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Subject 

 أثر تعريب وتقنين مقاييس عالمية الستخدامها في رياض األطفال (:ع)

 (E:)The Effectiveness of adapting and translating International scales to be used in 

kindergartens 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص

Abstract 

تصميم أداة لتقويم الجودة الشاملة في ترجمة وتقنين مقاييس عالمية وذلك بهدف  ئيسي للدراسة هوالهدف الر(: ع)

رياض االطفال، وذلك للحاجة الماسة لتوفير أداة باللغة العربية تعتمد على معايير محددة ومقننة يمكن استخدامها 

بناءا على المؤشرات البنائية والمتغيرة لتقويم مستوى الخدمات المقدمة من قبل الروضات الحكومية واألهلية 

وحيث أن طبيعة الدراسة تفرض التطبيق الميداني في الروضات الحكومية والخاصة فقد تم تعريب وتقنين . للجودة

-Early Childhood Environment Rating scale)المقياس األمريكي الشهير لتقويم بيئة رياض األطفال 

Revised Edition, ECERS-R) (Harms, Clifford, and Cryer 1998)   والمقياس البريطاني لتقويم

– Early Childhood Environment Rating Scale)المناهج المستخدمة في رياض االطفال 

Extension, four Curricular Subscales, ECERS-E) (Sylva, Siraj-Blatchford and 

Taggart, 2003) لسعودي لتقويم رياض األطفال في المملكة العربية السعودية باالضافة الى اعداد المقياس ا

(Early childhood Environment rating scale, Saudi Extension, ECERS-SA) (Gahwaji, 

الذي يشمل أجزاء إضافية تتوافق مع طبيعة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية والمنهج اإلسالمي  (2006

وتوصي الباحثة باستخدام بنود األداة كمعيار مقنن لتقويم  .لتي ال تتوفر في المقاييس العالميةوتدعم نقاط الضعف ا

الجودة في رياض األطفال أو لتصميم روضة نموذجية ذات مواصفات الجودة، أيضا من التوصيات أن تستخدم األداة 

ضعف أو أغراض البحث العلمي باالضافة لتطوير األداء العام للروضة أو للتقويم الذاتي لتحديد جوانب القوة وال

لتوفير احصائيات عن الروضات الحكومية واألهلية في المملكة العداد دراسات مقارنة مع دول الخليج والعالم 

 .العربي والدول األجنبية



 
 

 

 الموقع اإللكتروني
WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك عبد العزيز
 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 األول: اإلصـــــــدار

 3 من 2: صفحة
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           42062. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

(E): The overall aim of the study is to translate and adapt different International 

tools, so that they can be used as basis in designing a tool for evaluating the quality of 

pre-school education in Saudi Arabia (KSA). Since most methods and tools are 

originated and initiated in Western cultures that are based mostly on Western 

educational theories, the demand for a culturally relevant tool that recognizes the 

diversity among societies is vital.  The research was conducted through observing a 

sample of public and private pre-school centres using different evaluation tools (the 

Early Childhood Environmental Rating Scale-Revised (ECERS-R; Harms, Clifford 

& Cryer, 1998), the Early Childhood Environment Rating Scale-Extension (ECERS-

E; Sylva, Siraj-Blatchford & Taggart, 2003), and the Early childhood Environment 

rating scale, Saudi Extension (ECERS-SA, Gahwaji, 2006)  that have been used in 

previous studies, and to test their utility to the Saudi culture. Translating and 

adapting a very widely used instrument in evaluating pre-school environment, which 

is the ECERS-R is a very key feature of this study. Even though the ECERS-E is 

relatively new compared to the ECERS-R, it is also translated to Arabic and adapted 

for use in Saudi pre-school centres for the purpose of the study because it covers 

educational activities, which are rated as a very important quality indicator by most 

of the stakeholders such as teachers and mothers. Besides translation, these 

evaluation tools help researchers and practitioners in the Arab world, particularly in 

the Gulf region, to use them effectively since language sometimes is a significant 

obstacle in conducting research and comparative studies. The study makes 

recommendations for policy and practice for pre-school education in KSA besides it 

should help teachers to become more professionally skilled and competent. The 

researcher recommends using the translated tool as a regulated utility to evaluate the 

quality of kindergarten or to establish a model that incorporates quality standards, 

also it can be used to develop the overall performance of kindergartens or self-

assessment tool to identify strengths and weaknesses, or for scientific research 

purposes in addition to providing statistics on government and private kindergartens 

for the preparation of comparative studies of the Gulf States, the Arab world and 

foreign countries.  
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