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 مقدمة 

التعليم نحو االقتصاد ن أطلقت وزارة التربية والتعليم في األردن مشروع تطوير أمنذ 

سية باعتبار أن كان االهتمام بمرحلة رياض األطفال إحدى مكوناته األسا 2003عام  المعرفي

جميع الدراسات ان المتعلمين الذين  أثبتتللتعلم إذ  األطفالهذه المرحلة تساهم في تطوير استعداد 

أداؤهم في المراحل  ورعاية في مرحلة ما قبل المدرسة يكون يةيحصلون على خدمات تعليم

 التعليمية الالحقة افضل من اقرانهم الذين لم يتلقوا خدمات التعليم ما قبل المدرسي. 

من خالل وقد عملت وزارة التربية والتعليم وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

وض بالنه 2013-2009 التربويتطوير الوبرنامج دعم  2008 -2003برنامج دعم التعليم 

المادية ، البيئة بخدمات رياض األطفال في مدارس وزارة التربية والتعليم من خالل تطوير 

دليل تطوير باإلضافة لتأهيل الكوادر العاملة في مجال رياض األطفال وتطوير المناهج وتدريب 

نظام الجودة لرياض األطفال الحكومية حيث كان الهدف من نظام الجودة لرياض األطفال 

 ية هو :الحكوم

مساعدة رياض األطفال الحكومية على تحديد مواطن القوة والضعف في خدماتها  .1

 وبرامجها .

تشجيع رياض األطفال الحكومية على تحسين برامجها وأنشطتها من خالل اتخاذ  .2

اإلجراءات المختلفة كتحديد احتياجات التدريب ومستلزمات البنية التحتية وتطبيق 

 وتزويد رياض األطفال بالوسائل والمواد المختلفة .إجراءات السالمة العامة 

تشجيع رياض األطفال الحكومية على االستدامة في تقديم خدمات وبرامج على مستوى  .3

 عال من الجودة لألطفال .
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 مكونات نظام الجودة لرياض األطفال الحكومية 

 

 دليل نظام الجودة لرياض األطفال الحكومية   -1

دليل الجودة : مجموعة من السجالت والوثائق والنماذج التي تبين اإلجراءات والعمليات 

المطلوب العمل بها والتي تساهم في تنظيم العمل في الجانب اإلداري وتكون الدليل من سبعة 

 مجاالت هي : 

 المجال األول : اإلدارة والقيادة -

 المجال الثاني : الصحة والتغذية والسالمة العامة -

 المجال الثالث : البيئة المادية -

 المجال الرابع : المعلمة -

 المجال الخامس : التعليم -

 المجال السادس : التقييم -

 المجال السابع : العالقة مع المجتمع المحلي وأولياء األمور -

 

 المعايير ومؤشرات األداء  -2

تطوير  تمحجر األساس لنظام الجودة والتي على أساسها المعايير ومؤشرات األداء  تعتبر

 تحقق هذه المعايير والمؤشرات. وقد جاءت معايير مدىأدوات قياس تساعد في الوقوف على 

: الجانب اإلداري والجانب هماعلى جانبين رئيسيين موزعة  الجودة لرياض األطفالومؤشرات 

 الفني.

التي من خاللها نستطيع ليات واإلجراءات والممارسات : يعنى هذا الجانب بالعمالجانب اإلداري

 ،القيادة و اإلدارةهي  رئيسيةجاالت مسبعة موزعة على الحكم على مدى جودة إدارة الروضة 

عالقة الروضة مع أولياء و ،التقييمو ،المعلمةو ،البيئة الماديةو ،الصحة والتغذية والحمايةو

 (1ملحق رقم ) .االحتياجات الخاصةاألطفال ذوي و ،األمور والمجتمع المحلي

 
من خاللها نستطيع التي واإلجراءات يعنى هذا الجانب بالعمليات والممارسات : الجانب الفني

 على موزعةتأكد من أن معايير الجودة الفنية المتعلقة بالعملية التعليمية متحققة في الروضة  ال

 . (2) ملحق رقم( المهنية و  والتقويمالتقييم  ، التنفيذ، التخطيط ):  أربعة مجاالت رئيسية هي
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   لجوانب اإلدارية ، الجوانب الفنية لالقوائم التفقدية  دقيقأدوات الت -3

قوائم  :أداتين تصميمتم في ضوء المجاالت والمعايير ومؤشرات األداء التي تم تطويرها، 

مدى تحقق المعايير ومؤشرات تهدفان لقياس تفقدية للجانب اإلداري وقائمة تفقدية للجانب الفني 

( درجات موزعة على 3مكون من ) مقياس تقديرللخروج بأحكام رقمية ووصفية ضمن  األداء

  أداءوصف لكل درجة تحقق لكل مؤشر  ( مع1(، غير كفؤ)2( ، مقبول)3الشكل التالي : كفؤ )
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 وزان المجاالت أ

 وقد تمالجودة في رياض األطفال  تحديد مستوى في أهميتها من أجل المجاالت تتفاوت 

 وضع أوزان مختلفة لها على الشكل التالي : 

 لجانب اإلداريا
الوزن النسبي 

40% 
 الجودة محك 

 12 مجال : اإلدارة والقيادة

 

 

 

على الروضة أن تحقق 

% من مؤشرات 70

الجانب اإلداري لتجتاز 

 الجودة محك

 22 مجال :الصحة والتغذية والحماية

 30 مجال : البيئة المادية

 15 مجال : المعلمة

 10 مجال : التقييم

 10 مجال : عالقة الروضة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي

 1 مجال : األطفال  ذوي التحديات واإلعاقة

 %100 مجموع المجاالت في الجانب اإلداري

 الجانب الفني
الوزن النسبي 

60% 
 

  19 مجال التخطيط

على الروضة أن تحقق 

% من مؤشرات 70

الجانب الفني لتجتاز 

 الجودة محك

 64 مجال التنفيذ

 12 مجال التقييم

 5 مجال المهنية

  %100 مجموع المجاالت في الجانب الفني

 %100 مجموع األوزان للجانبين اإلداري والفني

على الروضة أن تحقق 

% من مؤشرات 85

الجانب اإلداري والفني 

 الجودة محكلتجتاز 
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 )آلية التدقيق (منهجية العمل 

 رياض األطفال المطبقة للنظام أوال: حصر 

بلغ عددها والتي  2012/2013لعام الدراسي المطبقة للنظام لحصر أعداد رياض األطفال تم 

  :روضة موزعة على األقاليم التالية شعبة  1046

 األقاليم عدد شعب رياض األطفال

 الوسط 372

 الشمال 377

 الجنوب 297

 المجموع 1046

 ( عدد رياض األطفال موزعة حسب القاليم 1الجدول رقم )

 

 

 : التدقيق ثانيا  

 ية التدقيق: لممراحل ع

 على مستوى رياض األطفال الذاتي: التدقيق أ

التدقيق الداخلي الذاتي عملية تم تكليف مديرات المدارس ومعلمات رياض األطفال بإجراء 

كتاب رسمي رقم من خالل العلى نظام الجودة وفق القوائم التفقدية ) اإلدارية والفنية ( 

زيعها على جميع ووالذي تم إرفاقه بالقوائم التفقدية ليتم ت 2013/ 7/3تاريخ  18/30/9497

 األطفال.رياض 

 على مستوى المديرية : التدقيق الداخليب

في  الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة  أقساممن قبل  على الجوانب اإلدارية تم تنفيذ التدقيق 

 مشرفي رياض األطفال و  قبل من ة الفنيعلى الجوانب  التدقيقالتربية والتعليم ومديريات 

الثاني من العام  الدراسيوذلك في نهاية الفصل في المديرية  الصفوف الثالث األولى مشرفي 

 .9/5/2013ولغاية  23/4/2012 الفترة خالل ، 2012/2013الدراسي 
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 البيانات وتحليل جمع : ثالثا  

اإلدارية والفنية وتفريغ المعلومات الواردة فيها على القوائم التفقدية على الجوانب جمع تم 

بالتأكد من صحة   الجودةمديرية توكيد قامت  ولهذا الغرض.  اتم تصميمه ةمحوسببرمجية 

 % من رساض األطفال التي خضعت للتدقيق.38البيانات المدخلة بتدقيق عينة بلغت نسبتها 
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 التدقيق  نتائج

 

 المستوى الكلي للجودة في رياض األطفال الحكومية : أوال  

رياض األطفال الحكومية التي  نسبةأن  2012/2013للعام الدراسي بينت نتائج التدقيق 

 الجودة في محكت حقق تيطفال النسبة رياض األأن و ،  %78.01حققت محك الجودة هي 

للجانب الجودة  محكنسبة رياض األطفال التي حققت  و. % (98.09قد بلغت ) الجانب اإلداري

 ( 1%(. انظر الشكل رقم )93.31فقد بلغت ) الفني

 

 

 

 (1رقم )الشكل 
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          2012والعام الدراسي  2012/  2011مقارنة النتائج بين العام الدراسي ( 2ويبين الشكل رقم )

 /2013  

 

 

 (2رقم ) الشكل

تظهر النتائج ارتفاع نسبة رياض األطفال الحكومية التي حققت محك الجودة المطلوب الكلي أو 

 في الجانبين اإلداري والفني ويعزى ذلك لألسباب التالية : 

تحسين البيئة المادية في رياض األطفال الحكومية ل المعنية اإلدارات و الوزارة جهود .1
الوكالة األمريكية للتنمية مع  بالتعاون والتنسيق األطفال رياض تجهيز و تأثيثمن 

 .الدولية 
و التفتيش  أقسام الرقابةومركزالوزارة  /المتابعة المكثفة من قبل مديرية توكيد الجودة  .2

 .ومشرفي رياض األطفال وتوكيد الجودة في مديريات التربية و التعليم
 القائم التفقدية.روضة باستخدام معلمة الو ديرة المدرسة متنفيذ التدقيق الذاتي من قبل  .3
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  والفني الجانب اإلداري مستوى الجودة في 

متوسط معايير الجودة لمجاالت الجانب اإلداري والفني على مستوى  (3رقم ) الشكل يبين

 . المملكة

 

 (3الشكل رقم )

 أبرزها: ويمكن استخالص مجموعة من النتائج 

 مجال كان المملكة مستوى على الجودة معايير ضمن متوسط أعلى حقق الذي المجال 
 إلى إلمام المعلمة بمتطلبات نظام الجودة. ويعزى ذلك  ،%95.78 بلغ إذ المعلمة

 ذوي من األطفال مجال كان المملكة، مستوى على جودة متوسط أقل حقق الذي المجال 
 في المادية البيئة مالئمة لعدم السبب ويعزى%.   70.95 بلغ إذ الخاصة االحتياجات

 باألطفال خاص منحدر توفر مثل الخاصة االحتياجات ذوي من لألطفال األطفال رياض
 . الحركية اإلعاقة ذوي من

 متوسط بلغ إذ التنفيذ معيار كان الفني الجانب في جودة متوسط أعلى حقق الذي المجال 
الصفية إلى إلمام المعلمة بعناصر العملية اإلدارية  ذلك ويعزى ،%89.4 فيه الجودة

 الفاعلة واإللمام بعناصر العملية التعلمية الفاعلة واستراتيجيات التدريس .
 بلغ إذ والتقويم التقييم هو الفني الجانب في جودة متوسط أدنى حقق الذي المجال 

 وتفسيرها تحليلها يتم ال الروضة في األطفال تقييم نتائج بأن ذلك تفسير ويمكن% 77.03
 .التقييم نتائج ضوء في وإثرائية عالجية خطط بناء ثم ومن
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 نتائج تدقيق الجودة في رياض األطفال موزعة حسب األقاليم

 أوال : إقليم الشمال

الجدول ويبين  روضة. 377 بلغ عدد رياض األطفال التي تم تدقيقها في إقليم الشمال 

الكلية. الجودة  معايير حققت  األقليم% من رياض األطفال في 78.51أن  (1رقم )

الرياض حققت معايير الجودة المطلوبة للجانب  ه% من هذ98.41في حين أن 

  % منها حققت الجانب الفني . 94.2اإلداري و 

 

  النسبة 377 التي تم تدقيقها األطفالعدد رياض 

 %98.41 371 الجانب اإلداريفي  الجودةمعايير  تحقق التي األطفالرياض ونسبة عدد 

 %94.20 341  الجانب الفني في  معايير الجودة تحقق تيال األطفالرياض ونسبة عدد 

 %78.51 296 معايير الجودة الكلية تحقق تيال األطفالرياض ونسبة عدد 
 نتائج رياض األطفال في إقليم الشمال( 1الجدول رقم )

 
 تشمل رياض أطفال األغوار الشمالية كونها لم تطبق األداة الفنية: العدد والنسبة ال مالحظة

 

( 2الجدول )يبين كما مديرية.  13هذا وتتوزع رياض األطفال في إقليم الشمال على 
مديرية من أصل  11هو ة المطلوب ةالجودة الكليمعاييرعدد المديريات التي حققت أن 
%. في حين أن المديريات التي حققت معايير 84.62مديرية ، أي ما نسبته  13

 مديرية.   12الجودة المطلوبة للجانب اإلداري والفني كانت 
 

 النسبة 13 اإلقليمعدد المديريات في 

 %84.62 11 عدد المديريات التي حققت معيار الجودة الكلي

 %92.31 12 عدد المديريات التي حققت معيار الجودة في اإلدارية

 *%100.00 12 المديريات التي حققت معيار الجودة في الفنيةعدد 
 ( نتائج مديريات إقليم الشمال2الجدول رقم )

 

 

المديريات التي حققت ولهذا فإن نسبة  : العدد والنسبة ال تشمل مديرية األغوار الشمالية كونها لم تطبق األداة الفنيةمالحظة*

 (12من  12)% 100معيار الجودة في األداة الفنية هي 
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في وكذلك المطلوبة الكلية تحقق معايير الجودة  متوسط (3رقم )يبين الجدول كما 

أن مديرية المزار الشمالي لم كل مديرية . إذ تظهر النتائج لالمجالين اإلداري والفني 

الجودة المطلوب في الجانب اإلداري . بينما حققت جميع المديريات في  متوسطتحقق 

الجودة المطلوب للجانب الفني ما عدا مديرية األغوار الشمالية  متوسطإقليم الشمال 

 الجانب الفني من تدقيق الجودة.   رياض األطفال فيها في التي لم يتم تقييم

 اسم المديرية

عدد الروضات 
الجودة في  ط متوس في المديرية 

 الجانب اإلداري / مديرية 

متوسط 
الجودة في 

الجانب الفني 
 /مديرية 

الجودة  متوسط
 الكلي

 الشمالية األغوار
15 91.84 

0.00% 
36.74% 

 البادية الشمالية الشرقية
41 87.47 88.96 88.36% 

 البادية الشمالية الغربية
52 94.00 81.18 86.31% 

 الرمثا
11 95.43 86.34 89.98% 

 الطيبة والوسطية
16 89.34 92.21 91.06% 

 الكورة
20 95.01 92.01 93.21% 

 المزار الشمالي
14 64.33 88.89 79.07% 

 المفرق
39 92.70 86.85 89.19% 

 بني عبيد
14 95.51 86.25 89.95% 

 بني كنانة
20 91.47 84.63 87.37% 

 جرش
55 96.11 94.29 95.02% 

 عجلون
54 92.65 92.09 92.31% 

 قصبة اربد
26 97.17 87.94 91.63% 

 ( 3الجدول رقم)
 

لجيييييودة الكليييييية متوسيييييط لوتشيييييير النتيييييائج اليييييواردة فيييييي الجيييييدول السيييييابق أن أعليييييى 

األقيييل فيييي مديريييية  المتوسيييط( تحقيييق فيييي مديريييية جيييرش ، بينميييا كيييان معيييا داريييية والفنييييةإل)ا

 المزار الشمالي. 

فييييي  متوسييييط جييييودةحققييييت أعلييييى ربيييد إقصييييبة كميييا يبييييين الشييييكل السييييابق أن مديرييييية 

متوسيييييط الجيييييودة فيييييي الجانيييييب بينميييييا كانيييييت (، %97.17اإلداري وقيييييد بلغيييييت )الجانيييييب 
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%( 64.33)بلييييغ إذ الميييديريات علييييى مسيييتوى قيييل األالشيييمالي مديريييية المييييزار اإلداري فيييي 

ريييية مميييا قيييد يكيييون السيييبب وراء  المديتأسييييس هيييذه  ةويمكييين أن يعيييزى سيييبب ذليييك إليييى حداثييي

وغيييياب توزييييع المسيييؤوليات فيييي الفتيييرة التيييي سيييبقت تنفييييذ قلييية متابعييية ريييياض األطفيييال فيهيييا 

 .  التدقيق

الجانيييب الفنييييي وقييييد بلييييغ متوسييييط للجييييودة فييييي حققييييت مديرييييية جييييرش أعليييى بالمقابيييل 

الجيييييودة فيييييي الجانيييييب الفنيييييي فيييييي مديريييييية  لمتوسيييييط(، وجييييياءت النتيجييييية األقيييييل 94.29%)

مديرييييية األغييييوار . وتجييييدر اإلشييييارة إلييييى أن ( %81.18)إذ بلغييييت  ةالبادييييية الشييييمالية الغربييييي

 لم تطبق تدقيق الجودة في المجال الفني. الشمالية 

 

 نتائج تدقيق الجودة في رياض األطفال موزعة حسب األقاليم

 : إقليم الوسط  ثانيا  

الجدول ويبين  روضة. 372طفال التي تم تدقيقها في إقليم الوسط بلغ عدد رياض األ

. في الكليةلجودة ا% من رياض األطفال في المديرية حققت معايير 79.30أن   ( 4)

% من هذ الرياض حققت معايير الجودة المطلوبة للجانب اإلداري و 97.58حين أن 

 % منها حققت الجانب الفني .94.62

 النسبة 372 التي تم تدقيقها األطفالعدد رياض 

 %97.58 363 الجانب اإلداري في  معايير الجودة تحقق تيال األطفالرياض ونسبة عدد 

 %94.62 352  الجانب الفني في  معايير الجودة تحققالتي رياض االطفال ونسبة عدد 

 %79.30 295 ت معايير الجودة الكلية حققالتي رياض االطفال ونسبة عدد 

 ( نتائج رياض األطفال في إقليم الوسط 4رقم ) الجدول

 

 (5الجدول )يبين كما مديرية.  18هذا وتتوزع رياض األطفال في إقليم الوسط على 

مديرية من أصل  16عدد المديريات التي حققت معيار الجودة الكلي المطلوب وهو 

%. في حين أن المديريات التي حققت معايير 88.89مديرية ، أي ما نسبته  18

 مديرية.   18الجودة المطلوبة للجانب اإلداري والفني كانت 
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 النسبة 18 عدد المديريات في األقليم

 %88.89 16 حققت معيار الجودة الكليعدد المديريات التي 

 %100.00 18 عدد المديريات التي حققت معيار الجودة في اإلدارية

 %100.00 18 عدد المديريات التي حققت معيار الجودة في الفنية

 ( نتائج مديريات إقليم الوسط 5الجدول رقم )

المديريات في اقليم أن جميع ( 6المبينة في الجدول رقم )تظهر النتائج كما 

 الوسط قد حققت متوسط الجودة المطلوب في الجانبين اإلداري والفني  .

 اسم المديرية
متوسط الجودة في  عدد الروضات في المديرية

 الجانب اإلداري 
متوسط الجودة في 

 الجانب الفني 
 متوسط الجودة الكلي 

 79.88 80.70 78.64  الجيــزه

 90.00 87.18 94.23 28 الرصيفـة

 88.07 81.14 98.47 4 الزرقاء االولى

 89.71 87.10 93.63 36 الزرقاء الثانية

 88.33 83.78 95.17 24 السلط

 91.01 88.59 94.63 16 الشونة الجنوبية

 96.83 96.59 97.19 20 القويسمه

 الموقـر
18 

94.17 85.63 89.05 

 دير عال
30 

99.48 96.54 97.72 

 86.75 86.38 87.32 30 ذيبان

 85.64 86.47 84.40 17 سحاب

 عين باشا
23 

93.33 91.52 92.24 

 93.09 90.17 97.48 8 قصبة عمان

 لواء الجامعه
21 

93.51 83.51 87.51 

 81.30 74.00 92.25 22 مادبا

 89.67 89.15 90.44 20 ماركا

 ناعور
20 

98.05 96.13 96.90 

 96.47 96.83 95.94 8 وادي السير

 

  
 (6الجدول رقم )

   

 اإلداريييييةالكلييييية )متوسييييط للجييييودة وتشييييير النتييييائج الييييواردة فييييي الجييييدول السييييابق أن أعلييييى 

 والفنية( تحققت في مديرية دير عال  ، بينما كانت النسبة األقل في مديرية الجيزة . 
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الجانيييب متوسيييط جيييودة فيييي حققيييت أعليييى  كميييا يبيييين الشيييكل السيييابق أن مديريييية ديييير عيييال

جييييودة فييييي الجانييييب اإلداري   كييييان أقييييل متوسييييط بينمييييا  (،%99.48وقييييد بلغييييت )اإلداري 

 %(  78.64مديرية الجيزة وقد بلغ )في 

الجانييييب الفنييييي وقييييد بلييييغ  متوسييييط جييييودة فيييييأعلييييى  وادي السيييييرحققييييت مديرييييية بالمقابييييل 

فيييي الجانيييب الفنيييي فيييي مديريييية  لمتوسيييط تحقيييق الجيييودة، وجييياءت النتيجييية األقيييل (96.83%)

 . ( %74.00)مادبا إذ بلغت 

 

 نتائج تدقيق الجودة في رياض األطفال موزعة حسب األقاليم

 : إقليم الجنوب  ثالثا  

 

الجدول روضة.ويبين  297 بلغ عدد رياض األطفال التي تم تدقيقها في إقليم الشمال

 لجودةا% من رياض األطفال في المديرية حققت معايير 75.76التالي أن  ( 7رقم )

% من هذ الرياض حققت معايير الجودة المطلوبة للجانب 98.32. في حين أن  الكلية

  % منها حققت الجانب الفني . 90.24اإلداري و 

 النسبة 297 التي تم تدقيقها األطفالعدد رياض 

 %98.32 292 التي حققت معايير الجودة في المجال اإلداري رياض االطفال ونسبة عدد 

 %90.24 268  التي حققت معايير الجودة في المجال الفني رياض االطفال ونسبة عدد 

 %75.76 225 التي حققت معايير الجودة الكلية رياض االطفال ونسبة عدد 
 ( نتائج رياض األطفال في إقليم الجنوب7الجدول رقم )

 
 

الجدول يبين كما مديرية .  11هذا وتتوزع رياض األطفال في مديريات الجنوب على 
 9التالي عدد المديريات التي حققت معيار الجودة الكلي المطلوب وهو ( 8رقم )

%. في حين أن المديريات التي 81.82مديرية ، أي ما نسبته  11مديريات من أصل 
 10مديرية وللجانب الفني كانت  11داري حققت معايير الجودة المطلوبة للجانب اإل

 مديريات.  
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 النسبة 11 عدد المديريات في األقليم

 %81.82 9 عدد المديريات التي حققت معيار الجودة الكلي

 %100.00 11 الجانب اإلداري الجودة في  اييرعدد المديريات التي حققت مع

 %83.33 10 الجانب الفني جودة في ايير العدد المديريات التي حققت مع
 ( نتائج مديريات إلقليم الجنوب8الجدول رقم )

في وكذلك المطلوبة الكلية التالي متوسط معايير الجودة  (9رقم ) يبين الجدولهذا و 

لم تحقق  القصرالمجالين اإلداري والفني لكل مديرية . إذ تظهر النتائج أن مديرية 

كما أن مديريتي القصر والعقبة لم تحقق ،  فنيمتوسط الجودة المطلوب في الجانب ال

. بينما حققت جميع المديريات في إقليم في الجانبين اإلداري والفني معا   متوسط الجودة 

 اإلداري .متوسط الجودة المطلوب للجانب  جنوبال

    

 اسم المديرية
عدد الروضات في 

 المديرية
الجودة في الجانب  متوسط 

 اإلداري / مديرية

الجودة  متوسط
في الجانب 
 الفني /مديرية

 متوسط الجودة
 الكلي

 االغوار الجنوبية
16 85.14 89.96 88.03 

 البادية الجنوبية
32 92.17 97.30 95.25 

 البتراء
24 94.77 87.88 90.63 

 الشوبك
18 93.87 80.40 85.79 

 الطفيلة
23 92.44 92.01 92.18 

 العقبة
57 92.03 79.34 84.42 

 القصر
36 87.70 65.45 74.35 

 الكرك
42 89.06 92.83 91.32 

 المزار الجنوبي
23 94.46 88.81 91.07 

 البصيرا
10 94.30 90.14 91.81 

 معان
16 87.93 94.83 92.07 

 

 ( 9الجدول رقم ) 
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لجيييييودة الكليييييية متوسيييييط لوتشيييييير النتيييييائج اليييييواردة فيييييي الجيييييدول السيييييابق أن أعليييييى 

األقييييل فييييي  لمتوسييييطوالفنييييية( تحقييييق فييييي مديرييييية البادييييية الجنوبييييية ، بينمييييا كييييان ا)اإلدارييييية 

 مديرية القصر. 

الجانيييب  متوسيييط جيييودة فييييحققيييت أعليييى  البتيييراءكميييا يبيييين الشيييكل السيييابق أن مديريييية 

المييييديريات أقييييل  األغييييوار الجنوبيييييةبينمييييا كانييييت مديرييييية  (،%94.77بلييييغ )اإلداري وقييييد 

 .%( 85.14الجودة في الجانب اإلداري وقد بلغ ) لمتوسطتحقيقا 

الجانيييب الفنيييي وقيييد  متوسيييط جيييودة فييييأعليييى  الباديييية الجنوبييييةبالمقابيييل حققيييت مديريييية 

الجيييودة فيييي الجانيييب الفنيييي فيييي مديريييية لمتوسيييط (، وجييياءت النتيجييية األقيييل %97.30بليييغ )

 .( %65.45إذ بلغت ) القصر

 

 التوصيات 
 

التيييي تيييم التوصيييل إليهيييا مييين خيييالل عمليييية التيييدقيق البيانيييات والنتيييائج  مييين خيييالل
فيييإن  2012/2013عليييى الجيييودة فيييي ريييياض األطفيييال الحكوميييية للعيييام الدراسيييي 

هيييذا التقريييير يقتيييرم مجموعييية مييين التوصييييات التيييي مييين شيييأنها ان تزييييد مييين جيييودة 
 الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في رياض األطفال وهي :

 
كيييل  فيييي للعييياملين والمعنييييين ةقدميييالتيييدريب الم  لبيييرامج  الفاعليييية والكفييياءة رفيييع مسيييتوى .1

اليييذين يقوميييون بعمليييية وخاصييية  ريييياض األطفيييالميييا يتعليييق بتطبييييق نظيييام الجيييودة فيييي 

يييف  لتأسييييس ) توحييييد المفييياهيموضيييمان الجيييودة، نظيييام عليييى التيييدقيق  يييد  وم ه  ح  وَّ  (شيييتركم  م 

بيييين  مييييدانيتيييدريبي اء تيييدقيق فنيييي لجمييييع معيييايير ومؤشيييرات األداء مييين خيييالل إجييير

   .المدربين والمتدربين
 

التيييدقيق الفنيييي واإلداري  ووسيييائل أدواتبيييمعلميييات وميييديرات ريييياض األطفيييال تزوييييد  .2

ذاتي تقييوم ميين الييتقييييم العملييية  وتفعيييل ميين بداييية العييام الدراسييي ليييتم ميين خاللهييا تنفيييذ

وتوظيفهيييا بتحدييييد نقييياط الضيييعف والنيييواقص فيييي ريييياض األطفيييال ، خالليييه الروضييية 

نتيييائج تيييدقيق واعتمييياد  بعملييييات التحسيييين والتطيييوير لترتقيييي لمعيييايير الجيييودة المطلوبييية

 .المصادر الهامة كأحدالجودة 
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ريييياض ب العييياملين والمعنيييين نشييير ثقافييية تبيييادل المعلوميييات والخبيييرات بيييينالحيييث عليييى  .3

 المتمييييزة التييييمهيييارات ال وغيييرس تمكيييينل كيييأداة مييين أدوات التميميييز بالمعرفييية األطفيييال

 .األقل جودة  إلى الرياض ذات المستويات ستعكس أجود الممارسات 
 

الظيييروف كافييية تهيئييية و ،وسيييائل النقيييل المناسيييبةبعليييى عمليييية التيييدقيق  نيالقيييائم تيييأمين .4

ي تضيييمن كفييياءة وفاعليييية التييي عمليييية تيييدقيق نظيييام الجيييودة تسيييهيلل الماديييية والمعنويييية

 اإلجراءات وصحة ودقة النتائج.
 

تثبيييييت العمييييل علييييى تعييييديل بطاقيييية الوصييييف الييييوظيفي لمشييييرفي رييييياض األطفييييال ، و .5

مهمييية التيييدقيق الفنيييي ليييدى المشيييرف التربيييوي بحييييث تصيييب  جيييزء ال يتجيييزأ مييين عمليييه 

 اليييذي يسييياهم مييين خالليييه بتحسيييين جيييودة الخيييدمات الفنيييية  المقدمييية فيييي ريييياض األطفيييال

. 
 

وأقسيييييام  وإدارة مركيييييز التيييييدريبوضيييييع إدارة الميييييوارد البشيييييرية ، وإدارة التخطييييييط ، .6

 التخصييييص المناسييييب شييييؤون المييييوظفين بمييييديريات التربييييية والتعليييييم بأهمييييية تحديييييد 

لمعلميييات ريييياض األطفيييال فيييي بطاقييية الوصيييف اليييوظيفي وجيييدول التشيييكيالت ، وكيييذلك 

الالزمييييية لهييييين ، لضيييييمان كفييييياءة وجيييييودة الخيييييدمات  اليييييدورات واليييييورش التدريبيييييية

 التربوية المقدمة في رياض األطفال الحكومية.

 

العمييييل علييييى تييييوفير المييييوارد المادييييية لتحسييييين البيئيييية المادييييية فييييي رييييياض  .7

بمييييا ويتناسيييب مييييع معييييايير الجيييودة المطلوبيييية فييييي نظييييام األطفيييال الحكومييييية 

 ية. الجودة الذي طورته الوزارة لرياض األطفال الحكوم

 

ربيييط نظيييام الجيييودة لريييياض األطفيييال الحكوميييية بنظيييام إدارة المعلوميييات فيييي  .8

وزارة التربيييية والتعلييييم وذليييك ليتسييينى لجمييييع األطيييراف الوصيييول للبيانييييات 

الالزمييية مييين أجيييل تطيييوير عمليييية التخطييييط للتحيسييين عليييى مسيييتوى مركيييز 

 ياض أطفال . ر الوزارة ومديريات الميدان والمدارس التي يوجد بها

 


