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 صالمستخل

Abstract 

على الرغم من العدد المتزايد لألطفال المسجلين في مرحلة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية، اال  (:ع)

هناك العديد من (. 2669قهوجي، )ان هناك القليل من المعلومات حول نوعية الخدمات و المميزات لهذ الروضات 

لجودة المطلوبة في رياض األطفال ومع ذلك هناك نقص في التصور االبحاث العالمية التي تقدم تصور لمعايير ا

الورقة الحالية تهدف إلى سد هذه الفجوة .. المطلوب لروضة ذات مواصفات عالية من الجودة في المجتمع السعودي

ا من خالل عرض وجهات النظر لمختلف محاور الجودة المتوقعة من األهل في الروضات الملتحق بها اطفالهم، ايض

اثبتت . الذين لديهم فهم سليم لمعايير الجودة المفترض تطبيقها في الروضات( المهنيين)تبرز وجهة نظر المعلمات 

(. 2667ماكميالن، )الدراسات عادة انه يوجد اختالف بين توقعات االهالي وبين توجهات المهنيين في مجال الطفولة 

التي تقدم برامج تعليمية وتركز على مهارات تعلم القراءة نتائج الدراسة وجدت ان األهل يعتقدون أن الروضة 

والكتابة تعتبر روضة متميزة بينما تعتقد المعلمات ان التركيز يجب أن يكون على بناء شخصية الطفل وتعليمه 

 ايضا من النتائج ان درجة رضا االمهات عن. مهارات ما قبل التعلم بهدف اعداده للدراسة في المرحلة االبتدائية

من ناحية أخرى تعتقد . مستوى اداء الروضة يرتبط بالرسوم السنوية وموافقة برامج الروضة الحتياجاتها الشخصية

) المعلمات ان تقييم مستوى الروضة يعتمد بالدرجة االولى على مؤهالت واالعداد التربوي لمعلمات الروضة 

  (.2661مهدلي، 
(E:)  

Despite the increasing number of children attending kindergartens in Saudi Arabia 

(KSA), there is little national information about the quality of the structural and 

variable features of these centers (Gahwaji, 2006). International research evidence 

provides a picture of what high-quality programs look like, however, there is a lack 

of a current profile of preschool education in KSA. The current paper aims to fill this 

gap by providing information on various aspects of quality from parents’ and 

providers’ perspectives. Parents and professionals have a sound understanding of 

quality programs; however, there are differences in emphasis between them based on 

their diverse perceptions (McMillan, 2004). Through interviews, mothers have 

reflected a concentration on basic academic skills. The major reason for this 

academic thrust has been the perceived need to prepare preschool children for the 

future demands of elementary school (Lahman & Park, 2004). As well, a glimpse of 

how mothers think about and judge quality of preschool education is underlined in 

this paper. On the other hand, providers or professionals perceived that to achieve 

high quality programs, there should be a shift from a strong academic focus to more 

child-initiated activities. Data demonstrated that a mother tend to rate the quality of 

a kindergarten higher than a teacher does if that centre satisfied her individual needs 

such as working hours or annual fees. Teachers thought that qualifications 

determine the quality of preschool programs and concluded that quality levels were 

also associated with teachers’ attitudes toward parents, and interactions with 

children (Mahdly, 2001). 
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