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Document 

Title 

 ع*
بطة الرالمعايير احتياجات أولياء األمور وفقا  بناءا على السعوديةرياض األطفال في معايير الجودة 

 األطفال الصغار لتربيةالوطنية 

*E 
Conception of Saudi kindergarten Quality Standards Based on Parents' 

Needs in Accordance with NAEYC Standards   

 الموضوع
Subject 

  ع

E  

 إنجليزي عربي        لغة الوثيقة:*

 

 المستخلص*
Abstract 

 ع*

تهدف الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لمعايير الجودة في رياض األطفال وفق احتياجات الوالدين في 

مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية, والتعرف على االحتياجات األكثر أهمية للوالدين في رياض 

-العمر-احتياجاتهما تبعاً لمتغيرات الدراسة )جنس الوالديناألطفال , والتعرف على الفروق في 

عمل األم خارج المنزل) , وأخيراً التعرف على ترتيب معايير الجودة للرابطة الوطنية  -المؤهل العلمي

( بالنسبة للوالدين, والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم إلعداد NAEYCلتربية األطفال الصغار )

 ئية للطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية.المعايير النما

( من والدي األطفال الذين يلتحق 325وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي, وتكونت عينتها من )

سنوات( برياض األطفال الحكومية في مدينة جدة, كما استخدمت الدراسة  6إلى  3أطفالهم )من عمر 

 االستبانة كأداة لجمع البيانات.

قد توصلت الدراسة لعدد من النتائج, من أهمها: أن الوالدين يشتركان في الكثير من احتياجاتهم في و

رياض األطفال لكن بمستويات مختلفة من األهمية. وأثبتت النتائج أن االحتياجات المتعلقة بالصحة 

 .  قة بمواصفات المعلمةوالسالمة أكثر أهمية بالنسبة للوالدين, بينما أقلها  أهمية  االحتياجات المتعل

وأظهرت الدراسة أنه ال يوجد اختالف بين احتياجات الوالدين في رياض األطفال حسب متغير جنس 

الوالدين, ولكن يوجد اختالف بين احتياجات الوالدين حسب المتغيرات األخرى )العمر, والمؤهل 

يار التفاعل بين المعلمة والطفل كأكثر العلمي, وعمل األم خارج المنزل(. وأخيراً فقد اختار الوالدان مع

(( , بينما كان معيار العالقة بين الروضة والمجتمع الخارجي NAEYCالمعايير أهمية من معايير

 أقل المعايير أهمية بالنسبة لهم.

اًء بن -وقد قدمت الدراسة تصوراً مقترحاً لمعايير الجودة في رياض األطفال وفق احتياجات الوالدين

يتكون من أحد عشر معياراً, اندرج تحت كل واحد منها عدد من المؤشرات,  -الدراسة على نتائج

 وهذه المعايير هي:

فلسفة الروضة وأهدافها, التفاعل بين المعلمة والطفل, المنهج التعليمي, طرق التعليم وأساليبه, 

ة, ن الروضة واألسرتقييم تطور الطفل, الصحة والسالمة, مستوى تعليم وتدريب المعلمة, العالقة بي

 العالقة بين الروضة والمجتمع , بيئة ومرافق الروضة, إدارة وقيادة الروضة.

 * ضرورة تعبئة البيانات التي تحتوي على عالمة
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*E 

The concern of providing high-quality services to kindergarten children in Saudi 
Arabia based on their parents’ needs and expectations will be addressed in this 
research. The aim is to propose conception of quality standards in accordance with 
The National Association for the Education of Young Children (NAEYC) standards by 
involving parents who are the indirect sole beneficiary from quality services.  The 
conception of quality standards contains (11) standards as follows: kindergarten’s 
philosophy and aims, interaction between child and teacher, curriculum, teaching  
strategies,  evaluation and assessment,  health and safety, teachers’ education and 
practice, community involvement, physical environment, and management and 
leadership. 
This conception will guide practitioners in providing quality services especially for 
kindergarten children. Additionally this conception will act as a guiding source for 

ts, kindergarten teachers and policy makers for developing better early educationalis
learning and quality standards.  The research provides the most important parents’ 
needs and the variances in these needs according to different aspects of parents 

p to the child (some children live with family members other than such as: relationshi
parents), parents’ age, qualifications, and if the mother being an employee outside 
home.  All parents agreed on quality standards provided but they place them in 

o their needs and expectations.  Results indicate that health different order according t
and safety arise at top of the list whereas teachers’ education and practice come last. 
Likewise, interaction between the child and the teacher is the most important 

munity involvement is the least importantstandard of NAEYC, while com . 
This research is highly relevant to early year’s provision, keeping in mind the current 
focus of Saudi State on improving quality education for kindergarten children through 
an official agreement between the ministry of Education and NAEYC for making early 
learning and development standards in Saudi Kindergartens. The research questions 
behind this research were achieved through a descriptive approach involving 
questionnaires for qualitative and quantitative data collection that has been formed by 
(325) parents whose children (4 to 6 yrs.) attend public Kindergartens. 
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