئ الحككمة 

بمحافظة بنى  بمؤسسات رياض األطفاؿ

 سكيؼ

 58.5 5888 8 الشفافية

 مرتفع

 5888 58.5 8 المسئولية

 58.5 5888 7 المساواة

 .588 5867 7 االستقاللية

المساءلة/ 

 المحاسبية
7 5888 58.7 

جمالي إ

المحور 

 األول

58 58.6 58.9 

الثاني: كاقع المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض المحكر 

 بمحافظة بنى سكيؼ األطفاؿ
11 5885 588. 

 ..58 58.7 69 إجمالي االستبانة

ف معامبلت ثبات كؿ محكر مف محاكر االستبانة أيتضح مف الجدكؿ السابؽ      
كىذا يدؿ عمى إمكانية ثبات  (،1.94 -1.34حيث تراكحت فيما بيف ) مرتفعة

 كسبلمة يانتائج في الثقة كبالتاليالحالي  بحثسفر عنيا اليف أالنتائج التي يمكف 
كؿ محكر شارة الجدكؿ إلى ارتفاع معامبلت الصدؽ لإضافة إلى إىذا ، عمييا البناء
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 .(1.97 -1.59كالتي تراكحت فيما بيف ) مف محاكر االستبانة
 ـــ:الميدانية الدراسةعينة مجتمع و  (3)

بأخذ  ةالباحث تلصعكبة دراسة مجتمع بأكممو مف كافة الجكانب، فقد قام انظرن 
مؤسسات رياض  % مف إجمالي عدد5مقدارىا  عينة عشكائية ممثمة ليذا المجتمع

الحككمية بمحافظة بني سكيؼ كالبالغ عددىا  اإلبتدائية المدارسب األطفاؿ الممحقة
، حيث أنيا تمثؿ مكطف الباحثة المحافظة هكقد تـ اختيار ىذ، (1)( مدرسة394)

بمحافظة بنى  ( مدرسة مف إجمالي مدارس المجتمع21حيث تمثمت العينة في )
عمى  تكزيع عدد مف االستباناتمف خبلؿ كالتي قامت الباحثة بالتطبيؽ فييا  سكيؼ

عينة مف مديرات كمعممات رياض األطفاؿ كأعضاء مجالس األمناء كاآلباء 
كالمعمميف مف أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمى بمؤسسات رياض األطفاؿ 

ىذه  اختيار تـ ( استبانة، كقد184كصؿ الصالح منيا إلى )ك  الممحقة بيذه المدارس،
كفيما يمى  .األصمي المجتمع خصائصك  متغيرات مراعاة مع عشكائية بصكرة العينة

  كصؼ العينة المستفتاه بحسب متغيرات الدراسة:
 :وصف العينة بحسب اإلدارة التعميمية أ ـــ

 كيكضحو الجدكؿ التالي:
 (4) جدول

 التعميمية اإلدارة لمتغير وفًقا العينة أفراد توزيع

 النسبة المئوية العدد اإلدارة التعميمية
 ..40 .. بنى سوٌف

 32.1 59 ببا

 14.0 20 سمسطا

 5.4 17 إهناسٌا

                                      

مركز معمومات وزارة التربية والتعميم، اإلدارة (. 2119جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. )( (1
 العامة لممعمومات والحاسب اآللى، دليل المدارس المصرية.
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 177.7 1.4 اإلجمالً

 :وصف العينة بحسب الوظيفةب ـــ 
 كيكضحو الجدكؿ التالي:

 (5) جدول
 الوظيفة لمتغير وفًقا العينة أفراد توزيع

 النسبة المئوية العدد الوظيفة
 ..9 .1 مدٌرة الروضة

 51.1 94 معلمة

 39.1 02 أعضاء مجالس األمناء

 177.7 1.4 اإلجمالً

 :وصف العينة بحسب المؤىل العمميج ـــ 
 كيكضحو الجدكؿ التالي:

 (6) جدول

 العممي المؤىل لمتغير وفًقا العينة أفراد توزيع

 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي
 15.2 .2 مؤهل متوسط

 1.5. 157 جامعًمؤهل 

 3.3 6 دراسات علٌا

 177.7 1.4 اإلجمالً
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 :سنوات الخبرةعدد وصف العينة بحسب د ـــ 
 كيكضحو الجدكؿ التالي:     

 (7) جدول

 الخبرة سنوات عدد لمتغير وفًقا العينة أفراد توزيع

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرةعدد 
 29.3 54 سنوات 5أقل من 

 30.5 69 سنوات 14 ـــــ 5من 

 33.2 61 سنوات 14أكثر من 

 177.7 1.4 اإلجمالي

 ـــ:أساليب المعالجة اإلحصائية (4) 
تـ تكزيع االستبانة عمى أفراد العينة باالتصاؿ المباشر معيـ، كذلؾ بعد 

بعد تطبيؽ االستبانة استخراج المكافقات األمنية البلزمة مف الجيات المعنية، ك 
خبلؿ عدد كتجميعيا تـ تفريغيا في جداكؿ لحصر التكرارات كمعالجتيا إحصائينا مف 

كالكزف  مف األساليب منيا: التكرارات كالنسب المئكية لممكافقة، كالمتكسط الحسابي،
(، كاختبار تحميؿ التبايف 2كاالنسبي، كاالنحراؼ المعيارم، كاختبار مربع كام )
؛ لتحديد Multi Regressionأحادم االتجاه، كتحميؿ االنحدار الخطي المتعدد 

نمكذج االنحدار الذم يصؼ العبلقة بيف تطبيؽ مبادئ الحككمة كتفعيؿ المشاركة 
، كتـ تحميؿ نتائج الدراسة المجتمعية بمؤسسات رياض االطفاؿ بمحافظة بنى سكيؼ

 اإلصدار التاسع عشر. (SPSS)  باستخداـ البرنامج اإلحصائى
 ـــ:التحميل اإلحصائي لمنتائج :ثانًيا
 عباراتمف  عبارةيتـ عرض التحميؿ اإلحصائي الستجابات العينة عمى كؿ      

 رياض األطفاؿ كمعممات االستبانة التي تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة مف مديرات
 مف أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمى كالمعمميف كاآلباء األمناء مجالس كأعضاء
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الحككمية بمحافظة بني  اإلبتدائية ارسبالمد بمؤسسات رياض األطفاؿ الممحقة
سكيؼ كفقنا لمحاكر االستبانة، كذلؾ مف خبلؿ جداكؿ تكضيحية، كيمكف تكضيح 

 فيما يمي: تحميؿ نتائج الدراسة

 :وصف إجمالي الستجابات عينة الدراسة حول محاور االستبانة( 1)
محاكرىا؛ يتضمف الجدكؿ التالي كصفنا إجمالينا الستجابات عينة الدراسة عمى 

كيمكف تكضيح ذلؾ في الجدكؿ  ،كذلؾ بغرض التعرؼ عمى االتجاه العاـ آلراء العينة
 التالي:

 (8)جدول

 النتائج اإلجمالية لمحاور االستبانة

 األبعاد المحاور
المتوسط 

 الحسابً

الوزن 

 النسبً

النسبة 

 المئوٌة

مستوى 

 الموافقة
 الترتٌب

المحور 

األول:  

مبادئ 

 الحوكمة

 7 ال %85 1889 15885 الشفافية

 5 إلى حد ما %98 18.9 881. المسئولية

 1 إلى حد ما %8. 5858 855. المساواة

 8 ال %85 1888 .981 االستقاللية

 6 ال %87 1895 .987 المساءلة

مبادئ إجمالي محور 

 الحوكمة
 إلى حد ما %.8 18.9 77851

 

 

 

 محورالإجمالي 

 المشاركة الثانى:

 المجتمعية

 ال 81% 1885 198.9

 إلى حد ما %89 .189 958.9 ةاالستبانإجمالى 
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مبادئ  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة مكافقة عينة الدراسة عمى تكافر
%( كىي 59بني سكيؼ جاءت بنسبة )محافظة باألطفاؿ  رياض الحككمة بمؤسسات

، كقد يرجع زيادة تحسيف الكاقعمر الذم يتطمب نسبة متكسطة تعني إلى حد ما األ
لغمكض مفيـك  ألساليب اإلدارية التقميدية نظرناذلؾ إلى اعتماد أفراد العينة عمى ا

الحككمة لدييـ كقمة كعييـ بيا نتيجة عدـ تكعيتيـ كتدريبيـ عمى األساليب اإلدارية 
دارية الحديثة كالحككمة كتكضيح أىميتيا كفكائدىا مف تطكير العممية التعميمية كاإل

المجتمعية بنسبة  بينما جاءت المكافقة عمى كاقع المشاركة ؛بالركضة كرفع كفاءتيا
تعني عدـ التكافر كىك األمر الذم يتطمب التدخؿ السريع لمعالجة ىى %( ك 51)

إلى ضعؼ ثقافة المشاركة المجتمعية بكجو عاـ فى المجتمع  ، كقد يرجع ذلؾذلؾ
تفعيميا، كاتباع مؤسسات رياض األطفاؿ  المصرل مف حيث مدل أىميتيا ككيفية

األساليب الديكتاتكرية فى اإلدارة مف حيث رفضيـ إشراؾ األطراؼ المعنية فى 
منيـ بأف ىذه  اعتقادناالعممية التعميمية كاإلدارية بالركضة كفى صنع كاتخاذ القرارات 

ف قبؿ ، إضافة إلى قمة كجكد الحكافز الفعالة مالمياـ مف اختصاص اإلدارة فقط
مما  اإلدارات أك المديريات لتشجيع ىذه المؤسسات عمى تفعيؿ المشاركة المجتمعية

  يؤدل إلى تدنى مستكل المشاركة المجتمعية برياض األطفاؿ.
 لعبارات أدة الدراسة:التفصيمية ( النتائج 2)

، تتناكؿ الدراسة فيما يمي االستبانة محاكربعد التحميؿ اإلحصائي إلجمالي      
 :يمي فيما ذلؾ تكضيح كيمكف ،االستبانة باراتتحميؿ النتائج التفصيمية لع

 األطفال رياض بمؤسسات الحوكمة مبادئ واقع نتائج عبارات المحور األول:أ ـــ 
  بمحافظة بنى سويف:

جاءت الفركؽ بيف عبارات المحكر األكؿ: كاقع مبادئ الحككمة بمؤسسات      
 :ةكما ىك مكضح بالجداكؿ التالي بمحافظة بنى سكيؼ رياض األطفاؿ
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 تكضيح نتائجو في الجدكؿ التالي: تـك الشفافية: البعد األول: ـــ 
 (9) جدول

 )الشفافية( النتائج التفصيمية لعبارات البعد األول

 اتالعبار 

 االستجابات

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

يب
لترت

ا
 

مربع 

 ال كاي
إلى حد 

 ما
 نعم

توضح آليات صنع القرارات ــ 1

 لألطراف المعنية بيا.

 35 37 119 ك

 4 ال 7.09 1.54

.1.53

** % 

64.

0 

16.3 

19.

7 

تتيح بنود صرف الميزانية ـــ  2

لكافة األطراف ذات الصمة 

 بالروضة.

 24 16 144 ك

 0 ال 7.07 1.35

160.6

5** % 

0..

3 

..0 

13.

7 

تنشر تقارير دورية عن ــ 3

مستوى أداء األطفال بالروضة 

 بشكل عام.

 35 61 .. ك

1.01 7.00 

إلى حد 

 ما

3 

22.97

** % 

40.

. 

33.2 

19.

7 

تنشر تقارير دورية عن ــ 4

مستوى أداء المعممات عمى 

 الموقع اإللكتروني لمروضة.

 17 66 .17 ك

 6 ال 7.67 1.40

0...3

** % 

5..

0 

35.9 5.4 

األطراف المعنية إلى  توجوــ 5

أنماط المشاركة المختمفة داخل 

 الروضة.

 24 43 110 ك

 5 ال 7.02 1.49

0..03

** % 

63.

6 

23.4 

13.

7 
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توفر كافة المعمومات عن ــ 6

طبيعة برامجيا وأنشطتيا 

وأىدافيا لألطراف المعنية 

باستخدام وسائل االتصال 

 المختمفة.

 32 4. .6 ك

1..7 7.01 

إلى حد 

 ما

1 

23.13

** % 30.7 45.0 

10.

4 

تحرص عمى تبادل الخبرات ــ 7

الخاصة بيا مع الروضات 

 األخرى.

 36 63 5. ك

1.03 7.00 

إلى حد 

 ما

2 

19.64

** % 46.2 34.2 19.6 

تعمن الروضة عن نتائج ــ 8

الزيارات الميدانية لبعض 

مؤسسات المجتمع المحمى 

)المكتبات ـــ المتاحف ـــ 

الحدائق ـــ قصور الثقافة ــ 

 المستشفيات(.

 10 20 147 ك

 . ال 7.64 1.33

152.1

6** % 06.1 14.0 9.2 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
عند  )الشفافية( األول البعدا لجميع عبارات قيمة مربع كام دالة إحصائين جاءت      

 التكرارم كالتكزيع المشاىد التكرار بيف كفقنا لممقارنة كذلؾ (1.15مستكل داللة )
 .لمعينة المتكقع
مف حيث درجة المكافقة عمي تكافرىا بكزف نسبي  األكؿ جاءت عبارات البعدكما      

( األمر الذم يعني تأكيد أفراد عينة الدراسة بالمكافقة 1.33 ػػػ 1.8يتراكح ما بيف )
قمة  عمى جميع العبارات بنسبة تتراكح ما بيف إلى حد ما كال، كقد يعزم ذلؾ إلى

 .بيا المعنية األطراؼ مع التعامؿ في الركضة إدارة مصداقية
 برامجيا طبيعة عن المعمومات كافة توفر" بػ المتعمقة( 6العبارة رقـ ) جاءت     

 فى المختمفة" االتصال وسائل باستخدام المعنية لألطراف وأىدافيا وأنشطتيا
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا  ولىالمرتبة األ 
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قمة قياـ مما يعني  إلى حد ما، تعنى درجة كىى( 1.8) بدرجة البعد حيث تحققت
فصاحيا عف أىدافيا كطبيعة البرامج كاألنشطة الركضة بتكعية أكلياء األمكر  كا 

 المقدمة لؤلطفاؿ.
"تحرص عمى تبادل الخبرات الخاصة بيا  بـ المتعمقة (7)كجاءت العبارة رقـ 

مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ  في المرتبة الثانية مع الروضات األخرى"
( كىى درجة تعنى إلى 1.73عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )

حد ما، كيرجع ذلؾ إلى انغبلؽ كؿ ركضة عمى نفسيا، كقمة رغبتيا في اإلفصاح 
  .عف خبرات كأداءات كؿ منيما لآلخر حتى ال تتميز إحداىما عف األخرل

 أداء مستوى عن دورية تقارير تنشر" بػ المتعمقة (3رقـ )العبارة  جاءتك 
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ  ثالثةالمرتبة ال فى "عام بشكل بالروضة األطفال

 تعنى درجة كىى( 1.71) بدرجة كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت
دكرية بصكرة منتظمة قمة اىتماـ الركضة بتقديـ تقارير مما يشير الى  ،إلى حد ما

منيا بأنة ليس مف حؽ أكلياء  ف مستكيات أداء أطفاليـ، اعتقادناليؤالء األطراؼ ع
دراسة األمكر اإلطبلع عمى طبيعة مياميا ككظائفيا، كىذا يختمؼ مع ما أكصت بة 

مف إببلغ  (324، ص2414 )محمد، رانيا كمال أحمد ومحمود، عماد عبدالمطيف،
  .ة عف تطكر طفميماالكالديف بصكرة منتظم

"توضح آليات صنع القرارات لألطراف  بـ المتعمقة( 1)كجاءت العبارة رقـ 
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف  في المرتبة الرابعة المعنية بيا"
( كىى درجة تعنى ال؛ كيرجع ذلؾ 1.54ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )العبارات في 

إلى محدكدية اتباع الركضة األساليب العممية في صنع القرارات الخاصة بيا مف 
حيث عدـ إفصاحيا عف المكضكعات التى تحتاج إلى دراسة كاتخاذ قرارات خاصة 

، أفنان حسين دراسة )قرقشبشأنيا، كىذه النتيجة تتفؽ مع ما أشارت إلية 
بعدـ تطبيؽ الركضة األسمكب العممى في عممية  (263، ص2418عبدالعزيز، 

 صنع كاتخاذ القرار كدعمو. 
"توجو األطراف المعنية إلى أنماط  بـ المتعمقة (5)كجاءت العبارة رقـ 
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مف حيث المتكسط المكزكف  في المرتبة الخامسةالمشاركة المختمفة داخل الروضة" 
( كىى درجة 1.49لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )

كيرجع ذلؾ إلى ضعؼ اقتناع بعض الركضات بمفيـك المشاركة كأىميتيا،  تعنى ال،
دراسة )جاد،  كتتفؽ ىذة النتيجة مع، المختمفة كقمة كعييـ بأنماط كأساليب المشاركة

التى أشارت إلى عدـ إجراء بعض الركضات ( 677، ص2411مى، منى محمد ع
رؽ اجتماعات دكرية مع أكلياء االمكر كأفراد المجتمع المحمى عف كيفية التكاصؿ كط

 كييئات ىادفة لبلرتقاء بالطفؿ. المشاركة سكينا
"تنشر تقارير دورية عن مستوى أداء  بػالمتعمقة  (4)كجاءت العبارة رقـ 

مف حيث المتكسط  سادسةفي المرتبة الالمعممات عمى الموقع اإللكترونى لمروضة" 
( 1.47المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )

الركضات في نشر مستكل أداء  بعض رغبة قمةيرجع ذلؾ إلى ك كىى درجة تعنى ال؛ 
مف بعض االنتقادات التى يتـ تكجيييا ليا  بشكؿ عمنى أماـ الجميع، خكفنا تيامعمما

 كعدـ اإلقباؿ عمييا في حالة تدنى مستكل أداء المعممات.
"تتيح بنود صرف الميزانية لكافة األطراف بػ  المتعمقة (2)رقـ  ةكجاءت العبار 

مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ  في المرتبة السابعة ذات الصمة بالروضة"
( كىى درجة تعنى ال؛ 1.35عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )

نما نسبة ضئيمة بالمشاركة مع  كيرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد ميزانية خاصة بالركضة كا 
المدرسة اإلبتدائية، فتريد الركضة السيطرة عمى ىذه النسبة المخصصة ليا دكف 

 يـ في صرؼ بنكد ىذه المزانية ظنناىؤالء األطراؼ عمييا كعدـ األخذ بآرائ إطبلع
  .منيا بأنيا أكثر دراية  باحتياجاتيا

 الميدانية الزيارات نتائج عن الروضة تعمن" بػ المتعمقة( 8العبارة رقـ ) كجاءت
 قصور ـــ الحدائق ـــ المتاحف ـــ المكتبات) المحمى المجتمع مؤسسات لبعض
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ المرتبة األخيرة  فى(" المستشفيات ـــ الثقافة

تعني ال،  درجة كىى( 1.33) بدرجة عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت
التي تقكـ بيا  الميدانية الزيارات نتائج عف الركضة عبلفإكقد يعزل ذلؾ إلى ندرة 
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نتيجة ضعؼ اىتماميا بيذه الزيارات الميدانية،  ،المحمى المجتمع مؤسسات لبعض
 .كضعؼ إدراكيا بفائدتيا لمركضة بصفة عامة

 تكضيح نتائجو في الجدكؿ التالي: تـك المسئولية: : لثانيالبعد اـــ 
 (14جدول )

 )المسئولية( النتائج التفصيمية لعبارات البعد الثاني

 اتالعبار 

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

يب
ترت
ال

 

مربع 

 ال كاي
إلى حد 

 ما
 نعم

 المهام توزعـ 9

 جمٌع على والمسئولٌات

 مع ٌتناسب بما األطراف

 كل وقدرات إمكانٌات

 .منهم

 0. 31 66 ك

2.11 7.91 
إلى 

 حد ما
3 

26.1

7** % 35.9 16.. 
40.

3 

 العاملون ٌلتزمــ 17

 رؤسائهم أمام بالروضة

 على واجباتهم بتأدٌة

 .وجه أكمل

 29 36 ك
11

9 
 1 نعم 7..7 2.45

.1.0

3** 
% 19.6 15.. 

64.

0 

 سلطاتها ستخدمــ ت11

 الخدمات توفٌر فً

 األطفال لرعاٌة الصحٌة

 .بالروضة

 07 1. 33 ك

2.27 7.02 
إلى 

 حد ما
2 

27.6

2** % 10.9 44.7 
3..

7 
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 السلطة فوضــ ت12

 التخاذ بها للعاملٌن

 الخاصة القرارات

 .التعلٌمٌة بالنواحً

 24 61 99 ك

 4 ال 7.01 1.59
45..

6** % 53.. 33.2 
13.

7 

 مواردها توظفــ 13

 فً والبشرٌة المادٌة

 المجتمع أعضاء خدمة

 .المحلً

 .1 39 120 ك

 5 ال 7.66 1.41
179.

75** % 69.7 21.2 9.. 

 السابؽ ما يمي:يتضح مف الجدكؿ 
 )المسئولية(: الثاني البعدا لجميع عبارات قيمة مربع كام دالة إحصائين جاءت      

 التكرارم كالتكزيع المشاىد التكرار بيف لممقارنة كفقنا كذلؾ (1.15عند مستكل داللة )
 .لمعينة المتكقع
مف حيث درجة المكافقة عمي تكافرىا بكزف  الثاني كما جاءت عبارات البعد     

( األمر الذم يعني تأكيد أفراد عينة الدراسة 1.41 ػػػ 2.45نسبي يتراكح ما بيف )
كال، كقد يعزم ذلؾ إلى نعـ بالمكافقة عمى جميع العبارات بنسبة تتراكح ما بيف 

 اميامي أداء عف المجتمع كأفراد األمكر أكلياء أماـ الركضة إدارة التزاـ ضعؼ
  ا.ككاجباتي
 رؤسائيم أمام بالروضة العاممون يمتزم" بػ المتعمقة( 11العبارة رقـ ) جاءت     
 المتكسط المكزكفمف حيث  ولىالمرتبة األ  في" وجو أكمل عمى واجباتيم بتأدية

 درجة كىى( 2.45) بدرجة لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت
بالركضة عمى االلتزاـ بأداء  ذلؾ إلى الحرص مف قبؿ العاممكف كقد يرجع نعـ، تعنى

 .بتعاد عف الكقكع تحت طائمة القانكف كالتعرض لمخصـ كالجزاءاتلبل كاجباتيـ
"تستخدم سمطاتيا في توفير الخدمات  بػ ( المتعمقة11كجاءت العبارة رقـ )

متكسط المكزكف مف حيث ال في المرتبة الثانيةالصحية لرعاية األطفال بالروضة" 
( كىى درجة 2.21لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )
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كيرجع ذلؾ إلى قمة اىتماـ الركضة بتكفير الخدمات الصحية  ؛تعنى إلى حد ما
ألطفاليا مف حيث ندرة تكاصميا مع بعض المستشفيات كاالستعانة ببعض األطباء 

تكفير حياة صحية آمنة ك ة مالعادات الصحية السميض لتكعية األطفاؿ ببعض يكالتمر 
  ليـ.

"توزع الميام والمسئوليات عمى جميع  بػالمتعمقة  (9)كجاءت العبارة رقـ 
مف حيث  في المرتبة الثالثةاألطراف بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات كل منيم" 

المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة 
( كىى درجة تعنى إلى حد ما؛ كيرجع ذلؾ إلى إتباع الركضة األسمكب 11,2)

العشكائى في تكزيع المياـ كالمسئكليات عمى جميع األطراؼ المعنية دكف النظر إلى 
ترتب عمى ذلؾ قياميـ ببعض المياـ التى ال إمكانيات كقدرات ىؤالء األطراؼ، في

تتناسب مع إمكانياتيـ مما يؤدل إلى عدـ إنجازىا بشكؿ كؼء؛ كىذة النتيجة تتفؽ 
التى تكصمت إلى عدـ  (351، ص2418دراسة )متولى، عمر عبد الكريم، مع 

ف في تحديد المسئكليات كتكزيعيا عمى العاممي اتباع القيادة المدرسية نظامنا متطكرنا
 بالمدرسة.

"تفوض السمطة لمعاممين بيا التخاذ  بػ( المتعمقة 12كجاءت العبارة رقـ )
مف حيث المتكسط المكزكف  في المرتبة الرابعةالقرارات الخاصة بالنواحى التعميمية" 

( كىى درجة 1.59لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )
مركزية إدارة الركضة كسيطرتيا عمى جميع القرارات ، كيرجع ذلؾ إلى التعنى 

 همنيا بأف ىذ القرارات، اعتقادنا هالتعميمية دكف السماح لمعامميف بإبداء آرائيـ في ىذ
القرارات مف شأف اإلدارة فقط كال يحؽ لمعامميف التدخؿ في شئكف اإلدارة كقراراتيا؛ 

التى  (2416د أحمد،دراسة )رجب، سموى مصطفى محمالنتيجة تتفؽ مع  هكىذ
  .تكصمت إلى مركزية إدارة الركضة كعدـ االىتماـ بتفكيض السمطة لمعامميف

 في والبشرية المادية مواردىا توظف" بػ المتعمقة( 13العبارة رقـ ) كجاءت     
مف حيث المتكسط المكزكف المرتبة األخيرة  فى" المحمي المجتمع أعضاء خدمة

 درجة كىى( 1.41) بدرجة في ىذا البعد حيث تحققت لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات
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ضعؼ إمكانيات الركضات المادية كعدـ تكافر بعض تعني ال، كقد يعزل ذلؾ إلى 
المكتبات كالمبلعب كالمسارح الخاصة بيا نتيجة عدـ استقبلليتيا عف المدرسة 

 نيات، كضعؼ المكاردمما ال يحؽ ليا التصرؼ في مثؿ ىذه اإلمكا ،اإلبتدائية
ا  نتيجة العجز الشديد في عدد المعممات. البشرية أيضن

 تكضيح نتائجو في الجدكؿ التالي: تـك المساواة: : لثالثالبعد ا ــــ
 (11) جدول

 )المساواة( النتائج التفصيمية لعبارات البعد الثالث

 اتالعبار 

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

يب
لترت

ا
 

مربع 

 ال كاي

إلى 

 حد ما

 نعم

 بشكل القانونٌة األطر ــ تطبق14

 .بها العاملٌن جمٌع على عادل

 96 39 49 ك

2.26 7..5 

إلى حد 

 ما

2 

34.21

** % 

26.

6 

21.

2 

52.

2 

 الثواب أسالٌب نفس ــ تطبق15

 .بها العاملٌن جمٌع مع

 2. 47 62 ك

2.11 7... 

إلى حد 

 ما

4 

14.39

** % 

33.

0 

21.

0 

44.

6 

 أسالٌب استخدام فً ــ تنوع16

 تم الذي للخطأ اوفق   العقاب

 .ارتكابه

 91 43 57 ك

2.22 7..5 

إلى حد 

 ما

3 

21.92

** % 

20.

2 

23.

4 

49.

5 

 إلى المعلمات وجهتــ 10

 األطفال لجمٌع المتكافئة المعاملة

 .تفرقة دون

 111 33 47 ك

 1 نعم 2..7 2.39

64.73

** % 

21.

0 

10.

9 

67.

3 
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 حمد همٌسةأ.م.د  أ

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
 )المساواة(: الثالث البعدا لجميع عبارات قيمة مربع كام دالة إحصائين جاءت      

 التكرارم كالتكزيع المشاىد التكرار بيف لممقارنة كفقنا كذلؾ (1.15عند مستكل داللة )
 .لمعينة المتكقع
مف حيث درجة المكافقة عمي تكافرىا بكزف  الثالث كما جاءت عبارات البعد     

( األمر الذم يعني تأكيد أفراد عينة الدراسة 2.11 ػػػ 2.39نسبي يتراكح ما بيف )
لى حد ما، كقد يعزم ذلؾ  بالمكافقة عمى جميع العبارات بنسبة تتراكح ما بيف نعـ كا 

 في بيا عنيةالم األطراؼ جميع بيف المساكاة عمى الركضة إدارة حرص قمةإلى 
 .كالكاجبات الحقكؽ
 المتكافئة المعاممة إلى المعممات توجو" بػ المتعمقة( 17العبارة رقـ ) جاءت     
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ  ولىالمرتبة األ  في" تفرقة دون األطفال لجميع

 تعنى درجة كىى( 2.39) بدرجة كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت
حرص اإلدارة بتحقيؽ ذلؾ األمر لمحفاظ عمى سمعة كقد يرجع ذلؾ إلى  نعـ،

الركضة، ككسب ثقة األطفاؿ في الركضة كالمعممة كحبيـ ليا مما يؤدل إلى زيادة 
 نسبة اإلقباؿ عمييا.

"تطبق األطر القانونية بشكل عادل عمى  بػالمتعمقة  (14)كجاءت العبارة رقـ 
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة  الثانيةالمرتبة في  جميع العاممين بيا"

( كىى درجة تعنى إلى حد ما، 26,2مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )
كقد يرجع ذلؾ إلى قمة اىتماـ الركضة بتطبيؽ العدالة في تنفيذ القكانيف عمى جميع 

ي الحقكؽ العامميف بيا، ككجكد تحيز لبعض العامميف كعدـ المساكاة بينيـ ف
دراسة كالكاجبات مما يؤدل إلى عدـ إخبلصيـ ككالئيـ لمركضة؛ كىذا يختمؼ مع 

التى أكصت بضركرة كضع  (146، ص2418 الجمل، سمير سميمان، )عبد
 تشريعات كقكانيف تمتاز بالعدالة كعدـ التحيز.
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 ع في استخدام أساليب العقاب وفًقاتنو " بػ المتعمقة (16)كجاءت العبارة رقـ 
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ  ةلثفي المرتبة الثا لمخطأ الذى تم ارتكابة"

( كىى درجة تعنى إلى 22,2عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )
حد ما، كقد يرجع ذلؾ إلى قمة استخداـ الركضة أسمكب العقاب المناسب مع نكع 

بيا، كلكف يتـ الثبات عمى أسمكب عقاب الخطأ الذل تـ ارتكابة مف قبؿ العامميف 
 كاحد فقط لجميع األخطاء سكاء كانت بسيطة أـ كبيرة.

 جميع مع الثواب أساليب نفس تطبق" بػ المتعمقة( 15العبارة رقـ ) كجاءت  
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف المرتبة األخيرة  في" بيا العاممين

تعني إلى حد ما،  درجة كىى( 2.11) بدرجة تحققتالعبارات في ىذا البعد حيث 
 .عطاء نفس الحكافز لممجيديف في العمؿإكقد يعزل ذلؾ إلى قمة 

 تكضيح نتائجو في الجدكؿ التالي: تـك االستقاللية: : لرابعالبعد اـــ 
 (12) جدول

 )المسئولية( النتائج التفصيمية لعبارات البعد الرابع
الوزن  االستجابات اتالعبار

 النسبً

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

ب الموافقة
تٌ
تر
ال

 

 مربع كاي

إلى  ال

 حد ما

 نعم

 التنمٌة على المعلمات تشجعــ .1

 مستوى لرفع المستمرة الذاتٌة

 .أعمالهم أداء

1 ال 4..7 1.61 43 26 115 ك

  

02.09*

* % 62.5 14.1 23.4 

 استخدام على المعلمات تحفزــ 19

 تنفٌذ فً اإلبداعٌة األسالٌب

 .التعلٌمٌة األنشطة

4 ال 7.07 1.42 23 31 137 ك

  

115..4

** % 07.0 16.. 12.5 

 بحرٌة للمعلمات تسمحــ 27

 الوسائل استخدام فً التصرف

 .التعلٌمٌة

2 ال 6..7 .1.5 45 10 122 ك

  

96.47*

* % 66.3 9.2 24.5 
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 الفرصة الروضة إدارة تٌحــ ت21

 دون النشاط قاعة لتنظٌم للمعلمات

 .منها تدخل

3 ال 2..7 1.55 39 23 122 ك

  

92.17*

* % 66.3 12.5 21.2 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
 )االستقاللية(: الرابع البعدا لجميع عبارات قيمة مربع كام دالة إحصائين جاءت      

 التكرارم كالتكزيع المشاىد التكرار بيف لممقارنة كفقنا كذلؾ (1.15عند مستكل داللة )
 .لمعينة المتكقع
مف حيث درجة المكافقة عمي تكافرىا بكزف نسبي  الرابع كما جاءت عبارات البعد     

( األمر الذم يعني تأكيد أفراد عينة الدراسة بالمكافقة 1.42ػػػ  1.61يتراكح ما بيف )
 إدارة في الركضة استقبلليةقمة عمى جميع العبارات بمستكل ال؛ كقد يعزم ذلؾ إلى 

 .الداخمية أمكرىا في التصرؼ بحرية ليا يسمح ال مما شئكنيا
 الذاتية التنمية عمى المعممات تشجع" بػ المتعمقة( 18العبارة رقـ ) جاءت     

مف حيث المتكسط المكزكف  ولىالمرتبة األ  فى" أعماليم أداء مستوى لرفع المستمرة
 درجة كىى( 1.61) بدرجة لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت

اىتماـ المديركف باألعماؿ الكظيفية كاإلدارية الممقاة كقد يعزل ذلؾ إلى  ،ال تعنى
عمى عاتقيـ فقط، دكف التطرؽ لتشجيع المعممات كتحفيزىـ عمى االلتحاؽ بالدكرات 
التدريبية أك كرش العمؿ لتطكير مستكل أدائيـ المينى، كزيادة معمكماتيـ كمياراتيـ؛ 

 (71، ص2418دالاله،دراسة )عبدالتواب، عبدالتواب عبكتتفؽ ىذه النتيجة مع 
التى تكصمت إلى محدكدية اىتماـ القيادة بتنفيذ خطط التنمية المينية لممعممات 

 بسبب األعباء الكظيفية المثقمة عمى مديرل المدارس اإلبتدائية.
"تسمح لممعممات بحرية التصرف في  بػ ( المتعمقة21كجاءت العبارة رقـ )
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ  الثانيةفي المرتبة  استخدام الوسائل التعميمية"

( كىى درجة تعنى 58,1كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )
ال، كيرجع ذلؾ إلى كجكد تفاكت بيف بعض مديرل الركضات مف حيث إتاحة 
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معممات باستخداـ ما يركنة مناسبنا مف الكسائؿ التعميمية بعضيـ الحرية التامة لم
منيـ بأف المعممات جديرات بحسف التصرؼ في ىذا األمر، بينما البعض  اعتقادنا

 اآلخر يسيطر عمية فكرة التسمط عمى كؿ شئ بالركضة.
 لممعممات الفرصة الروضة إدارة تتيح" بػ المتعمقة( 21العبارة رقـ ) جاءتك     

مف حيث المتكسط  ثالثةالمرتبة ال فى" منيا تدخل دون النشاط قاعة لتنظيم
( 1.55) بدرجة المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت

إلى حد ما؛ كقد يرجع ذلؾ إلى سيطرة بعض مديرل الركضات عمى  تعنى درجة كىى
جميع األمكر داخؿ الركضة، كبما فييا تدخميـ فى شئكف المعممات كمحدكدية إتاحة 

 كتنظيميا بما ىك مناسب مف كجة نظرىـ.الفرصة ليـ إلدارة القاعة 
 األساليب استخدام عمى المعممات تحفز" بػ المتعمقة( 19العبارة رقـ ) كجاءت     

مف حيث الكزف النسبي المرتبة األخيرة  في" التعميمية األنشطة تنفيذ في اإلبداعية
 درجة كىى( 1.42) بدرجة لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت

قمة كعى مديرل الركضات بطبيعة ىذه المرحمة كما تعني ال، كقد يعزل ذلؾ إلى 
تتطمبة مف استخداـ أساليب مبتكرة في تنفيذ األنشطة، نتيجة عدـ تخصصيـ في 

 رياض األطفاؿ. 
 تكضيح نتائجو في الجدكؿ التالي: تـك المحاسبية: / المساءلة :لخامسالبعد اـــ 

 (13) جدول
 )المساءلة( التفصيمية لعبارات البعد الخامس النتائج

الوزن  االستجابات اتالعبار 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

يب
لترت

ا
 

 مربع كاي

إلى  ال

حد 

 ما

 نعم

 أداء الروضة مدٌرة تقٌومــ 22

 .لمحاسبتهم المعلمات

إلى حد  7.95 2.73 5. 27 09 ك

 ما

1

  

42.7.*

* % 42.9 17.46.
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9 2 

 األمناء مجلس ٌحاسبــ 23

 إدارة عن المسئولٌن األعضاء

 أعمالهم نتائج عن الروضة

 .ألهدافها تحقٌقهم ومدى

4 ال .7.5 1.29 12 37 142 ك

  

161.0.

** % 00.2 16.

3 

6.5 

 محددة معاٌٌر تضعــ 24

 طبٌعة مع تتناسب للمساءلة

 .قٌاسه المراد الهدف

3 ال 1..7 1.56 30 29 .11 ك

  

09.75*

* % 64.1 15.

. 

27.

1 

 أهداف عن تفصحــ 25

 .بها العاملٌن لجمٌع المساءلة

2 ال 1..7 .1.5 30 32 115 ك

  

07.64*

* % 62.5 10.

4 

27.1 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
: خامسال البعدا لجميع عبارات قيمة مربع كام دالة إحصائين جاءت 

 التكرار بيف لممقارنة كفقنا كذلؾ (1.15عند مستكل داللة ) المحاسبية(/ )المساءلة
 .لمعينة المتكقع التكرارم كالتكزيع المشاىد

مف حيث درجة المكافقة عمي تكافرىا بكزف  خامسال كما جاءت عبارات البعد
( األمر الذم يعني تأكيد أفراد عينة الدراسة 1.29 ػػػػ 2.13نسبي يتراكح ما بيف )

بالمكافقة عمى جميع العبارات بنسبة تتراكح ما بيف إلى حد ما كال؛ كقد يعزم ذلؾ إلى 
 كمحاسبة الركضة داخؿ أدائيـ عف لممعممات الركضة إدارة كمحاسبة متابعةقمة 

  .أعماليا نتائج عف الركضة إدارة األمناء مجمس
 المعممات أداء الروضة مديرة تقٌوم" بػ المتعمقة( 22العبارة رقـ ) جاءت
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف  ولىالمرتبة األ  فى" لمحاسبتيم

 ،تعني إلى حد ما درجة كىى( 2.13) بدرجة العبارات في ىذا البعد حيث تحققت
كمحاسبتيـ عمى أدائيـ كقد يرجع ذلؾ إلى ضعؼ متابعة المديرة ألداء المعممات 
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 .ة دكرية كمنتظمة كلكف يتـ أحياننابصف
"تفصح عن أىداف المساءلة لجميع  بػ ( المتعمقة25كجاءت العبارة رقـ )

مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف  المرتبة الثانيةفي  العاممين بيا"
( كىى درجة تعنى ال؛ كقد يرجع 58,1العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )

عبلـ إدارة الركضة العامميف بيا عف المياـ التى يتـ تقييميـ  ذلؾ إلى عدـ إفصاح كا 
نما تتـ عممية المساءلة بشكؿ فجائى مما يؤدل إلى عدـ إنجاز المياـ  عمييا، كا 

 بالشكؿ المطمكب. 
اءلة تتناسب تضع معايير محددة لممس" بػ( المتعمقة 24كجاءت العبارة رقـ ) 

مف حيث المتكسط المكزكف  لثةالمرتبة الثافي  مع طبيعة اليدف المراد قياسة"
( كىى درجة 56,1لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا البعد حيث تحققت بدرجة )

تعنى ال، كقد يرجع ذلؾ إلى اتباع إدارة الركضة أسمكب عشكائى غير عممى في 
ع مقاييس أك معايير محددة يتـ عمى أساسيا تقييـ أداء العامميف بيا، دكف كض

دراسة )الشتيحى، إيناس سعيد مساءلة األفراد عمى أدائيـ؛ كىذا يختمؼ مع 
التى أكصت بضركرة كضع أساليب كمعايير محددة  (98، ص2415عبدالحميد،

ككاضحة لتقكيـ األداء بالركضة حتى يتسـ التقكيـ بالكضكح كالشفافية كالمكضكعية 
 كالعدالة. 

 األعضاء األمناء مجمس يحاسب" بػ المتعمقة( 23العبارة رقـ ) كجاءت
 فى" ألىدافيا تحقيقيم ومدى أعماليم نتائج عن الروضة إدارة عن المسئولين

مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا المرتبة األخيرة 
رفض تعني ال، كقد يعزل ذلؾ إلى  درجة كىى( 1.29) بدرجة البعد حيث تحققت

إدارة الركضة التعرض لممحاسبة مف قبؿ أعضاء مجالس األمناء أك تدخميـ في 
شئكنيا؛ أك قد يرجع ذلؾ إلى شعكر أعضاء مجالس األمناء بأف دكرىـ غير فعاؿ 

 كأف اقتراحاتيـ إلدارة الركضة ليس ليا أىمية كعدـ األخذ بيا.
 



 مبادئ الحوكمة وعالقتيا بتفعيل المشاركة المجتمعيةتطبيق 
 

 
 

- 143 - 

 مٌرة حسن عبد هللا محمدأأ/ 
 أ.م.د منى عثمان   أ.د رانٌا الجمال   
 حمد همٌسةأ.م.د  أ

لثاني: واقع المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض ب ـــ نتائج عبارات المحور ا
 األطفال بمحافظة بنى سويف:

جاءت الفركؽ بيف عبارات المحكر الثاني: كاقع المشاركة المجتمعية بمؤسسات      
 كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: بمحافظة بنى سكيؼ رياض األطفاؿ

 (14) جدول
 "المشاركة المجتمعية" الثانىالمحور النتائج التفصيمية لعبارات 

الوزن  االستجابات اتالعبار 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

يب
ترت
ال

 

 مربع كاي

 نعم إلى حد ما ال

 األطراف الروضة تشركــ 26

 رؤٌتها صٌاغة فً المعنٌة

 .ورسالتها

*66..0 5  ال 7.00 1.53 31 35 .11 ك

* % 64.1 19.7 16.. 

 المعنٌة لألطراف تسمحــ 20

 اإلدارة عملٌات فً بالمشاركة

 التوجٌه، التنظٌم، التخطٌط،)

 (.التقوٌم الرقابة،

.136.4 9  ال 7.69 .1.3 22 26 136 ك

** % 03.9 14.1 12.7 

 مجلس أعضاء تشاركــ .2

 الروضة تطوٌر فً األمناء

ٌ ا ودعمها مشكالتها وحل  ماد

  ٌ  .اومعنو

*99.34 0  ال 7.04 1.40 20 32 125 ك

* % 60.9 10.4 14.0 

 المعنٌة األطراف تشاركــ 29

 التً والمعارض الحفالت فً

 .تقٌمها

إلى حد  2..7 3..1 .4 56 7. ك

 ما

1  9.74** 

% 43.5 37.4 26.1 

*90.64  . ال 7.01 1.45 23 30 124 ك مجالس أعضاء مــ ٌسه37
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 التخصصات ذوى األمناء

 بعض إلقاء فً المختلفة

 .الروضة داخل الندوات

% 60.4 27.1 12.5 * 

 خدمات الروضة تقدمــ 31

 المجتمع وأفراد األمور ألولٌاء

 دورات األمٌة، محو برامج)

 مكتبٌة أنشطة كمبٌوتر،

 ٌوم فً المشاركة ومسابقات،

 (.الٌتٌم الطفل

  ال 7.63 1.34 16 37 .13 ك

17 

145.35

** % 05.7 16.3 ..0 

 مجالس أعضاء ٌشاركــ 32

 الموارد توفٌر فً األمناء

 كفتح) للروضة المادٌة

 عدد زٌادة جدٌدة، روضات

 األجهزة توفٌر القاعات،

 التكنولوجٌة والوسائل

 (.الحدٌثة

11 ال 7.63 1.33 16 .2 147 ك

  

152.52

** % 06.1 15.2 ..0 

 المعنٌة لألطراف تسمحــ 33

 البرامج تنفٌذ فً بالمشاركة

 .الروضة داخل واالنشطة

176.61 4  ال ...7 1.59 .4 12 124 ك

** % 60.4 6.5 26.1 

 مع الروضة تتواصلــ 34

 المجتمع وأفراد األمور أولٌاء

 تواصل أسالٌب مستخدمة

 .متنوعة

.173.5 2  ال 7.91 1.64 54 9 121 ك

** % 65.. 4.9 29.3 

 جماعٌة مشروعات تنفذــ 35

 المحلى والمجتمع األسر تجلب

 .الروضة إلى

*95.95  3 ال 0..7 1.67 .4 15 121 ك

* % 65.. ..2 26.1 
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 خطة الروضة تعدــ 36

 المعنٌة األطراف لتوعٌة

 .المجتمعٌة المشاركة بأهمٌة

136.00  6 ال 6..7 1.52 44 0 133 ك

** % 02.3 3.. 23.9 

 مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:يتضح 
 واقع: المحور الثانيا لجميع عبارات قيمة مربع كام دالة إحصائين جاءت      

عند مستكل  بمحافظة بنى سويف األطفال رياض بمؤسسات المجتمعية المشاركة
 المتكقع التكرارم كالتكزيع المشاىد التكرار بيف لممقارنة كفقنا كذلؾ (1.15داللة )
 .لمعينة
مف حيث درجة المكافقة عمي تكافرىا بكزف  كما جاءت عبارات المحكر الثاني     

( األمر الذم يعني تأكيد أفراد عينة الدراسة 1.33 ػػػ 1.83نسبي يتراكح ما بيف )
بالمكافقة عمى جميع العبارات بنسبة تتراكح ما بيف إلى حد ما كال؛ كقد يعزم ذلؾ إلى 

إشراؾ  رفض الركضةك  اركة المجتمعية،بأىمية المش الركضة إدارةضعؼ كعى 
 كاتخاذ صنع كفى اإلدارية العمميات في المجتمع كأفراد األمكر كأكلياء المعممات
      .القرارات

 الحفالت في المعنية األطراف تشارك" بػ المتعمقة( 29العبارة رقـ ) جاءت
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ  ولىالمرتبة األ  في" تقيميا التي والمعارض

 تعنى درجة كىى( 1.83) بدرجة حيث تحققت لمحكرعبارة مف العبارات في ىذا ا
في إشراؾ األطراؼ المعنية في  ةرغبة الركضضعؼ  ، كيرجع ذلؾ إلىإلى حد ما

بأف ىذه الحفبلت خاصة باألطفاؿ  امني ت كالمعارض التى تقيميا، اعتقادناالحفبل
 كالعامميف بالركضة فقط.

أولياء األمور وأفراد مع الروضة  تتواصل" بػ( المتعمقة 34رقـ ) ةكجاءت العبار 
مف حيث المتكسط  المرتبة الثانيةفي  "مستخدمة أساليب تواصل متنوعة المجتمع

( 64,1المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا المحكر حيث تحققت بدرجة )
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كيرجع ذلؾ إلى قمة اقتناع الركضة بأىمية التكاصؿ مع أكلياء ، الكىى درجة تعنى 
األمكر كأفراد المجتمع، كرغبتيا في االنغبلؽ عمى نفسيا في إدارة شئكنيا التعميمية 

 كاإلدارية.
 األسر تجمب جماعية مشروعات تنفذ" بػ المتعمقة( 35العبارة رقـ ) ءتجاك 

مف حيث المتكسط المكزكف  ثالثةالمرتبة ال فى" الروضة إلى المحمي والمجتمع
 كىى( 1.61) بدرجة حيث تحققت محكرلتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا ال

المشركعات مف كجية نظر ؛ كقد يرجع ذلؾ إلى صعكبة تنفيذ ىذه تعني ال درجة
كعدـ تعاكف كاستجابة األطراؼ الخارجية لقمة إمكانيات الركضة،  ينة نظرناأفراد الع
 لمركضة.

"تسمح لألطراف المعنية بالمشاركة في بػ  ( المتعمقة33كجاءت العبارة رقـ )
مف حيث المتكسط  المرتبة الرابعةفي تنفيذ البرامج واالنشطة داخل الروضة" 

( 59,1حيث تحققت بدرجة ) لمحكرالمكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا ا
كىى درجة تعنى ال، كيرجع ذلؾ إلى قمة رغبة مديرل كمعممات الركضة في إشراؾ 

منيـ بأنيـ أكثر  تنفيذ البرامج كاألنشطة، اعتقادناأكلياء األمكر كأفراد المجتمع في 
في اختصاصاتيـ؛ كىذه  إشراكيـ يعد تدخبلن خبرة بالناحية التعميمية لمطفؿ، كأف 

التى  (247، ص2418دراسة )سعيد، ماىيتاب أحمد محمد،النتيجة تتفؽ مع 
 تكصمت إلى قمة مشاركة أكلياء األمكر في العممية التربكية بالركضة. 

تشرك الروضة األطراف المعنية في " بـ( المتعمقة 26كجاءت العبارة رقـ )
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ  المرتبة الخامسةفي صياغة رؤيتيا ورسالتيا" 

( كىى درجة 53,1حيث تحققت بدرجة ) محكركؿ عبارة مف العبارات في ىذا ال
تعنى ال، كيرجع ذلؾ إلى قمة كعى إدارة الركضة بمدل أىمية مشاركة أكلياء األمكر 

المجتمع في كضع رؤية كرسالة الركضة، لبلستفادة مف آرائيـ حكؿ المستكل كأفراد 
الذل يطمحكف أف تككف عمية الركضة في المستقبؿ، كتحديد األدكات كاألساليب التى 

 .يجب األخذ بيا لمكصكؿ إلى ما نريد
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خطة لتوعية األطراف  الروضة عدت" بػالمتعمقة  (36)كجاءت العبارة رقـ 
مف حيث المتكسط  المرتبة السادسةفي  المعنية بأىمية المشاركة المجتمعية"

( 52,1المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا المحكر حيث تحققت بدرجة )
قمة اىتماـ الركضة بمجاؿ المشاركة  كىى درجة تعنى ال؛ كقد يرجع ذلؾ إلى

، لذلؾ ال تتطرؽ الركضة إلى الناحية األكاديمية المجتمعية كاقتصارىا فقط عمى
بسبب ضعؼ كعييا  قد يككف كىذا ،إعداد خطط أك أل سبؿ أخرل لتفعيؿ المشاركة

  تدريبيا عمى كيفية تفعيميا.عدـ بأىمية المشاركة المجتمعية ك 
"تشارك أعضاء مجالس األمناء في  بػ ( المتعمقة28كجاءت العبارة رقـ )

مف  المرتبة السابعةفي " مشكالتيا ودعميا مادًيا ومعنوًيا لروضة وحلتطوير ا
حيث تحققت  محكرحيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا ال

( كىى درجة تعنى ال؛ كقد يرجع ذلؾ إلى رؤية بعض الركضات أنو ال 47,1بدرجة )
أك إشراكيـ في فائدة مف طمب مساعدات ماديو كمعنكيو مف أعضاء مجالس األمناء 

؛ كىذه النتيجة عضاء عف التعاكف مع الركضةاأل ىؤالء إلحجاـ حؿ المشكبلت، نظرنا
التى أشارت إلى  (262، ص2413دراسة )إسماعيل، آمال محمد السيد،تتفؽ مع 

  .ضعؼ مشاركة الركضة ممثميف عف مجمس األمناء في تطكير العممية التعميمية
"يسيم أعضاء مجالس األمناء ذوى  بػ( المتعمقة 31كجاءت العبارة رقـ )

 المرتبة الثامنةفي التخصصات المختمفة في إلقاء بعض الندوات داخل الروضة" 
مف حيث المتكسط المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا المحكر حيث 

( كىى درجة تعنى ال، كقد يرجع ذلؾ إلى إغفاؿ بعض أعضاء 45,1تحققت بدرجة )
مجالس األمناء أىمية مرحمة رياض األطفاؿ كالدكر التربكل ليا في إعداد كتككيف 

ء بعض الندكات داخؿ الركضة، شخصية الطفؿ مما يؤدل إلى عدـ تطكعيـ في إلقا
 أك حتى رغبتيـ في حضكر االجتماعات النشغاليـ بأعماليـ.

"تسمح لألطراف المعنية بالمشاركة في  بػ ( المتعمقة27كجاءت العبارة رقـ )
المرتبة في  عمميات اإلدارة )التخطيط ــ التنظيم ــ التوجية ــ الرقابة ــ التقويم("

المكزكف لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا المحكر مف حيث المتكسط  تاسعةال
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( كىى درجة تعنى ال، كقد يرجع ذلؾ إلى اعتبار 38,1حيث تحققت بدرجة )
الركضات أف ىذه العمميات اإلدارية مف اختصاص اإلدارة فقط، كعدـ ثقتيا في 

التى  (Mullewa, 2012, p.104) دراسةقدراتيـ؛ كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
ى عدـ قياـ المجتمع بدكر فعاؿ في العمميات اإلدارية بالركضة تكصمت إل
 التنفيذ، كالتقكيـ. ك التنظيـ، ك كالتخطيط، 

"تقدم الروضة خدمات ألولياء األمور  بػ ( المتعمقة31كجاءت العبارة رقـ )
وأفراد المجتمع )برامج محو األمية، دورات كمبيوتر، أنشطة مكتبية ومسابقات، 

مف حيث المتكسط المكزكف  المرتبة العاشرةفي  الطفل اليتيم("المشاركة في يوم 
( كىى 34,1لتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في ىذا المحكر حيث تحققت بدرجة )

بتنفيذ بعض األنشطة  الركضة درجة تعنى ال؛ كقد يرجع ذلؾ إلى قمة اىتماـ
يرجع ذلؾ إلى قمة االجتماعية التى تقكل العبلقة بينيا كبيف األطراؼ المعنية، أك قد 

إمكانيات الركضة المادية كالمالية حيث أف تقديـ ىذه الخدمات يتطمب إمكانيات 
دراسة )عبدالتواب، عبدالتواب كثيرة ال تستطيع اإلدارة تكفيرىا؛ كأكدت ذلؾ 

التى أشارت إلى قمة األنشطة التى تقدميا الركضات  (73، ص2418عبدالاله، 
 إلى أفراد المجتمع المحمى. 

 توفير في األمناء مجالس أعضاء يشارك" بػ المتعمقة( 32العبارة رقـ ) كجاءت     
 األجيزة توفير القاعات، عدد زيادة جديدة، روضات كفتح) لمروضة المادية الموارد

مف حيث المتكسط المكزكف المرتبة األخيرة  فى(" الحديثة التكنولوجية والوسائل
 كىى( 1.33) بدرجة حيث تحققت محكرىذا اللتحقؽ كؿ عبارة مف العبارات في 

تحتاجة مف عدـ اىتماميـ برياض األطفاؿ، كما تعني ال، كقد يعزل ذلؾ إلى  درجة
لعدـ كجكد مجمس أمناء خاص بيذه المرحمة، كعدـ كجكد  إمكانيات كمكارد، نظرنا

 ممثؿ ليا في ىذا المجمس يعبر عف احتياجاتيا.
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 المجتمعية المشاركة وتفعيل الحوكمة مبادئ تطبيقدراسة العالقة بين ( 3)
 االطفال بمحافظة بنى سويف: رياض بمؤسسات

  تكضيح ذلؾ مف خبلؿ ما يمي: تـك 
 المجتمعية المشاركة وتفعيل الحوكمة مبادئ تطبيقدراسة االرتباط بين أ ـــ 

 :االطفال رياض بمؤسسات
 رياض بمؤسسات المجتمعية كالمشاركة الحككمة مبادئ تـ دراسة االرتباط بيف     
، كيكضح (Person Correlation)باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف  طفاؿاأل

 ( نتائج معامبلت االرتباط كداللتيا اإلحصائية.15الجدكؿ )
 (15جدول )

 المجتمعية والمشاركة الحوكمة مبادئمصفوفة االرتباط بين 

 المتغيرات

 الحوكمةمبادئ 

 المساءلة االستقاللٌة المساواة المسئولٌة الشفافٌة

 إجمالً

 مبادئ محور

 الحوكمة

 المشاركة
 المجتمعية

معامل 

ارتباط 

 بٌرسون

7..5 7.64 7.69 7..5 7.01 7..6 

الداللة 

 اإلحصائٌة
7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 

 ما يمي: السابؽمف الجدكؿ يتضح 
 إجمالي مبادئ تطبيؽا بيف درجة عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصائين تكجد       

، حيث بمغ معامؿ االطفاؿ رياض بمؤسسات المجتمعية المشاركة كتفعيؿ الحككمة
(، كما تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة 1.11( بداللة إحصائية قدرىا )1.86االرتباط )
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 المشاركة كتفعيؿ تطبيؽ كؿ مبدأ مف مبادئ الحككمةا بيف درجة كدالة إحصائين 
( 1.85، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف )االطفاؿ رياض بمؤسسات المجتمعية
، بلستقبللية( ل1.85)ك لممساكاة،( 1.69)ك ،ممسئكلية( ل1.64)ك لمشفافية،

الحككمة بمؤسسات  مبادئأف تطبيؽ كتشير تمؾ النتائج إلى  ،ممساءلة( ل1.71)ك
رجع ذلؾ إلى أف رياض األطفاؿ يؤدل إلى تفعيؿ المشاركة المجتمعية بيا، كي

الحككمة مدخؿ إدارل يقكـ عمى البلمركزية كالعمؿ الجماعى بيف العامميف بالركضة 
كاألطراؼ المعنية بيا؛ فتطبيؽ الشفافية بالركضة مف خبلؿ تزكيد العامميف كاألطراؼ 
المعنية بالمعمكمات كالبيانات األساسية عنيا كآليات اتخاذ القرارات يؤدل إلى انتمائيـ 

كلية يؤدل إلى التزاـ ة كزيادة رغبتيـ في المشاركة، كما أف تطبيؽ المسئلمركض
مف خبلؿ تكزيع المياـ عمى العامميف  يتـ الركضة بأداء مياميا عمى أكمؿ كجو كىذا

كالمشاركة المياـ  ها بأداء ىذبيا بما يتناسب مع إمكانياتيـ مما يجعميـ أكثر التزامن 
بيف العامميف كاألطراؼ المعنية في الحقكؽ في تطكير الركضة، كتطبيؽ المساكاة 

كالكاجبات يؤدل إلى إخبلصيـ ككالئيـ لمركضة كالمشاركة في تحسينيا، كتطبيؽ 
إلى تحقيؽ االستقبلؿ الذاتى لمركضة في إدارة شئكنيا كاتخاذ االستقبللية يؤدل 

ءلة يؤدل إلى تقكية العبلقة اعنيو ليا، كتطبيؽ مبدأ المسقراراتيا بمشاركة األطراؼ الم
 بيف الركضة كاألطراؼ المعنية مف خبلؿ السماح ألكلياء األمكر كأفراد المجتمع
بداء آرائيـ كاقترحاتيـ، مما يؤدل إلى ثقة ىؤالء  بتقييـ العممية التعميمية كاإلدارية كا 

؛ عكف إلى المشاركة في تطكيرىايسفاألطراؼ في أداء الركضة كالحفاظ عمى صكرتيا 
 & Franzoni & Gennari & Gandini)دراسة مع  كتتفؽ ىذه النتيجة

Salvioni, 2012, p. 11)  التى تكصمت إلى أف تطبيؽ الحككمة بالمدارس
يساعد عمى تحقيؽ التعاكف بيف المدرسة كالمؤسسات المجتمعية المحيطة بيا، 

شراؾ أكلياء األمكر في الحياة المدرسية؛ ك  & Franzoni)دراسة كا 
Gennari,2013, p.772)  التى تكصمت إلى أف لتحسيف جكدة المدرسة
بيؽ مبادئ الحككمة لضماف مشاركة أصحاب كاستقبلليتيا مف الضركرل تط

 المصمحة.
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 المجتمعية المشاركة وتفعيل الحوكمة مبادئ تطبيقنموذج االنحدار بين ب ـــ 
 :االطفال رياض بمؤسسات

 كتفعيؿ الحككمة مبادئ تطبيؽتـ دراسة بناء نمكذج االنحدار لمعبلقة بيف       
باستخداـ أسمكب االنحدار الخطي  االطفاؿ رياض بمؤسسات المجتمعية المشاركة
( معامبلت نمكذج االنحدار 16، كيكضح الجدكؿ )(Multi Regression)المتعدد 

 كداللتيا اإلحصائية.
 (16جدول )

 المجتمعية المشاركة وتفعيل الحوكمة مبادئ تطبيقنموذج االنحدار لمعالقة بين 
 االطفال رياض مؤسساتب

المتغٌر 

 التابع

المتغٌرات 

 المستقلة

معامالت االنحدار 

 غٌر المعٌارٌة

معامالت 

االنحدار 

 المعٌارٌة
قٌمة 

 التاء

الداللة 

 اإلحصائٌة

معامل تضخم 

 (VIFالتباٌن )

B 
الخطأ 

 المعٌاري
Beta 

المشاركة 

 المجتمعية

 الشفافية
7.9

2 
7.76 7.05 

16.

19 
7.77 4.11 

 المسئولية
7.7

9 
7.7. 7.74 

1.7

3 
7.37 3.10 

 المساواة
7.2

4 
7.76 7.14 

3.9

3 
7.77 3.49 

 االستقاللية
7.3

9 
7.13 7.15 

2.9

2 
7.77 3.36 

 المساءلة
7.6

7 
7.13 7.25 

4.5

0 
7.77 2.0. 
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ثابت 

 االنحدار

1..

4 
7.21 

 

..0

3 
7.77 --- 

 ما يمي:عمى ( 16الجدكؿ ) سفرت نتائجأ
إلى عدـ  ( منخفضة كىك ما يشيرVIFجاءت قيـ معامؿ تضخـ التبايف )
 كجكد مشكمة االزدكاج الخطي في النمكذج.

( فيما يخص 1.11كما جاءت قيمة التاء دالة إحصائينا عند مستكل داللة )
، كبالتالي يمكف كضع العبلقة ما عدا مبدأ المسئكلية جميع معامبلت االنحدار المقدرة

االطفاؿ  رياض مؤسساتب المجتمعية المشاركة كتفعيؿ الحككمة مبادئ تطبيؽبيف 
 عمى الصكرة التالية:

 1,39+  مساكاةال 1,24+  شفافيةال 1,92 + 1.84=  المجتمعية المشاركة
 المساءلة 1,61ستقبللية + اال

تفعيؿ بمقدار درجة كاحدة فإف  شفافيةكتعني تمؾ العبلقة أنو بزيادة درجة ال      
بمقدار  لمساكاةا مبدأة ( درجة، كما أنو بزياد1,92يرتفع بمقدار )المجتمعية  المشاركة

( درجة، كما أنو 1,24يرتفع بمقدار ) المجتمعية تفعيؿ المشاركةدرجة كاحدة فإف 
يرتفع بمقدار  المجتمعية تفعيؿ المشاركةبمقدار درجة كاحدة فإف  االستقبلليةبزيادة 

 تفعيؿ المشاركةبمقدار درجة كاحدة فإف  المساءلة( درجة، كما أنو بزيادة 39,1)
 الحككمة مبادئكتشير تمؾ النتائج إلى قدرة  ( درجة،1,61يرتفع بمقدار ) المجتمعية

 المشاركة كالمساءلة عمى تفعيؿ ،كاالستقبللية ،كالمساكاة ،المتمثمة في الشفافية
 بشكؿ كبير. االطفاؿ رياض بمؤسسات المجتمعية
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 مبادئ تطبيؽف ( مؤشرات قكة نمكذج االنحدار لمعبلقة بي17كما يكضح جدكؿ )
 كذلؾ كما يمي: طفاؿاأل رياض مؤسساتب المجتمعية المشاركة كتفعيؿ الحككمة

 (17جدول )
 المشاركة وتفعيل الحوكمة مبادئ تطبيقمؤشرات قوة نموذج االنحدار لمعالقة بين 

 طفالاأل رياض مؤسساتب المجتمعية
 معامل التحديد معنوية النموذج

 قٌمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائٌة
R R Square Adjusted R Square 

140.14 7.77 7.97 7..1 7..7 

 بيف تطبيؽمؤشرات نمكذج االنحدار لمعبلقة قكة يتضح مف الجدكؿ السابؽ       
، حيث بمغت االطفاؿ رياض مؤسساتب المجتمعية المشاركة كتفعيؿ الحككمة مبادئ

ما يشير إلى معنكية ( كىك 1.11( بداللة إحصائية قدرىا )147.14قيمة الفاء )
%( مف 81( كىك ما يشير إلى أف )1.81النمكذج، كما بمغت قيمة معامؿ التحديد )

 .مبادئ الحككمةعمى التبايف في  بناءن يمكف تفسيره  المشاركة المجتمعيةالتبايف في 
 ـــ( نتائج الدراسة الميدانية:4) 

 فيما يمى:أسفرت الدراسة الميدانية عف عدد مف النتائج يمكف عرضيا 
المحور األول: واقع مبادئ الحوكمة بمؤسسات رياض األطفال بمحافظة بنى 

 سويف:
تكصمت الدراسة الميدانية إلى أف كاقع مبادئ الحككمة بمؤسسات رياض 

 األطفاؿ بمحافظة بنى سكيؼ يعانى مف العديد مف المشكبلت منيا:
 المعنية بيا.أ ػػػ ندرة تكضيح الركضة آليات صنع القرارات لؤلطراؼ 

 ب ػػػ محدكدية إتاحة بنكد صرؼ الميزانية لكافة األطراؼ ذات الصمة بالركضة.
 قمة تفكيض السمطة لمعامميف بيا التخاذ القرارات الخاصة بالنكاحى التعميمية.ػػػ  ج
ا يتناسب مع إمكانيات مػػػ ضعؼ تكزيع المياـ كالمسئكليات عمى جميع األطراؼ ب د
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 كقدرات كؿ منيـ.
ػػػ كجكد قصكر في تطبيؽ األطر القانكنية بشكؿ عادؿ عمى جميع العامميف  ق

 بالركضة.
 ليـ.اػػػ قمة تشجيع المعممات عمى التنمية الذاتية المستمرة لرفع مستكل أداء أعم ك
ػػػ ندرة محاسبة مجمس األمناء األعضاء المسئكليف عف إدارة الركضة عف نتائج  ز

 أعماليـ.
ػػػ محدكدية كضع الركضة معايير محددة لممساءلة تتناسب مع طبيعة اليدؼ  ح

 المراد قياسة.
المحور الثانى: واقع المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفال بمحافظة بنى 

 سويف:
تكصمت الدراسة الميدانية إلى أف كاقع المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض 

 نى مف العديد مف المشكبلت منيا:األطفاؿ بمحافظة بنى سكيؼ يعا
 أ ػػػ قمة تقديـ الركضة خدمات ألكلياء األمكر كأفراد المجتمع.

 ب ػػػ ندرة مشاركة أعضاء مجالس األمناء في تكفير المكارد المادية لمركضة.
ػػػ ندرة إشراؾ الركضة األطراؼ المعنية في عمميات اإلدارة )التخطيط ػػػ التنظيـ ػػػ  ج

 الرقابة ػػػ التقكيـ(. التكجية ػػػ
ػػػ ضعؼ إسياـ أعضاء مجالس األمناء ذكل التخصصات المختمفة في إلقاء بعض  د

 الندكات داخؿ الركضة.
ق ػػػ ضعؼ إعداد الركضة خطة لتكعية األطراؼ المعنية بأىمية المشاركة 

 المجتمعية.
يف كما تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصائينا ب

درجة تطبيؽ إجمالى مبادئ الحككمة كتفعيؿ المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض 
كدالة إحصائينا بيف درجة تطبيؽ كؿ مبدأ مف  األطفاؿ، ككجكد عبلقة ارتباطية مكجبة

 مبادئ الحككمة كتفعيؿ المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفاؿ.
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كالشفافية، كالمسئكلية، "كتشير تمؾ النتائج إلى أف تطبيؽ مبادئ الحككمة 
تسيـ بشكؿ كبير في تفعيؿ المشاركة المجتمعية  "كالمساكاة، كاالستقبللية، كالمساءلة

 بمؤسسات رياض األطفاؿ بمحافظة بنى سكيؼ.
 :الخطوة الخامسة: التوصيات والبحوث المقترحة

إلييا البحث الحالى، يمكف تقديـ عدد مف في ضكء النتائج التى تكصؿ 
 التكصيات كالبحكث المقترحة، تستعرضيا الباحثة فيما يمى:

 يات:ـــــ: التوصأواًل 
 بناءن عمى النتائج التى أسفر عنيا البحث الحالى، فإف البحث يكصى بما يمى:

ػػػ ضركرة تطبيؽ مبادئ الحككمة بمؤسسات رياض األطفاؿ كمبدأ الشفافية 1
االستقبللية كالمساءلة )المحاسبية( لتحسيف جكدة العممية ك المساكاة ك المسئكلية ك 

 مساعدة التعميمية كاإلدارية بالركضة، كتفعيؿ المشاركة المجتمعية بيا مف خبلؿ
عبلقة تكاصؿ كمشاركة فعالة كناجحة مع أكلياء األمكر  عمى إقامة الركضة

 كأفراد المجتمع.
كمؤشراتو في مؤسسات رياض  هبمعايير  مشاركة المجتمعيةػػػ ضركرة تفعيؿ مجاؿ ال2

 األطفاؿ بصكرة دائمة لتحقيؽ الجكدة كالتميز لمركضة.
ألىمية  رياض األطفاؿ، نظرنامرحمة ػػػ ضركرة البدء بتفعيؿ المشاركة المجتمعية ب3

 ذىذه المرحمة حيث تبنى عمييا جميع المراحؿ البلحقة كأف التربية الحقة تبدأ من
 بداية ىذه المرحمة.

ػػػ تدريب القيادات اإلدارية كالمعممات بمؤسسات رياض األطفاؿ عمى كيفية تفعيؿ 4
 المشاركة المجتمعية في ضكء مبادئ الحككمة.

بأىمية مشاركتيـ في تطكير ػػػ إعداد برامج تكعية ألكلياء األمكر كأفراد المجتمع 5
كالمشاركة بالرأل، أادية، الركضة عف طريؽ أنماط مختمفة كالمشاركة الم

 كالمشاركة بحضكر االجتماعات كالندكات.أكالمشاركة بالجيد، أ
ػػػ إجراء مزيد مف البحكث كالدراسات في مجاؿ الحككمة بمؤسسات رياض األطفاؿ 6
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لككنيا مف المكضكعات الجديدة في مجاؿ اإلدارة برياض األطفاؿ، كمازالت 
 البحكث التربكية فييا في حدكد عمـ الباحثة.بحاجة إلى المزيد مف األبحاث لندرة 

 ة:ـــوث المقترحــــ: البحثانًيا
لمجيد الذل ُبذؿ في ىذا البحث، يمكف اقتراح مجمكعة مف البحكث  استكماالن 

 اآلتية:
ػػػ تصكر مقترح لدكر اإلدارة الذاتية في تفعيؿ المشاركة المجتمعية بمؤسسات  1

 رياض األطفاؿ.
ػػػ تطبيؽ مبادئ الحككمة بمؤسسات رياض األطفاؿ كأثرىا عمى كفاءة العممية  2

 التعميمية كاإلدارية.
لمؤسسات مرحمة ما كعبلقتيا بتحقيؽ الميزة التنافسية  تفعيؿ المشاركة المجتمعيةػػػ  3

 بمصر. قبؿ المدرسة
.ػػػ معكقات تفعيؿ المشاركة المجتمعية بمؤسسات رياض األطفاؿ بمحافظ 4  ة الفيـك
برنامج تدريبى لتنمية الميارات القيادية لدل مديرل مؤسسات رياض األطفاؿ في ػػػ  5

 ضكء مبادئ الحككمة.
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 عـــــــــــة المراجـمـــائـــق

 : المراجع العربية:أواًل 
فاعمية مدخل "ريجيو إميميا" في (. 2118التنجى، أسماء حسيف عمى. ) .1

رسالة  والمشاركة المجتمعية آلبائيم.تنمية التفكير االبتكارى ألطفال الروضة 
 دكتكراة غير منشكرة. كمية التربية، جامعة أسيكط.

الحوكمة الرشيدة وفن إدارة (. 2115أبك النصر، مدحت محمد محمكد. ) .2
 .القاىرة، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشرالمؤسسات عالية الجودة. 

أبك النكر، محمد عبد التكاب كعبد الفتاح، آماؿ جمعو كعبد الفتاح، أحمد سيد.  .3
القاىرة،  التربية المدنية واستراتيجيات تنميتيا "قضايا وتطبيقات".(. 2113)

 .دار الفكر العربي
األسس الفكرية والفمسفية  ، أبريؿ(.2116أحمد، سمكل مصطفى محمد. ) .4

(، 113)ع 16ثقافة كالتنمية ػػػػػ مصر، سمجمة اللمدخل القيادة والحوكمة. 
 .212ػػػػػػ134

 (.2114إبراىيـ، خالد قدرم كصادؽ، منى أحمد كبغدادم، منار محمد. ) .5
القاىرة، المركز القكمى الحوكمة كمدخل استراتيجى لممحاسبية التعميمية. 

 لمبحكث التربكية كالتنمية.
معايير الجودة معوقات تطبيق (. 2113إسماعيؿ، آماؿ محمد السيد. ) .6

رسالة ماجستير غير منشكرة. معيد  الشاممة برياض األطفال )دراسة حالة(.
 الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.

معجم المصطمحات (. 2115باىى، مصطفى حسيف كاألزىرل، منى أحمد. ) .7
 القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية. التربوية: التربية العامة ــــ التربية الخاصة.

عماف، دار أسامة لمنشر  المدرسة والمجتمع.(. 2114خ، فرحاف حسف. )برب .8
 كالتكزيع.



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - 118 - 

 الثالث عشرالعدد 

تطوير كفايات معممات رياض األطفال ، يكنيو(. 2118بينس، مناؿ كماؿ. ) .9
. مجمة قطاع الدراسات اإلنسانية، جامعة األزىر، فى ضوء معايير الجودة

 .361-311(، 2)ع1مج
تربية الطفل بين الروضة واألسرة مسؤولية (. 2111جاد، منى محمد عمى. ) .11

. المؤتمر العممى والمجتمع: دراسة ميدانية لمشكالت المشاركة المجتمعية
"التربية كالمجتمع: الحاضر كالمستقبؿ"، كمية العمكـ التربكية،  الرابع بعنكاف
 .683ػػػػػ 652، ػػػ األردف جامعة جرش

لسنة  12رقم قانون الطفل المصري (. 2118جميكرية مصر العربية. ) .11
  .2448لسنة  126والمعدل بالقانون  1996

تفعيل دور (. 2112جميكرية مصر العربية، األكاديمية المينية لممعمميف. ) .12
  مجمس األمناء لدعم العممية التعميمية لألخصائى االجتماعى.

جميكرية مصر العربية، كزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصبلح اإلدارل.  .13
 .2434المستدامة: رؤية مصر  استراتيجية التنمية

ػػػػػػ 2117/2118جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. ) .14
الخطة االستراتيجية القومية إلصالح التعميم قبل الجامعى (. 2111/2112

 في مصر ــ نحو قمة نوعية في التعميم.
المعايير وثيقة (. 2118جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. ) .15

 .القومية لرياض األطفال في مصر
قرار وزارى رقم (. 2111جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. ) .16

 . "، بشأن إعادة تنظيم مجمس األمناء واآلباء والمعممين289"
قرار وزارى رقم (. 2114جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. ) .17

 . مجمس األمناء واآلباء والمعممين"، بشأن إعادة تنظيم 346"
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مركز معمومات وزارة (. 2119جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ. ) .18
التربية والتعميم، اإلدارة العامة لممعمومات والحاسب اآللى، دليل المدارس 

 المصرية.
صالح  (.2114جكىر، عمى صالح كرضكاف، كائؿ كفيؽ. ) .19 المساءلة وا 

القاىرة، المكتبة العصرية لمنشر ات عالمية وتطبيقات عربية". التعميم "توجي
 كالتكزيع.

رؤية مستقبمية لتطوير آليات تنظيم (. 2117)حجازم، ىدل محمكد حسف.  .21
بحكث كدراسات الشؤكف  المجتمع في ممارسة الحوكمة بالجمعيات األىمية.

 .185 ػػػػػ 143(، 135)ع 34االجتماعية ػػػػػػػ اإلمارات، مج
. الحكومة اإللكترونية المتكاممة والمدن (2116حجي، أحمد إسماعيؿ. ) .21

ـــ أصول نظرية  هالذكية وحوكمتيا في مواجية حروب الجيل الرابع وما بعد
 القاىرة، عالـ الكتب. وتطبيقات إدارية وتعميمية عالية. وتكنولوجي

متطمبات تحقيق االعتماد برياض (. 2117حسف، أميرة عيد عثماف. ) .22
رسالة دكتكراة غير منشكرة. كمية التربية، جامعة  طفال بمحافظة المنيا.األ

 المنيا.
. القاىرة، الدار عمم اجتماع التربية المعاصرة(. 2115حسنيف، محمد. ) .23

 .العالمية لمنشر كالتكزيع
إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفية (. 2114خميؿ، نبيؿ سعد. ) .24

 .الفجر لمنشر كالتكزيعالقاىرة، دار الثالثة. 
استخدام مدخل القيادة (. 2116رجب، سمكل مصطفى محمد أحمد. ) .25

رسالة  والحوكمة في تطوير إدارة رياض األطفال في بعض محافظات مصر.
 دكتكراة غير منشكرة. كمية التربية، جامعة بكرسعيد.

بيئات التعمم المحققة لسعادة طفل (. 2118سعيد، ماىيتاب أحمد محمد. ) .26
رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية  لروضة في مصر "تصور مقترح".ا
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 الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة.
السيد، محمد سيد محمد كفؤاد، ننسى أحمد كحفنى، نكر اليدل أحمد محمد.  .27

بعض المشكالت التى تواجو تطبيق معايير الجودة الشاممة ، يناير(. 2119)
مجمة العمـك التربكية بكمية  مقترحة لحميا. بمؤسسات رياض األطفال وسبل

 .588ػػػػػػ 571(، 38التربية بقنا، جامعة جنكب الكادل، )ع
تصور مقترح لتفعيل دور مؤسسات (. 2114السيد، نكاؿ محمد عيسى. ) .28

رسالة ماجستير غير منشكرة.  المجتمع المدنى في استيعاب أطفال الرياض.
 كمية رياض األطفاؿ، جامعة اإلسكندرية.

مشكالت مجالس األمناء واآلباء (. 2111شاركدة، أمنية فاركؽ محمكد. ) .29
والمعممين ومواجيتيا باستخدام أسموب حوكمة المدرسة في ضوء خبرات 

 رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة بنيا. بعض الدول.
أبعاد ثقافة الجودة برياض (. 2115تيحى، إيناس سعيد عبد الحميد. )الش .31

 ػػمجمة الطفكلة العربية ػػ األطفال من منظور المعممات بمحافظة المنوفية.
 .115ػػػػ 55 (،65)ع17الككيت، مج

المشاركة المجتمعية فى التعميم ــــ ، أكتكبر(. 2114الشخيبى، عمى السيد. ) .31
المؤتمر العممى السنكل بعنكاف "آفاؽ اإلصبلح التربكل الطموح والتحديات. 
 .111ػػػػػ77ية، جامعة المنصكرة، فى مصر"، كمية الترب

التنشئة االجتماعية لمطفل العربى في (. 2111شريؼ، السيد عبدالقادر. ) .32
 (. القاىرة، دار الفكر العربى.3)ط عصر العولمة

دارة المؤسسات التعميمية التخطيط إل(. 2111الطاىر، رشيدة السيد أحمد. ) .33
 اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة. فى ضوء المشاركة المجتمعية. ااتيً ذ

الجمعيات (. 2115عامر، طارؽ عبدالرؤكؼ كالمصرل، إيياب عيسى. ) .34
 القاىرة، مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع. األىمية والعمل التطوعى.
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معوقات تطبيق معايير ، فبراير(. 2118) د التكاب، عبد التكاب عبد البله.عب .35
الجودة واالعتماد في مؤسسات رياض األطفال في صعيد مصر وسبل التغمب 

المؤتمر الدكلى األكؿ بعنكاف "بناء طفؿ لمجتمع أفضؿ في ظؿ  عمييا.
 .77ػػػػ58المتغيرات المعاصرة"، كمية رياض األطفاؿ، جامعة أسيكط، 

تطبيق الحوكمة في وزارة ، فبراير(. 2118عبد الجمؿ، سمير سميماف. ) .36
التربية والتعميم في فمسطين ودورىا في الحد من االغتراب الوظيفى: دراسة 
ميدانية من وجية نظر رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعميم في 

المجمة الدكلية لمدراسات التربكية كالنفسية، مركز رفاد  محافظة الخميل.
 .151ػػػػػ129(، 1)ع 3ػػ األردف، مجلمدراسات كاألبحاث ػػ

تطوير إدارة رياض (. 2116الرحمف، شيماء خمؼ إبراىيـ محمد. ) عبد .37
األطفال بمصر في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال "دراسة ميدانية 

 رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة المنيا. بمحافظة المنيا".
قضايا إدارية فى المؤسسة العصرية  (.2112)عبد الفتاح، مناؿ رشاد.  .38

 القاىرة، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع.)رؤية واقعية ونظرة تربوية(. 
ستراتيجية مقترحة لتفعيل ا(. 2115عبد الكريـ، نشكل محركس عبد الحميـ. ) .39

المشاركة المجتمعية في مؤسسات رياض األطفال في ضوء معاييرىا 
 ستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة سكىاج.رسالة ماج القومية.

تصور مقترح لتفعيل (. 2119عبد المجيد، إبتساـ محمد محمد محمد. ) .41
اإلدارة الذاتية بمدارس التعميم األساسى بجميورية مصر العربية في ضوء 

رسالة دكتكراة غير منشكرة.  معايير القدرة المؤسسية وخبرات بعض الدول.
 عة الفيكـ.كمية التربية، جام

، 2116عبد النعيـ، محمد جاد أحمد كعبد البله، محمد منصكر أحمد. ) .41
ستراتيجية مقترحة لمتطمبات االستقالل الذاتي لمدارس مرحمة اأبريؿ(. 

التعميم األساسي بجميورية مصر العربية في ضوء تفعيل المشاركة 
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 .341ػػػػػ269(، 2)ع 24مجمة العمـك التربكية ػػػػػػ مصر، مج  المجتمعية.
تصور مقترح لدعم دور مديرى مدارس (. 2117عمى، حناف أحمد عبداهلل. ) .42

رسالة  التعميم األساسى بجميورية مصر العربية في صنع القرار واتخاذه.
.  ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة الفيـك

االحتياجات (. 2118عمى، نافية كأحمد، مطيعة كعباس، سكسف جابر. ) .43
ية لمديرى مؤسسات رياض األطفال في ضوء المداخل اإلدارية التدريب

 الحديثة من وجية نظرىم )دراسة ميدانية في رياض أطفال مدينة الالذقية(.
مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية ػػػػػػػ سمسمة اآلداب كالعمـك 

 .362ػػػػػػػ343(، 4)ع41نسانية، مجاإل
استخدام مبادئ الحوكمة في (. 2118قرقش، أفناف حسيف عبد العزيز. ) .44

رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية  تطوير إدارة رياض األطفال في مصر.
 التربية لمطفكلة المبكرة، جامعة القاىرة.

المشاركة المجتمعية في التخطيط (. 2118قناكل، عبدالرحيـ قاسـ. ) .45
.دار النشر لمثقافة ك  العمرانى.  العمـك

التكامل الوظيفى بين األسرة والمدرسة فى عممية (. 2119لحكيدؾ، رجاء. ) .46
المجمة الدكلية لمدراسات التربكية كالنفسية، المركز  التنشئة االجتماعية.

الديمقراطى العربى لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية ػػػػػ ألمانيا ػػػػػػ 
 .85ػػػػػػ72(، 5برليف، )ع

تطوير األداء اإلدارى لمديري مدارس (. 2118لى، عمر عبد الكريـ. )متك  .47
 التعميم األساسى بجميورية مصر العربية في ضوء معايير القيادة والحوكمة.

.  رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة الفيـك
، مارس(. 2114محمد، رانيا كماؿ أحمد كمحمكد، عماد عبد المطيؼ. ) .48

مقارنة لنظام رياض األطفال في كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية دراسة 
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مكان اإلفادة منيا في المممكة العربية السعودية. مجمة الثقافة كالتنمية ػػػػػ  وا 
 .344ػػػػػ211(، 78)ع14مصر، س

تصور مقترح لتحقيق ، مارس(. 2119محمد، صفاء عبدالمحسف رضكاف. ) .49
مة التربكية بكمية التربية، جامعة المج مجانية رياض األطفال في مصر.

 .657ػػػػػػ613(، 59سكىاج، )ع
حوكمة مؤسسات التعميم قبل  ، يكليك(.2115محمد، ماىر أحمد حسف. ) .51

الجامعى كمدخل لتعزيز أخالقيات مينة التعميم في جميورية مصر العربية. 
 .331ػػػػػػػػ262(، 4)ع 31مجمة كمية التربية، جامعة أسيكط، مج

العقمية العربية فى زمن العولمة: (. 2116يحو فخرم محمكد. )محمد، مد .51
 عماف، دار دجمة لمنشر كالتكزيع.مشكالت وقضايا. 

تصور مقترح لتطبيق حوكمة التعميم (. 2116محمكد، ىالة عمر محمد. ) .52
مجمة كمية  في مؤسسات رياض األطفال في ضوء متطمبات الجودة الشاممة.

 .217ػػػػػػ111(، 4)ع26جالتربية، جامعة اإلسكندرية، م
حوكمة التعميم المفتوح؛  (.2112مرزكؽ، فاركؽ جعفر عبد الحكيـ. ) .53

 القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية.منظور استراتيجى. 
إدارة التطوير برياض األطفال: نماذج عربية  (.2111مصطفى، عزة جبلؿ. ) .54

 القاىرة، دار النشر لمجامعات. وعالمية. 
التقرير العالمى لرصد (. 2119منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة. ) .55

منشكرات  التعميم لمجميع ـــــ أىمية الحوكمة في تحقيق المساواة في التعميم.
 اليكنسكك.

56. ( . دراسة حول أنماط حوكمة (.  2113المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
ى تسيير المؤسسات التعميمية وضمان جودة األنظمة التربوية وأثرىا عم

مشركع مؤشرات التربية في الكطف العربى، المرصد العربى لمتنمية/ خدماتيا. 
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 .إدارة التربية، جامعة الدكؿ العربية
متطمبات تفعيل المشاركة (. 2117كردة، الزىراء عبد السميع السيد السيد. ) .57

"دراسة ميدانية بمحافظة المجتمعية في تعميم مرحمة ما قبل المدرسة 
 رسالة ماجيستر غير منشكرة. كمية التربية، جامعة المنصكرة. الدقيمية".

دور مجمس األمناء في الالمركزية والحوكمة (. 2118كزارة التربية كالتعميـ. ) .58
 القاىرة. الرشيدة والالئحة الداخمية.
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