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 شكر وتقدير
 

يتودم عجزي  الشكر والتودير لك  من ساهم ف  إنجاز هذه  طنيفيب للمركز الوفن  لتنمية الموارد العشرية  

الدراسات  إجراءالمتحد  للفاولة )اليونيسي ( لحرفها المستمر على دعم  األممالدراسة، وعفور  دافة منظمة 

 .لدى األفاا  ف  األردن عاستددام طدا  تفور الفاولة المعكر اساستعداد للتعلم  اتدراس الت  تتعلق عالفاولة ومنها

كما سا ياوتنا طن نشكر وزار  الترعية والتعليم على كافة التسهيالت والمعلومات الت  قدمتها قع  وطثناء وععد إجراء 

دار  التدفيفمسح اساستعداد للتعلم ف  األردن، وف  هذا الموام فإننا ندص عالشكر  ومركز  ،إدار  التعليم، وا 

سداء النفح  ،التدريب ف  وزار  الترعية والتعليم عاإلضافة إلى وحد  التنسيق التنموي الذين قدموا يد المساعد  وا 

كما يسرنا طن نشكر المشرفين الذين قاموا عجمع العيانات من الميدان ومعلمات  إلنجاز الدراسة عأفض  ما يمكن،

 اللوات  قمن عتععأ  األدا  حو  األفاا .الف  األو  
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 الملخص باللغة العربية 
 

 تم إعداد هذه الدراسة عالتنسيق مع وزار  الترعية والتعليم وعتموي  من منظمة األمم المتحد  للفاولة

من الوفن   على المستوى تتعع تفور مرحلة الفاولة المعكر د  رئيس هو جاءت هذه الدراسة له اليونيسي (.)

. وعالتال  السع  نحو تفميم وادتيار مللتعل األردندال  الوياس الدوري والمتكرر لمستوى استعداد األفاا  ف  

وععر الري  والمدينة مدارس  ف من الذكور واإلناث  العرامج التعليمية والمناهج الت  تناسب مجموعات األفاا 

اا  ساكتساب المعار  والمهارات واساتجاهات الالزمة لتحسين عغرض مساعد  األف، وذلك كافة طقاليم المملكة

 ف  السنوات الدراسية الالحوة.  طدائهممستوى ونوعية 

 وعشك  طكثر تحديدًا حاولت هذه الدراسة اإلجاعة عن األسئلة اآلتية:

 ؟المدرس الملتحوين ف  الف  األو  األساس  للتعلم  استعداد األفاا ما مستوى . 1

ف  مستوى اساستعداد للتعلم لدى األفاا   α= 0.05فروق ذات دسالة إحفائية عند مستوى الدسالة  جدتو ه  . 2

)ذكر، طنثى(، المنفوة  الملتحوين ف  الف  األو  األساس  ُتعزى ألي من متغيرات الدراسة: جنس الفا 

، نوع/السلفة م، سا()نعالجغرافية )شما ، وسف، جنوب(، موقع المدرسة )ري ، مدينة(، اسالتحاق عالروضة

، وجنسية  ، مستوى تعليم األماألب المشرفة على الروضة )دافة، حكومية(، مستوى دد  األسر ، مستوى تعليم

 ؟الفا 

عين مستوى اساستعداد للتعلم لدى  α= 0.05وجد عالقة ارتعافيه ذات دسالة إحفائية عند مستوى الدسالةته  . 3

،التحاق الفا  عالروضة ، المستوى التعليم   ألساس  مع حجم األسر األفاا  الملتحوين ف  الف  األو  ا

 ؟للفا  للوالدين ، ممارسات الفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية ، والمستوى اساقتفادي واساجتماع 

 ؟الذين لديهم مشكالت دافة األفاا لدى ما مستوى اساستعداد للتعلم . 4

ف  مستوى اساستعداد للتعلم عين األفاا   α= 0.05د مستوى الدسالة وجد فروق ذات دسالة إحفائية عنته  . 5

 الذين لديهم مشكالت دافة واألفاا  الذين ليس لديهم مشكالت دافة؟

 ، وف  طية مجاسات؟ 2014و  2010 ينه  يوجد تغير ف  مستوى اساستعداد للتعلم عين العام. 6

 ؟2014ألفاا  ف  األردن ف  عام ما العوام  الت  ترتعف عاساستعداد للتعلم لدى ا. 7
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 ه  يوجد طثر لعرنامج رفع اساستعداد للتعلم الذي ناذته الوزار  على استعداد األفاا  للتعلم؟. 8
 

حف  على  قياس التغير الذي، إذ طنها تهد  إلى 2010الواعدية الت  ُناذت ف  عام وتعد هذه الدراسة تكرارا للدراسة 

، حيث لجميع مديريات الترعية والتعليم عن طسئلة الدراسة تم ادتيار عينة عشوائية ممثلة جاعةولإل .استعداد األفاا  للتعلم

ف   األردنيةالت  تم تكيياها للعيئة  -( EDIوتم استددام طدا  تفور الفاولة المعكر  ) فا .  6019وف  حجم العينة إلى

، حة الجسمية، والكاايات اساجتماعيةت ه : الفف  دمسة مجاساللتعلم  األفاا لوياس مستوى استعداد  –2008عام 

 والنضج اساناعال ، والتفور اللغوي والمعرف ، ومهارات التواف  والمعرفة العامة.

، وتم إددا  األفاا  والفاو  الثالثة األولى من دال  مشرف  رياض 2014لود تم جمع عيانات الدراسة ف  شعاف 

رسالها إلى جامعة  جراء McMaster university  )مكماستر(العيانات وا  ف  كندا ألغراض تفحيح اساستجاعات وا 

الذين ليس لديهم  األفاا ، وتحديد نسب م حساب الدرجات على طععاد األدا ععض الحساعات الت  تدد  ف  التحلي ، إذ ت

عد للتعلم إذا كانت ، حيث يعد الفا  غير مست(Vulnerableاستعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد األدا  )

 .EDIعلى ععد واحد طو طكثر من طععاد طدا  الـ   10درجته طق  طو تساوي المئين 

 :وفلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةوقد ت

، فيما علغت نسعة األفاا  غير المستعدين للتعلم على ععد واحد على %73علغت نسعة األفاا  المستعدين للتعلم . 1

 % من األفاا .27( Vulnerable)  األق  من طععاد األدا 

كانت النسعة األعلى من حاسات عدم اساستعداد للتعلم على ععد مهارات اساتفا  والمعرفة العامة، حيث علغت النسعة . 2

 %(.11.2% فيما كانت النسعة األعلى الت  تليها على ععد التفور اللغوي والمعرف  )13

علم ف  مجا  مهارات اساتفا  تفناوا عانهم ف  دفر عالنسعة ساستعدادهم لل كانت النسعة األعلى من األفاا  الذين. 3

% ف  ك  مجا  من هذه 15.8والمعرفة العامة وف  مجا  التفور اللغوي والمعرف ، حيث علغت نسعة األفاا  

 المجاسات.

ت تاله متوسف درجا 10من  8.99كان متوسف درجات األفاا  على ععد الفحة الجسمية هو األعلى، إذ علغ . 4

 .10من  8.30درجات األفاا  على ععد التفور اللغوي والمعرف  الذي علغ 

لفالح ، 0.05كان الارق عين متوسف درجات اإلناث ومتوسف درجات الذكور دا  إحفائيا عند مستوى الدسالة . 5

 اإلناث ولجميع طععاد طدا  التفور المعكر.
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 0.05الري  دا  إحفائيا عند مستوى الدسالة  طفاا ينة ومتوسف درجات المد طفاا كان الارق عين متوسف درجات . 6

 لجميع طععاد طدا  التفور المعكر.المدينة و  طفاا لفالح 

كان الارق عين متوسف درجات األفاا  الذين التحووا عالروضة ومتوسف درجات الذين لم يلتحووا عالروضة دا  . 7

 لجميع طععاد طدا  التفور المعكر.ألفاا  الذين التحووا عالروضة و لفالح ا 0.05إحفائيا عند مستوى الدسالة 

على قليال من معدسات اسالتحاق ف  الري ، حيث علغ طف  المدن  تحاق عرياض األفاا لاساظهر التحلي  طن معدسات ط. 8

سات معد طن طيضا توعينت التحليال %( ف  الري .80.1%( مواع  )81.5معد  اسالتحاق ف  المدن حوال  )

 )التافيالت معينة ف  متن التورير(. .األسر تزداد عزياد  دد  األفاا  اسالتحاق ف  رياض 

، جنوب( اا  عحسب الموقع الجغراف  )شما ، وسفطظهر تحلي  التعاين األحادي طن الاروق عين متوسفات األف. 9

 ، ومجا  النضج العافا . ة إحفائية ف  مجا  الفحة الجسميةكانت ذات دسال

للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا   استعدادالذين ليس لديهم  األردنيينطظهرت النتائج طن نسعة األفاا  . 10

األردنيين، وظهر طن متوسفات األفاا  غير  لألفاا % 26.4% مواع  ما نسعته 26.8التفور المعكر علغت 

 متوسفات األفاا  غير األردنيين.  األردنيين على جميع طععاد الفاولة المعكر  سا تدتل  عن

 ،على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكر ،الذين ليس لديهم استعداد للتعلمظهر طن نسعة األفاا  . 11

الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد  نسعة األفاا  ، طعلى منمن األفاا  الذين لديهم مشكالت دافة

%، 38.2من األفاا  الذين ليس لديهم مشكالت دافة، إذ علغت نسعهم  ععاد طدا  التفور المعكرعلى األق  من ط

 .% على التوال 23.7

   EDIعلغت نسعة الذكور الذين فناوا عانهم غير مستعدين للتعلم ف  مجا  واحد على األق  من مجاسات الـ . 12

، عينما علغت نسعة اإلناث اللوات  فنان عانهن علم(األفاا  الذكور مستعدين للت من67.6% عمعنى طن % )32.4

% من  78.4% )عمعنى طن  21.6غير مستعدات للتعلم ف  مجا  واحد على األق  من مجاسات الفاولة المعكر  

 اإلناث مستعدات للتعلم(.

ستكشا  عداد ساكان متوسف درجات األفاا  ف  المجاسات الارعية "اساستعداد الجسدي لليوم المدرس "، و"اساست. 13

، و" المعرفة المتودمة ف  الوراء  والكتاعة" طق  من متوسفات عد  والسلوك اساجتماع  اإليجاع "، و"المساطشياء جديد "
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األفاا  على األععاد الارعية األدرى. لمزيد من التافيالت حو  السلوكيات الارعية الت  طظهر الفلعة فيها ضعاًا 

 التورير. متن ذلك ف  يمكن اسافالع على

تفعيق عرنامج رفع اساستعداد للتعلم الذي ناذته وزار  لطظهر التحلي  طن هناك تأثير إيجاع  وذو دسالة إحفائية . 14

الترعية والتعليم ف  مجاسات الفحة الجسمية، ومجا  التفور اللغوي والمعرف ، ومجا  التواف  والمعرفة العامة، فيما 

 اايات اساجتماعية، والنضج اساناعال .لم يكن له تأثير ف  مجاسات: الك

طظهرت النتائج وجود عالقة ارتعافية ذات دسالة إحفائية عين اساستعداد للتعلم وجنس الفا ، إذ يشير ذلك إلى طن . 15

احتما  اساستعداد للتعلم لدى اإلناث طعلى منه لدى الذكور، كما طظهرت النتائج وجود عالقة ارتعافية سالعة وذات 

ستعدا للتعلم كلما حفائية عين عدد طفراد األسر  واستعداد الفا  للتعلم، عحيث تزداد احتمالية طن يكون الفا  مدسالة إ

 .ق  حجم األسر 

طشارت النتائج إلى وجود ارتعاف موجب عين اساستعداد للتعلم والتحاق الفا  عالروضة، إذ طن اساستعداد للتعلم يرتعف . 16

ودلت النتائج على وجود ارتعاف موجب عين  ا مع كون الفا  ملتحوا طم سا ف  الروضة.ععالقة موجعه ودالة إحفائي

  يم لالم، والمستوى التعليم  لالب.اساستعداد للتعلم والمستوى التعل

عينت النتائج طن لممارسات الفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية عالقة عاساستعداد للتعلم فكلما زادت قيمة هذا المؤشر . 17

 (SESللمستوى اساقتفادي اساجتماع  للفا  )وكما هو متوقع كان  ،زادت احتمالية طن يكون الفا  مستعدا للتعلم

 عالقة إيجاعية وذات دسالة إحفائية مع اساستعداد للتعلم.

العامين  عين عين المديريات واحيانا ف  المديرية الواحد  وذلك عحسب المجا  مودار التغير واتجاههتعاين ف   يوجد. 18

لواء الجامعة ف  كافة مجاسات تفور ترعية ف  مديرية  إحفائيادا   إيجاع ، فمثال حف  تغير 2014و 2010

ه  )الفحة الجسمية، والتفور اللغوي والمعرف ،  مجاساتالفاولة المعكر  وف  المواع  حف  تراجع ف  ثالثة 

  لواء الرمثا. ترعيةوالتواف  والمعرفة العامة( ف  مديرية 

غلب مديريات الترعية طعالرغم من حفو  تغير إيجاع  على األق  ف  مجا  من مجاسات تفور الفاولة المعكر  ف  . 19

نه يالحظ حفو  تراجع ف  ععض مديريات الترعية والتعليم ف  ععض مجاسات تفور الفاولة المعكر ، طوالتعليم، إسا 

: لواء الوويسمة، والرفياة، والشونة الجنوعية، ومأدعا، والمارق، ةاآلتيفود حف  تراجع ف  مديريات الترعية والتعليم 

 والرمثا، وارعد، واألغوار الشمالية.
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 عناء على النتائج ، فان الدراسة توف  عما يأت  :

عمجا  مهارات التواف  والمعرفة العامة ، حيث طن هناك نسعة كعير  من األفاا  ليس لديها الودر  الكافية اساهتمام . 1

لى اإلفغاء، والودر  على إيفا  حاجاتها عفريوة ماهومة للكعار ولألقران والودر  على فهم ما يوا  لهم من المحاولة ع

من المجاسات الت  يهتم عها النظام الترعوي طيما اهتمام ف  كافة مراح  التعليم، إذ تعد  األولى. ويعد هذا المجا 

الت  تسعى عرامج التفوير الترعوي إكساعها للفلعة ف  جميع مستويات  مهارات التواف  من مهارات اساقتفاد المعرف 

 .التعليم

إجراء دراسات استوفائية للتعر  على األسعاب الت  تو  وراء الاجو  ف  اساستعداد للتعلم عين الذكور واإلناث، . 2

ركز منهاج الف  األو  على وزياد  اساهتمام عمجال  النضج اساناعال  والتواف  والمعرفة العامة، إذ يمكن طن ي

هذين الععدين لضمان التغلب على المشكالت الت  يواجها كال الجنسين ف  مجا  التواف  والعرفة العامة ولوضع 

 . الذكور على المسار السليم ف  مجا  النضج اساناعال

ود فروق ف  مجا  الفحة عالرغم من ارتااع متوسفات األفاا  ف  مجا  الفحة الجسمية، إسا طن النتائج عينت وج. 3

الجسمية عين طفاا  الجنوب وطفاا  الوسف لفالح طفاا  الوسف، إذ يعدو طن طفاا  الجنوب اكثر احتماسا سان يكونوا 

جائعين وسا يتونون مسك الولم طو األلوان ومستوى فاقتهم دال  اليوم المدرس  منداضة يأتون للمدرسة متععين و 

وزار  الترعية والتعليم طن تووم عتنايذ تددالت ترتعف عهذا المجا  لفالح طفاا  الجنوب موارنة عأفاا  الوسف، ويمكن ل

 لتولي  الاجو  عينهم وعين نظرائهم ف  الوسف والشما .

التركيز ف  عرامج وزار  الترعية والتعليم المرتعفة عمكون الفاولة المعكر  على طفاا  الري  ودفوفًا ف  مجال  . 4

لمعرف ، والكاايات اساجتماعية وهما المجاسان اللذان كان فرق األداء عليهما اعلى من المجاسات التفور اللغوي وا

 األدرى. 

اساستمرار ف  التوسع عإنشاء رياض األفاا  الحكومية وتشجيع الوفاع الداص على إنشاء المزيد منها وعكلاة تكون . 5

روق عين متوسفات األفاا  الملتحوين عرياض عمتناو  اكعر شريحة ممكنة من األفاا  ودفوفا طن هناك ف

 .األفاا  الدافة موارنة عمتوسفات األفاا  الملتحوين عرياض األفاا  الحكومية  لفالح طفاا  الرياض الدافة

ثره ف  مجا  الكاايات اساجتماعية والنضج طاساستمرار ف  تنايذ عرنامج رفع اساستعداد للتعلم ، ومراجعته لضمان . 6

 .اساناعال 
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اساستمرار ف  توديم الددمات الترعوية لألفاا  من كافة الجنسيات لضمان المساوا  عين األفاا  ف  األردن عغض . 7

 النظر عن جنسيتهم.

تفميم عرامج توعوية وتدريعية لمودم  الرعاية لألفاا  تركز على المجاسات الارعية الت  ظهر طن متوسفات األفاا  . 8

عالمتوسفات على األععاد الارعية األدرى، حيث يمكن التركيز على ُععد "اساستعداد  عليها كانت فغير  موارنة

الجسدي لليوم المدرس " ف  مجا  الفحة الجسمية ودفوفًا ف  مجاسات ) ارتداء األفاا  لثياب غير مالئمة 

ف  مجا  الكاايات  للظرو  الجوية، ووفولهم المتأدر للمدرسة(، وعلى ُععد "اساستعداد ساستكشا  طشياء جديد "

اساجتماعية مث  )زياد  شغ  األفاا  وتعويدهم الوراء ، وزياد  فضولهم عالعالم من حولهم، وزياد  شغاهم علعب لععة 

)مث  تعليمهم اسانتعاه،  جديد (، فيما يمكن التركيز على ُععد "فرف النشاف واإلهما " ف  مجا  النضج اساناعال 

ودفوفًا تاكير قع  التفر (، وعلى ُععد "المعرفة المتودمة ف  الوراء  والكتاعة" وانتظار دورهم ف  اللعب، وال

كلمات عسيفة طو  وكتاعةعالكتاعة عشك  فوع ، وزياد  اهتمامهم  قراء  الكلمات العسيفة والمعود  طو جم ، تعليمهم

 ف  مجا  التفور اللغوي والمعرف .وذلك  جم 

ععض مديريات الترعية والتعليم ف  ععض مجاسات الفاولة المعكر  يعتعر مهما لوزار  التعلم من النجاحات الت  حووتها . 9

فار طن مديرية ترعية لواء سحاب حووت تغيرا إيجاعيا ذو دسالة عملية كعير  ف  ترعية والتعليم، ونشير ف  هذا اإلال

الرمثا. وف  مجا  النضج اساناعال ، ف  مديرية ترعية لواء  وكعيراً  مجا  الفحة الجسمية، فيما كان التغير سلعياً 

حووت مديرية ترعية العادية الجنوعية، وترعية عين العاشا، وترعية سحاب تغيرا إيجاعيا ذو دسالة عملية كعير ، وف  مجا  

 .التفور اللغوي والمعرفة العامة حووت مديرية ترعية عين العاشا تغيرا إيجاعيا وذو دسالة عملية كعير 

 واستددامحاسوب ف  العيت، للالفا   عاستددامسات الفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية والت  تتمث  ممار إددا  . 10

األم فالها ف  طداء الواجعات والمذاكر ،  ومساعد علععة المكععات ف  العيت،  ولعب الفا  ف  العيت، األنترنتالفا  

الوالدين طو طحدهما مع ولعب للفا  قفة،  م طو األبوقراء  األاألب فاله ف  طداء الواجعات والمذاكر ،  ومساعد 

إلى رياض األفاا  الحكومية والدافة، وزياد  وع  األمهات واآلعاء ودفوفا من ذوي التعليم  الفا  ف  المنز 

المتدن  وذوي الدد  المنداض عأساليب الممارسات الجيد  لآلعاء واألمهات مع طفاالهم سيساعد ف  زياد  فرص 

 النجاح ف  المدرسة.طعنائهم ع
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 الملخص باللغة اإلنجليزية

Executive Summary 

 

    This study has been implemented in coordination with the Ministry of 

Education, and sponsored by the UNICEF. The aim of the study was to 

monitor the development of early childhood at the national level through 

periodic and repeated measurement of the level of readiness to learn for 

children in the kingdom, that is in order to design and select the educational 

programs and curricula to suit groups of male and female children in rural and 

urban schools across the geographic regions to equip them with knowledge,  

attitudes, and skills necessary to improve the level and quality of their 

performance in subsequent academic years. 

      Specifically, this study tried to answer the following questions:  

1. What is the level of readiness to learn of first grade children in Jordan? 

2. Are there any statistically significant differences, at =α 0.05 level of 

significance, in the level of readiness of first grade children in Jordan that can 

be attributed to any of the study variables; gender(Male, Female), region 

(North, Middle, South), location (urban, rural),  kindergarten enrollment, 

kindergarten type, family income, father's education, mother's education? 

3. Are there a significant correlation with statistical significance at =α 0.05 

between school readiness of first graders in Jordan and any of the following 

variables: family size, kindergarten enrollment, parent’s education level, child 

behaviors at home and child-parental care, and the economical and social level 

of the child’s family? 

4. What is the level of readiness to learn of first graders in Jordan, with special 

reference to those with special concerns?  

5. Are there any statistically significant differences, at α = 0.05 level of 

significance, in the level of readiness to learn between children who have 

special concerns  and those who do not have? 

6. Is there a change in readiness level for children in Jordan between 2010 and 

2014 ? and In what domains? 
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7.  What are the factors associated with readiness to school for children in Jordan 

in 2014? 

8. Are there any impact for the program of raising the readiness for learning that 

is implemented by the Ministry of Education in Jordan? 

It is worthy to mention that this study is a replicate of the study that was 

conducted in 2010 for the purpose of measuring the changes since 2010. In 

order to answer the aforementioned research questions, a representative 

random sample was selected from all educational directorates, with the total of 

6019 children .The Early Development Instrument (EDI) was adapted for the 

Jordanian context in 2008 and was employed in measuring children’s 

readiness for school, as the instrument includes five domains, namely: 

Physical well-being, Social Competency, Emotional Maturity, Language and 

Cognitive Development, and Communication Skills & General knowledge . 

Data was collected during February 2014 through teachers of the first basic 

grades, then computed at the NCHRD, and the computed data were sent to 

McMaster university/Canada, for scoring. The scores for the five domains 

were calculated and the percentages of the vulnerable children were identified, 

where the child considered vulnerable if he/she scored less than or equal to the 

10
th

 percentile on one or more of the EDI's domains. 

The results of the study revealed the followings 

1- The percentage of children who were identified as ready to learn  was (73%), 

while (27%) of children were not ready in one or more of the EDI domains 

(Vulnerable). 

2- The highest percentage of non-readiness to learn was in the Communication 

Skills & General Knowledge domain, with the percentage of (13.3), while the 

second highest proportion of vulnerable children was in  Cognitive 

Development and Language with the percentage of (11.2). 

3- The highest proportion of children who are at risk in their readiness to learn  

was in Communication Skills & General Knowledge and Language & 

Cognitive domains with the percentage of (15.8) for each domain. 

4- The mean score of the children readiness was the highest in Physical well-

being domain, where it reached 8.99 out of 10, followed by the mean score for 
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the Cognitive and Language Development domain, as the average reached 

8.30 out of 10. 

5- The differences between the mean scores for female and male children was 

statistically significant at α= 0.05 in favor of females at all EDI five domains. 

6- The differences between the mean scores of urban children and  rural children 

is statistically significant at α= 0.05 in favor of urban school children at all 

EDI domains. 

7- The differences between the mean scores for the children who were enrolled in 

KG and those who were not enrolled is statistically significant at α= 0.05 in 

favor of the children who enrolled in KG at all EDI five domains. 

8- The ratio of enrollment in Kindergarten was slightly higher in the urban than it 

is in the rural areas, with the percentage of (81.5) and (80.1) respectively. In 

addition, findings showed that the ratio of enrollment increased with the 

increment of the family income.  

9- ANOVA analysis showed statistically significant differences, at α= 0.05  

among mean scores of the children readiness-to-learn,  by region (North, 

Middle, and South)  at the domains of; Physical well-being and Emotional 

Maturity.  

10-  The percentage of Jordanian children who were not ready to learn 

(Vulnerable) on at least one of the five domains of the EDI instrument reached 

(26.8) compared to (26.4%) for non-Jordanians children. However, it appeared 

that the mean scores of Jordanian children at all the EDI domains do not differ 

from score of their counterparts the non-Jordanians children. 

11- The proportion of children, with special concern, who are not ready to 

learn(Vulnerable) in at least one of the EDI instrument’s domains was higher 

than the proportion of children who are without special concern with the 

percentage of (38.2) and (23.7) respectively. 

12- The percentage of male children who were classified as Vulnerable in at least 

one of EDI domain was 32.4% (which means that 67.6% of male children 

were ready to learn). Whereas the percentage of female children who were 

classified as vulnerable on at least one EDI domain was 21.6% (which means 

that 78.4% of female children were ready to learn). 

13- The mean scores of children readiness according to the sub-domains;          

"physical readiness for the school’s day”, "readiness to explore new things”, 
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"readiness to help and the positive social behavior," and "advanced knowledge 

in reading and writing," were less than their scores on the rest sub-domains. 

For more details see the entire report. 

14- There were a positive impact with statistical significance in favor of the  

program of raising the readiness for learning that is implemented by the 

Ministry of Education in Jordan. 

15- There were positive correlation between the children readiness to learn and 

their gender, in favor of the female. Whereas, the were negative correlation 

with statistical significance that can be attributed to the family size, where the 

children’s readiness increased with the decrement of the family size.  

16- There were positive correlation between the children readiness to learn and the 

variable of enrolment on the kindergarten, where this relation is statistically 

significant. On other hand, the were positive correlation with variable of 

parents’ education level. 

17- There were positive correlation between the children readiness to learn and the 

variable of children behaviors at home and child-parental care. On the other 

hand, the were positive correlation, and with statistical significant, with the 

SES variable. 

18- It appeared that there were a variance in the change and it trends, between 

2010 and 2014, among all education directorates, and sometimes within the 

schools of the same directorate. For instance, there were positive change in 

Aljame’ah District Directorate at all the EDI’s domains, whereas,  there were 

negative change in Al-Ramtha education directorate at three domains, namely: 

Physical well-being, Cognitive and Language Development and, 

Communication Skills & General knowledge. 

19-  Although there were positive changes at least in one domain of the EDI’s five 

domains in most of the education directorates, nevertheless,  some backwards 

have been recognized in some directorates in some domains, and these 

directorates were; Alqwaismeh, Rusaifah, Southern Shounah, Madaba, 

Mafraq, Ramtha, Irbed, and Northern Ghour. 
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Based on the above mentioned findings, the study conclude with following 

recommendations: 

1-  Special interest should be given for the domain of communication skills and 

general knowledge, where there is a large proportion of children do not have 

enough ability to listen, and to communicate own needs in a way 

understandable to adults and peers. In addition, children lack the ability to 

understand, on first try, what is being said to them. Furthermore, 

communication skills and general knowledge are in the core of the interest of 

the educational system; as is these skills are among the main skills of 

knowledge economy that educational reform programs keen to provide 

children with. 

2- Further investigative studies needs to be conducted to identify the reasons 

behind the gap in readiness to learn between males and females, and to 

investigate the reasons behind the increased interest in the domains of 

emotional maturity. Meanwhile, it can be recommended that the curriculum of 

the first grade should focus on those two domains to overcome the problems 

that both sexes encountering, in the field of communication and general 

knowledge, and might help male to be on the right track in the field of 

emotional maturity. 

3- Despite the high scores of children at the domain of physical well-being, but 

the results showed the existence of differences related to this domain among 

the children of the southern and middle regions in Jordan, in favor of the 

middle region’s children. It appears that the children of the Southern region 

are too tired and hungry, and thus in proficient at holding pen, crayons or 

brush. Bearing that in mind, Ministry of Education is required to implement 

the interventions associated with this domain for the benefit of the children of 

the southern region, that is in order to reduce the gap between them and their 

counterparts in the Middle and North regions. 

 

4- More focus should be paid to programs of the Ministry of Education related to 

the early childhood component, in particular to the children of the rural areas, 

especially in the domains of language and cognitive development, and social 

skills in which the performance difference to them is higher than other 

domains. 

5- The Ministry of Education is required to continue expansion of a public 

kindergartens and encourage the private sector to establish more kindergarten 

with a reasonable costs to be accessible to the largest possible number of 

children. Bearing in mind that there are differences between the scores of 

children of the private kindergarten compared to scores of children enrolled in 

public kindergarten , in favor of the private sector’s kindergarten. 
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6- The Ministry of Education is required to continue the implementation of the 

program of raising children’s readiness to learn, and review it from time to 

another to guarantee its impact in the domain of social skills and emotional 

maturity. 

7- The Ministry of Education is required to continue providing educational 

services to all children in Jordan to ensure equality among them regardless of 

their nationality. 

8- The Ministry of Education is required to design awareness and training 

programs for children caregivers to focus on the EDI’s sub-domains, in which 

the children scores were small. Namely, the sub-domains of; “physical 

readiness for school day" within the domain of physical well-being; the 

children "willingness to explore new things" within the domain of social 

skills;  children "hyperactivity and neglect" within the domain of emotional 

maturity. 

9- Ministry of Education is required to learn from the successes achieved by 

some education directorates in some of the EDI’s domains. For instant; firstly, 

the success achieved in Sahab education directorate within the domain of 

physical well-being; secondly in the education Directorates of South Badia, 

Ain Al-Basha and Sahab, success achieved within the domain of emotional 

maturity; and thirdly, in Ain Albasha education directorate, success achieved 

within the domain of language and general knowledge development. 

10-  It is expected that there are several children-relevant home-based skills and 

the parental care practices that may contribute and help increasing the chance 

of children success. In particular;  computer and internet use at home; playing 

the  cubes’ game;  providing children with opportunity to help their parents in 

the performance of some home duties; the mother or father reading of the 

child story; parents possibility of playing with their children (at home & the 

kindergartens); raising the parents’ awareness especially those with children of 

slow learning and of low-income.  
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 خلفية الدراسة وأهميتها. 1

 مقدمة 1.1

ــيم يــزود مــددالت ســوق  اً ُيعــد التعلــيم اســتثمار  فويــ  المــدى يتجســد فــ  إعــداد رطس المــا  العشــري، حيــث طن التعل

ســـين كـــم وجـــود  اإلنتـــاج. عالمعـــار  واساتجاهـــات والمهـــارات العلميـــة والعمليـــة التـــ  يمكـــن طن تســـهم فـــ  تح العمـــ 

وحوافز طعلى مع ثعات العوام  األدرى ًا وعالتال  فإن العمالة األكثر تعليمًا تكون طكثر إنتاجا وعذلك تدفع لها طجور 

ولــــذلك فــــإن العديــــد مــــن الـــدو  تعمــــ  جاهــــد  علــــى تشــــجيع مؤسســــاتها لتوظيــــ  التدفــــيف مثـــ  الجــــنس والســــن. 

شــرية عفريوــة تسـهم فــ  تعظــيم كاـاء  وفاعليــة منظومــة المـوارد العشــرية لــديها اساسـتراتيج  لوضــايا تنميــة المـوارد الع

يجاعيــًا فــ  نــواح  الحيــا  اساقتفــادية واساجتماعيــة علــى المســتوى  األمــر الــذي مــن شــأنه طن يظهــر تغيــرًا ملموســًا وا 

م  على تحسـين فــرص الاردي والجماع . وقد عدط العاحثون ف  قفاع التعليم والمهتمون عه والوائمون عليه ف  الع

التعليم عجميع مراحـله وفـروعه للمساهمة ف  تأهي  وتدريب مدرجات النظام التعليم  من الكوادر العشرية استجاعة 

 لحاجات ومتفلعات التنمية اساقتفادية.

  ولع  اساهتمام عجود  ما يتعلمه الفا  ف  الفاو  األولى قد يكون له عالغ األثر فيما يتعلمه ف  المراح 

الالحوة، وذو طثر ف  كااية مدرجات النظام التعليم  عرمته. من هنا جاء اساهتمام عمرحلة الفاـولة ودافة 

ف  األردن، حاله حا  العديد من الدو  المعكر  منها ف  سياق اهتمام الدو  عتعظيم فرص تنمية الموارد العشرية. و 

معرفة كياية ثين والماكرين الترعويين فيه، من حيث العرعية، فود استحوذت شريحة األفاا  على اهتمام العاح

طفعح من المهم ف  اآلونة اكتساب األفاا  لمعارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم ف  السياق األسري والمجتمع ، كما 

مهارات األفاا  وقدراتهم األدير  فهم األدوار الحيوية الت  تلععها دعرات الكعار وثوافتهم واستجاعاتهم ف  تشكي  

ومع نهاية السععينات، طفعح ُينظر إلى العرامج المعنية . ف  ك  مجا  من مجاسات تفور الفاولة المعكر 

عالفاولة المعكر  طكثر فأكثر على طنها مسألة تتجاوز نفاق التعليم النظام . وازداد التركيز على مسألة إعداد نهج 

اتية لتعلم الفا  وتمكينه من التععير الذات ، و مشام  لمعالجة قضية الفاولة المعكر  من منظور إقامة عيئة 

" لوف  األنشفة الرعاية والترعية ف  مرحلة الفاولة المعكر وطفضى ذلك ف  نهاية المفا  إلى اعتكار مففلح "
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الموجهة إلى األفاا  ف  مرحلة ما قع  المدرسة، وكان ذلك ف  المشاور  الدولية عشأن التعليم قع  المدرس ، الت  

 تحت رعاية اليونسكو.  1981ف  تشرين الثان  عودت 

، عأن الدعم الااع  للتعليم الجيد وتمكين 2010عام لوقد طكدت منظمة اليونيسي ، دال  األسعوع العالم  للتعليم 

األفاا  ف  العلدان الاوير  من اسالتحاق عالمدارس هو استثمار ضروري لحماية حووق األفاا  وتعزيز ازدهار 

دعا منافرو التعليم ف  ذلك األسعوع إلى زياد  التموي  المدفص لهذا الوفاع حيث يركز األسعوع  الدو  ، كما

العالم  للتعليم على تعزيز فرص توفير التموي  المناسب للتعليم الجيد حتى ف  طوقات األزمات واساضفراعات 

اساقتفادية كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة لألفراد والمجتمعات 

http://www.unicef.org/arabic/media/24327_53414.html . 

ومـن طهـم األدلـة عـلى حجـم وعـمق اساهتـمام عالـترعية المـعكر  ما فالعـت عـه المـنظمات الدولـية واألجهز  المسؤولة "

عالرعاية الترعوية ذات الجود  ير من دو  العـالم مـؤدـرًا من ضرور  توديم ما طفلق عليه "عن الترعية والتعليم ف  كث

" لألفاا  دون سـن الثالثة، وكذلك المفالعة عضرور  جع  مرحلة رياض Quality Eadeau Careالعالية"

كثير مـن دو  الـعالم الـمتودم  األفاا  مرحلة إلزامية وجزًء سا يتجـزط مـن السلم التعليم  وهـو ما فعـق عالاع  فـ 

وعشـك  داص ف  الـدو  اإلسكـندنافية وعـريفانيا دال  األعوام الوليلة الماضية. وقد قامت هذه الدو  عالاع  

عجهود مكثاة لوضع واعـتماد منهج قوم  موحد لمرحـلة رياض األفاا  يسعى لتنمية األفاا  تنمية شامـلة 

 "من طج  إعدادهم لددو  المرحلة اساعتدائية من التعليم بوانالجمتكاملة وفـ  مدتـل  

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id68&topic_id=1745 
 

  نمو األطفال وتطورهم 1.2 

 

(، طن للسـنوات Janus and others, 2007)جـونز لعديـد مـن الدراسـات، مثـ  دراسـة ماجـدلينا كشـات نتـائج ا

الدمــس األولــى مــن عمــر الفاــ  طهميــة دافــة فــ  تفــوير قدراتــه الفعيعيــة واساناعاليــة، ممــا يترتــب عليــه تحديــد 

هم يولــدون وهـــم مســتوى الفاــ  األكــاديم  وتحفـــيله المدرســ ، وذلــك علـــى اعتعــار طن األفاــا  عفعيعـــتهم وففــرت

http://www.unicef.org/arabic/media/24327_53414.html
http://www.unicef.org/arabic/media/24327_53414.html
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id68&topic_id=1745
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id68&topic_id=1745
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للــتعلم. ويــرتعف عــذلك عــأن الفريوــة التــ  تــتم مــن داللهــا عمليــة عنــاء دمــاد الفاــ  وعرمجتــه منــذ الــوساد   مســتعدون

 لتدزين معلوماته واسترجاعها وتوظياها تؤثر ف  تشكي  فهم الفا  للعالم من حوله وف  فريوة تااعله معه.

 ره جسديًا وذهنيًا واجتماعيًا واناعاليًا:وفيما يل  لمحة سريعة عن كياية نمو الفا  وتفو 

 التطور الجسدي  Physical Development 

ن آلية و يفور األفاا  قوتهم الجسدية عند الوساد  ف  اتجاهات مدتلاة، ومن الضروري طن يدرك الكعار والمعلم

ما يعظم فرص فاا  وفحة الجسم واستددامها ف  متاععة الفا  وتنشئته ماألومراح  تفور العضالت عند 

 نجاحه المستوعل  ف  الوراء  والكتاعة والحساب. 

ومن الداد  إلى  الرطس ثم الجسم ثم األرج  ثم األقدام(تتفور الوو  الجسدية عند الفا  من األعلى لألسا  )

ن ، كما ويفور األفاا  قوتهم م)من الجذع إلى الذراعين والرجلين ثم إلى اليدين واألقدام واألفاعع(الدارج 

العضالت الكعير  المسؤولة عن الواز والركض والتسلق إلى العضالت الفغير  والت  تساعد على الرسم والتلوين 

والوص، ومن الضروري طن يهتم األعوين والمعلمة عاألنشفة والاعاليات الت  تساعد على تووية العضالت الفغير  

 . /learn.html-learning/childhttp://www.gdrc.org/kmgmtوالكعير  طثناء تفور الفا  

 التطور الذهني  Mental Development 

يولد األفاا  عدماد مستعد ومتعفش للتعلم، وتكون لديه الواعلية للتفور عاساعتماد على ما نضعه فيه وعلى 

 األسلوب الذي نعلمه من دالله على معالجة وتدزين واستدالص المعلومات الت  نودمها له.

للدعرات المعكر  تأثير ملموس على فريوة تفور الفا  عحيث طن آلية تفور األنماف التعليمية ويرى العلماء طن 

للفا  تتحدد عنوعية وكمية األنشفة الت  يودمها له المحيفون عه من الوساد  وحتى سن العاشر ، وسا شك ف  طن 

نتيجة لتااعلهم وانغماسهم مع  األفاا  يكتسعون مهاراتهم اللغوية ومهارات ح  المشكالت والتاكير اإلعداع 

  learn.html-http://www.gdrc.org/kmgmt/learning/child عيئتهم
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 التطور االجتماعي  Social Development 

يعدط األفاا  عتفوير اإلحساس عالناس ومن ثم اإلحساس عاسانتماء، كما ويتفور اللعب عند األفاا  عشك  

ثم اللعب مع اآلدرين دون المشاركة  )ولكن ليس معهم(جانب اآلدرين تدريج  من اللعب المنارد إلى اللعب ع

وف  طثناء ذلك يفور األفاا  الودر  على احترام حووق اآلدرين  ومن ثم اللعب والمشاركة وطديرًا اللعب المنظم،

 .  learn.html-http://www.gdrc.org/kmgmt/learning/childوالتعاف  معهم 

 التطور االنفعالي  Emotional Development 

يتعلم األفاا  طثناء نموهم طنهم ليسوا مركز الكون وطن عاستفاعتهم التعام  والتواف  مع اآلدرين وعندها تتفور 

لديهم قيمة الثوة عاآلدرين طو عدم الثوة عهم ، وعندما يلتحق األفاا  عالروضة فإنهم يتعلمون عد  طشياء 

م والتكي  مع العيئة المدرسية من دال  المشاركة ف  األنشفة المدرسية كاسانافا  عن الوالدين واساستوال  عنه

 وتعاد  األدوار مع زمالئهم وهم دال  ذلك يتعلمون ضعف اناعاساتهم ويفورون ثوتهم عأناسهم.

إن فهم اآلعاء ف  العيت والمعلمين ف  المدرسة للفريوة الت  يتفور وينمو فيها األفاا  ف  المجاسات كافة له 

ر األثر ف  تعظيم فرص تعلمهم وتااعلهم مع المثيرات المحيفة عهم مما يسهم ف  رفد المجتمع عأفراد قادرين طكع

على تحويق متفلعات التنمية المستدامة ومحارعة الاور والمرض والجوع، ويعتود العاحثون طن معظم األفاا  

عناس الدرجة من اساستعداد للتعلم، ونظرًا  للتعلم ولكن ليسوا جميعا يفلون المدرسة وهم ونيولدون وهم مستعد

يهد  إلى زياد  العناية  إفار عم ، 2000، عام منتدى الترعية العالم  ف  دكارفود وضع ألهمية التعليم 

والتعليم ف  مرحلة الفاولة المعكر ؛ والتعليم اساعتدائ  للجميع؛ وتحسين فرص تعليم الشعاب والكعار؛ وتحسين 

 ؛ والمساوا  عين الجنسين؛ وتحسين نوعية التعليم ف  جميع الجوانب.% 50نسعة محو األمية لدى الكعار ع

 استعداد األطفال للتعلم1.3 

 School Readinessاساستعداد المدرس  و  Readiness to Learnيعتعر استعداد األفاا  للتعلم   

الفاولة والت  ه  ف  مجملها  من المؤشرات الهامة الت  تعكس فعيعة الدعرات الت  يكونها األفاا  ف  مرحلة

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147a.pdf
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ناتجة عن تأثير مجموعة من العوام  والمتغيرات الت  سا يمكن تجاهلها، ويمكن طن تكون عيئية طو فعيعية طو 

 وطحيانًا تمث  تااعاًل عين ععض هذه العوام  طو جميعها.  ،طسرية طو اجتماعية

الجهاز العفع  للفا  قادرًا على تفوير ويد  ماهوم اساستعداد للتعلم على الحالة الت  يكون فيها   

الفا  مستعدًا للتعلم حتى طثناء تكونه  دعمهارات ومسارات عفعية متنوعة اعتمادًا على الدعر  الت  يتلواها، لذا يُ 

ف  الرحم، وعلى العكس من ذلك يأت  الماهوم األضيق وهو اساستعداد للمدرسة ليركز على مودر  الفا  على 

عات المدرسة عحيث يكون لديه دفائص وقدرات ومهارات متنوعة كالاضو  وحب اسافالع على اساستجاعة لمتفل

 العالم حوله والودر  على مسك الولم والتععير عن حاجاته واساندماج مع زمالئه والعم  واللعب معهم عاإلضافة إلى

تجع  األفاا  يستايدون من األنشفة الودر  على تذكر األشياء واتعاع األنظمة والووانين وغيرها من الودرات الت  

 التعليمية الت  تودمها لهم المدرسة 

http://www.offordcentre.com/readiness/files/2008_05_29_Guhn_Janus_Hertzman_2

007.pdf  .   

ألنـه يتضـمن مظـاهر التفـور  Multidimensional Constructمتعـدد األععـاد  اً اساسـتعداد المدرسـ  تركيعـ دعـويُ 

يوفـد عاساسـتعداد العـام (، و  (Dubois, Lemelin, Boivin, Dionne, 2007المعرفـ  والسـلوك  واساناعـال 

اساناعـــال  واساجتمـــاع  الـــذي يؤهلـــه للـــتعلم المدرســـ  علـــود الفاـــ  المســـتوى الـــالزم مـــن النضـــج الجســـم  والعولـــ  و 

لاللتحاق عالمدرسة. ويتأثر هذا اساسـتعداد عمـا يـوفره المنـز  والمجتمـع للفاـ  مـن فـرص ساكتسـاب دعـرات مناسـعة، 

 وطســـاليبالمنـــاهج عموضـــوعاتها المدتلاـــة، والكتـــب المدرســـية عمادتهـــا وفريوـــة عرضـــها،  طنويـــرى ععـــض المـــرعين 

الدعــرات  طنــواعالمســؤولية المعاشــر  فتوــع علــى  طمــا عمليــة الــتعلم، إنجــاحمشــتركة فــ  التوــويم المدتلاــة ، كلهــا تعــد 

مســتوى اساســتعداد للــتعلم لــدى  إلــىتــوفير دعــرات تعليميــة تلتاــت  طنالتعليميــة التــ  تهيؤهــا المــدارس لفلعتهــا، ذلــك 

قويــة علــى مــا يكتســعه  معــان إضــااءيســاعد كثيــرا علــى  إنمــااألفاــا  ، وتدافــب حاجــاتهم واهتمامــاتهم العوليــة ،

 األفاا  من تعلم نتيجة مرورهم عهذه الدعرات. 

التاعع لألكاديمية الوفنية للعلوم ( و National Research Council: NRC) العحث الوفن مجلس وقد قّدم 

 A)الفاولة المعكر عرامج لتفوير  دليلهف   National Academy of Science: NAS)ف  واشنفن )

http://www.offordcentre.com/readiness/files/2008_05_29_Guhn_Janus_Hertzman_2007.pdf
http://www.offordcentre.com/readiness/files/2008_05_29_Guhn_Janus_Hertzman_2007.pdf
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Guide to Early Childhood Development)   ثالثة معادئ طساسية للتعلم يمكن للمعلم طن يفعوها ف

 التدريس عشك  معاشر، وه :

  يفور األفاا  المااهيم واألفكار معكرًا لذا فإنه ينعغ  طن تركز استراتيجيات التعليم على رعف التعليم

 الجديد عاألفكار والمااهيم الموجود  لدى الفا .

   عيئة التعلم على إثراء وتعزيز ك  من مهارات الفا  ومااهيمه عفريوة تجعله قادرًا على يجب طن تعم

توظي  المعار  ف  مواق  حياتية حويوية، لذا ياترض طن تؤدذ معايير األداء ععين اساعتعار طثناء 

 التدفيف. 

 قادرين على فهم  يحتاج األفاا  إلى عناية ورعاية وتوجيه حتى يتعلموا كياية ضعف تاكيرهم ليكونوا

معنى التعلم وكي  يتم ، وياترض طن يتضمن التدفيف استراتيجيات تشجع على تفوير وتنمية ك  من 

مهارات التاكير لدى األفاا  واساتجاهات. ويدرك المعلمون/المعلمات حاجة األفاا  إلى عيئات 

ف  التعلم  Vygotskyك  اجتماعية نشفة وغنية عرعاية المعلم/المعلمة وعفاه، وعأدذ نظرية فيجوتس

والتعليم والت  ترى طن المعلم يلعب دور متكام  ف  زياد  تعلم الفا  عاستددام سلوكات واستراتيجيات 

 http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde واإلعداعمتنوعة عدفع الفا  نحو اساكتشا  

التفور المعرف  للارد هو نتيجة فعيعية لتااع  الارد مع عيئته عحيث يمكن طن يتعلم  طن( Piqgetويرى عياجيه )

( عمرحلة ما من الثانية حتى الساععةالارد من دال  هذا التااع ، ويسم  عياجيه هذه المرحلة من عمر الفا ) 

دم الكلمات والرموز لتمثي  المؤثرات قع  العمليات وتتميز عأن الفا  يتعام  مع العيئة عفريوة غير معاشر  ويستد

الت  جرت طمامه قع  ساعات، فه  إذا مرحلة التمثي   األفعا توليد ععض  طيضاالعيئية ، كما ويستفيع الفا  

واستددامها ف  وقت  األمورعوليا ، وتدزين  األشياء)التفوير( والرمزية الت  يتمكن الفا  داللها من تمثي  

 يح  عددا من المشكالت الت  تعدو عديهية للكعار.  طنس الوقت سا يستفيع الفا  عنا طن إساآدر ، 

ومـن المجــدي التعـر  إلــى كيايــة تفـور المهــارات األساســية لـدى الفاــ  فـ  الوــراء  والكتاعــة والحسـاب وذلــك حتــى 

تهم علـى فـ  تحسـين تحفـيلهم األكـاديم  مسـتوعاًل وزيـاد  قـدر يتسنى استغال  السـنوات األولـى مـن عمـر األفاـا  

 التركيز، ويمكن إيجاز مراح  تفور الوراء  والكتاعة والحساب كما يل :

http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde
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  مهارات القراءة 

تعتمد مهارات الوراء  اعتمادًا كعيرًا على التمييز العفري والسمع  الدقيق، وعلى مهارات الذاكر  السمعية 

لمات المدتلاة، والرعف عين الكلمة والعفرية للفا  حيث سا يستفيع إتوانها إسا من تذكر طشكا  الحرو  والك

وماهومها طو الموفود منها، وتتفلب طيضًا النفق السليم لمدارج الحرو  واأللااظ حتى تكون سليمة وماهومه. 

 (. 1992)عهادر،

وتتفور مهارات الوراء  لدى األفاا  عشك  تدريج  األمر الذي من شأنه مساعد  الكعار على استغال  ذلك ف  

مرحلة تفوير قدرته على التآزر العفري الحرك ، وععدها  ف ث يعدط الفا  عتفوير حب الكتاب تعليمهم، حي

تتفور لديه الودر  على تتعع الكلمات والفاحات ف  الكتاب، وععد ذلك يعدط الفا  عتمييز الحرو  المارد  حتى 

ن الجم  وذلك حتى تتشك  يدرك طن الكلمات سا تتغير من يوم آلدر وطنها تتكون من حرو  وطن الحرو  تكوّ 

لديه اللغة، ومن الجدير عالذكر طن قدر  األفاا  على الوراء  تتحسن عاستمرار حفولهم على التغذية الراجعة 

 ممن حولهم من الكعار.

. ولود Johnson 1971، 1925طما ماهوم اساستعداد للوراء  فود ظهر ف  العحوث العلمية ألو  مر  عام 

ذكاء لتودير استعداد الفا  للوراء ، حيث كان اساستعداد لتعلم الوراء  يتحدد عالعمر العول  استددمت ادتعارات ال

للفا ، إسا طن هناك قدرات يحتاجها الفا  ف  الوراء  سا تويسها ادتعارات الذكاء، لذلك كان من المهم عناء 

يمان،  (2002:21ادتعارات لتويس مدى اساستعداد للوراء . )سعد وا 

 تابةمهارات الك 

تتمث  عداية انفالقة مهارات الكتاعة عند الفا  مع عدء ممارسته لمهارات الرسم؛ مما يعن  طن علينا تشجيع 

ويرى الوقا  األفاا  على الرسم حتى تووى عضالتهم الفغير  الت  تساعدهم على السيفر  على طدوات الكتاعة. 

ظهر ف  فور  طعراض يمكن مالحظتها طثناء ( طن ضع  مهارات الكتاعة عند الفا  قد ت1998والكيالن  )

قيامه عرسم األشكا  ف  غير اتجاهها، طو التسرع طو العفء الواضح ف  رسم األشكا ، طو المعالغة ف  حجمها، طو 

رسمها منحرفة طو متعرجة طو غير متفلة. لذلك وحتى ينفلق الفا  ف  مهارات الكتاعة فال عد من متاععة 
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حتى ينفلق ف  الكتاعة؛ وعدافة طنه قد يعدط عالرسم على جدران المنز  طو دفاتر ه رسوماته ورعايته وتشجيع

وكتب إدوانه الكعار مما يدفع األم طحيانًا إلى معاقعته على هذا السلوك وهذا من شأنه تثعيف الفا  عن الرسم 

  ومن ثم الكتاعة.

 مهارات الحساب 

كثير من التدريب والممارسة حتى يفعح الفا  ف  النهاية تتفور مهارات الحساب عند األفاا  ععفء، وتتفلب ال

قادرًا على تمييز األعداد ودساساتها وكتاعتها عاألرقام والكلمات. ولع  الممارسة من األساليب المهمة ف  تفوير 

مهارات الحساب عند األفاا ، مما يعن  طن على المرعين استثمار استعداد الفا  لتفوير هذه المهارات 

ه على ذلك. ويعدط األفاا  عالعد عفريوة عشوائية حتى يدركوا طهمية العد وعندها يعدؤون ععد األشياء ف  وتشجيع

مجموعات وهو ما يسمى "العد المنّظم"، وتتاعع تفور مهارات الحساب لديهم عإضافة األجسام طو فرحها من 

وععد ذلك يعدط األفاا  عاساستمتاع عتعلم المجموعة ثم يفناون األشياء ويرتعونها عحسب الشك  والحجم واللون ، 

 مهارات التودير والتنعؤ وتكوين األنماف.

ن مهارات الحساب, وذلك لك  تتم عملية دعم 2006وتؤكد ليندا ) ( على طهمية تعر  المؤشرات المعكر  لتكوُّ

 اساستعداد للتعلم لدى األفاا .

م عاســتددام موــاييس مدتلاــة عالميــًا تشــترك جميعهــا فــ  ومــن المتعــار  عليــه طن قيــاس اســتعداد األفاــا  للــتعلم يــت

دمســة مجــاسات عامــة رئيســة تعتعــر فــ  مجملهــا مؤشــرًا لتفــور الفاــ  ، حيــث تتكــون هــذه الموــاييس مــن مجموعــة 

فورات تتوزع ف  مجاسات متنوعـة عحيـث تععـر كـ  مجموعـة مـن الاوـرات فـ  مجـا ط مـا عـن تفـور الفاـ  فـ  ذلـك 

 تعراض سريع لتلك المجاسات الرئيسة:المجا  ، وفيما يل  اس

 Physical well-being and Well-being الصحة الجسمية:                         -1

كما  ويغف  هذا المجا  الوضع الفح  للفا  والتفور فيه عاإلضافة إلى الفعوعات الت  يواجهها الفا ،

وععدها مث  التعرض لععض المواد  واثنائهاقع  الوساد  ويتضمن الودرات الجسمية والظرو  الت  تعرض لها الفا  

 السامة طو المفاعيم غير المناسعة.
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 Social Development:                                         التطور االجتماعي -2 

اعية فمن ويشير التفور اساجتماع  لدى الفا  إلى قدرته على التااع  مع العيئة المحيفة عه من ناحية اجتم 

الفعيع  طن يتفلب استعداد الفا  للتعلم امتالكه لععض المهارات اساجتماعية مث  تعاونه مع طقرانه وزمالئه 

وطهله والناس من حوله ،كما ويشير التفور اساجتماع  إلى قدر  الفا  على طدذ دوره طثناء الويام عنشاف ما طو 

 (.AlHassan, 2007) لععة جماعية

 Benson( وعنسون ) Guerra and Schultz, (2001)سات الت  قام عها غيرا وسشلتز )وقد طشارت الدرا

( طن التفور العول  )المهارات المعرفية وطنماف التاكير( هو نتيجة  Bowman (1994))  ( وعومان (1995)

ه إذا كانت للتااع  اساجتماع  ، ومن المعرو  طن اللغة ه  طدا  هامة ف  عملية تعلم التاكير مما يعن  طن

وتفوير عمليات التاكير المعرف  محدود  فإن قدرتهم على التاكير  اإلدراكاتفرفة األفاا  لتعلم اللغة وتنظيم 

 .http://www.education.vic.gov.au.htmالمستو  ستتأثر سلعًا  

 Emotional Development                          التطور االنفعالي:            -3

دراك مشـاعر اآلدـرين واناعـاساتهم، كمـا وتعتعـر  يد  التفور اساناعال  على إدراك الفا  لناسه وقدرتـه علـى فهـم وا 

 قدر  الفا  على التععير عن مشاعره وتاسيرها مؤشرًا للتفور اساناعال  له.

نمـــا علـــى كاايـــات  وساشـــك فـــ  طن اساســـتجاعات التـــ  يوـــدمها الكعـــار سا تـــؤثر فوـــف علـــى الـــتعلم المعرفـــ  لألفاـــا  وا 

 Howeاألفاا  اساجتماعية اساناعالية ) العالقة مع األقران والعالقة عين المعلم/الفا (. وقد كش  هاو وسميث )

and Smith (1995) اعـال  ( كيـ  طن األفاـا  الـذين يشـعرون فـ  عالقـتهم مـع المعلـم/ المعلمـة عاألمـان اسان

العـافا  سيسـتددمون ذلـك فـ  اكتشـا  الفـ  واسانـدماج فـ  اللعـب والـتعلم وتنظـيم اسانضـعاف الـذات  والعالقـات 

 مع األقران.

 Development  Language and Cognitiveالتطور اللغوي والمعرفي               -4

وــــاس لـــدى الفاـــ  مـــن دـــال  مهـــارات يتضـــمن التفـــور اللغـــوي التفـــور اللاظـــ  وتفـــور مهـــارات الوــــرائية والتـــ  ت

اساستماع والكالم واسـتيعاب الوفـص ومهـارات الكتاعـة والتـ  تتمثـ  فـ  قدرتـه علـى التععيـر عـن طفكـاره مـن دـال  

 الرسم وتمييز الحرو  المتشاعهة.

http://www.education.vic.gov.au.htm./
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 عمليتين، هما: طساسوياسر عياجيه النمو المعرف  على 

فـ  العـالم المحـيف عـه ويكـون لهـا  األشـياءعاهـم واسـتيعاب  ألولىاحيث يووم الارد ف  العملية االستيعاب والتكيف، 

التركيــب الموجــود لديـــه، طمــا فــ  العمليـــة الثانيــة فيوــوم عتعـــدي   طونموذجــا فــ  ذهنــه طو يـــدمجها فــ  عنائــه العولـــ  

ساستيعاب وتكيي  هذا النموذج فعوا للدعرات الت  يمر عها ليواجه عهذا التعدي  متفلعات العيئة، فمثال عن فريق ا

 الحويوية. واألعدادالسالعة  واألعداديكون الفا  فور  لألعداد ويعد  هذه الفور  عندما يتعرض للكسور 

التاكيــر ووســائله، وهــذا  طســاليب، عــ  هــو تفــور كياــ  فــ   األولــىوالتفــور المعرفــ  لــيس تفــورا كميــا فــ  الدرجــة 

التاكيـر التـ   طنمـاف طنععـض المواقـ   طمـامفاـ  التفور يدضـع لتتـاعع متـدرج فـ  مراحـ  مدتلاـة، حيـث يشـعر ال

تاكير جديـد  سا يكـون قـد اسـتوععها  طنمافيكون قد علغها سا تسعاه عمعالجة مرضية لهذه المواق  ، فيحاو  تجرعة 

 ف  العيئة التاكيرية المتوافر  لديه. اإلدماجحد  إلىععد 
 

 General Knowledge & Communication Skillsتطور مهارات التواصل والمعارف العامة   -5

يشير تفور مهارات التواف  لدى الفا  إلى امتالكه الودر  على التااعـ  مـع األفـراد حولـه وتاهـم مشـاعرهم سـواء 

زمالء له ف  المدرسـة ، كمـا وتـد  قـدر  الفاـ  علـى التععيـر عـن حاجاتـه ورغعاتـه عفريوـة  طمكانوا معه ف  األسر  

ور مهـــارات التوافـــ  لديـــه .طمـــا تفـــور المعرفـــة لـــدى الفاـــ  فـــتعكس اهتمامـــه ســـليمة وواضـــحة علـــى مســـتوى تفـــ

 عالظواهر الفعيعية الت  تحدث حوله ف  العالم واألشكا  والكائنات الحية األدرى.

 دراسات ذات صلة1.4 

 هناك العديد من الدراسات الت  طجريت حو  تفور الفاولة المعكر  ومدى استعداد األفاا  للتعلم دال  تلك

 المرحلة منها اآلت :

، والت  هدفت إلى تعر  نماذج اساستعداد المدرس  (Hughes, D. et al., 2011)دراسة هيوقيس وزمالؤه 

عين األفاا  ف  المجتمعات الارعية ومن دلايات لغوية متنوعة، وادتعار فيما اذا كان هؤساء األفاا  ضمن 

 دي. المسار التفوري لغالعية األفاا  ف  المجتمع الكن

، والت  هدفت إلى استوفاء ارتعاف الددمة  Janus, M.& Hughes, D. (2011)ودراسة جانيوس وهيوقيس 

 المودمة لألفاا  من ذوي الحاجات الدافة عنجاح انتوالهم للمدارس.
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(، والت  هدفت إلى تعر  الدفائص السيكومترية لموياس Janus and Offord, 2007)جانس واوفرد ودراسة 

 المعكر  لوياس استعداد األفاا  للمدرسة/للتعلم. الفاولة

(، والت  هدفت إلى قياس قدر  طدا  الفاولة المعكر  على قياس Guhn et al., 2007ودراسة قهن وزمالؤه ) 

 اساستعداد المدرس  عشك  مشاعه لدى المجموعات المدتلاة من األفاا .

هدفت إلى التنعؤ عالتحفي  المدرس  المعكر  ( والت Dubois et al., 2007ودراسة دوعايس وزمالؤه )

عاستددام طدا  التفور المعكر الت  تعتمد على تودير معلم  رياض األفاا  للنمو الجسم ، واساجتماع  

 واساناعال  والمعرف  لألفاا . 

لمحيفة ( فود هدفت إلى دراسة العالقة عين العيئة اLapointe et al., 2007وطديرا دراسة ساعوينت وزمالؤه )

 واساستعداد المدرس  ف  كندا.

من دال  مراجعة ععض الدراسات الساعوة واألدب النظري حو  استعداد األفاا  للتعلم المدرس ، يمكن طن 

 ت :اآلنستنتج 

و  وراء استعداد األفاا  للتعلم مجموعة من العوام  الت  يمكن طن تكون عيئية طو اجتماعية طو طسرية طو ي●

فان الدراسة الحالية حاولت طن تستكش  اثر ععض المتغيرات على استعداد األفاا  للتعلم  اقتفادية، لذا

 المدرس  شأنها ف  ذلك شأن ععض الدراسات الساعوة.

هناك العديد من الدراسات المتدففة والت  تعحث ف  كياية حفو  التعلم ودفوفًا كياية تفور المهارات ●

لكتاعة والحساب من دال  ادتعار فرضيات مشتوة من نظريات علم الناس األساسية لدى الفا  ف  الوراء  وا

 الدراسة الحالية. اهتمام الترعوي وعلم ناس اللغة وعلم الناس المعرف . وهذا عفعيعة الحا  يوع دارج مجا 

ن طثار ععيد  ظهر اهتمام متزايد عمرحلة الفاولة المعكر  ، كما لوحظ زياد  اساستثمار ف  هذه المرحلة لما لها م●

على تعلم األفاا  الالحق وزياد  فرص نجاحهم المستوعل ، وتأت  هذه الدراسة منسجمة مع هذه التوجهات الت  

 على نفاق واسع ععر العديد من دو  العالم.يمكن مالحظتها 

،  ناعالالسنوات األولى من عمر الفا  لها طهمية دافة ف  تفور الفا  ف  المجا  الجسدي، والذهن ، واسا●

( طدا  مناسعة ترفد استعداد األفاا  للتعلم ف  هذه EDIواساجتماع ، واللغوي. لذا فان طدا  التفور المعكر )

 المجاسات، وهذا يتاق مع مجم  ما طتى عليه األدب النظري حو  مجاسات تفور الفا .
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راسة، إذ طن هذه الدراسة المسحية تأت  ونتائجها ليس ف  عؤر  تركيز هذه الد امراجعة الدراسات الساعوة ومنهجياته●

ضمن سلسلة متتاععة من الدراسات الساعوة الت  طجراها المركز الوفن  لتنمية الموارد العشرية عهد  تتعع 

وقد استاادت الدراسة الحالية من األدب  مستويات اساستعداد للتعلم عاستددام عينة وفنية من األفاا  ف  األردن.

 ًا.لساعوة وعدافة الت  طشير إليها آناالترعوي للدراسات ا
 

    Early Childhood Education in Jordanتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في األردن         ال1.5 

 

يشير الدعراء والترعويون إلى طن للتعلـيم فـ  مرحلـة الفاولـة المعكـر  دور علـى المـدى الفويـ  فـ  تحسـين تحفـي  

ت طفضــ  وتحســين مهــاراتهم اساجتماعيــة وزيــاد  قــدرتهم علــى التركيــز. كمــا طن نتــائج الفلعــة وحفــولهم علــى درجــا

الدراســات قــد كشــات طن لألفاــا  الــذين يتلوــون عنايــة وتعلــيم جيــدين فــ  ســنواتهم األولــى فرفــًا طكعــر فــ  إنهــاء 

ت الموافنـة الفـالحة وعناء ، وهذا يجعلهم يتمتعون عفـاا إيجاعيةتعليمهم الجامع  واساندماج ف  المجتمع عفريوة 

 .ويساهم ف  تولي  ممارستهم للسلوكيات الشاذ  طو غير الوانونية

 ( 2009–2004مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة/المرحلة األولى) 

( نظـــرًا 2003كــان للفاولـــة المعكـــر  اهتمامـــًا دافــًا فـــ  مشـــروع تفـــوير التعلــيم نحـــو اقتفـــاد المعرفـــة )  

عـــدادهم فـــ  الســـنوات األولـــى مـــن العمـــر، كمـــا طن ألهميـــة هـــذه المرحلـــة  وجـــدوى اساســـتثمار فـــ  تعلـــيم األفاـــا  وا 

تشديص المشاك  والفعوعات والحاجات الدافة ف  مراح  معكر  من عمر الفا  يسه  عالجها ويجنب الفا  

اساناعـال   واأله  والمدرسة والمجتمع مشكالت تدن  التحفي  وضـع  المهـارات اساجتماعيـة والتـأدر فـ  التفـور

 والمعرف .

هـــد  مشـــروع تفـــوير التعلـــيم نحـــو اقتفـــاد المعرفـــة إلـــى إعـــداد الفلعـــة وتزويـــدهم عالمعـــار  والمهـــارات   

والكـاايات الت  تجعلهم قادرين على المشاركة ف  مجتمع اقتفاد المعرفة عكااء ، وتوظي  ما يتعلمونه فـ  الحيـا  

حـــولهم، وقــد اســتفاعت وزار  الترعيــة تفعيــق منحــى متكامــ  لنشــر  اليوميــة ليفــنعوا مســتوع  طفـــض  ألناســهم ولمــن

التعليم وتحسين نوعيته ف  مرحـلة الفاولة المعكر  من دال  مكون "تنمية الفاولـة المعكـر " فـ  المشـروع ، ويشـم  

عـــداد وتـــدريب المعلمـــين والمـــديرين ليفـــعحوا قـــادرين  علـــى ذلـــك المنحـــى منـــاهج األفاـــا  والعـــرامج المودمـــة لهـــم وا 

التعام  مع األفاا  ف  هذه المرحلـة وفــهم دفائفـهم النمائيـة ومراحـ  التفـور لـديهم وتوـدير احتياجـاتهم وعـالج 



27 

 

نوــاف الضــع  لــديهم لتحويــق طقفــى درجــة ممكنــة مــن الــتعلم لهــؤساء األفاــا  عاإلضــافة إلــى امــتالكهم للمهــارات 

ية والغــر  الفــاية المعــد  عفريوــة تشــجع األفاــا  والكاايــات األساســية ، كمــا ويشــم  ذلــك المنحــى العيئــة المدرســ

علــى الــتعلم والتااعــ  والتوافــ  مــع طقــرانهم ومــع العيئــة الفعيعيــة حــولهم وذلــك لتحويــق الغايــة العظمــى وهــ  دعــم 

 استعداد األفاا  للتعلم.

الترعــوي األو  جــاء دور المركــز الــوفن  لتنميــة المــوارد العشــرية فــ  المشــروع امتــدادًا لــدوره فــ  مشــروع التفــوير 

ـــيم، فوـــد قـــام المركـــز دـــال 1988-2003) ـــة  ( وهـــو المتاععـــة والتوي ـــيم نحـــو اقتفـــاد المعرف مشـــروع تفـــوير التعل

ضمان انسجام نتـائج تنايـذ المشـروع مـع عتفميم وتنايذ مجموعة من الدراسات الكمية والنوعية ل (2003-2009)

ـــ  تتمثـــ  فـــ  تزويـــ ـــة واألهـــدا  التـــ  انفلـــق منهـــا والت ـــة ذات موافـــاات تنســـجم الرؤي د المجتمـــع عدعـــرات تعليمي

 وحاجات المجتمع الراهنة والمستوعلية وتلع  متفلعات  التنمية اساقتفادية المستدامة. 

وفــ  هــذا الســياق ســعت وزار  الترعيــة دــال  المرحلــة األولــى مــن عمــر المشــروع إلــى معرفــة مــدى امــتالك األفاــا  

علهــم قــادرين علــى اسانغمــاس فــ  طجــواء التعلــيم مــن دــال  تويــيم ووفـــ  للمهــارات والمعــار  والكاايــات التــ  تج

مستوى استعداد األفاا  ف  الف  األو  األساس  عشك  عام للتعلم عاإلضافة إلى التعر  إلى ععض المتغيـرات 

والوضـع  الت  تؤثر ف  استعداد األفاا  للتعلم، مث  النوع اساجتماع  واسالتحـاق عالروضـة ومسـتوى تعلـيم الوالـدين

 اساقتفادي اساجتماع .

 The Early Yearsاســتددمت الــوزار  دــال  المرحلــة األولــى مــن المشــروع طدا  توــويم الفاولــة المعكــر  )

Evaluation: EYE  لويـاس اسـتعداد األفاـا  للـتعلم والتفـور الـذي حـدث لهـم ععـد التعـرض للمنـاهج وللعــرامج )

 اس  واساجتماع ، وذلك ف  دمسة مجاسات ه : الت  قدمت لهم على المستوى األكاديم  والن

 : تيةوقد مّر قياس اساستعداد للتعلم عاستددام تلك األدا  عالمراح  اآل

   إدراك الناس والعيئة Awareness of Self and Environment 

   اللغة والتواف Language and Communication 

   التفور الجسـم Physical Development 

   المهارات اساجتماعية والسلوك Social Skills and Behavior 

  ة المهارات المعرفي Cognitive Skills 
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( للسياق الثواف  واساجتماع  األردن  وذلك ععـد EYE، تم تكيي  ومواءمة طدا  )2004في عام  (ط 

ضًا التعر  المسح التجريع  الذي ناذه المركز الوفن  لتنمية الموارد العشرية والذي تم من دالله طي

على توفيات المركز الوفن  لتنمية الموارد العشرية والمركز الوفن   على دساسات الفدق لها، وعناءً 

 فـور  تتوزع ف  المجاسات الدمس الساعوـة. 49تتكون ف  مجملها من  األدا لشؤون األسر  طفعحت 

( لتوييم درجة EYEطدا  ) - الترعية والتعليم وعالتنسيق مع وزار  –استددم المركز  ،2004في عام  (ب 

" عمثاعة عيانات 1استعداد األفاا  ف  الف  األو  األساس  للتعلم وقد كانت الدراسة "اساستعداد للتعلم 

الدف المرجع  للمرحلة األولى من المشروع، وقد كان من طهم توفيات الدراسة زياد  معد  اسالتحاق 

نشاء الر ف  رياض األفاا  من دال  اساستمرار ف  عمليات  ض ودعم نوعية التعليم فيها ياعناء وا 

عادتيار عرامج ترعوية متميز  لرياض األفاا  ودافة للمنافق الاوير  والنائية لضمان تحويق المساوا  

ف  نوعية العرامج الترعوية المودمة لألفاا ، والحرص على اسالتزام عتجهيز المدارس عك  ما يلزمها 

عداد  حتى تكون عيئة فاعلة للتعلم، عحيث يتم مراعا  الاروق الاردية عين األفاا  ف  جميع المجاسات، وا 

 Alاألفاا  عفريوة تلع  حاجاتهم وتجعلهم قادرين على متاععة التعليم المدرس  ف  المستوع  )

Hassan, 2004.) 

لتغير ف  لوياس ا  " عاستددام ناس األدا 2قام المركز عتنايذ دراسة "اساستعداد للتعلم  ،2007في عام  (ج 

استعداد الفلعة للتعلم ف  المجاسات الدمسة ععد تنايذ التددالت الترعوية المدتلاة للمشروع عاإلضافة 

إلى التعر  إلى ععض المتغيرات الت  تؤثر ف  استعداد األفاا  ف  الف  األو  للتعلم مث  النوع 

توى تعليم الوالدين اساجتماع  )الجنس( واسالتحاق عالروضة ونوع الروضة)حكومة، داص( ومس

والوضع اساقتفادي اساجتماع . وقد طوفت الدراسة عضرور  التحوق من طن مناهج الرياض تنسجم مع 

المعايير الوفنية ومع التعاين ف  حاجات األفاا  والمظاهر المتنوعة الالزمة لتفورهم، ودافة تلك 

 (.Al-Hassan, 2008الائة من األفاا  والت  فنات طنها غير مستعد  للتعلم)
 

)الوياس األو (  2004( موارنة عين استعداد األفاا  ف  الف  األساس  للتعلم ف  العام 1ويوضح الجدو  )

(، الت  تفن  األفاا  تععًا  EYEيم الفاولة المعكر  )ي)الوياس الثان ( وذلك عاستددام طدا  تو 2007والعام 

 ساستعدادهم للتعلم إلى طرععة مستويات ه : 
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 )على الموياس طو طحد طععاده(. 1.5: معد  عالمة الفا  طق  من عدغير مست -

وطق  من  1.5: معد  عالمة الفا  طكعر من طو يساوي في طور تطوير مهارات االستعداد للتعلم -

 )على الموياس طو طحد طععاده(.  2.5

اس )على الموي 3.5وطق  من  2.5: معد  عالمة الفا  طكعر من طو يساوي مستعد بشكل جزئي -

 طو طحد طععاده(.

 )على الموياس طو طحد طععاده(. 3.5معد  عالمة الفا  طكعر من  :مستعد بشكل كامل -

 

ستعداد أطفال الصف األول األساسي باستخدام التعلم األربعة اللمستويات المئوية التكرارات والنسب . 1 جدول
 2007و  2004( في عامي  EYEيم الطفولة المبكرة )يأداة تق

 المستوى
2004 2007 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد
 0.2 6 0.2 7 غير مستعد. 1         

 6.0 219 6.5 234 تطوير المهارات. 2
 54.2 1989 57.7 2078 مستعد جزئيًا . 3
 39.6 1458 35.6 1281 مستعد. 4

 100 3672 100 3600 المجموع       
 

 عم من اليونيسي  عتنايذ دراسة تجريعية هدفت إلى تكيي  طدا  التفور المعكر، قام المركز وعد2008في عام 

(EDI:Early Development Instrument لى التعر  على دساسات الفدق ( لتناسب العيئة األردنية وا 

م طدا  والثعات لهذه األدا  ، وذلك عناًء على رغعة وزار  الترعية وعتوفية من العنك الدول  عالتحو  إلى استددا

، وذلك ععد طن يتم التعر  على مميزات طدا  التفور EYE طدا كعدي  عن لوياس اساستعداد للتعلم التفور المعكر 

المعكر وجدوى استددامها من ناحية عملية ف  العيئة األردنية، عاإلضافة إلى مدى قدرتها على قياس جوانب 

 استعدادا لددو  الف  األو  األساس . التفور المدتلاة لدى األفاا  ف  مرحلة رياض األفاا  

حو  قدر  األدا  ف  الكش  عن مستويات اساستعداد للتعلم لدى عينة  إيجاعيةوقد قدمت نتائج الدراسة دساسات 

إذ توفرت لألدا  دساسات فدق المحتوى وفدق العناء والفدق المرتعف عمحك. كما تمتعت األدا   الدراسة،

عاد  اسادتعار. و عمستويات موعولة من ثعات اسا طوفت الدراسة تساق الدادل  وثعات التفحيح وثعات اسادتعار وا 
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ستددام طدا  التفور المعكر ف  دراسات توييم اساستعداد للتعلم الت  تنوي الوزار  تنايذها مستوعال ععد مراجعتها اع

 (. 2008وتنويحها والتوسع عإنشاء رياض األفاا  ف  كافة منافق المملكة )ععاعنة وحامد،

 2010ف  عام  إجراؤها، تم إجراء دراسة اساستعداد للتعلم عاستددام طدا  التفور المعكر، واعتعر 2010وف  عام 

للمرحلة الثانية من مشروع تفوير التعليم نحو اقتفاد المعرفة ف   (Base line Studyعمثاعة دراسة قاعدية )

الفاولة المعكر . وقد قام المركز عتنايذ الدراسة من حيث مجا  قياس استعداد األفاا  للتعلم ضمن مكون تنمية 

عداد تورير الدراسة وعود ورشة عم   ددالها إلى الحاسوب وتحليلها وا  جمع عيانات المسح على المستوى الوفن  وا 

ف  الوزار  عحضور الجهات المعنية ومناقشة منهجية ونتائج الدراسة، وذلك ف  سياق حرص المركز على متاععة 

 ظي  الدراسات الت  يناذها ف  تحسين جود  النظام الترعوي.وتو 

 (2015–2010مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة / المرحلة الثانية ) ●

التفوير  طهدا ف  افار تنايذ الدفة اساستراتيجية الوفنية للتعليم من اج  تحويق طفلوت وزار  الترعية والتعليم و 

« التعليم نحو اقتفاد المعرفة تفوير»المرحلة الثانية من مشروع زمنية محدد   النوع  للتعلم وعلى مراح 

والتوييم  المشروع من دمسة مكونات تشم  تأسيس نظام وفن  للتفوير معن  على المدرسة، والمتاععةويتكون 

الت  تركز على  والتفوير المؤسس ، وتفوير التعليم والتعلم، وتفوير ععض العرامج وه  عرامج الفاولة المعكر 

تنمية اساستعداد للتعلم وتتضمن عد  محاور ه  : الكااء  المؤسسية، والتنمية المهنية لمعلمات ومشرف  رياض 

األفاا  والوائمين على رياض األفاا  الحكومية، والتوسع ف  تأسيس رياض الفاا  لتشم  الفعوة الاوير . كما 

العيئة  مج الترعية الدافة، وطما المكون الدامس فهو تحسينعرامج التعليم المهن  وعرايتضمن هذا المكون 

  التعلمية التعليمية.

ومن المالحظ طن مشروع تفوير التعليم نحو اقتفاد المعرفة عمرحلتيه األولى والثانية قد طولى اهتمامًا دافًا 

لت  تدعو إلى ضرور  اساستثمار للتعليم ف  مرحلة الفاولة المعكر  وذلك انسجامًا مع التوجهات العالمية والوفنية ا

ف  المراح  األولى من العمر لتعظيم فرص اإلفاد  من هذا اساستثمار على المستويين الاردي  اإلنسانف  

 والمجتمع .  

 "  Readiness to Learn" وقد جاء تنايذ المركز للدراسة الحالية " اساسـتعداد للـتعلم عاسـتددام طدا  تفـور الفاـ 

ه دال  المرحلة الثانية للمشروع حيـث مـن الماتـرض طن يوـوم المركـز عالمتاععـة والتويـيم للتـدادالت انسجامًا مع دور 
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(، وستكون نتـائج هـذه الدراسـة التـ  تناـذ 2015–2010الترعوية المدتلاة الت  ستفعوها وزار  الترعية دال  الاتر  )

للمرحلة الثانية من مشروع تفوير التعليم حيث عدعم من اليونيسي  عمثاعة  قياس طول  ف  مجا  اساستعداد للتعلم 

التــ  تســه  علـى وزار  الترعيــة قيـاس التغيــر فــ   Base line Dataتـوفر نتــائج الويـاس عيانــات الدـف المرجعــ  

تفور األفاا  الناتج عن تفعيق التدادالت الترعوية وذلك دال  الاتر  الزمنية الاافلة عين الويـاس األو  والويـاس 

 التال  له.

ويوترح مفورو األدا  وعناًء على تجارب ودعرات دو  ومجتمعـات طدـرى اسـتددام واحـد  مـن الفـرق اآلتيـة لتكـوين 

 العيانات الواعدية:

 عاإلضافة إلى استددام متوسفات طداء األفاا . Cut-off Scoresاستددام عالمات الوفع . 1

ف  حالة عـدم وجـود عيانـات سـاعوة عـن  Normative Cut-off Scores  استددام عالمات الوفع المعيارية. 2

 طداء األفراد.

وعاإلضافة إلـى التعـاين فـ  مسـتويات الويـاس عاسـتددام طدا  التفـور المعكـر والمتغيـرات التـ  تتناولهـا لتحديـد درجـة 

استعداد األفاا  للتعلم على المستوى الوفن ، فـيمكن طيضـًا التعـر  علـى تجـارب مجموعـة كعيـر  مـن الـدو  التـ  

للــتعلم عمـن هـم فـ  مثـ  عمـرهم فـ  دو  طدــرى،  فـ  اساردنسـتددمت هـذه األدا  لموارنـة درجـة اسـتعداد األفاـا  ا

 عاإلضافة إلى اساستااد  من دعرات ععض الدو  المتودمة ف  دعم استعداد األفاا  للتعلم.

 هـدف الدراسـة 1.6    

على المستوى الوفن   عع تفور مرحلة الفاولة المعكر تحرص وزار  الترعية والتعليم عالتعاون مع اليونيسي  ف  تت

من دال  الوياس الدوري والمتكرر لمستوى استعداد األفاا  ف  المملكة للتعلم ف  المجاسات الدمسة الت  ذكرت 

ساعوًا. وعالتال  السع  نحو تفميم وادتيار العرامج التعليمية والمناهج الت  تناسب مجموعات األفاا ، وذلك ف  

ذلك و فة المدارس؛ ف  الري  والمدينة، وف  طقاليم الشما  والوسف والجنوب، وف  مدارس الذكور واإلناث. كا

ف   طدائهمعغرض مساعد  األفاا  ساكتساب المعار  والمهارات واساتجاهات الالزمة لتحسين مستوى ونوعية 

األفاا  من دال  تتعع آثار عرامج تنمية السنوات الدراسية الالحوة. كما وتهتم الوزار  عوياس التغير ف  تفور 

 .الفاولة المعكر  على تفور األفاا  
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 وبشكل أكثر تحديدًا حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟المدرس الملتحوين ف  الف  األو  األساس  للتعلم  استعداد األفاا ما مستوى . 1

ف  مستوى اساستعداد للتعلم لدى األفاا   α= 0.05ى الدسالة جد فروق ذات دسالة إحفائية عند مستو تو ه   .2

)ذكر، طنثى(، المنفوة  الملتحوين ف  الف  األو  األساس  ُتعزى ألي من متغيرات الدراسة: جنس الفا 

، نوع/السلفة )نعم، سا( الجغرافية )شما ، وسف، جنوب(، موقع المدرسة )ري ، مدينة(، اسالتحاق عالروضة

، ، مستوى تعليم األماألب الروضة )دافة، حكومية(، مستوى دد  األسر ، مستوى تعليمالمشرفة على 

 ؟وجنسية الفا 

عين مستوى اساستعداد للتعلم لدى  α= 0.05وجد عالقة ارتعافيه ذات دسالة إحفائية عند مستوى الدسالةته   .3

ا  عالروضة، المستوى التعليم  ،التحاق الف األفاا  الملتحوين ف  الف  األو  األساس  مع حجم األسر 

 ؟للفا  للوالدين ، ممارسات الفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية ، والمستوى اساقتفادي واساجتماع 

 ؟لدى الفاا  الذين لديهم مشكالت دافةما مستوى اساستعداد للتعلم  5.

ساستعداد للتعلم عين األفاا  ف  مستوى ا α= 0.05وجد فروق ذات دسالة إحفائية عند مستوى الدسالة ته  6. 

 الذين لديهم مشكالت دافة واألفاا  الذين ليس لديهم مشكالت دافة؟

 ، وف  طية مجاسات ؟ 2014 و 2010 يناساستعداد للتعلم عين العامه  يوجد تغير ف  مستوى  .7

 ؟ 2014. ما العوام  الت  ترتعف عاساستعداد للتعلم لدى األفاا  ف  األردن ف  عام 8

 ه  يوجد طثر لعرنامج رفع اساستعداد للتعلم الذي ناذته الوزار  على استعداد األفاا  للتعلم؟ .9

 

 الدراسـة محددات 1.7    

 :اآلت  عتتحدد إمكانية تعميم النتائج 

حيــث طن ععــض  ؛فــ  هــذه الدراســة دفــائص العينــة التــ  ادتيــرت: تتحــدد إمكانيــة التعمــيم ع العينــة .1

  ساعتعار عند ادتيار العينة مث  متغير جنسية الفا . الدفائص لم تؤدذ عا
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 إمكانيــةلــذا فــان  1الدراســة فــ  دراســة ســاعوة طدا تــم التحوــق مــن فــدق وثعــات  (:EDIأداة الدراســة ) .2

التـــ  تـــم التحوـــق منهـــا  عالدفـــائص الســـيكومترية ألدا  التفـــور المعكـــرالتعمـــيم فـــ  هـــذه الدراســـة تتحـــدد 

ســة حســاب معــامالت الثعــات لمجــاسات األدا  عاســتددام عيانــات الدراســة الحاليــة وتــم فــ  هــذه الدرا ســاعوًا.

 ن ساحوًا، وعليه فان تعميم النتائج يتوق  على مستوى ثعاتها.والت  ستعيّ 

المعلمـات عاألفاـا   /معرفـةمن المتوقع وجود ادتالفـات فـ  مسـتوى دعر  خبرات المعلمات باألطفال: .3

   على مستوى معرفة المعلمة عالفا  الذي ظهر ف  عينة الدراسة.لذا فان دقة المعلومات يتوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
(.148(.دراسةتجريبيةألداةالتطورالمبكر.سلسلةمنشوراتالمركزالوطنيلتنميةالمواردالبشرية)2008عبابنه&حامد.)

 األردن:عمان.
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جراءاته  االفصل الثاني: منهجية الدراسة وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

جراءاتهامنهجية الدراسة  .2  وا 

ال  جاء تنايذ هذه الدراسة عدعم من اليونيسي  ف  سياق دور المركز الوفن  لتنمية الموارد العشرية د

المرحلة األولى والثانية من مشروع تفوير التعليم نحو اقتفاد المعرفة وهو توويم التددالت الترعوية المدتلاة الت  

يتم تفعيوها لتفوير النظام الترعوي ف  األردن وتوجيه مدرجاته من الفلعة للتااع  اإليجاع  والعناء ف  مجتمع 

 اقتفاد المعرفة.

هجية الت  يتععها المركز على توويم المددالت والمدرجات والعمليات لضمان تنايذ ويووم نموذج التوويم والمن

( والت  تنعثق 2015- 2009العرامج المدتلاة كما دفف لها وعما ينسجم مع الدفة اساستراتيجية لوزار  الترعية )

 من الدستور وقانون الترعية والتعليم.

 : 2مجـتمع الدراسـة وعـينتها2.1 

 

الدراسة من جميع األفاا  الملتحوين ف  الف  األو  األساس  دال  العام الدراس   تأل  مجتمع

مدرسة من مدتل  مدارس  250فا  وفالة تم ادتيارهم من  6019، طما حجم العينة فود علغ 2013/2014

 المملكة عفريوة عشوائية فعوية.

عحيث مثلت الموقع تم ادتيار المدارس  تمت عملية ادتيار عينة الدراسة على مرحلتين: ف  المرحلة األولى 

ومن ثم تم ، وجنس المدرسة )ذكور، إناث( ومديرية الترعية والتعليم، واإلقليم )شما ، وسف، جنوب( ري ، مدينة()

( 5( و )4( و )3( و )2وتعين الجداو  ). ف  المرحلة الثانية ةعفريوة عشوائي مدرسة ك  من فا  25 ادتيار

وسف، جنوب(، وموقع المدرسة  والمنفوة الجغرافية )شما ،حسب متغير جنس الفا ، توزيع عينة الدراسة ع

 .)ملتحق، غير ملتحق( واسالتحاق عالروضة، )ري ، مدينة(

 

 

                                                           
2
 عدمالتطابقفيحجمالعينةوفقاللمتغيراتناتجعنالقيمالمفقودةلبعضالحاالتفيبعضالمتغيرات.
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 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير جنس الطفل2جدول )

 %النسبة المئوية  العدد جنس الطفل
 50 2974 ذكور
 50 2979 إناث

 100 5953 المجموع
 

 ) اإلقليم(ةالجغرافي المنطقة(: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير 3جدول )

 النسبة المئوية % العـدد اإلقـليم

 29.5 1777 شمال
 47.9 2885 وسط
 22.5 1357 جنوب
 100 6019 المجموع

 

 )ريف، مدينة( (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الموقع4جدول )

 ية %النسبة المئو  العـدد الموقع

 55.1 3318 مدينة
 44.9 2701 ريف

 100 6019 المجموع
 

 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير االلتحاق بالروضة5جدول )

 النسبة المئوية % العـدد االلتحاق بالروضة

 80.8 4588 ملتحق
 19.2 1093 غير ملتحق
 100 5671 المجموع
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 أدوات الدراسة :2.2 

 

 حالية طدا  واحد  ه  األدا  الرئيسة وتسمى طدا  التفور المعكر، وفيما يل  نعذ  عنها.استددمت الدراسة ال
 

 Early Development Instrument ( EDI )أداة التطـور المبكـر  ○
من قع  دعير  الفاولـة  2000طدا  التفور المعكر ه  األدا  الرئيسة ف  الدراسة ، وقد فورت هذه األدا  ف  عام 

ف  مركز اوفورد لدراسـات الفاولـة  (Dan Offord)والدعير دان افورد  (Magdalena Janus) انسماجدلينا ج

عهــــــــــد  قيــــــــــاس اســــــــــتعداد األفاــــــــــا  للــــــــــتعلم فــــــــــ  المدرســــــــــة عاعتعارهــــــــــا موياســــــــــًا جمعيــــــــــًا يركــــــــــز علــــــــــى طداء 

، ويمكـن اعتعـار طنهـا طدا  عمليـة مـن حيـث Population-based measure for communitiesالمجموعـات

اسها لودر  األفاا  على تحويق المتفلعات المدرسية المتنوعة مث  اإلفـاد  مـن النشـافات التـ  تناـذ فـ  المدرسـة قي

واإلفـــغاء للمعلمـــة والتعـــاون مـــع اآلدـــرين واسانتظـــام فـــ  الســـلوك، كمـــا وقـــد تـــوفرت لـــألدا  دساسات فـــدق وثعـــات 

، (68، 89علـغ ثعاتهـا علـى الفلعـة األردنيـين ) ، كمـافـ  كنـدا األفاـا مناسعة عند تجريعها على عينـات كعيـر  مـن 

 عاإلضافة إلى طن الدفائص السيكومترية لاوراتها معوولة، وعشك  عام تتميز طدا  التفور المعكر عما يل :

 . المساعد  ف  قياس طداء مجموعات من األفاا 

 عداد األفاـا  للـتعلم توفير نتائج مناسعة ومتنوعة يمكن استددامها لتحديد موافن الوو  والضـع  فـ  اسـت

 على مستوى مجموعات مدتلاة من األفاا .

  تــوفير معلومــات حــو  التعــدد والتنــوع فــ  مســتويات مجموعــات األفاــا  الموجــود  فــ  مجتمــع مــا، ممــا

 يسه  عملية التدفيف وادتيار العرامج الت  من شأنها طن تحسن نوعية المدرجات من هؤساء األفاا .
 

( فوـر  علـى دمسـة مجـاسات رئيسـة عاإلضـافة إلـى 104( لـألدا  وعـددها )Core items) تتـوزع الاوـرات األساسـية

ثـــالث مجموعـــات مـــن األســـئلة التـــ  تســـأ  عـــن دعـــرات الفاـــ  قعـــ  المدرســـة والمهـــارات التـــ  يمتلكهـــا والمشـــاك  

ــذلك فــإن للجهــة التــ  تريــد اســتددام األدا  الحريــة فــ  إضــافة جميــع طو ع عــض هــذه الدافــة التــ  يعــان  منهــا، ل

(، عحيـث سا يـتم Offord Centerاألسئلة إلى الاورات الرئيسة عالتشـاور مـع فريـق إعـداد األدا   فـ  مركـز طوفـرد )

( عينـة 6ويوضح الجـدو  ) تفحيح هذه األسئلة طو احتساب عالمتها ضمن عالمة الفا  ف  طي من المجاسات.

 من فورات األدا .
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 لة من الفقرات ألداة التطور المبكرالمجاالت الرئيسة الفرعية وأمث. 6جدول 

 أمثلة من الفقرات المجاالت الفرعية EDIمجاالت 

 الصحة

 الجسمية

  اساستعداد الجسم  لليوم الدراس 

  اساستوال  الجسم 

 .يف  إلى المدرسة جائعًا 

  يظهر توازنا وتآزرًا ) يتحرك دون اساففدام

 عاألشياء(

 قادر على التحكم عاألشياء 

 ماعيةالكفاية االجت

 الكااية اساجتماعية عشك  عام  قادر على اسانسجام مع طفاا  آدرين 

 المسؤولية واساحترام  يتحم  مسؤولية طفعاله 

 اساتجــاه للتعلم   يعم  عاستواللية 

  اساستعداد ساكتشا  طشياء جديد  . لديه شغ  ساكتشا  طشياء جديد 

 النضج

 االنفعالي

 ) العاطفي(

 جتماع السلوك التعاون  واسا  .يساعد األفاا  اآلدرين طثناء تعرضهم لمحنه 

 سلوك الرهعة والولق  .يعدو عليه عدم السعاد  والحزن واساكتئاب 

 المظهر الحزين  .يشترك ف  مشاجر  جسدية 

 النشاف المارف وعدم اسانتعاه  .سا يستفيع الجلوس عهدوء 

التطور المعرفي 

 واللغوي

   معادئ الوراء  اسمه. قادر على كتاعة 

  اساهتمام عالوراء  والحساب واستددام

 الذاكر .

  ًيهتم عاأللعاب الت  تتضمن طرقاما. 

 الوراء  المتودمة   قادر على قراء  جم. 

  معادئ الحساب   (.20) قادر على العد حتى 

مهارات التواصل 

 والمعرفة العامة

 قادر على التواف  مع الوالدين.  ) سا يوجد مجاسات فرعية (

 در على التواف  مع األدو  واألدوات.قا 

 .قادر على التواف  مع زمالئه 
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( سـنوات مـن قــع  المعلـم طو المرعـ  المدـتص 6-4( لتوييم استعداد األفاا  للتعلم من عمر )EDIوتستددم طدا  )

ــة مــع عدايــة الافــ  الثــان  مــن الســنة الدراســية وهــذا مــن شــأنه طن يتــيح الارفــة للمعلــم ليتعــر  علــى  فــ  الفاول

 األفاا  من حيث استعدادهم للتعلم ف  مجاسات تفور الفا  وه : 

وعــناس الوقــت يضــمن طن األفاــا  قـــد طلاــوا األجــواء الجديــد  فــ  مدرســـتهم واســتفاعوا التااعــ  مــع المثيـــرات     
 (.Janus & Offord, 2007واألنشفة المودمة لهم عتلوائية وعاوية) 

 ن ف  توييمه للفا  عالدلي  الداص عتفعيق طدا  التفور المعكر والذي يحتوي على توضيحط ويمكن للمعلم طن يستعي

لجميع فورات األدا  من حيث وف  األداء المناظر لك  تودير من توديرات السلم المستددم ف  الاورات،  وتافي ط 

 لحالة ك  فا . مما يساعد المعلم على تكوين فهم طفض  للاور  وعالتال  ادتيار التودير المالئم

ـــتعلم مـــن افتـــراض طن قـــدر  الفاـــ  علـــى تحويـــق المتفلعـــات  تنفلـــق طدا  التفـــور المعكـــر فـــ  قياســـها لالســـتعداد لل

المدرسية وعلى اساستااد  من الممارسات واألنشفة التعليمية التعلمية داد  المدرسة تعكس درجة استعداده للـتعلم، 

 امها: لذا فيمكن تحويق األهدا  اآلتية عند استدد

  توييم مجموعات متعاينة من األفاا  ف  مجتمعات مدتلاة سـواء كـان ذلـك علـى نفـاق ضـيق مثـ : المـدارس

على نفاق واسع يشم  مجموعات من األفاا  ذات المستويات المتعاينة عشـرف اسـتددام  موالمدن المتجاور  ط

 طساس منفو  وواضح لتكوين تلك المجموعات.

 لوياس التفور لديهم ف  المهارات والمعار  والكاايات ضمن معايير محدد . زمنمتاععة األفاا  ععر ال 

 .التنعؤ عأداء األفاا  ف  المرحلة األساسية الدنيا والوسفى 

   الفحة الجسمية Physical well-being and well being 

   الكااية اساجتماعية Social Competence 

    النضج اساناعال Emotional Maturity 

   التفور المعرف  و اللغوي Language & Cognitive development 

   مهارات التواف  والمعرفة العامة Communication skills &  General knowledge 
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وعلــى الــرغم مــن انــه يمكــن اســتددام طدا  التفــور المعكــر لتحديــد الحاجــات الدافــة لألفاــا  إسا طنهــا ليســت طدا  

نما تعم  كمؤشر يعكس الوضع الفح  لألفاا   Not a Clinical Diagnostic Toolتشديص سريريه ) (، وا 

 متفلعًا ساعوًا ألي فا  قع  ددو  المدرسة. دعمن دال  درجة امتالكهم لععض المهارات والكاايات الت  تُ 

تركـز األدا  عشــك ط عــام علـى وفــ  وموارنــة طداء مجموعـات متنوعــة مــن األفاـا  فــ  مجتمــع مـا، حيــث تســتددم 

المدتلاــة التــ  تويســها األدا  لتحديــد نســعة األفاــا  فــ  كــ  مســتوى مــن مســتويات  األععــادألفاــا  علــى عالمــات ا

اساستعداد للتعلم وذلك لتعظيم الاائد  الت  يمكن طن يحووها األفاـا  فـ  المدرسـة، ويـتم تفـني  كـ  مجموعـة مـن 

  مسـارين حيـث يـد  كـ  مسـار علـى األفاا  ععـد تفعيـق األدا  عحسـب درجـاتهم علـى متفـ  اساسـتعداد للـتعلم فـ

 طي طنه يمكن التعام  مع نتائج طدا  التفور المعكر على مستويين: درجة استعداد األفاا  للتعلم،

  ( مستوى كليMacro level )  مث  موارنة مسـتوى اساسـتعداد لـدى طفاـا  المدينـة عمسـتوى اساسـتعداد

 لدى طفاا  الريـ .

 ( ــي ارنــة مســتوى اساســتعداد لــدى طفاــا  مدرســة معينــة عمســتوى مثــ  مو( Micro levelمســتوى جزئ

 اساستعداد لدى طفاا  مدرسة طدرى مجاور .

ـــــتعلم هـــــذه مـــــن دـــــال  درجـــــات قفـــــع ) ـــــات Cut-offوتعـــــّر  مســـــتويات اساســـــتعداد لل ـــــار  عـــــن المئين ( وهـــــ  عع

(Percentiles المئـين :)10 (p10والمئـين ،)25  (p25والمئـين ،)75 (p75 والمئـين ،)90 (p90  ويظهـر فــ ،)

( تمثيـــ  لتفـــني  األفاـــا  فـــ  مســـارين وطرعـــع مســـتويات عحســـب عالمـــاتهم عنـــد تفعيـــق طدا  التفـــور 1الشـــك  )

 المعكر.

 تصنيف األطفال بحسب عالماتهم عند تطبيق أداة التطور المبكر. 1شكل 

 

 

 

 

 

10 15 50 25 

 

 مستعدين جداً                               مستعدين                      في خطر    غير مستعدين          

          75-100%                               25-75%                      10-25%        10% 

أطفال في المسار السليم                         أطفال ليسوا في المسار السليم                              
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 يق طدا  التفور المعكر.األفاا  على متف  اساستعداد للتعلم عند تفع نتائج ( توزيع7ويوضح الجدو  )

 األطفال على متصل االستعداد للتعلم عند تطبيق أداة التطور المبكرنتائج (: توزيع 7جدول )

 

 طفاا 

           ف  المسار السليم 

On track Children 

 أطفال

 مستعدين جدًا للتعلم       

 Very ready to 

learn 

كعر وهم مجموعة األفاا  الذين تكون عالماتهم ط

عمعنى طن األفاا  الذين فناوا  (،75من المئين )

عحسب هذه األدا  على طنهم مستعدين جدًا للتعلم 

% من األفاا  طداًء ف  المجتمع 25هم طفض  

 الذي فعوت فيه األدا .

 أطفال 

       مستعدين للتعلم

Ready 

 to learn 

 

وهم مجموعة األفاا  الذين توع عالماتهم عين 

(، عمعنى طن األفاا  25والمئين ) (75المئين )

الذين فناوا عحسب هذه األدا  على طنهم مستعدين 

% من األفاا  الذين 50للتعلم يشكـلون ما نسعته 

 فعوت عليهم األدا  ف  ناـس المجتمع. 

 

  طفاا  ليسوا ف  المسار السليم

Not On track Children 

 

 أطفال

في خطر            

Children 

 at Risk 

وهم مجموعة األفاا  الذين توع عالماتهم عين 

(،طي طن األفاا  الذين 10( والمئين )25المئين )

نعدهم ف  وضع دفر عحسب هذه األدا  يشكلون 

% من األفاا  الذين فعوت عليهم 15ما نسعته 

 األدا  ف  ناـس المجتمع. 

 أطفال 

غير مستعدين         

Vulnerable 

Children 

 

فاا  الذين توع عالماتهم دون وهم مجموعة األ

% 10(، عمعنى طنهم يشكـون ما نسعته 10المئين )

من األفاا  الذين فعوت عليهم األدا  ف  ناـس 

 المجتمع.
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( وطولئك الذين P90) 90 ( تعرياا للدفائص المميز  لألفاا  الذين تزيد درجاتهم عن المئين8ويوضح الجدو  )

 (:Janus,2006على ك  ععد من طععاد طدا  التفور المعكر )( p10) 10تو  درجاتهم عن المئين 

وأولئك الذين تقل درجاتهم   90(: تعريف للخصائص المميزة لألطفال الذين تزيد درجاتهم عن المئين8جدول )
 على كل أبعاد أداة التطور 10عن المئين 

 أبعاد
 األداة  

 خصائص األطفال 
 90 الذين تزيد درجاتهم عن المئين

 األطفال خصائص 
 10الذين تقل درجاتهم عن المئين 

 

 

 المهارات 

 االجتماعية

 

سا يوجد لدى الفا  مشكلة على اإلفالق 

ف  العم  واللعب مع األفاا  اآلدرين، 

واثق عناسه ويحترم اآلدرين وليس لديه 

مشكالت ف  إتعاع الروتين الفا  

 ومتمكن من السلوك اساجتماع .

ساجتماعية عفـور  عامـة، ولديـه لدى الفا  ضع  عالمهارات ا

مشـكالت جديـة فـ  التعامـ  مـع األفاـا  اآلدـرين، وكـذلك فــ  

تعاعه الروتين الفا ، واكتسـاعه  قعوله المسؤولية عن طفعاله، وا 

احترام األفاـا  اآلدـرين والعـالغين، وثوتـه عناسـه وضـعف طفعالـه 

 واستجاعته للتغييرات وضع  قدرته على العم  عاستواللية.

 تمهارا

االتصال  

 والمعرفة العامة

ــــاز  مــــع  ــــدى الفاــــ  مهــــارات اتفــــا  ممت ل

األفاــــــا  اآلدــــــرين والعــــــالغين، ويمكــــــن طن 

 يروي قفة، وليس لديه مشكلة ف  الكالم.

ياتور الفاـ  لمهـارات اساتفـا  والكـالم، ويواجـه فـعوعات فـ  

ـــه،  التحـــدث مـــع اآلدـــرين وفهمهـــم وكـــذلك فـــ  فهـــم اآلدـــرين ل

 مة.وياتور للمعرفة العا

 المهارات 

 االنفعالية

سا يعــــان  الفاــــ  مــــن الولــــق والعدوانيــــة طو 

الســــــلوك اسانــــــدفاع ، ولديــــــه الوــــــدر  علــــــى 

التركيـــــــز، وفـــــــ  العـــــــاد  يســـــــاعد األفاـــــــا  

 اآلدرين.

عــاد  مـــا يواجــه الفاـــ  فــعوعات فـــ  إدار  الســلوك العـــدوان ، 

وعــاد  مــا يكــون غيــر مفيــع طو متمــرد وغيــر منتعــه وانــدفاع ، 

ـــى توـــديم المســـاعد  لآلدـــرين،  وعـــاد  مـــا ـــادر عل ـــر ق يكـــون غي

 ويكون تعيسًا عندما يتركه الوالدين.

 المهارات 

اللغوية 

 والمعرفية

 

ــــــدى الفاــــــ  اهتمــــــام عالكتــــــب، وعــــــالوراء   ل

والكتاعـــة وعالرياضـــيات، ويـــتمكن مـــن كتاعـــة 

وقــراء  الجمــ  العســيفة والمركعــة ويســتفيع 

 عد وترتيب األعداد واألشكا  الهندسية.

لدى الفا  مشكالت ف  الوراء  والكتاعة والحساب، وليس لديـه 

الوـــدر  علـــى قـــراء  وكتاعـــة الكلمـــات العســـيفة وغيـــر مهـــتم فـــ  

المحاولة وسا يستفيع رعف األفوات عـالحرو  ويواجـه فـعوعة 

 وف  إدراك وموارنة األرقام . 20ف  تذكر األشياء والعد لغاية 



43 

 

 أبعاد
 األداة  

 خصائص األطفال 
 90 الذين تزيد درجاتهم عن المئين

 األطفال خصائص 
 10الذين تقل درجاتهم عن المئين 

 الصحة 

 الجسمية

 

للتعام  مع اليوم  الفا  مستعد جسمياً 

المدرس ، وعفور  عامة يكون مستواًل 

 ولديه مهارات حركية ممتاز .

ـــة غيـــر مالئمـــة، وفـــ  ععـــض األوقـــات  مهـــارات الفاـــ  الحركي

 يكون متعب طو جائع طو ثوي  الحركة وفاقته العامة ضعي .

 المنطق

 والتفكير 

 

تظهر عالمات المنفق والتاكير على 

رقمية                             الفا ، إذ طن لديه مهارات

متميز  ومميز ف  الوراء  والكتاعة واهتمام 

عالموسيوى والانون وتظهر عليه عالمات 

 اإلعداع وح  المشكالت.

سا تظهر على الفا  عالمات التميز ف  مجاسات الحساب طو 

الوراء  والكتاعة، وليس لديه اهتمام عالموسيوى والانون طو 

ويواجه فعوعات ف  ح  المشكالت عفرق ممارسة الرياضة 

 إعداعية

 

ومن الجدير ذكره انه تم إضافة فورات على األدا  وذلك عهد  جمع عيانات سياقية إضافية ساستددامها ف  إجراء 

 1ععض التحليالت اإلحفائية الت  قد تساعد ف  تحديد عالقة اساستعداد للتعلم عتلك المتغيرات، ويعين الملحق 

 ت.هذه الاورا

 إجراءات الدراسة : 2.3 

تم إعداد موترح فن  لوف  منهجية الدراسة واعتماده من قع  اليونيسي  عمساعد  لجنة فنية تم تشكيلها من . 1

 قع  اليونيسي  لهذا الغرض.

  تم تحديد إفار المعاينة الذي سيتم استددامه ف  الدراسة، ومن ثم اساستااد  من قاعد  العيانات المتوافر  حو . 2

فلعة الف  األو  األساس  ف  وزار  الترعية سادتيار عينة وفنية مالئمة للحكم على درجة استعداد الفلعة ف  

 المدارس األردنية للتعلم.
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تم مراسلة وزار  الترعية والتعليم ساعتماد مجموعة من المشرفين الترعويين طفحاب الدعر  ف  مجا  الفاولة . 3

تيار هؤساء المشرفين من مدتل  مديريات الترعية ف  المملكة عأقاليمها الثالثة: المعكر  والمرحلة، وقد تم اد

 الشما ، والوسف، والجنوب(.

تم إعداد دلي  داص للمشرفين يحتوي نسدة من طدا  التفور المعكر ودليلها عاإلضافة إلى جميع المعلومات . 4

 الالزمة للتفعيق وتم تزويدهم عها. واإلرشادات

طدا  الدراسة وعواقع نسدة لك  فالب عحيث تحتوي هذه النسدة على ملفق داص يحتوي اسم تم تجهيز . 5

المدرسة ورقمها الوفن  والمديرية عاإلضافة إلى رقم تعريا  للفالب ف  مدرسته وذلك لضعف العدد المفلوب من 

 المدرسة وفوًا للعيانات الت  تم الحفو  عليها من وزار  الترعية.

اات دافة عك  مشر  عما ينسجم مع العينة الدافة عه، والت  ه  جزء من العينة الكلية تم تجهيز مغل. 6

للدراسة، عحيث يحتوي مغل  المشر  على مغلاات منافلة دافة عك  مدرسة سيزورها المشر . يحتوي ك  

لمة لتودير مغلق من هذه المغلاات على العدد المناسب من اساستعانات ومن دلي  األدا  الذي ستستددمه المع

 درجة استعداد األفاا  للتعلم عاستددام طدا  التفور المعكر.

تم عود ورشة تدريعية للمشرفين من قع  العاحثين ف  المركز، تم داللها تسليمهم المواد الدافة عهم لجمع . 7

  :العيانات، عحضور منسق من إدار  التدريب ف  الوزار ، وقد تم التركيز طثناء التدريب على ما يل

 .عيان طهمية الدراسة وطهدافها ومنهجيتها 

 .استعراض طدا  التفور المعكر واستعراض المجاسات الت  تعالجها لتودير درجة استعداد الفا  للتعلم 

  استعراض ومناقشة جميع فورات طدا  التفور المعكر ودلي  األدا  حتى يفعح المشر  قادرًا على

 دتيار التودير المالئم لك  فا  على طي من فورات األدا .   توضيح الاورات للمعلمة ومساعدتها ف  ا

  للمشرفين حو  اآللية الت  ينعغ  اتعاعها للتواف  مع المدارس وشرح طهمية الدراسة  إرشاداتتوديم

لمدير  المدرسة والمعلمة مرعية الف  األو  األساس  مع التأكيد على طهمية الدقة ف  تععئة المعلومات 

 وتلك المتعلوة عدرجة استعداده للتعلم عحسب فورات األدا .  الدافة عالفا 
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  توضيح طدوار المشر  الترعوي طثناء جمع العيانات من حيث إرشاد المعلمة ومساعدتها والتحوق من

 استكما  جميع العيانات ععد استالمها من المدارس وقع  تسليمها للمركز.

ع العيانات من دال  العاحثين الميدانيين عحيث تم تكلي  هناك ضعف لجود  العم  ف  جم طنالتأكيد على . 8

التفعيق عما ينسجم مع  إجراءاتمجموعة من المعنيين على مستوى الوزار  والميدان للعم  على ضعف جود  

 تفميم الدراسة ويحوق طغراضها.

دد. 9  ا  عياناتها إلى الحاسوب.التدقيق المكتع  لألدوات الت  فعوت ميدانيا ومراجعتها، وترميز تلك األدوات، وا 

إلجراء عملية التفحيح وذلك عناًء على اساتااقية المعرمة عين وزار  الترعية  McMasterإرسا  العيانات إلى. 10

وعدعم من اليونيسي  حيث توتض  اساتااقية عأن يتم تفحيح العيانات  McMasterومركز اوفرد ف  جامعة 

 هناك.

نتائج الت  تجيب عن طسئلة الدراسة ف  المركز الوفن  لتنمية الموارد العشرية تحلي  العيانات واستدراج ال. 11

 ععد انتهاء مركز اوفرد من تفحيحها.

 راسةالمناسعة لإلجاعة عن طسئلة الد اإلحفائيةالتحليالت  إجراءإعداد تورير الدراسة ف  المركز الوفن  ععد . 12
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 الفصل الثالث: نتائج الدراسة
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 . نتائج الدراسة 3
 

 (Instrument Reliabilityثبات األداة )  3.1


وهذه  (،9جدو  )فورات توزعت على دمسة مجاسات كما هو معين ف    104تألات طدا  التفور المعكر من

فور ، ومجا    27فور ، ومجا  الكاايات اساجتماعية وتضمن 13مجا  الفحة الجسمية وتضمن المجاسات ه : 

فور ، فيما تضمن مجا    26فور ، ومجا  التفور اللغوي والمعرف  وتضمن 30اساناعال  وتأل  من النضج 

لمجا  الفحة   0.75 فورات. تراوحت معامالت الثعات لتلك المجاسات عين  8مهارات التواف  والمعرفة العامة

ت ألععاد األدا  مناسعة ألغراض وتعد هذه الويم لمعامالت الثعا لمجا  الكاايات اساجتماعية.  0.96الجسمية و

 .األععاديعين معامالت الثعات لألدا  حسب  (9) والجدو هذا التحلي . 

 

 األبعاد. معامالت ثبات كرونباخ الفا لألداة بحسب 9جدول 
 

 معامل كرونباخ الفا عدد الفقرات البعد

 0.75 13 الصحة الجسمية

 0.96 27 الكفايات االجتماعية

 0.86 30 النضج االنفعالي

 0.94 26 التطور اللغوي والمعرفي

 0.92 8 مهارات التواصل والمعرفة العامة
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 الخصائص العامة لألطفال الملتحقين واألطفال غير الملتحقين برياض األطفال 3.2 


  يتضمن هذا العند من التحلي  وفاًا لععض الدفائص الت  تتعلق عاسالتحاق عرياض األفاا ، وعفور 

طساسية نسب اسالتحاق عحسب الموقع )ري ، مدينة( ونسب اسالتحاق عحسب مستويات دد  األسر  ، ذلك سان 

طن اسالتحاق ف  رياض األفاا  يعتعر عامال مهما ف  تحديد  3هناك ما يشير من دال  الدراسات الساعوة

 مستويات استعداد األفاا  للتعلم المدرس .

على قليال من معدسات اسالتحاق ف  الري ، حيث علغ معد  طسالتحاق ف  المدن لود اظهر التحلي  طن معدسات ا

معدسات اسالتحاق  طن طيضا توعينت التحليال %( ف  الري .80.1%( مواع  )81.5اسالتحاق ف  المدن حوال  )

نت كعير  عين العيانية طدناه( وان فجو  اسالتحاق كا األشكا )طنظر  األسر عزياد  دد  تزداد األفاا  ف  رياض 

 299على من طمن اسر ذات دد   األفاا دينار وعاق  مجموعات  299ق  من طمن اسر ددولها  األفاا 

دينار  299سر ذات دد  اق  من طمن  األفاا الملتحوين ف  رياض  األفاا نسعة  طندينار، حيث عينت النتائج 

( دينار، وارتاعت 599-300لها عين )الت  يوع دد األسر%( ف  مجموعة 85) إلى%( ارتاعت 66.8علغت )

ذات الدد   واألسر( دينار 600-899ذات الدد  ) األسر%( ف  97.4%( و )95.4) إلىنسب اسالتحاق 

التحاق اإلناث عرياض األفاا  اعلى   احتما طنمن جهة طدرى، عين التحلي   دينار( عالترتيب.  900كثر منط)

%( مواع  82.1عة التحاق اإلناث ف  رياض األفاا  علغت )ر، حيث ظهر طن نسو من احتما  التحاق الذك

 %( للذكور.79.3)








                                                           
3
(.دراسةاالستعدادللتعلمباستخدامأداةالتطورالمبكر.منشوراتالمركزالوطنيلتنمية2010امدشرين.)عبابنه،عماد&ح

المواردالبشرية.
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 األطفال للتعلم بصورة عامة مستوى استعداد  3.3


درجات ف  مجا  الفحة الجسمية، إذ علغ متوسف ال طعلى حفلوا على األردنف  فاا  األعينت النتائج طن 

جاهزية الفا  لليوم المدرس ، واعتماده على ذاته  عوياسهذا المجا   ويهتم (،8.99درجاتهم على هذا المجا  )

 (8.30)ف  استددام دور  المياه وتسلق الدرج، ومسك الولم وغيرها، تاله مجا  التفور اللغوي والمعرف  عمتوسف 

اساجتماعية عمتوسف  ، ثم مجا  الكااياتوالذي يركز على قياس مهارات الفا  األساسية ف  الوراء  والحساب

ترتعف عتحم  المسؤولية وجاهزية الفا  ساكتشا  طشياء جديد   يهتم عوياس ععض السلوكيات الت  والذي( 7.67)

حيث يركز هذا المجا  على  (7.50وفريوته ف  التعلم، وتال هذه المجاسات مجا  النضج اساناعال  عمتوسف )
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، وطديرا مجا  ها قياس مستوى الولق، والعدوانية، وفرف النشاف لديهمقياس الجوانب اساناعالية لدى األفاا  عما في

  .10الموضحة ف  جدو   النتائج(. ساحظ 7.34) مهارات التواف  والمعرفة العامة عمتوسف 

 

 . الخصائص االحصائية االساسية لنتائج العينة الوطنية10جدول 
الصحة  

 الجسمية
الكفايات 
 االجتماعية

النضج 
 االنفعالي

لتطور اللغوي ا
 والمعرفي

مهارات االتصال 
 والمعرفة العامة

 7.34 8.30 7.50 7.67 8.99 الوسط
 8.13 9.23 7.83 9.27 9.62 الوسيط

االنحراف 
 المعياري

1.43 2.20 1.74 2.22 2.63 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 القيمة الدنيا
 10 10 10 10 10 القيمة العليا
 المئينات
 10المئين 

 25ين المئ
  75المئين 

6.9231 4.4231 5.0000 5.0000 3.7500 

8.4615 6.1538 6.4286 7.3077 5.6250 

10.0000 9.6154 8.8333 10.0000 10.0000 

 



% من 27 ن طو  % من األطفال لديهم استعداد للتعلم على جميع المجاالت73أن هة طدرى، عينت النتائج جمن 

، فيما ظهر طن علم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكراألفاا  ليس لديهم استعداد للت

% من األفاا  غير مستعدين على ععد واحد من طععاد األدا ، ووفلت نسعة األفاا  غير المستعدين 11.9

%، فيما 5.1نسعة األفاا  غير المستعدين على ثالثة طععاد  وعلغت%، 6.3 إلى على ععدين من طععاد األدا 

 وعلغت%، 2.5انداضت نسعة األفاا  غير المستعدين على طرععة طععاد من طععاد األدا  الدمسة لتف  إلى 

 يعين هذه النسب.( 2)% من األفاا . والشك  1.2 إلىنسعة األفاا  غير المستعدين على جميع طععاد األدا  
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الذين فاا  األ من ينت النتائج طن طكعر نسعةاستعدادهم للتعلم، ع مستوى تفني  األفاا  عحسب إلىوعند النظر 

مهارات التواف   ف  مجا فناوا عأنهم ليسوا ف  المسار السليم للتعلم )غير مستعدين للتعلم، وف  دفر( كانت 

%(، ومن ثم نسعتهم 27تلتها نسعتهم على ععد التفور اللغوي والمعرف  ) (%29.1)والمعرفة العامة عنسعة علغت 

(، وطديرا نسعتهم على ععد الفحة %24ثم ععد الكاايات اساجتماعية ) ،)%25اساناعال  )على ععد النضج 

فناوا عأنهم ف  المسار السليم  الذين فاا األ من %(. وف  المواع ، عينت النتائج طن طكعر نسعة22الجسمية )

، )%78نسعة علغت )( كانت على ععد الفحة الجسمية عمن حيث استعدادهم للتعلم )مستعدون، ومستعدون جداً 

%(، ثم نسعتهم على ععد النضج اساناعال  76تلتها نسعتهم على ععد الكاايات اساجتماعية عنسعة علغت )

، وطديرًا نسعتهم على ععد مهارات التواف  )%73، تلتها نسعتهم على ععد التفور اللغوي والمعرف  ))74.9%)

 .3لشك  . ساحظ النسب المعينة ف  ا)%70.9والمعرفة العامة )
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 مستوى االستعداد للتعلم بحسب متغير الجنس )ذكر، أنثى(  4.3


على جميع  استعداد اإلناثالذكور ومتوسفات  استعداد وجود فروق عين متوسفاتعن  كشات نتائج التحلي 

ععد  كانت طعلى الاروق عين الجنسين على (، حيث4وذلك كما هو معين ف  الشك  ) ،طععاد طدا  التفور المعكر

النضج اساناعال ، تاله ععد مهارات التواف  والمعرفة العامة، ومن ثم ععد الكاايات اساجتماعية، فالتفور اللغوي 

 والمعرف ، وطديرًا ععد الفحة الجسمية. 
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حيث طظهرت النتائج  ،للعينات المستولة تم إجراء ادتعار)ت(، سادتعار الدسالة اإلحفائية لاروق المتوسفاتو 

وذلك كما هو معين ناث عند جميع اععاد األدا  ولفالح اإلناث. سالة احفائية عين الذكور واإلروق ذات دوجود ف

 .11 جدو ف  ال

 الجنس على أبعاد األداة.متغير  بحسبلفحص داللة فروق المتوسطات  )ت( . نتائج اختبار 11جدول 

 الجنس البعد
حجم 
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
 S.Dالمعياري 

جات در 
 tقيمة  dfالحرية 

مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة 
 الجسمية

 1.29 9.13 2958 إناث
5900 7.90 0.00 

 1.53 8.84 2944 ذكور
الكفايات 
 االجتماعية

 2.10 7.96 2959 إناث
5904 10.17 0.00 

 2.27 7.38 2947 ذكور
 النضج 
 االنفعالي

 1.63 7.82 2943 إناث
5871 14.34 0.00 

 1.80 7.18 2930 ذكور
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 2.08 8.53 2947 إناث

5870 8.03 0.00 
 2.33 8.06 2925 ذكور

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

 2.48 7.64 2966 إناث
5923 8.90 0.00 

 2.74 7.04 2959 ذكور

 


ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور  وفيما يتعلق عنسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على

من  )%32.4) علغت نسعة األفاا  الذكور غير المستعدين للتعلم المعكر من كال الجنسين عينت النتائج طن

اللوات  ليس لديهن استعداد للتعلم على ععد واحد على  مجموعة األفاا  الذكور، وف  المواع  كانت نسعة اإلناث

 (.5وذلك كما هو معين ف  الشك  ) 4من مجموعة اساناث. )%21.6)   التفور المعكراألق  من طععاد طدا



                                                           
 α  =0.05  مستوى دي ترعيع طن الارق دا  إحفائيا عنكا ادتعارطظهر  4
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كانت طق   اإلناث اللوات  ليس لديهن استعداد للتعلم، عحسب طععاد طدا  تفور الفاولة المعكر ، ةطن نسع طيضاوعدا 

عدم  ةالاروق عين نسع طق  تكانو ، (6) كما هو معين ف  الشك على كافة طععاد األدا  من نسب الذكور 

لذكور واإلناث على ععد التفور اللغوي والمعرف ، فيما كان طعلى الاروق على ععد النضج عند ااساستعداد للتعلم 

اساناعال .

 


















 مستوى االستعداد للتعلم بحسب متغير اإلقليم )شمال، وسط، جنوب(  3.5


طظهرت النتائج طن متوسف مستوى استعداد األفاا  ف  مجا  الفحة الجسمية هو األعلى موارنة عالمتوسفات 

ق  تفور اللغوي والمعرف ، فيما كان طللمجاسات األدرى ف  األقاليم الثالثة، تاله متوسف الدرجات ف  مجا  ال

 .متوسف لدرجات األفاا  على ُععد مهارات التواف  والمعار  العامة
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كانت ذات  مف  ك  مجا  من المجاسات، تعين طن الاروق عين األقاليولدى موارنة المتوسفات لألقاليم الثالثة 

دسالة إحفائية ف  مجال  الفحة الجسمية والنضج اساناعال ، إذ كان الارق ذا دسالة إحفائية عين إقليم الوسف 

قليم الجنوب لفالح إقليم الوسف ف  مجا  الفحة الجسمية قليم الشما  وا  , وذو دسالة إحفائية عين إقليم الوسف وا 

لفالح إقليم الشما  ف  مجا  النضج اساناعال ، فيما كانت الاروق الظاهرية عين األقاليم على المجاسات المتعوية 

، والت  تظهر متوسفات درجات األفاا  (12ليست ذات دسالة إحفائية .ساحظ النتائج المعينة ف  جدو  )

 ها المعيارية عحسب المجا .وانحرافات

 .)شمال، وسط، جنوب( المنطقة الجغرافية بحسباألطفال استعداد متوسطات  .12جدول 

 األبعاد
 الجنوب الوسط الشمال

M S.D M S.D M S.D 
 1.57 8.90 1.49 9.03 1.45 8.96 الصحة الجسمية

 2.15 7.68 2.18 7.66 2.30 7.66 الكفايات االجتماعية
 1.78 7.47 1.75 7.44 1.73 7.60 فعاليالنضج االن

 2.27 8.20 2.17 8.36 2.28 8.28 التطور اللغوي والمعرفي
 2.60 7.32 2.61 7.37 2.69 7.31 مهارات التواصل والمعارف العامة

M .المتوسطالحسابي:

S.D.االنحرافالمعياري:
 

ادتعار الدسالة اإلحفائية لاروق المتوسفات  ( نتائجANOVAتحلي  التعيان األحادي ) 13كما ُيظهر الجدو  
 عحسب المجا  عين األقاليم الثالثة.

 

 .اإلقليمداللة فروق المتوسطات على أبعاد األداة بحسب  الختبارنتائج تحليل التباين األحادي  .13 جدول

مجموع   البعد
 SSالمربعات 

درجات 
 d.fالحرية 

متوسط 
مستوى  Fقيمة  MSالمربعات 

 Pالداللة 
 الصحة 
 الجسمية

 8.20 2 16.40 بين المجموعات
4.01 50.02 

 2.05 5737 11742.48 داخل المجموعات
الكفايات 
 االجتماعية

 0.35 2 0.71 بين المجموعات
0.07 0.93 

 4.87 5741 27961.85 داخل المجموعات
 النضج 
 االنفعالي

 15.41 2 30.83 بين المجموعات
5.03 0.016 

 3.06 5707 17478.56 موعاتداخل المج
                                                           

قليم الجنوب.دتعار توك  للموارنات الععدية وجود فرق ذو دسالة إحفائية عين إقلاطظهر  5  يم الوسف ، وا 
6
قليم الشما .اطظهر   دتعار توك  للموارنات الععدية وجود فرق ذو دسالة إحفائية عين إقليم الوسف ، وا 
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مجموع   البعد
 SSالمربعات 

درجات 
 d.fالحرية 

متوسط 
مستوى  Fقيمة  MSالمربعات 

 Pالداللة 
التطور 
اللغوي 
 والمعرفي

 11.93 2 23.86 بين المجموعات
 4.95 5706 28231.69 داخل المجموعات 0.09 2.41

مهارات 
التواصل 
والمعرفة 
 العامة

 2.28 2 4.57 بين المجموعات

0.33 0.72 
 6.92 5760 39881.49 داخل المجموعات



الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  لنتائج طن نسعة األفاا  من جهة طدرى، عينت ا

وطديرًا  %(,27.7، تلتها نسعة األفاا  ف  إقليم الجنوب ))%27.9ف  إقليم الشما  كانت األعلى إذ علغت ) التفور المعكر

 .7معين ف  الشك  وذلك كما هو  (.%26.2إقليم الوسف عنسعة علغت )نسعتهم ف  


 

 الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكروعند النظر إلى نسب األفاا  

الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد طن نسب األفاا   تعين، (8وكما هو معين ف  شك  ) عحسب المجا  واإلقليم

ف  مجا  الفحة الجسمية، ف  إقليم الجنوب كانت طعلى من نظيراتها ف  إقليم  د طدا  التفور المعكرعلى األق  من طععا

الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور الشما  والوسف، وظهر طن نسب األفاا  

والمعرف  ف  إقليم الشما  كانت طعلى من نظيراتها ف  إقليم ف  مجا  الكاايات اساجتماعية ومجا  التفور اللغوي  المعكر

الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور الجنوب والوسف، فيما كانت نسب األفاا  

 ظيرتها ف  إقليم الوسف.ف  مجا  مهارات التواف  والمعرفة العامة ف  إقليم الشما  والجنوب متساوية وطعلى من ن المعكر
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 مستوى االستعداد للتعلم بحسب متغير الموقع )ريف، مدينة(  3.6
 

طن طعلى الاروق عين متوسفات طفاا  المدينة وطفاا  الري   ،14، وكما هو موضح ف  جدو  عينت النتائج
فيما كانت طق  الاروق على  كانت على ععد التفور اللغوي والمعرف ، تاله الارق على ععد الكاايات اساجتماعية،

  ععد النضج اساناعال .

طفاا  الري  على استعداد طفاا  المدينة ومتوسفات استعداد وعلى طية حا ، فود كانت الاروق عين متوسفات 
كما عينته نتائج ادتعار )ت( للعينات  α  0.05 جميع طععاد األدا  ذات دسالة إحفائية عند مستوى الدسالة كافة 

 .14الموضحة ف  جدو   المستولة
 

 الموقع على أبعاد األداة.متغير داللة فروق المتوسطات بحسب  الختبار ر )ت(. نتائج اختبا14جدول 
حجم  الموقع البعد

 Nالعينة 
المتوسط 

M 
االنحراف 

 S.Dالمعياري 
درجات 
 d.fالحرية 

مستوى  tقيمة 
 Pالداللة 

 الصحة 
 الجسمية

 1.32 9.08 2703 مدينة
5806 4.88 0.00 

 1.51 8.90 3105 ريف

الكفايات 
 االجتماعية

 2.16 7.81 2711 مدينة
5810 4.28 0.00 

 2.22 7.56 3101 ريف

 النضج 
 االنفعالي

 1.76 7.56 2698 مدينة
5778 2.43 0.02 

 1.74 7.45 3082 ريف
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 2.11 8.46 2694 مدينة

5776 4.77 0.00 
 2.31 8.18 3084 ريف

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

 2.59 7.45 2711 مدينة
5829 2.70 0.01 

 2.67 7.26 3120 ريف
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الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد  طفاا  الري  ةطن نسع (9)كما يظهر ف  الشك   –يضا طولوحظ 

. وعند النظر إلى ألفاا  المدينة%( 25.2%(، مواع  )28.5علغت ) على األق  من طععاد طدا  التفور المعكر

طن (، 10وكما هو معين ف  الشك  ) ،عحسب المجا ، ُيالحظالذين ليس لديهم استعداد للتعلم نسب األفاا  

نسب طفاا  الري  غير المستعدين للتعلم ف  ك  مجا  من المجاسات الدمسة كانت طعلى من نسب طفاا  

 المدينة. 











 مستوى االستعداد للتعلم بحسب التحاق األطفال برياض األطفال. 3.7


كشات نتائج الدراسة المتعلوة عمستوى اساستعداد للتعلم لدى األفاا  عحسب التحاق األفاا  عرياض األفاا ، 

، طن األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  قد حوووا درجات طعلى من نظرائهم 15وكما هو معين ف  جدو  

األفاا  الذين لم يلتحووا عرياض األفاا  ف  استعدادهم للتعلم وف  جميع مجاسات الفاولة المعكر ، وكانت طعلى 
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الاروق عين المجموعتين )مجموعة األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا ، ومجموعة األفاا  الذين لم يلتحووا 

ة وُععد التفور اللغوي والمعرف ، فيما كانت طق  عرياض األفاا ( على ُععد مهارات التواف  والمعرفة العام

الاروق على ُععد النضج اساناعال ، وقد عينت نتائج ادتعار )ت( للعينات المستولة طن فروق المتوسفات عين 

 المجموعتين كانت ذات دسالة إحفائية على جميع طععاد األدا . 

 بحسب  داللة فروق المتوسطات )ت( الختبارنتائج اختبار  .15جدول 
 متغير االلتحاق بالروضة عند جميع أبعاد األداة.

حجم  االلتحاق البعد
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
المعياري 

S.D 

درجات 
 dالحرية 
.f 

مستوى  tقيمة 
 Pالداللة 

 الصحة الجسمية
 1.27 9.13 4554 ملتحق

غير  0.00 13.92 5635
 ملتحق

1083 8.48 1.78 

الكفايات 
 االجتماعية

 2.04 7.95 4556 ملتحق
غير  0.00 18.81 5638

 ملتحق
1084 6.59 2.48 

 النضج االنفعالي
 1.70 7.62 4534 ملتحق

غير  0.00 9.74 5609
 ملتحق

1077 7.05 1.82 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 1.90 8.66 4537 ملتحق
غير  0.00 24.1 5608

 ملتحق
1073 6.95 2.75 

 مهارات التواصل
 والمعارف العامة

 2.41 7.71 4569 ملتحق
5653 21.04 0.00 

 2.94 5.91 1086 غير ملتحق

M .المتوسطالحسابي:

S.D.االنحرافالمعياري:



شك  على  ،وانعكس تاوق األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  على نظرائهم الذين لم يلتحووا عرياض األفاا 

من كال  لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكرالذين ليس نسعة األفاا  

الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا   المجموعتين، إذ ظهر طن نسب األفاا 

األفاا  علغت  من مجموعة األفاا  الذين التحووا عرياض (11) ما يظهر ف  الشك ك –التفور المعكر
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%( من مجموعة األفاا  الذين لم يلتحووا عرياض األفاا ، وعند النظر إلى نسب 44.5مواع  ) )22.4%)

ُيالحظ طن نسب األفاا  غير المستعدين  األفاا  غير المستعدين للتعلم من كال المجموعتين عحسب المجا ،

الذين لم يلتحووا  لدى نظرائهمنت طق  من نسعهم للتعلم من مجموعة األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  كا

عين نسب األفاا   كان األعلى(، 12، وكما يظهر ف  شك  )ف  جميع المجاسات، إسا طن الارقاألفاا  عرياض 

غير المستعدين للتعلم عين المجموعتين ف  مجا  التفور اللغوي والمعرف ، وكان األق  ف  مجا  النضج 

 اساناعال . 
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 مستوى االستعداد للتعلم بحسب نوع الروضة )حكومية ، خاصة(  3.8


نسعة فيما يتف  عمستوى استعداد األفاا  للتعلم عحسب نوع الروضة )حكومة، دافة(، كشات النتائج طن 

، وعلغت نسعة ف  سن رياض األفاا  %( من مجموع األفاا 80.8)علغت  عرياض األفاا األفاا  الملتحوين 

 ( من إجمال  األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  .%31.2ووا عرياض طفاا  حكومية )الذين التح

األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  الدافة طعلى من  مستوى اساستعداد للتعلم لدى طظهرت النتائج طنو 

عين رياض  سفاتاألفاا  الذين طلحووا عرياض األفاا  الحكومية، وكانت فروق المتو  اساستعداد لدى متوسف

. 16لجميع المجاسات ذات دسالة إحفائية كما يظهر ف  جدو   األفاا  الدافة ورياض األفاا  الحكومية

األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  مستوى استعداد طعلى الاروق عين متوسفات  وتجدر اإلشار  إلى طن

 دناها ف  مجا  التواف  والمعرفة العامة.طل  و ف  مجا  النضج اساناعا كان الدافة ورياض األفاا  الحكومية
 

 . نتائج اختبار )ت( لفحص داللة فروق المتوسطات بحسب نوع الروضة على أبعاد األداة.16جدول 

 البعد
نوع 
 الروضة

حجم 
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
المعياري 

S.D 

درجات 
 d .fالحرية 

 tقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة
 الجسمية

 1.39 9.00 1688 حكومية
4341 -5.37 0.00 

 1.16 9.21 2655 خاصة

الكفايات 
 االجتماعية

 2.16 7.78 1686 حكومية
4342 -4.80 0.00 

 1.94 8.08 2658 خاصة

 النضج
 االنفعالي

 1.79 7.47 1674 حكومية
4321 -5.10 0.00 

 1.63 7.74 2649 خاصة

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 2.07 8.53 1677 حكومية

4324 -3.76 0.00 

 1.77 8.75 2649 خاصة

مهارات 
التواصل 
والمعارف 
 العامة

 2.50 7.62 1694 حكومية

4355 -2.02 0.04 
 2.34 7.77 2663 خاصة
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طن نسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على  من جهة طدرى، كشات نتائج الدراسة

تفور الفاولة المعكر  من مجموعة األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  الحكومية كانت طعلى  األق  من طععاد

، وكما هو معين ف  من نظيرتها ف  مجموعة األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  الدافة، فود علغت النسعة

%( لمجموعة 19.4مواع  )%( 26.1لمجموعة األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  الحكومية ) (،13شك  )

 األفاا  الذين التحووا عرياض األفاا  الدافة. 

وعينت النتائج طن نسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من مجموعة اسافاا  الذين التحووا عرياض 

ين التحووا األفاا  الدافة كانت طق  من نسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من مجموعة األفاا  الذ

 . 14كما هو معين ف  الشك   ،ف  جميع مجاسات تفور الفاولة المعكر  وذلك عرياض األفاا  الحكومية
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ومتغير موقع سكن  األسر مث  متغير دد   األدرىولتوديم فور  حو  تااع  متغير نوع الروضة مع المتغيرات 

الحكومية وعدم اسالتحاق وفوًا  األفاا فة ورياض الدا األفاا الفا  فود تم حساب نسعة اسالتحاق عرياض 

 طفاا قد التحق عروضة  األفاا يكون الفا  الملتحق عرياض  طناحتما   طنلوحظ  إذ، األسر لمستوى دد  

الدافة من  األفاا ، فعلى سعي  المثا  ارتاعت نسعة اسالتحاق ف  رياض  األسر عارتااع دد   يرتاعدافة 

 900كثر من طسر ذات دد  طمن  لألفاا % 72.3 إلىدينار  299ددلها يو  عن  من اسر لألفاا % 38.1

على مستوى استعداد  تأثيرقد يكون له  األسر التااع  عين نوع الروضة ومستوى دد   طن إلى، وهذا يشير دينار

 .للتعلم األفاا 

وارنة عفا  الري ، حيث كما يمكن مالحظة ارتااع احتما  التحاق فا  المدينة عرياض األفاا  الدافة م

 % لدى طفاا  الري .39.7% موارنة عـ 59.4وفلت نسعة التحاق طفاا  المدينة عرياض األفاا  الدافة إلى 

 )انظر األشكا  العيانية اآلتية(.
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 مستوى االستعداد للتعلم بحسب متغير مستوى دخل األسرة   3.9


مستوى اساستعداد للتعلم لدى األفاا  ، عن طن 17ف  جدو   كشات نتائج الدراسة، وكما هو معين

عين متوسفات األفاا  تععا  7وجود فروق ذات دسالة إحفائيةعن  كش  التحلي عمستوى الدد ، إذ  يرتعف 

األفاا  الذين ينتمون ألسر يوع استعداد لمستويات الدد  ف  جميع المجاسات عاستثناء الاروق عين متوسفات 

( دينار وعين متوسفات األفاا  الذين ينتمون ألسر يزيد مستوى ددلها عن 899-600عين ) مستوى ددلها

 يع مجاسات تفور الفاولة المعكر .( دينار وذلك ف  جم900)

 دخل األسرة.متغير  للتعلم بحسباألطفال استعداد متوسطات  .17جدول 

 األبعاد
 دينار 900ن أكثر م دينار 899-600 دينار 599-300 دينار 299اقل من 

M S.D M S.D M S.D M S.D 

 الصحة 
 الجسمية

8.66 1.69 9.09 1.29 9.37 1.07 9.39 1.05 

 1.61 8.88 1.73 8.46 2.10 7.81 2.39 7.04 الكفايات االجتماعية
 النضج 
 االنفعالي

7.19 1.81 7.57 1.71 7.83 1.58 8.02 1.62 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

7.60 2.54 8.51 2.02 9.05 1.684 9.24 1.43 

مهارات التواصل 
 1.81 8.77 2.10 8.30 2.51 7.53 2.82 6.56 والمعارف العامة

M .المتوسطالحسابي:

S.D.االنحرافالمعياري:

 

لاروق المتوسفات عحسب مستوى  اإلحفائيةسادتعار الدسالة  األحاديعين نتائج تحلي  التعاين من ناحية طدرى، ت

 طن نسب األفاا  الذين ليس ،18، وكما هو معين ف  جدو  التفور المعكر طدا يع مجاسات الدد  على جم

وكما هو معين ف  تفور الفاولة المعكر  تزداد طدا  لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد 

ر الت  يو  ددلها عن مع نوفان مستويات دد  األسر ، فود علغت نسعة هؤساء األفاا  ف  األس( 15الشك  )

                                                           
7
توك  للموارنات الععدية وجود فروق ذات دسالة إحفائية عين متوسفات األفاا  عحسب  وادتعارطظهر تحلي  التعاين األحادي 

دينار ، ومجموعة األفاا  الت  تنتم    299دد  اسارععة : مجموعة األفاا  الت  تنتم  ألسر ددلها طق  من انتمائهم لمجموعات ال
( دينار ، ومجموعة 899-600( دينار ، ومجموعة األفاا  الت  تنتم  ألسر ددلها يوع عين )599-300ألسر ددلها يوع عين )

( و 899-600عاستثناء الاروق عين متوسفات األفاا  لمستويات الدد  ) دينار.  900األفاا  الت  تنتم  ألسر ددلها يزيد عن 
 دينار فود كانت غير دالة إحفائيا.  900طكثر من 



65 

 

، )%23.5( إلى )599-300، ووفلت النسعة ف  األسر الت  يوع ددلها عين ))%38.1( دينار )299)

( دينار، ولم تتغير النسعة كثيرا 899-600ف  األسر الت  يوع ددلها عين ) )%15.4وانداضت النسعة إلى )

 ( دينار. 900عن هذه النسعة ف  األسر الت  يزيد ددلها عن )
 

 .  نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة فروق المتوسطات 18جدول 
 بحسب مستوى الدخل على أبعاد األداة.

  البعد
مجموع 
 SSالمربعات 

درجات 
الحرية 

d.f 

متوسط 
 MSالمربعات 

 Fقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة
 الجسمية 

 113.15 3 339.44 بين المجموعات

داخل  0.00 57.64
 1.96 5845 11474.37 وعاتالمجم

الكفايات 
 االجتماعية

 467.65 3 1402.94 بين المجموعات

داخل  0.00 101.35
 4.61 5848 26983.51 المجموعات

 النضج
 االنفعالي 

 100.24 3 300.72 بين المجموعات

داخل  0.00 33.56
 2.99 5815 17369.92 المجموعات

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 500.90 3 1502.71 جموعاتبين الم

107.93 0.00 
داخل 

 4.64 5812 26974.38 المجموعات

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 714.18 3 2142.53 بين المجموعات

داخل  0.00 109.03
 655 5868 38437.61 المجموعات
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عحسب  لديهم استعداد للتعلم تزدادطن نسب األفاا  الذين ليس  16ف  شك  وكما ه  معينة  ،وتوضح النتائج

تظهر النتائج طن نسب إذ مجاسات، المع نوفان دد  اساسر  وذلك ف  جميع  مجاسات تفور الفاولة المعكر 

 599 -300، )(دينار 299األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم ف  األسر ذات الدد  المنداض )طق  من 

التواف  والمعرفة العامة موارنة عالنسب على األععاد األدرى ، فيما تكون تكون طعلى على ععد مهارات  ، (دينار

( 900طكثر من (، )899-600نسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم ف  األسر ذات الدد  المرتاع ) )

 ( طعلى على ععد النضج اساناعال  موارنة عاألععاد األدرى. دينار
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 علم بحسب متغير مستوى تعليم األب.مستوى االستعداد للت  3.10


تلعب الدلاية اساجتماعية للفا  دوًرا ف  تحديد مستوى استعداده، ومن طعرز الدفائص اساجتماعية المستوى التعليم  

لألم ولألب، وف  هذا السياق كشات نتائج الدراسة عن طن متوسفات استعداد األفاا  على كافة طععاد األدا  ترتاع 

، كما تعين طن الاروق عين متوسفات األفاا  كانت 19توى التعليم  لالب، كما هو واضح ف  الجدو  عارتااع المس

ذات دسالة إحفائية على ععد الفحة الجسمية عين كافة مجموعات األفاا  عحسب مستوى تعليم آعائهم، عاستثناء 

فاا  آلعاء من مستوى تعليم ثانوي فرق المتوسفات لمجموعة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم جامع  ومجموعة األ

ودعلوم متوسف، وكذلك فرق المتوسفات عين مجموعة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم ثانوي ومجموعة األفاا  آلعاء 

 من مستوى تعليم دعلوم متوسف.

م ذات وطما على ععد الكاايات اساجتماعية، فود كانت الاروق عين متوسفات األفاا  عحسب مستويات تعليم آعائه

دسالة إحفائية، عاستثناء فرق المتوسفات لمجموعة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم ثانوي واألفاا  آلعاء من مستوى 

تعليم دعلوم متوسف حيث طن الاروق عينهم كانت ذات دسالة إحفائية. كذلك طظهرت نتائج الدراسة طن فروق 

آلعاء من مستوى تعليم طم  ومجموعة األفاا  آلعاء من المتوسفات على ععد النضج اساناعال  لمجموعة األفاا  

مستوى تعليم مرحلة طساسية دنيا لم تكن ذات دسالة إحفائية، وكذلك األمر عين مجموعة األفاا  آلعاء من مستوى 

تعليم مرحلة طساسية عليا ومجموعة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم ثانوي ودعلوم متوسف، وظهر كذلك طن فرق 

فات على هذا الععد عين مجموعة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم دعلوم متوسف ومجموعة األفاا  آلعاء من المتوس

مستوى تعليم ثانوي كانت غير دالة إحفائيا، فيما كانت الاروق عين مجموعات األفاا  األدرى عحسب مستوى تعليم 

 آعائهم ذات دسالة إحفائية.

المتوسفات على ُععد التفور اللغوي والمعرف  عين كافة مجموعات األفاا   من جهة طدرى، عينت النتائج طن فروق

عحسب مستوى تعليم آعائهم كانت ذات دسالة إحفائية عاستثناء فرق المتوسفات عين مجموعة األفاا  آلعاء من 

 ئًيا.مستوى تعليم ثانوي ومجموعة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم دعلوم فود كانت الاروق غير دالة إحفا

وطما على ععد المعرفة العامة فود تعين طيضا طن فروق المتوسفات عين مجموعات األفاا  عحسب مستوى تعليم آعائهم 

كانت ذات دسالة إحفائية عاستثناء فروق المتوسفات عين مجموعة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم طم  ومستوى 
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ة األفاا  آلعاء من مستوى تعليم ثانوي ومجموعة األفاا  تعليم مرحلة طساسية دنيا، وكذلك عين متوسفات مجموع

  لمستوى تعليم دعلوم متوسف.
 

 متوسطات األطفال بحسب مستوى تعليم األب. .19 جدول

 األبعاد
 أمي

مرحلة أساسية 
 دنيا

مرحلة أساسية 
 جامعي دبلوم ثانوي عليا

M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D 

 1.11 9.31 1.18 9.18 1.25 9.15 1.42 8.96 1.72 8.54 1.98 8.12 الصحة الجسمية

الكفايات 
 االجتماعية

6.37 2.47 6.82 2.37 7.36 2.26 7.95 2.04 8.10 2.00 8.59 1.67 

 1.60 7.97 1.73 7.73 1.68 7.61 1.73 7.46 1.86 6.98 1.81 6.92 النضج االنفعالي

التطور اللغوي 
 والمعرفي

6.69 2.84 7.19 2.62 8.03 2.30 8.64 1.90 8.85 1.75 9.26 1.41 

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

5.78 2.89 6.21 2.84 7.0 2.66 7.67 2.46 7.96 2.33 8.49 1.95 

M .المتوسطالحسابي:

S.D.االنحرافالمعياري:




تعلىجميعالمجاالتبحسبتعليماألب.فيبيننتائجتحليلالتبايناألحاديالختبارداللةفروقالمتوسطا20وأماالجدول
 

 داللة فروق المتوسطات  الختبارنتائج تحليل التباين األحادي  .20 جدول
 بحسب مستوى تعليم األب على أبعاد األداة.

مجموع   البعد
 SSالمربعات 

درجات 
 d .fالحرية 

متوسط 
مستوى  Fقيمة  MSالمربعات 

 Pالداللة 

 الصحة الجسمية
 117.18 5 585.88 تبين المجموعا

60.59 0.00 
 1.93 5846 11306.23 داخل المجموعات

الكفايات 
 االجتماعية

 452.48 5 2262.41 بين المجموعات
101.12 0.00 

 4.48 5850 26177.99 داخل المجموعات

 النضج االنفعالي
 115.55 5 577.77 بين المجموعات

39.17 0.00 
 2.95 5817 17161.3 داخل المجموعات

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 632.34 5 3161.70 بين المجموعات
143.31 0.00 

 4.41 5816 25662.00 داخل المجموعات
مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 713.21 5 3566.04 بين المجموعات
112.46 0.00 

 6.34 5870 37228.64 داخل المجموعات
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الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على  األفاا وجود فروق واضحة ف  نسب وعلى فعيد متف  يعين التحلي  

الذين ليس لديهم استعداد  األفاا علغ الارق عين نسعة  إذ، األبعحسب مستوى تعليم  المعكر التفور طدا  طععادمن  األق 

( نوفة. انظر النسب 37ستوى تعليم جامع  )من م ءلآلعاونظرائهم  األدا  طععادمن  األق للتعلم على ععد واحد على 

 .األبالذين ليس لديهم استعداد للتعلم عحسب تعليم  األفاا والت  تعين نسب  17 الموضحة على الشك 




 مستوى استعداد األطفال للتعلم بحسب مستوى تعليم األم  3.11



ود كشات نتائج الدراسة طن متوسفات فيما يتف  عمستوى استعداد األفاا  للتعلم وطثر مستوى تعليم األم، ف

استعداد األفاا  للتعلم على كافة طععاد طدا  التفور المعكر ترتاع عارتااع المستوى التعليم  لألم، كما هو واضح 

،  كما كش  التحلي  طن الاروق عين متوسفات استعداد األفاا  كانت ذات دسالة إحفائية على 21ف  الجدو  

ن كافة مجموعات األفاا  عحسب مستوى تعليم طمهاتهم عاستثناء مجموعة األفاا  ُععد الفحة الجسمية عي

ألمهات من مستوى تعليم دعلوم متوسف ومجموعة األفاا  ألمهات من مستوى تعليم ثانوي، وكذلك مجموعة 

األفاا  ألمهات من مستوى دعلوم ومجموعة األفاا  ألمهات من مستوى تعليم عكالوريوس، وطما على ععد 

الكاايات اساجتماعية، فود كانت الاروق عين متوسفات األفاا  عحسب مستويات تعليم طمهاتهم ذات دسالة 

إحفائية لجميع مستويات التعليم، وطظهرت النتائج كذلك طن فروق المتوسفات على ُععد النضج اساناعال  

مستوى تعليم مرحلة طساسية دنيا لمجموعة األفاا  ألمهات من مستوى تعليم طم  ومجموعة األفاا  ألمهات من 
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لم تكن ذات دسالة إحفائية، وكذلك األمر عين مجموعة األفاا  ألمهات من مستوى تعليم دعلوم متوسف 

 ومجموعة األفاا  ألمهات من مستوى تعليم عكالوريوس.

للغوي ، طن فروق المتوسفات على ُععد التفور ا22من جهة طدرى، عينت النتائج وكما هو معين ف  جدو  

والمعرف  عين كافة مجموعات األفاا  عحسب مستوى تعليم طمهاتهم كانت ذات دسالة إحفائية، وطما على ُععد 

مهارات التواف  والمعرفة العامة فود تعين طيضا طن فروق المتوسفات عين مجموعات األفاا  عحسب مستوى 

ت عين مجموعة األفاا  ألمهات من مستوى تعليم طمهاتهم كانت ذات دسالة إحفائية عاستثناء فروق المتوسفا

 تعليم طم  ومستوى تعليم مرحلة طساسية دنيا. 
 

 . متوسطات األطفال بحسب مستوى تعليم األم21جدول 

مرحلة  أمي األبعاد
 أساسية دنيا

مرحلة 
 جامعي دبلوم ثانوي أساسية عليا

M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D 

 1.13 9.32 1.17 9.24 1.24 9.11 1.47 8.92 1.66 8.59 2.05 8.01 الصحة الجسمية

 1.69 8.67 1.87 8.26 2.03 7.83 2.28 7.22 2.42 6.77 2.48 6.38 الكفايات االجتماعية

 1.60 7.95 1.64 7.84 1.66 7.59 1.79 7.28 1.89 7.03 1.82 6.90 النضج االنفعالي

التطور اللغوي 
 1.41 9.31 1.51 9.01 1.93 8.54 2.42 7.89 2.59 7.15 2.83 6.59 والمعرفي

التواصل  مهارات
 1.93 8.60 2.21 8.02 2.46 7.54 2.72 6.80 2.91 6.16 2.84 5.86 والمعرفة العامة

M .المتوسطالحسابي:

S.D.االنحرافالمعياري:
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 ات داللة فروق المتوسط الختبارنتائج تحليل التباين األحادي  .22 جدول
 بحسب مستوى تعليم األم على أبعاد األداة.

مجموع   البعد
 SSالمربعات 

درجات 
 d .fالحرية 

متوسط 
 MSالمربعات 

 Fقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

الصحة 
 الجسمية

 138.00 5 689.93 بين المجموعات
71.57 0.00 

 1.93 5848 11275.16 داخل المجموعات

الكفايات 
 االجتماعية

 536.63 5 2683.14 بين المجموعات
121.95 0.00 

 4.40 5852 25750.33 داخل المجموعات

النضج 
 االنفعالي

 128.48 5 642.39 بين المجموعات
43.74 0.00 

 2.94 5819 17090.79 داخل المجموعات
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 744.58 5 3722.91 بين المجموعات

172.42 0.00 
 4.32 5817 25118.64 داخل المجموعات

مهارات التواصل 
 والمعرفة 

 821.13 5 4105.66 بين المجموعات
131.52 0.00 

 6.24 5817 36656.55 داخل المجموعات
 

 

من ناحية طدرى يظهر طن هناك تزايدًا مفردا عنسب األفاا  الذين ليس لديهم استعدادًا للتعلم على ععد واحد طو 

حيث وفلت الاجو  ف  نسب األفاا   -18ما يظهر على الشك  العيان  ك –طكثر من طععاد تفور الفاولة 

الذين ليس لديهم استعدادًا للتعلم عين مجموعة األفاا  ألمهات من مستوى تعليم طم  ومجموعة األفاا  ألمهات 

% وهذه إشار  قوية على طن تعليم األم له دور كعير ف  زياد  استعداد 38.3من مستوى تعليم جامع  إلى 

 األفاا  للتعلم.  
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 مستوى استعداد األطفال للتعلم بحسب الجنسية  3.12


للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور  استعدادلديهم  ليسالذين  األردنيينطظهرت النتائج طن نسعة األفاا  

ن عدد األفاا  غير األردنيين علغ    عا علماً .8األردنيينغير  لألفاا %  26.4% مواع  ما نسعته26.8المعكر علغت 

 % من حجم العينة.9.3ما نسعته حوال   هذا العددحيث يشك  ( طفاا  506)

سا تدتل  عن  19وظهر طن متوسفات األفاا  األردنيين على جميع طععاد الفاولة المعكر ، وكما هو معين ف  شك  

 متوسفات األفاا  غير األردنيين. 

 
 

 لتطور الطفولة المبكرة. األبعاد الفرعيةعداد للتعلم بحسب مستويات االست  3.13
 

 أواًل : ُبعد الصحة الجسمية
، على ُععد "المهارات الكلية والمهارات 23كشات النتائج عن طن متوسف استعداد األفاا  للتعلم، وكما هو معين ف  جدو  

الجسدي لليوم المدرس " ومتوسف األفاا  على ععد الحركية الدقيوة" كان طكعر من متوسف األفاا  على ععد "اساستعداد 

ولكن يمكن الوو  طن متوسفات األفاا  على جميع  9.11"اساستوال  الجسدي"، إذ علغ متوسف األفاا  على هذا الععد 

 األععاد الارعية كانت مرتاعة. طنظر المتوسفات واسانحرافات المعيارية لدرجات األفاا .

         

                                                           
8
أظهرتنتائجاختبارفرقالنسبةأنالفروقغيردالةإحصائياً.
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 .األبعاد الفرعية للصحة الجسمية بحسباألطفال  متوسطات .23جدول 

 األبعاد الفرعية
M 

(0-10) 
S.D 

 2.40 8.83 9االستعداد الجسدي لليوم المدرسي
 1.88 8.98 10االستقالل الجسدي

 1.72 9.11 11المهارات الكلية والمهارات الحركية الدقيقة
M .المتوسطالحسابي:

S.D.االنحرافالمعياري:


 :ُبعد الكفايات االجتماعية الشاملةثانيًا 

، طن متوسف استعداد األفاا  على ععد "الكااية اساجتماعية 24طظهرت النتائج، وكما هو معين ف  جدو  

الشاملة" طعلى من متوسف استعدادهم على عاق  األععاد الارعية األدرى لمجا  الكاايات اساجتماعية، فيما كان 

 الارع  "اساستعداد ساستكشا  طشياء جديد ". طق  متوسف لألفاا  على الععد 

 .األبعاد الفرعية للكفايات االجتماعية بحسبمتوسطات األطفال  .24جدول 

 األبعاد الفرعية
M 

(0-10) 
S.D 

 2.23 8.16 12الكفاية االجتماعية الشاملة
 2.22 8.08 13المسؤولية واالحترام

 2.64 7.26 14نهج التعلم

 2.74 7.15 15ء جديدةاالستعداد الستكشاف أشيا

 
 ثالثًا : ُبعد النضج االنفعالي 

، طن متوسفات استعداد األفاا  25فيما يتف  عععد النضج اساناعال ، كشات نتائج الدراسة، وكما هو معين ف  الجدو  

اا  نادرا طو طعدا سا للتعلم على الععد الارع  "العدوانية" طعلى من متوسف استعداداتهم على األععاد األدرى، مما يعن  طن األف

                                                           
 يأتواللمدرسةمتعبين،وجائعين،ومتأخرين.لميرتدواثياباغيرمالئمةللظروفالجوية،ولمأبداً أو تقريباً أبداً األطفالالذين 9

األطفالالمستقلينالذينيفواباحتياجاتهم،ويظهرونتفضيالًالستخداميدمعينة،ويظهرونتوازناً،واليمصونأصابعهم. 10

لدقيقةممتازة.األطفالالذينلديهمقدرةبدنيةممتازةللتعاملمعاليومالمدرسيومهاراتهمالكليةوالحركيةا 11

عاونينولديهمثقةبأنفسهم.األطفالالذينلديهمتطوراجتماعيممتازأوجيد،ولديهمقدرةممتازةعلىمصاحبةاألقرانواللعبمعمختلفاألطفال،وفيالعادةمت12

ويحافظونعلىالموادالدراسيةويتحملونمسؤوليةأفعالهم،ويظهروناألطفالالذيندائماأومعظمالوقتيظهروناحترامالألخرينوممتلكاتهم،يتبعونالتعليمات 13

ضبطاللنفس.
الروتينالصفي،ويتكيفوناألطفالالذيندائماًأومعظمالوقتيعملونبترتيبوعناية،وباستقاللية،ويحلونالمشكالت،ويتبعونالقوانينوالتعليمياتويتبعون 14

بسهولةمعالتغييرات.
طفالالذينلديهمفضولبالعالممنحولهمولديهمشغفللعبلعبةجديدةوانيقرؤواكتابجديد.األ 15
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يظهرون السلوكيات العدوانية. فيما كان متوسف استعدادهم على ععد "المساعد  والسلوك اساجتماع  اإليجاع " األدنى موارنة 

 عالمتوسفات على األععاد األدرى . 

 .األبعاد الفرعية للنضج االنفعالي للتعلم بحسباألطفال  استعداد متوسطات .25جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط رعيةالف األبعاد

 2.84 6.30 16المساعدة والسلوك االجتماعي اإليجابي

 2.11 7.91 17القلق والخوف

 2.23 8.35 18العدوانية
 2.51 7.53 19فرط النشاط واإلهمال

M .المتوسطالحسابي:

S.D.االنحرافالمعياري:
 

 

 رابعًا : ُبعد التطور اللغوي والمعرفي 
، طن متوسف استعداد األفاا  26عععد التفور اللغوي والمعرف ، كشات نتائج الدراسة، وكما هو معين ف  جدو  فيما يتف  

الحساب طعلى من المتوسفات على األععاد األدرى، إذ علغ المتوسف على هذا الععد  تللتعلم على الععد الارع  طساسيا

 ( . 7.36ء  والكتاعة )، فيما علغ طق  متوسف على ععد معرفة متودمة الورا9.03
 

 .األبعاد الفرعية للتطور اللغوي والمعرفي للتعلم بحسباألطفال استعداد متوسطات  .26جدول 

 االنحراف المعياري (10-0المتوسط ) األبعاد الفرعية
 2.24 8.72 20أساسيات القراءة والكتابة 

 3.20 7.70  21االهتمام بمعرفة القراءة والكتابة / الحساب
 3.14 7.36 22متقدمة في القراءة والكتابة معرفة

 2.05 9.03 23أساسيات الحساب 
 

                                                           
16
لذينيواجهونصعوبةفياألطفالالذيندائماًمايظهرونسلوكالمساعدةلألخرين:يهدئ/يواسيطفالًيبكيأومنزعج،يعرضالمساعدةعلىاألطفالاآلخرينا

طفالالمتفرجينلالنضمامإلىاللعبة.مهمةما،ويدعواأل
 اليظهرونمعظمسلوكياتالقلق،وهمسعداءولديهمالقدرةلالنضمامللمدرسة،والينزعجعندمايتركهالوالدانأومقدمالرعاية.الذين أبدا أو تقريبا أبدااألطفال 17

تالعدوانية،واليستخدمونالسلوكياتالعدائيةلحلالخالفات،وليسلديهمنوباتغضب.اليظهرونمعظمالسلوكياالذين أبداً أو تقريباً أبداً األطفال18

اليظهرونمعظمسلوكياتفرطالنشاط،ويستطيعونالتركيز،ويرضونباألنشطةالتييتماختيارهالهم،وينتظروندورهمفيالذين أبداً أو تقريباً أبداً األطفال 19

معين.ءوفيأغلباألحيانيفكرونقبلعملشياللعبةأوفيالمجموعة
ستطيعونربطاألصواتاألطفالالذينلديهممهاراتالقراءةوالكتابةاألساسية،حيثانهميعرفونكيفيمسكونكتاباً،يستطيعونالتعرفعلىبعضالحروف،وي20

يستطيعونكتابةأسمائهم.بالحروف،ويظهرونوعياًبالكلماتالمتناغمة،ويعرفوناتجاهالكتابةو
األطفالالذينيظهروناهتماماًبالكتبوالقراءة،وبالرياضياتواألرقام،وليسلديهمصعوباتفيتذكرشيءما. 21

ديهماهتمامبالكتابةبشكلطوعياألطفالالذينلديهمعلىاألقلنصفالمهاراتالمتقدمةفيالقراءةوالكتابة:يستطيعونقراءةالكلماتالبسيطةوالمعقدةأوجمل،ل 22

،ويكتبونكلماتبسيطةأوجمل.
ويستطيعونتمييزاألشكالالهندسية،ويقارنوناألرقامويطابقونويستوعبون 20األطفالالذينلديهمكافةالمهاراتاألساسيةفيالحساب:يستطيعونالعدإلى23

المفاهيمالزمنيةالبسيطة.
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وتجدر اإلشار  هنا إلى طن مجا  مهارات التواف  والمعرفة يتضمن ععدًا واحدًا، ويشير إلى األفاا  الذين لديهم مهارات 

سرد قفة، ولديهم الودر  على اإلفغاء،  التواف  عااعلية وسهولة، لديهم الودر  على نتواف  ممتاز  طو جيده جدًا: يستفيعو 

 والمشاركة ف  تمثيلية ديالية وليهم الودر  على استددام اللغة عااعلية، ويظهرون معرفة عامة مناسعة.

فود تم حساب متوسفات ، تدد  من قع  وزار  الترعية والتعليم إلىحو  السلوكيات الت  تحتاج  طدقمعرفة  إلىوللوفو  

كان متوسف درجات األفاا  عليها (، حيث تم تحديد الاورات الت  2مستوى ك  فور  ) انظر الملحق  على األفاا درجات 

، 7.81حوال   50لمتوسفات األفاا  لجميع الاورات اإليجاعية، حيث علغت قيمة المئين  5024اق  من درجة المئين 

 .ف  التدد (الويمة األق  تعن  طولوية اعلى حيث طن ) والجدو   يعين تلك السلوكيات
 

 معيارية للفقرات اإليجابية . المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال27جدول 
 ظهر األطفال ضعفا في األداء عليها مقارنة بباقي الفقرات التي تتضمنها األداة.التي أ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة
 4.10 7.87 ر طو العكس(يظهر تاضيال ساستددام يد معينة )اليمين طكثر من اليسا
 3.21 7.67 الودر  على إيفا  حاجاته عفريوة ماهـومة للكعار ولألقران

 3.26 7.55 الودر  عـلى فـهم ما يوا  له من المحاولة األولى
 4.66 6.81 مهـتم عالوراء  )لديه فضو  حو  معان  الكلمات المكتـوعة(

 4.27 7.60 يظهـر وعـيًا عالكلمات المتـناغـمة
 4.62 6.92 يستـفيع طن يورط كلمات مركـعة
 4.74 6.59 يستـفيع طن يـورط جـماًل عسـيفة

 4.80 6.41 )وليس فوف اعتمادا على تعليمات المعلم( لديه اهتمام عالكتاعة عشك  فوع 
 4.80 6.39 يستفيع طن يكـتب جـمال عسـيفة

 4.38 7.42 لديه اهـتمام عالرياضيات
 4.31 7.53   تـتضمن طرقامـاً يهتم عاأللعاب الت

 4.38 7.42 لديه اهـتمام عالرياضيات
 4.31 7.53 يهتم عاأللعاب الت  تـتضمن طرقامـاً 

 3.09 7.58 يظهر ثـوة عالـناـس
 3.06 7.59 يتحـم  مسـؤولـية طفعـاله

 3.29 7.46 يعـم  عاستـوـاللـية
 3.22 7.66 يعـم  عترتيـب وعـناية

                                                           
%منالقيم)المشاهدات(.75انهقيمةفيتوزيعالدرجاتيقلعنهاأويساويهاب50يعرفالمئين 24
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة
 3.50 6.71 ـالم من حـولـهلـديه فـضو  عالع

 3.10 7.69 لـديه شـغـ  للعـب علعـعة جـديـد 
 2.91 7.81 لديه شغ  طن يلعب لععة جديد 

 3.49 6.33 لديـه شغ  طن يلعب/يوـرط كتاب جديد
 3.46 6.03 لديه الودر  على حـ  المشكالت اليـومية عناـسه

 3.37 6.86 لديه الوـدر  عـلى إتعاع تعليمات من دفو  واحد 
 3.29 7.14 إلى التذكير المستمر لديه الودر  على إتعاع الروتـين الفا  عدون الحاجة

 3.15 7.20 يستفيع طن يتـكي  مع التغيـيرات ف  الروتين
يجيب على طسئلة تظهر معرفته عالعالم من حوله )األوراق تتساقف ف  الدري ، 

 التااحة ه  فاكهة، الكالب تنعح،...الخ(.
7.63 3.13 

يظهر تسامحا لشدص طرتكب دفأ )عندما يعف  الفا  إجاعـة دفأ على سـؤا  
 فرحه المعلم( 

7.35 3.06 

 3.14 7.00 إذا كان هناك شجار طو دال  فأنه سيحاو  إيوافه طو منعه
 3.41 6.58 يتفوع للمساعد  ف  التدلص من الاوضى الت  قام عها احدهم

 3.61 5.62 ذىسيحاو  مساعد  شدص ما تعرض لأل
 3.56 6.02 يعرض المساعد  على األفاا  اآلدرين الذين يواجهون فعوعة ف  مهمة ما

 3.56 5.82 يهدئ/يـواس  فاال يعك  طو منزعـج
 3.24 7.13 يساعـد عتلوائية ف  التواف األشياء الت  سوفت عاع  فا  آدر )األقالم، الكتب( 

 3.40 6.34 لى اللععةيدعو األفاـا  المتاـرجين لالنـضمام إ
 3.50 5.89 يساعـد األفاـا  الـذين يشعـرون عالمـرض
 4.07 3.99 ينزعج عندما يتركـه الوالدان/ مودم الرعاية

 4.95 4.29 يظهر مهـارات رقـمية متميـز  طو موهعة رقـمية
 4.99 4.63 يظهـر تمـيز طو موهـعة ف  مهارات الوراء  والكتاعـة

 4.79 3.57 ميز  وموهـعة ف  الانـونيظهـر مهارات متـ
 4.34 2.51 يظهـر مهارات متـميز  وموهـعة ف  الموسيـوى

 4.84 3.76 يظهـر مهارات متـميز  وموهـعة ف  الرياضة/الرقـص
 4.35 2.54 يظهر مهارات متـميز  وموهعة ف  ح  المشكالت عفريوة إعداعية
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  25عتعار الاور  عانها تحتاج إلى تدد  اذا كان متوسف الدرجات عليها اكعر من المئينوطما فيما يتعلق عالاورات السلعية فود تم ا

 . وعناء على ذلك فان الجدو  اسات  يتضمن تلك الاورات1.22حوال   25لمتوسفات األفاا  على تلك الاورات، وقد علغ المئين 

 .(2)ساحظ طيضا الملحق  .الويمة األعلى تعن  طولوية طعلى()

 

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات السلبية 28جدول 
 التي أظهر األطفال ضعفا في األداء عليها مقارنة بباقي الفقرات التي تتضمنها األداة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة
 3.29 1.24 يرتدي ثـياعًا غـير مالئـمة للظرو  الجـوية

 3.32 1.26 متأدراً 
 3.38 2.19 شـترك ف  مشاجر  جسـديةي

 3.24 1.85 يستووي طو يكـون مؤذيا  لآلدرين
 3.13 1.70 يرك  و يعض ويضرب األفاا  اآلدرين طو الكعار

 2.72 1.26 يأدـذ األشـياء الت  ليسـت لـه
 2.90 1.75 يضحك على اآلدرين عندما يكونـوا منزعجـين

 3.30 2.55 سا يستفيع الجلوس عهدوء
 3.28 2.52 يتـشتت ،سا يستفيع اسالتزام عأي نشـاف

 3.23 2.57 متملـم 
 2.95 1.69 غير مفـيع

 2.82 1.58 اندفاع  ويتـفر  عدون تاكـير
 3.06 2.46 يجد فعوعة ف  انتظار دوره ف  اللععة طو ف  المجموعة

 3.24 2.94 سا يستفيع اساستورار/اساستمرار ف  عم  طي ش ء لاترات فويلة
 3.26 2.69 غـير منتـعه

 3.14 2.02 يعدو عـليه عدم السعـاد  والحزن واساكتـئاب
 2.95 1.74 يـعدو دائـاًا ومضفرعاً 

 2.95 1.73 يعدو قلوـاً 
 3.28 2.61 ليس لـديه الوـدر  عـلى فنع قـرارات

 3.49 2.88 دجـو 
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 العالقة بين استعداد األطفال للتعلم وحجم األسرة.  3.14


وجود عالقة ارتعافية سالعة ما يتف  عأثر حجم األسر  على استعداد األفاا  للتعلم، فود كشات نتائج الدراسة عن في

وضعياة عين مستوى اساستعداد للتعلم وحجم األسر  لجميع طععاد طدا  التفور المعكر، إسا طن هذه اسارتعافات كانت ذات دسالة 

 اف عين حجم األسر  ومستوى اساستعداد للتعلم لجميع طععاد األدا .معامالت اسارتع 29ويعين جدو  إحفائية. 
 

. معامالت االرتباط بين حجم األسرة ومستوى االستعداد للتعلم عند جميع أبعاد األداة.29جدول          

 معامل االرتباط البعد
 *0.09- الصحة الجسمية

 *0.10- الكفايات االجتماعية

 *0.05- النضج االنفعالي

 *0.13- التطور اللغوي والمعرفي

 *0.11- مهارات التواصل والمعارف العامة




 المهارات المتميزة الخاصة لدى األطفال       طبيعة 3.15 


طن هناك العديد من فيما يتف  عفعيعة المهارات المتميز  الت  يمتلكها األفاا ، فود كشات نتائج الدراسة عن 

، ويمارسون ف  مجاسات الوراء  والكتاعة والانون والموسيوى والرياضة وح  المشكالت األفاا  لديهم مهارات متميز 

طن ، 20وكما هو معين ف  الشك   ،معلمات الف  األو ، إذ ظهر قدرتهاعفريوة إعداعية كما  هذه المهارات

وموهعة رقمية، وطن  % لديهم تميز40.9% من األفاا  لديهم تميز وموهعة ف  مهارات الوراء  والكتاعة، وطن 44.8

%، كما 32.4ز وموهعة ف  الانون % لديهم تميز وموهعة ف  الرياضة، وعلغت نسعة األفاا  الذين لديهم تميّ 33.3

%، وطما نسعة األفاا  الذين 22.8علغت نسعة األفاا  الذين لديهم تميز وموهعة ف  ح  المشكالت عفريوة إعداعية 

 %. 21.9د علغت ز وموهعة ف  الموسيوى فولديهم تميّ 
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 مستوى استعداد األطفال للتعلم بحسب وجود / عدم وجود مشكالت خاصة لدى الطفل  3.16




% من 7.9معلمات الف  األو  طن ما نسعته  ، توديرات21كشات نتائج الدراسة، وكما هو معين ف  شك  

استعداد للتعلم على ععد واحد الذين ليس لديهم األفاا  لديهم مشكالت دافة، حيث ظهر طن نسعة األفاا  

 من مجموعة األفاا  الذين لديهم مشكالت دافة تاوق نسعة األفاا  على األق  من طععاد طدا  التفور المعكر

من مجموعة األفاا   الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكر

% على التوال . ساحظ النسب المعينة على 23.7%، 38.2ذ علغت نسعهم الذين ليس لديهم مشكالت دافة، إ

 .21 الشك 

 



األفاا  الذين  درجات األفاا  الذين ليس لديهم مشكالت دافة طعلى من متوسفات درجات وكانت متوسفات

لة األدا ، حيث كانت جميع الاروق عين المتوسفات ذات دسالديهم مشكالت دافة وذلك على جميع طععاد 

 الذين ليس لديهم استعداد للتعلم حسب وجود/عدم وجود مشكلة خاصة. نسب األطفال 21شكل 
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يعين  22، والشك  وكان اعلى فرق عين المجموعتين على ععد مهارات التواف  والمعرفة العامة إحفائية

 المتوسفات للمجموعتين عحسب طععاد األدا  .

 
 

نتائج ادتعار)ت( سادتعار دسالة فروق المتوسفات عحسب متغير وجود/عدم وجود مشكلة  30 كما ُيظهر جدو 

 .األفاا دافة لدى 
 

 لفحص داللة فروق المتوسطات بحسب  )ت(. نتائج اختبار30 جدول
 متغير وجود /عدم وجود مشكلة خاصة لدى األطفال.

 البعد
وجود 
مشكلة 
 خاصة

حجم 
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
المعياري 

S.D 

درجات 
 d .fالحرية 

 tقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة الجسمية
 1.76 8.49 446 نعم

5346 9.67 0.00 
 1.26 9.11 4920 ال

الكفايات 
 االجتماعية

 2.16 7.21 438 نعم
4928 5.92 0.00 

 2.10 7.62 4908 ال

 النضج االنفعالي
 1.69 7.05 432 نعم

5338 6.68 0.00 

 1.85 7.62 4908 ال

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 2.39 7.96 439 نعم
5342 4.72 0.00 

 2.07 8.46 4905 ال

ات التواصل مهار 
 والمعارف العامة

 2.70 6.85 446 نعم
5381 5.68 0.00 

 2.49 7.56 4937 ال
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 2014و  2010التغير بين العامين  3.17


)سنة اساساس( والعام   2010رفد التغير الذي حف  على مستويات اساستعداد للتعلم عين العامحتى يتم 

 ،2014والعام  2010على طععاد األدا  عين العام للتعلم  األفاا استعداد تم فحص فروق متوسفات  2014

طن هذه الاروق كانت ذات دسالة إحفائية لجميع األععاد لفالح ، 31يتضح، وكما هو معين ف  جدو  حيث 

عاستثناء ُععد مهارات التواف  والمعرفة العامة، حيث كانت الاروق لهذا الععد عين العامين  2014متوسفات عام 

إحفائيا، ولكن وعالرغم من وجود الاروق عين المتوسفات، اسا طن الدسالة العملية لهذه الاروق كانت غير داله 

 لجميع األععاد.  0.5ضعياة حيث كان حجم األثر لهذه الاروق طق  من 

 
 2014و   2010. نتائج اختبار  )ت( لفحص داللة فروق المتوسطات لجميع أبعاد االداة بين العامين 31جدول 



 السنة مجاالتال
حجم 
العينة 

N 

المتوسط 
M 

االنحراف 
المعياري 

S.D 

درجات 
 d .fالحرية 

قيمة 
t 

مستوى 
 Pالداللة 

حجم 
 25األثر

 الصحة الجسمية
2014 5890 8.98 1.43 

10113 3.82 0.00 

 

0.07 
2010 4225 8.87 1.47 

الكفايات 
 االجتماعية

2014 5894 7.67 2.20 
10101 2.75 0.01 

 

0.05 
 2010 4209 7.54 2.21 

 النضج االنفعالي
2014 5860 7.49 1.74 

10053 4.30 0.00 

 

0.09 
2010 4195 7.34 1.74 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

2014 5859 8.29 2.22 
10071 2.00 0.05 

 
0.04 

2010 4214 8.20 2.26 

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

2014 5913 7.33 2.63 
10135 0.63 0.53 

 

0.01 
2010 4224 7.30 2.64 



الذين ليس لديهم استعداد للتعلم طن الاروق عين نسب األفاا  ، 32، وكما هو معين ف  جدو  وطظهرت النتائج

كانت ذات دسالة إحفائية  2014، 2010عين العامين  على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكر

 حة الجسمية وععد النضج اساناعال . على ععد الف

 

                                                           
25
. 0.5،وقداعتبرأنحجماألثرصغيرإذاكانأقلمن Glass' deltaتمحسابحجماألثرباستخداممعادلة
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 (Vulnerable. الفروق في أعداد األطفال غير المستعدين للتعلم )32جدول 

 على أبعاد األداة 2014و  2010بين عامي 



 مستوى الداللة؟

)نعم ، ال(



الصحةالجسميةنعم



الالكفاياتاالجتماعية



النضجاالنفعالينعم



التطوراللغويوالمعرفيال



المهاراتالتواصلوالمعرفةالعامة 



 نتائج االختبار اإلحصائي





P=0.016.2(=1)
2

χ



P=0.330.94=(1)
2

χ 



P=0.04 4.09(=1)
2

χ



P=0.620.24(=1)
2

χ



P=0.5430.37(=1)
2

χ 


تم موارنة  2014والعام  2010من جهة طدرى، ولتوديم مؤشرات حو  جوانب التغيير الت  حفلت عين العام 

درجة الوفع الت  على طساسها تم  طن ،33، وكما هو معين ف  جدو  2014والعام  2010درجات الوفع للعام 

عد الفحة عُ على النحو اآلت :  ، كانت10تحديد نسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم، وه  المئين 

إذ علغت  2014، 2010عد النضج اساناعال  كانت ناسها لألعوام عد الكاايات اساجتماعية، وعُ الجسمية وعُ 

تماث  توزيع الدرجات على هذه األععاد ف  العام  إلىل ، وهذا ُيشير على التوا 5.0000، 4.4231، 6.9231

درجة الوفع لععد التفور اللغوي والمعرف  ومهارات التواف   ةادتلات قيم عالمواع  . ولكن2014والعام  2010

حيث ارتاعت درجة الوفع لععد التفور اللغوي والمعرف  من  2014، 2010والمعرفة العامة عين العامين 

 3.1250ولععد مهارات التواف  والمعرفة العامة من  2014لعام  5.0000إلى  2010لعام  4.9000

داء على هذين الععدين ف  عام ، وهذا يشير الى ارتااع مستويات األ2014لعام  3.7500إلى   2010لعام

 . 2010موارنة ععام  2014

 . 2014، 2010لألعوام  . مقارنة درجات القطع ألبعاد أداة التطور المبكر33جدول 



درجة القطع للعام  – 10المئين  المجاالت

2010 

درجة القطع للعام  -   10المئين 

2014 

 6.9231 6.9231الصحةالجسمية

 4.4231 4.4231الكفاياتاالجتماعية

 5.0000 5.0000النضجاالنفعالي

 5.0000 4.9000التطوراللغويوالمعرفي

 3.7500 3.1250مهاراتالتواصلوالمعرفةالعامة
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 2014ف  عام  ف  كافة األععاد هناك تحسناً  طنودرجات الوفع  األفاا استعداد من المالحظ من دال  متوسفات 

غير دا  إحفائيا،  اآلدرذو دسالة إحفائية وععضه  ععضه؛ حيث طن متااوتاً  ، ولكنه تحسناً  2010موارنة ععام 

التددالت  طساس، وقد ياسر ذلك على األععادن التحسن تم تسجيله ف  كافة وعلى الرغم من ذلك فان هناك نمفًا م

. وف  هذا الجانب فانه ي سيناقش اثره ف  العنود الالحوةعما فيها عرنامج رفع اساستعداد للتعلم الذ الوزار الت  ناذتها 

عاد  توجيه عرنامج رفع اساستعداد للتعلم لزياد  فع اليته واثره ف  رفع استعداد األفاا  للتعلم، يمكن لوزار  الترعية تنويح وا 

وكذلك يمكنها تفوير طساليب وعرامج جديد  تف  إلى طولياء األمور لزياد  سع  الممارسات المنزلية للفا  الت  ترتعف 

 عالتعلم من دال  اللعب عاإلضافة إلى تحسين الرعاية الوالدية.

ليس لديهم استعداد للتعلم على ُععد واحد على األق  من طععاد  الذين األفاا ولرفد التغيرات الت  حفلت على نسب 

 2010، فود تم إيجاد النسب عدسالة درجات الوفع للعينة الوفنية للعام 2014، 2010عين العامين  طدا  التفور المعكر

لمعكر قد طن نسب عدم اساستعداد للتعلم على جميع طععاد طدا  التفور ا ،34، وكما هو موضح ف  جدو  تعينإذ 

كما لوحظ طن نسعة اساستعداد للتعلم على المستوى الوفن  ارتاعت من ، 2010عالموارنة ععام  2014انداضت عام 

 .2014% عام 75إلى  2010% عام 73
 

 2010. نسب األطفال غير المستعدين للتعلم بداللة درجات القطع للعينة الوطنية في عام 34جدول 

نسب عدم االستعداد  المجاالت

(Vulnerable )

/2010 

نسب عدم االستعداد 

) باستخدام   2014

عالمات القطع لعام 

2010) 

االستعداد  منسب عد

   2014لعام 

 11.1 11.1 12.8الصحةالجسمية

 10.2 10.2 10.9الكفاياتاالجتماعية

 10.5 10.5 11.8النضجاالنفعالي

 11.2 9.6 10.0التطوراللغويوالمعرفي

 13.3 9.8 10.2اصلوالمعرفةالعامةمهاراتالتو


 27 25 27 عدم االستعداد بصورة كلية

مستعدونللتعلم:اليوجدأية

مجاالتفيهاعدماستعداد

7375 73 

 11.9 12.411.2عدماستعدادعلىمجالواحد

 6.3 6.2 6.9عدماستعدادعلىمجالين

 5.1 4.4 3.3مجاالتعدماستعدادعلىثالثة

 2.5 2.1 2.9مجاالتعدماستعدادعلىأربعة

 1.2 1.1 1.5مجاالتعدماستعدادعلىخمسة
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 استعداد األطفال للتعلم على مستوى المحافظات 3.18


اندااض نسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد ، 35، وكما هو معين ف  جدو  طظهرت النتائج

محافظات ه :  ف  ثمان   2010موارنة عالعام   2014د تفور الفاولة المعكر  ف  العام واحد على األق  من طععا

ومعان. فيما ارتاعت تلك النسب ف  ارعع محافظات  والفايلة، والكرك، والمارق، والعلواء، وجرش، عمان، ومأدعا،

  والعوعة. وعجلون، ه : الزرقاء، وارعد،

ف  نسب األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على وتجدر اإلشار  إلى طنه تم رفد التغيرات 

 (.1األق  من طععاد طدا  التفور المعكر على مستوى مديريات الترعية والتعليم )طنظر الملحق 
 

 . نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل 35جدول 

 على مستوى المحافظات. 2014،  2010لألعوام من أبعاد تطور الطفولة المبكرة 
 

 المحافظة
 

األطفال الذين ليس لديهم 
 استعداد للتعلم %

2010 

األطفال الذين ليس لديهم 
 استعداد للتعلم %

2014 
 27.0 27.0 مستوى المملكة

  25.2 27.5 عمان

  29.7 33.0 مأدعا

  26.3 19.6 الزرقاء

  26.7 28.8 العلواء

  27.3 21.6 ارعد

  37.5 43.0 جرش

  25.8 21.0 عجلون

  29.2 38.9 المارق

  24.6 29.3 الكرك

  23.9 26.2 الفايلة

  27.0 33.9 معان

  45.3 37.0 العوعة
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 مستوى استعداد األطفال للتعلم على مستوى مديرية التربية والتعليم 3.19
 

األفاا  ف  مدتل  جوانب  درجات اتلذي حف  على متوسفف  هذا الجزء من التورير رفد التغير اتم 

حيث تم إيجاد حجم األثر  2014و  2010الفاولة المعكر  على مستوى مديريات الترعية والتعليم عين العامين 

 .لتحديد مستوى الدسالة العملية لاروق المتوسفات 
 

جعَا وكعيرًا ف  مجا  الفحة الجسمية ثر كان مو ن حجم األ، ط36وكما هو موضح ف  جدو   ،تعين من التحلي 

، فيما كان حجم  9.18الى  7.66لواء سحاب، إذ ارتاع متوسف األفاا  ف  هذه المديرية من مديرية ترعية ف  

العتراء والمارق ولواء ماركا، وطما عاق  المديريات فود كان حجم مديريات ترعية: األثر موجعًا ومتوسفًا ف  ك  من 

، وهذا يشير إلى طن متوسف فحة الجسمية فغيرًا، وف  الرمثا كان حجم األثر سالعًا ومتوسفاً األثر ف  مجا  ال

 . 2010موارنة ععام   2014فاا  على ععد الفحة الجسمية ف  الرمثا تراجع ف  عاماأل
 

الترعية  وطما على ععد الكاايات اساجتماعية فود ظهر طن حجم األثر على هذا الععد كان فغيرا ف  جميع مديريات

والتعليم عاستثناء مديرية ترعية األغوار الشمالية الت  كان حجم األثر لها كعيرًا ولكنه سالعًا، وهذا يتضح من 

، 6.82إلى  8.93إذ تراجع المتوسف من  2014و   2010التراجع ف  متوسف توديرات األفاا  عين العامين 

متوسفًا وسالعًا طيضًا كما هو واضح من تراجع  وكذلك ف  مديرية قفعة الكرك الت  كان حجم األثر لها

 متوسفات األفاا  ف  هذه المديرية.
 

وف  مجا  النضج اساناعال  تعين طن ك  من مديرية ترعية العادية الجنوعية، ومديرية ترعية عين العاشا، ومديرية 

التغير اسايجاع  الذي حدث ف   ترعية سحاب كان حجم اساثر لارق المتوسفات فيها كعيرًا وموجعًا وهذا ُيشير إلى

هذه المديريات ف  مجا  النضج اساناعال ، ولكن تعين طن تغيرا سالعًا قد حدث ف  مديرية ترعية األغوار الجنوعية 

 على هذا الععد، فيما كانت التغيرات ف  مديريات الترعية األدرى فغير . 
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طات في مجال الصحة الجسمية والكفايات االجتماعية . الداللة االحصائية وحجم األثر لفرق المتوس36جدول 
 بحسب مديرية التربية والتعليم. 2014و  2010والنضج االنفعالي بين العامين 

 

 

 

 النضج االنفعالي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية

 حجم األثر 2014 2010 حجم األثر 2014 2010 حجم األثر 2014 2010

 0.44 7.35 6.65 0.29 7.41 6.69 0.18 8.45 8.11األغوارالجنوبية

 0.97- *7.31 8.71 1.23- *6.82 8.93 0.42- 8.85 9.37األغوارالشمالية

 1.83 *7.81 4.95 0.30 7.22 6.76 0.76 *8.77 7.22الباديةالجنوبية

الباديةالشمالية

الشرقية
8.40 8.74 0.21 7.22 7.98* 0.33 6.94 7.83* 0.51 

لشماليةالباديةا

الغربية
8.68 8.80 0.08 6.24 7.01* 0.34 7.03 7.07 0.03 

 0.15 7.48 7.18 0.30 *7.74 6.89 0.67 *9.58 8.66البتراء

0الثقافةالعسكرية
a 

7.46 - 0
a 

6.92  0
a 

6.11  

 0.48- *7.27 8.07 0.36- 7.70 8.38 0.39- *8.76 9.24الرصيفة

 0.21- 7.01 7.35 0.24- 6.67 7.23 0.79- *8.12 9.01الرمثا

 0.06 7.78 7.67 0.19 8.63 8.30 0.02- 9.12 9.14الزرقاءاألولى

 0.13 7.46 7.22 0.004- 7.54 7.55 0.19- 8.69 8.94الزرقاءالثانية

0الشوبك
a 

9.00 - 0
a 

8.30  0
a 

7.64  

 0.71- *6.66 7.86 0.19- 7.07 7.52 0.28- 8.61 8.97الشونةالجنوبية

 0.33- 7.85 8.30 0.56- 7.52 8.35 0.16 9.26 9.11طفيلةال

 0.18- 6.76 7.08 0.59 *8.22 6.83 0.01 8.61 8.60العقبة

0القصر
a 

8.88 - 0
a 

7.43  0
a 

7.62  

 0.16- 7.88 8.10 0.14- 7.93 8.19 0.25- 9.02 9.26الكورة

 0.29 *8.26 7.70 0.02 8.77 8.73 0.28 *`9.69 9.37المزارالجنوبي

 0.43 *7.51 6.42 0.13 7.22 6.90 0.19 8.47 8.15المزارالشمالي

 0.32 *7.68 7.11 0.21 7.58 7.09 0.38 *9.42 8.74بنيكنانه

 0.40 *6.87 6.10 0.05 7.86 7.76 0.24 8.52 8.07جرش

0ديرعال
a 

9.36 - 0
a 

7.53  0
a 

7.84  

 0.36- 7.34 7.84 0.08 8.00 7.84 0.01- 9.15 9.16ذيبان

 0.12 7.89 7.70 0.24 7.99 7.48 0.26 *9.20 8.86عجلون

 2.08 *7.62 4.96 0.35 7.70 7.01 0.32 9.10 8.59عينالباشا

 0.13- 7.63 7.88 0.17- 7.71 8.09 0.24 9.56 9.29قصبةالسلط

 0.32 *7.74 7.29 0.65- *7.70 8.71 0.42 *8.81 8.16قصبةالكرك

 0.77 *7.96 6.59 0.41 *8.31 7.36 0.74 *9.48 8.30قصبةالمفرق

 0.33 *7.83 7.32 0.28 *8.10 7.58 0.24 *9.23 8.90لواءالجامعة

 0.66- 7.56 8.48 0.23 7.79 7.23 0.01 8.91 8.89لواءالجيزة

 0.10 7.58 7.42 0.10- 7.23 7.43 0.11- 9.03 9.16لواءالقويسمة

 0.44 *7.24 6.54 0.12 7.78 7.52 0.08- 9.15 9.26لواءالموقر

 0.17 7.50 7.25 0.08 7.64 7.45 0.12 9.07 8.90لواءبصيرا

 0.08- 7.25 7.36 0.04 7.54 7.45 0.07 9.08 9.00لواءبنيعبيد

 1.06 *8.06 6.11 0.23 7.83 7.32 1.09 *9.18 7.66لواءسحاب

 0.06- 7.77 7.87 0.18- *7.55 7.94 0.18- *9.13 9.32لواءقصبةاربد

 0.29 *7.40 6.85 0.11 7.88 7.64 0.35 *9.28 8.83لواءقصبةعمان

 0.36 *7.53 6.89 0.40 *7.95 7.11 0.60 *9.36 8.32لواءماركا

 0.25- *7.08 7.47 0.06- 7.41 7.55 0.38- *8.46 9.03لواءناعور

 0.18 7.92 7.64 0.13- 7.58 7.85 0.32 *9.48 9.02لواءواديالسير

لوائيالطيبة

والوسطية
8.89 8.61 -0.18 7.25 7.71 0.16 7.30 7.44 0.08 
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 النضج االنفعالي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية

 حجم األثر 2014 2010 حجم األثر 2014 2010 حجم األثر 2014 2010

 0.54- *6.48 7.35 0.31- *6.34 7.05 0.22 9.02 8.65مأدبا

 0.18- 7.17 7.50 0.18- 7.32 7.72 0.2 9.27 9.06معان

 0.52 *8.56 7.65 0.47 *8.71 7.45 0.47 *9.54 8.50اربد-وكالةالغوث

-وكالةالغوث

الزرقاء
0

a 
8.73 - 0

a 
7.15  0

a 
6.92  

جنوب-وكالةالغوث

عمان
8.84 8.97 0.1 7.08 7.60 0.23 7.22 7.77* 0.31 

شمال-وكالةالغوث

عمان
8.53 8.40 -0.07 7.05 8.20* 0.48 7.02 7.32 0.16 

 0.05:الفروقذاتداللةاحصائيةعندمستوى=α 

 الىحجمأثرمتوسطلفرقالمتوسطاتبيناللوناألخضر،ويشير2014و2010الىحجمأثركبيرلفرقالمتوسطاتبينالعامينصفراللوناأل:يشير

 إلىحجمأثرقليل.اللوناألزرق،فيمايُشير2014و2010العامين



مديرية  ه ترعية عين العاشا  طن مديرية ،37كشات نتائج الدراسة وكما هو معين ف  جدو  وعلى فعيد متف ، 

ف  مجا  التفور اللغوي والمعرف  عين وذلك الترعية والتعليم الوحيد  الت  كان حجم األثر فيها كعيرًا وموجعًا 

، وكان حجم األثر 2014كان كعيرًا لفالح عام ف  المتوسف ، مما يعن  طن التغير 2014و  2010العامين 

كان حجم األثر سالعًا فيما  ترعية األغوار الجنوعية ومديرية ترعية ذيعان، متوسفًا وموجعًا ف  ك  من مديرية

ومتوسفًا على هذا الععد ف  ك  من مديرية ترعية الرمثا ومديرية ترعية الكرك، وهذا يعن  طن هناك تراجعًا ف  

فغير  لعاق  فيما كانت طحجام األثر  ف  تلك المديريات، 2014األفاا  قد حدث ف  عام استعداد متوسفات 

المديريات. وف  مجا  التواف  والمعرفة العامة تعين طن حجم األثر لكافة المديريات كان فغيرًا على الرغم من 

 طن فروق المتوسفات كانت ذات دسالة إحفائية.
 

. الداللة االحصائية وحجم األثر لفرق المتوسطات في مجال التطور اللغوي والمعرفي والتواصل 37جدول 
بحسب مديرية التربية والتعليم 2014و  2010فة العامة بين العامين والمعر 

 

 التواصل والمعرفة العامة التطور اللغوي والمعرفي

 حجم األثر 2014 2010 حجم األثر 2014 2010

 0.31 6.89 5.90 0.59 *7.93 5.72األغوارالجنوبية

 0.20- *6.43 6.93 0.24- 7.58 8.30األغوارالشمالية

 0.38 7.02 5.65 0.28 7.86 7.03باديةالجنوبيةال

 0.22 7.31 6.67 0.43 *7.93 6.94الباديةالشماليةالشرقية

 0.16 7.25 6.82 0.31 *8.11 7.41الباديةالشماليةالغربية

 0.23 7.44 6.71 0.39 *8.51 7.45البتراء

0الثقافةالعسكرية
a 

7.50  0
a 

6.79  

 0.23- 7.16 7.69 0.24- 8.11 8.62الرصيفة

 0.29- *6.14 6.90 0.68- *7.36 8.57الرمثا

 0.23 *8.30 7.75 0.05 9.06 8.98الزرقاءاألولى
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 التواصل والمعرفة العامة التطور اللغوي والمعرفي

 حجم األثر 2014 2010 حجم األثر 2014 2010

 0.29 *7.33 6.40 0.20 8.35 7.80الزرقاءالثانية

0الشوبك
a 

8.65  0
a 

7.22  

 0.15- 6.52 6.94 0.36- *7.32 8.11الشونةالجنوبية

 0.04- 7.41 7.53 0.34- 8.19 8.89الطفيلة

 0.49 *8.29 6.94 0.41 *8.90 7.99العقبة

0القصر
a 

7.47  0
a 

7.08  

 0.14- 7.51 7.86 0.12 9.01 8.77الكورة

 0.00 8.55 8.54 0.10 9.32 9.14المزارالجنوبي

 0.15 6.57 6.03 0.05 7.98 7.90المزارالشمالي

 0.14 7.34 6.98 0.28 *8.38 7.64بنيكنانه

 0.02- 7.76 7.80 0.06 8.21 8.10جرش

0ديرعال
a 

8.03  0
a 

7.33  

 0.35 *8.24 7.30 0.51 *9.23 7.84ذيبان

 0.39 *7.92 6.94 0.32 *8.78 8.10عجلون

 0.36 7.57 6.88 1.00 *8.61 6.44عينالباشا

 0.13 7.86 7.54 0.22 8.51 7.99قصبةالسلط

 0.46- *6.69 7.48 0.63- *8.07 8.84قصبةالكرك

 0.21- 7.58 8.09 0.31- *8.09 8.77قصبةالمفرق

 0.28 *7.93 7.25 0.34 *8.95 8.34لواءالجامعة

 0.08 7.25 6.98 0.02- 8.14 8.19لواءالجيزة

 0.28- *6.72 7.41 0.20- 8.12 8.50لواءالقويسمة

 0.19 7.34 6.77 0.14 8.06 7.71لواءالموقر

 0.06 7.03 6.86 0.05 7.88 7.75لواءبصيرا

 0.11- 6.76 7.06 0.22 8.23 7.73لواءبنيعبيد

 0.16- 7.58 7.96 0.02- 8.30 8.33لواءسحاب

 0.07- 7.59 7.75 0.02- 8.63 8.67لواءقصبةاربد

 0.09- 7.31 7.52 0.07- 8.36 8.50لواءقصبةعمان

 0.27 *7.60 6.91 0.18 8.49 8.10لواءماركا

 0.00 7.28 7.29 0.17 8.39 8.01لواءناعور

 0.21- 6.89 7.42 0.13 8.40 8.10لواءواديالسير

 0.17 7.43 6.89 0.17- 7.86 8.30لوائيالطيبةوالوسطية

 0.11- 6.18 6.50 0.03 7.81 7.74مأدبا

 0.12- 7.27 7.60 0.07- 8.00 8.16معان

 0.34 *8.28 7.32 0.28 *8.92 8.18اربد-وكالةالغوث

0الزرقاء-وكالةالغوث
a 

7.94  0
a 

6.86  

 0.21 7.26 6.71 0.26 *8.63 8.04جنوبعمان-وكالةالغوث

 0.18 7.65 7.14 0.28 *8.26 7.49شمالعمان-وكالةالغوث



 0.05:الفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى=α 

 إلىحجمأثرمتوسطلفرقالمتوسطاتاللوناألخضر،ويشير2014و2010المتوسطاتبينالعامينإلىحجمأثركبيرلفرقاللوناألصفر:يشير

 إلىحجمأثرقليل.اللوناألزرق،فيمايُشير2014و2010بينالعامين
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معكر  جدا من المراح  النمائية ال دطتعوقت فوي   إلىعملية رفع اساستعداد للتعلم عملية تحتاج  طنومع علمنا 

(، سلعية) تراجع(، سا )إيجاعية) رفد فعيعة التغيراتفود تم  ،األو وسا تنته  عند ددوله الف  للفا  

للتعلم ف  عام  األفاا ف  المديريات الت  تم فيها تفعيق عرنامج رفع استعداد  األفاا على متوسفات  ×(تغيير)

المديريات واحيانا ف  المديرية الواحد  وذلك عحسب عين  مودار التغير واتجاهه. حيث لوحظ تعاين ف  2013

ف  مديرية لواء الجامعة ف  كافة مجاسات تفور الفاولة المعكر   إحفائيادا   إيجاع المجا ، فمثال حف  تغير 

ه  )الفحة الجسمية، والتفور اللغوي والمعرف ، والتواف   مجاساتوف  المواع  حف  تراجع ف  ثالثة 

 ف  مديرية لواء الرمثا. والمعرفة العامة(
 

وعلى الرغم من حفو  تغير إيجاع  على األق  ف  مجا  من مجاسات تفور الفاولة المعكر  ف  اغلب 

مديريات الترعية والتعليم، إسا انه يالحظ حفو  تراجع ف  ععض مديريات الترعية والتعليم ف  ععض مجاسات 

: لواء الوويسمة، الرفياة، ك  من الترعية والتعليم ف  مديرياتتفور الفاولة المعكر ، فود حف  تراجع ف  

الشونة الجنوعية، مأدعا، المارق، الرمثا، ارعد، واألغوار الشمالية، وقد يكون من المناسب الويام عجهود عحثية 

و  2010والجدو  اسات  يعن فعيعة التغيرات عين العامين  للتعر  على طسعاب التراجع ف  تلك المديريات.

 عحسب المديرية ومجا  تفور الفاولة المعكر . 2014
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بين  (×( ) تراجع( ، ال تغيير)ي(، سلبي) إيجابي ) على متوسطات أداء األطفال . طبيعة التغيرات 38جدول 

ومجال   2013بحسب المديريات التي طبق فيه برنامج رفع االستعداد للتعلم عام   2014و  2010العامين 

 لمبكرة.تطور الطفولة ا

الصحة 

 الجسمية

الكفايات 

 االجتماعية

التطور اللغوي  النضج االنفعالي

 والمعرفي

التواصل 

 والمعرفة العامة

××× لواءقصبةعمان

لواءالجامعة

 تراجع × × × ×لواءالقويسمة

×××لواءسحاب

×× ×لواءماركا

××××لواءواديالسير

 × ×  × ×لواءالموقر

 ×   × ×عينالباشا

  × × × ×األولىالزرقاء

  × × × ×الزرقاءالثانية

 × × تراجع × تراجعالرصيفة

 × × × × ×السلط

ديرعال

 × تراجع تراجع × ×الشونةالجنوبية

 × × تراجع تراجع ×مأدبا

   × × ×ذيبان

 × × × × ×الجيزة

 ×  × × ×وارالجنوبيةاألغ

 × ×  × المزارالجنوبي

 × × × × ×الطفيلة

 × × × × ×بصيرا

 × × × × ×معان

 × ×  × الباديةالجنوبية

  ×   ×العقبة

الشوبك

 × ×  × ×جرش

 × تراجع  × المفرق

الباديةالشمالية

الغربية

×  ×  × 

 × × × × ×الكورة

  × ×  نعجلو

 تراجع تراجع × × تراجعالرمثا

 × × × تراجع تراجعاربد

 تراجع × تراجع تراجع ×األغوارالشمالية
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على استعداد األطفال  2013هل يوجد اثر لبرنامج االستعداد للتعلم الذي طبق في عام ولإلجاعة عن السؤا  : 

درجات األفاا  ف  مجا  الفحة الجسمية،  عحيث كانت فود تم إجراء تحلي  اسانحدار الدف  العسيف ،للتعلم؟

متغيرا تاععًا كون والتواف  والمعرفة العامة  والكاايات اساجتماعية، والنضج اساناعال ،  والتفور اللغوي والمعرف ،

، فيما كان المتغير المستو  )متغير المعالجة( هو متغير هذه الدرجات تمث  درجات استعداد األفاا  للتعلم

 ظهرط. وقد (0=، العرنامج لم يفعق ف  المديرية1=فعيق العرنامج وله مستويان )العرنامج فعق ف  المديريةت

لمتغير تفعيق العرنامج ف  مجاسات الفحة الجسمية، ومجا   إحفائيةوذو دسالة  إيجاع  تأثيرهناك  طن التحلي 

لم يكن له تأثير ف  مجاسات: الكاايات  فيماالتفور اللغوي والمعرف ، ومجا  التواف  والمعرفة العامة، 

إلى طن تفعيق العرنامج سا ياسر إسا جزًء عسيفًا جدا من هنا يمكن اإلشار  و اساجتماعية، والنضج اساناعال . 

يعين نتائج تحلي   اسات  التغير ف  متوسفات درجات األفاا  ف  مجاسات الفاولة المعكر  المدتلاة. والجدو 

 اسانحدار العسيف.
 

 وداللتها اإلحصائية.مجاالت الطفولة المبكرة على برنامج رفع االستعداد للتعلم  انحدار. معامالت  39دولج

 المتغير 
المعامل  المعامل غير المعاير

الداللة  تقيمة  المعاير
الدفأ  الويمة اإلحصائية

 المعياري

الفحة 
 الجسمية

 0.00 252.023  0.035 8.802 الثاعت
تفعيق 

 نامجالعر 
0.254 0.041 0.080 6.180 0.00* 

الكاايات 
 اساجتماعية

 0.00 141.261  054. 7.647 الثاعت
تفعيق 
 العرنامج

.029 0.064 0.006 0.456 0.648 

 النضج العافا 
 0.00 173.319  0.043 7.455 الثاعت
تفعيق 
 العرنامج

0.059 0.051 0.015 1.171 0.242 

التفور اللغوي 
 0.00 149.051  0.055 8.158 اعتالث والمعرف 

تفعيق  
 العرنامج

0.195 0.064 0.039 3.022 0.003* 

التواف  
 والمعرفة العامة

 0.000 111.554  0.065 7.201 الثاعت
تفعيق 
 العرنامج

0.192 0.076 0.033 2.526 *0.012 

 α=0.05تفعيق عرنامج رفع اساستعداد للتعلم دا  إحفائيا عند مستوى الدسالة  *
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 العوامل المرتبطة باالستعداد للتعلم  3.20


يتحدد مستوى اساستعداد للتعلم عالعديد من العوام  الت  ترتعف عالفا  وعأسرته والسياق اساجتماع  الذي يعيش 

ه، عاإلضافة إلى طسلوب التنشئة الذي تمارسه األسر  ومودار ونوع المثيرات الت  يتعرض لها الفا  طثناء ذلك في

ها العديد من العوام . ف  هذا الجزء من التورير سيتم عناء نموذج تنعؤي عاستددام طسلوب التحلي  التمييزي وغير 

(Discriminant Analysis عاساعتماد على العيانات الت  تم جمعها ف  هذا المسح والذي اقتفرت على عدد )

 محدود من المتغيرات. 

ر  ععض المتنعئات على تحديد المجموعة الت  ينتم  لها الفا  إن الغرض من هذا النموذج هو التعر  على قد

 ) مجموعة األفاا  المستعدين للتعلم ، مجموعة األفاا  غير المستعدين للتعلم( .

 لود تم إددا  المتغيرات األتية إلى هذا النموذج :

 عدد طفراد األسر .-2 جنس الفا  )ذكر، طنثى(-1
 ير ملتحق(التحاق الفا  عالروضة )ملتحق،غ-3

 
المستوى التعليم  لالم )طق  من ثانوية عامة، -4

 طعلى من ثانوية عامة(
المستوى التعليم  لألب )طق  من ثانوية -5

 عامة، طعلى من ثانوية عامة(
  26ممارسات الفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية-6

 
 27المستوى اساقتفادي للفا .-7

 
 

فسنحاو  اإلجاعة عن السؤا : ه  يرتعف اساستعداد للتعلم عالعوام  عؤي وقع  طن نستعرض نتائج النموذج التن

سيتم ادتعار قو  واتجاه العالقة اسارتعافية عين تلك العوام  التاسيرية وعين استعداد لذا  السععة المذكور  طعاله؟

 :و  اسات  يوضح نتائج هذا التحلي الفا  للتعلم. والجد

 

 

                                                           
،وهيفقرات0.40زادتمييزهاعنمؤشرممارساتالطفلوالرعايةالوالديةهومؤشرمركبمنسبعفقراتثنائية)نعم،ال( 26

إضافيةملحقةبأداةالتطورالمبكر.هذهالفقراتهي:هليستخدمالطفلالحاسوبفيالبيت،هليستخدمالطفلاالنترنتفيالبيت،هل

األبطفله هليساعد فيأداءالواجباتوالمذاكرة، طفلها األم المكعباتفيالبيت،هلتساعد فيأداءالواجباتيلعبالطفلبلعبة

والمذاكرة،هلتقرأاألم/األبللطفلقصة،هليلعبالوالدينأوأحدهمامعالطفلفيالمنزل.
،وهي 0.40مؤشرالمستوىاالقتصاديللطفلهومؤشرمركبتقريبيمؤلفمنخمسفقراتثنائية)نعم،ال(زادتمييزهاعن 27

كر.هذهالفقراتهي:هلينامالطفلفيغرفتهالخاصة،هليمتلكالطفلالعاباًالكترونية،هلفقراتإضافيةملحقةبأداةالتطورالمب

يمتلكالطفلكمبيوترلوحي)تابلت،أيباد..الخ(،هليوجدحاسوب/البتوبفيالمنزل،هليملكالطفلقصصاًفيالبيت.
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 العوامل التفسيرية.بعض ن االستعداد للتعلم و . معامالت االرتباط بي40 جدول

عدد أفراد  جنس الطفل العوامل
 األسرة

التحاق 
الطفل 
 بالروضة

المستوى 
التعليمي 

 لالم
المستوى 
التعليمي 
 لالب

ممارسات 
الطفل في 
المنزل 
والرعاية 
 الوالدية

المستوى 
االقتصادي 

 للطفل

اساستعداد للتعلم     
) مستعد، غير 

 مستعد(
0.12* -0.08* 0.20* 0.22* 0.24* 0.16* 0.19* 

  α  0.01=قيم معامالت اسارتعاف دالة إحفائيا عند مستوى الدسالة اإلحفائية*
 

إذ  ،عين اساستعداد للتعلم وجنس الفا  إحفائيةوجود عالقة ارتعافية ذات دسالة  (40) ف  جدو نتائج التعين 

على منه لدى الذكور، كما طظهرت النتائج وجود عالقة ط اإلناثاحتما  اساستعداد للتعلم لدى  طن إلىيشير ذلك 

يكون  طنتزداد احتمالية عحيث واستعداد الفا  للتعلم،  األسر  طفرادعين عدد  إحفائيةارتعافية سالعة وذات دسالة 

للتعلم  اساستعدادوجود ارتعاف موجب عين  إلىالنتائج  وطشارت كما ،األسر الفا  مستعدا للتعلم كلما ق  حجم 

والتحاق الفا  عالروضة، إذ طن اساستعداد للتعلم يرتعف ععالقة موجعه ودالة إحفائيا مع كون الفا  ملتحوا طم سا 

 ف  الروضة.

وجود ارتعاف موجب عين اساستعداد للتعلم والمستوى التعليم لالم، والمستوى التعليم  لالب، كما على ودلت النتائج 

لفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية عالقة عاساستعداد للتعلم فكلما زادت قيمة هذا عينت النتائج طن لممارسات ا

، وهذا يودم دليال ملموسا على طهمية الممارسات المنزلية ف  المؤشر زادت احتمالية طن يكون الفا  مستعدا للتعلم

ن للعام  اساقتفادي عالقة . وكما هو متوقع كااثراء دعرات الفا  ووضعه ف  مسار اساستعداد للتعلم المدرس 

 إيجاعية وذات دسالة إحفائية مع اساستعداد للتعلم.

وعغية توديم فور  عن اثر تلك العوام  مجتمعة ف  اساستعداد للتعلم ـتم إددا  العوام  السععة الى نموذج التحلي  

 Canonicalف الوانون  )طن معام  اسارتعا إلى ،41وكما هو معين ف  جدو  التمييزي، إذ عينت نتائج التحلي  

Correlation األفاا ( عين المتنعئات )المتغيرات المذكور  طعاله( والمتغير التاعع )مجموعة الفا : مجموعة 

وجود عالقة  إلى، وهذه الويمة تشير  0.32غير المستعدين للتعلم( علغت األفاا المستعدين للتعلم، ومجموعة 

 ارتعافية موجعه ولكنها ليست كعير .

وه  ذات دسالة   0.904علغت  (Wilk's Lambda) من جهة طدرى عينت النتائج طن قيمة مؤشر ويلكس لمعداو 

مما يعن  طن المتنعئات تتنعأ عالمجموعة الت  ينتم  لها الفا  عمستوى  α=  0.05إحفائية عند مستوى الدسالة
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  مجتمعة  لها اثر على استعداد الفا  ، وعمعنى طدر افعح لدينا دليال على طن هذه العوام ذو دسالة إحفائية

  للتعلم.

 . نتائج اختبار معنوية النموذج41جدول 

 مستوى الداللة درجات الحرية كاي تربيع Wilk's Lambdaويلكس لمبدا 
0.897 429.485 7 0.00 

 

 42وطظهرت النتائج طن معامالت الدالة التمييزية كانت على النحو المعين ف  الجدو  

 معامالت الدالة التمييزية.. 42جدول 

 قيمة المعامل المتغير

 0.305 جنس الفا 

 0.066- عدد طفراد األسر 

 0.353 اسالتحاق عالروضة

 0.290 المستوى التعليم  لألب

 0.263 المستوى التعليم  لألم

 0.087 المستوى اساقتفادي للفا 

 0.372 ممارسات الفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية

 

تنعؤا  المؤشراتطن مؤشر ممارسات الفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية كان طكثر  معامالت الدالة التمييزيةير وتش

ف  تفني  الفا  إلى فا  مستعد  المؤشر ساهم اكثر من طي متغير ادرمما يعن  طن هذا  ،عمجموعة الفا 

وظهر الفا  عالروضة ثم متغير جنس الفا ،  للتعلم طو فا  غير مستعد للتعلم، وتال هذا المتغير متغير التحاق

عؤ عمجموعة الفا ، فيما نف  التساهمت متغيرات المستوى التعليم  لألب والمستوى التعليم  لألم  طيضا طن

وطظهرت نتائج  كانت مساهمة متغير عدد طفراد األسر ، ومتغير المستوى اساقتفادي للفا  ضعياة جدًا.

وإللواء مزيد من الضوء على عالقة  % من الحاسات عفور  فحيحة.67.2النموذج فن   طنالتفني  

فود تم اساقتفادي واساجتماع  للفا  مستوى الاساستعداد للتعلم المدرس  لدى األفاا  عمستوى تعليم الوالدين و 
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ر طن معام  ارتعاف تعليم الوالدين مع متغيإيجاد معام  اسارتعاف عين تلك المتغيرات، حيث طظهرت النتائج 

وكذلك كان معام    ،0.23اساستعداد للتعلم كان موجب وذو دسالة إحفائية حيث علغت قيمة معام  اسارتعاف 

اسارتعاف عين مستوى استعداد األفاا  للتعلم ومتغير المستوى اساقتفادي اساجتماع  موجب وذو دسالة إحفائية 

 )طنظر النتائج ف  الجدو (.
 

  28الستعداد للتعلم ومستوى تعليم الوالدين. معامالت االرتباط بين ا43جدول 
 للطفل . 29االجتماعي  –والمستوى االقتصادي

 -المستوى االقتصادي  المستوى التعليمي للوالدين العوامل
 االجتماعي للطفل

 *0.24 *0.23 اساستعداد للتعلم )مستعد ، غير مستعد(

  α  0.01=إلحفائيةقيم معامالت اسارتعاف دالة إحفائيا عند مستوى الدسالة ا *

 

ف  ز يتركال يكون من عين طولوياتها طن ،وعاساعتماد على نتائج التحليالت الساعوة ،ويمكن لوزار  الترعية والتعليم

، وان تستمر ف  التوسع عإنشاء رياض األفاا ، فا  ف  المنز  والرعاية الوالديةعلى تعزيز ممارسات ال عرامجها

 .حاجاتهم واهتماماتهم العولية تدافب دال  عرامج وتددالتوان تهتم عاألفاا  الذكور من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28
،وذلكبجمعالدرجةلمستوىتعليماألموالدرجةلمستوىتعليماألببعدمؤشرمركبيمثلمستوىتعليماألبومستوىتعليماألم

أنتمتحويلمستوياتكلمتغيرإلىثالثمستوياتهي:أقلمنثانوي،وثانوي،واعلىمنثانوي.
 مؤشرمركبيمثلمجموعدرجةمتغيرتعليمالوالدينومستوىدخلاألسرة. 29
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 الفصل الرابع : االستنتاجات والتوصيات
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 الفصل الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 

 والتوصيات  االستنتاجات

دففها التفويرية ومن  تسعى وزار  الترعية والتعليم إلى تحويق مجموعة من األهدا  الفموحة ف         

(. ويعد مكون الفاولة ERfKE IIف  مرحلته الثانية )  قتفاد المعرفاساضمنها دفة مشروع تفوير التعليم نحو 

المعكر  من المكونات األساسية ف  المشروع، إذ تسعى الوزار  من ضمن ما تسعى إلى تحويوه ف  هذا المكون 

ن الهد  الرئيس  لهذه الدراسة هو وف  الوضع الراهن لمستويات زياد  نسب األفاا  المستعدين للتعلم. وكا

 . 2010اساستعداد للتعلم عاإلضافة إلى قياس التغير الذي حف  على مستويات اساستعداد للتعلم منذ عام

عناء على التحلي  الذي تم استعراضه ف  هذا التورير لوحظ عدم حفو  تغير ف  نسب األفاا  الذين لديهم 

تفور الفاولة المعكر  وه : الفحة الجسمية، والكاايات اساجتماعية، طدا  لتعلم على جميع طععاد استعداد ل

، 2014و  2010والنضج اساناعال ، والتفور اللغوي والمعرف ، ومهارات التواف  والمعرفة العامة عين العامين 

، وهذا يعن  عفعيعة الحا  طن  %73 عند مستوى المدرس  إذ استورت نسعة األفاا  الذين لديهم استعداد للتعلم

نسعة األفاا  الذين ليس لديهم استعداد للتعلم المدرس  على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  تفور الفاولة 

، وكانت طعلى نسعة عدم استعداد  2014و  2010 ين% عين العام27 دالمعكر  الدمسة ظلت مستور  عند حدو 

ت التواف  والمعرفة العامة مما يعن  طن هناك نسعة كعير  من األفاا  ليس لديها للتعلم المدرس  على ععد مهارا

عفريوة ماهومة للكعار ولألقران والودر  على فهم ما  االودر  الكافية على اإلفغاء، والودر  على إيفا  حاجاته

هذا المجا  التفوري كونه من مما يعن  طن على وزار  الترعية والتعليم اساهتمام ع. من المحاولة األولى ميوا  له

المجاسات الت  يهتم عها النظام الترعوي طيما اهتمام ف  كافة مراح  التعليم، إذ تعد مهارات التواف  من مهارات 

 .اساقتفاد المعرف  الت  تسعى عرامج التفوير الترعوي إكساعها للفلعة ف  جميع مستويات التعليم
 

إذ  اجو  عين الذكور واإلناث لفالح اإلناث ف  مستويات اساستعداد للتعلم،من جهة طدرى، يعين التحلي  اتساع ال

 الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكرعلغت نسعة الذكور 

ذين ال، فيما كانت نسعة الذكور 2014وذلك ف  عام  )%21.6، وف  المواع  كانت نسعة اإلناث ))32.4%)

%( موارنة 30.2) 2010عام  ليس لديهم استعداد للتعلم على ععد واحد على األق  من طععاد طدا  التفور المعكر
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%( لإلناث. وهذا عفعيعة الحا  يعين طن تغيرا إيجاعيا حف  على نسب اإلناث اللوات  لديهن 23.6عما نسعته )

موارنة  2014تراجع ف  نسعة الذكور ف  عام  ، فيما حف 2010موارنة ععام  2014استعداد للتعلم ف  عام 

ظهر طن الاجو  تزداد عين اإلناث والذكور ف  مجا  النضج اساناعال ، إذ يعدو طن اإلناث . كذلك  2010عالعام

اق  اشتراكا ف  المشاجرات الجسدية وسا يؤذين اآلدرين، ويستفعن الجلوس هادئات وهن اكثر انتعاها، واق  

مجا  كما ظهر طن الاجو  تزداد طيضا عين اإلناث والذكور ف   تاكير اكثر من الذكور.اندفاعية ويتفرفن ع

فان الدراسة توف  عإجراء دراسات استوفائية للتعر  على األسعاب  اسافاروالمعرفة العامة، وف  هذا   التواف

مجال  النضج عاساهتمام تعداد للتعلم عين الذكور واإلناث، وكذلك توف  زياد  الت  تو  وراء الاجو  ف  اساس

اساناعال  والتواف  والمعرفة العامة، إذ يمكن طن يركز منهاج الف  األو  على هذين الععدين لضمان التغلب 

على المشكالت الت  يواجها كال الجنسين ف  مجا  التواف  والعرفة العامة ولوضع الذكور على المسار السليم 

 . ف  مجا  النضج اساناعال
 

، ظهر طن نسعة األفاا  المستعدين للتعلم المدرس  المنافق الجغرافية )الشما ، الوسف، الجنوب( وعلى مستوى

قليم الجنوب. على الرغم من ارتااع ف وعلى مستوى المجاسات، ف  إقليم الوسف اكعر من نسعتهم ف  إقليم الشما  وا 

فروق ف  مجا  الفحة الجسمية عين وجود  عينت النتائجف  مجا  الفحة الجسمية، إسا طن األفاا  متوسفات 

ن يكونوا متععين كثر احتماسا ألطالجنوب  طفاا  طنيعدو  إذالوسف،  طفاا الوسف لفالح  وطفاا الجنوب  طفاا 

ومستوى فاقتهم دال  اليوم المدرس  منداضة موارنة  األلوان طوجائعين وسا يتونون مسك الولم ويأتون للمدرسة 

ر  الترعية والتعليم طن تووم عتنايذ تددالت ترتعف عهذا المجا  لفالح طفاا  الجنوب عأفاا  الوسف، ويمكن لوزا

لتولي  الاجو  عينهم وعين نظرائهم ف  الوسف والشما . وعينت النتائج وجود فروق ف  مجا  النضج اساناعال  عين 

م مي  لإليذاء الجسدي طفاا  الشما  وطفاا  الوسف لفالح طفاا  الشما ، إذ يعدوا طن طفاا  الوسف لديه

 كثر من طفاا  الشما .طوالمعنوي ألقرانهم ف  المدرسة 
 

وظلت الاروق قائمة عين متوسفات طفاا  المدينة ومتوسفات طفاا  الري  لفالح متوسفات طفاا  المدينة 

لري  طعلى على جميع طععاد طدا  التفور المعكر ،كما كانت نسعة األفاا  غير المستعدين للتعلم المدرس  ف  ا

%( على الترتيب، وهذا يتفلب التركيز ف  25.2%(، )28.5من نظرائهم ف  المدينة، حيث علغت هذه النسب )

عرامج وزار  الترعية والتعليم المرتعفة عمكون الفاولة المعكر  على طفاا  الري  ودفوفًا ف  مجال  التفور 
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اللذان كان فرق األداء عليهما اعلى من المجاسات اللغوي والمعرف ، والكاايات اساجتماعية وهما المجاسان 

 األدرى. 
 

طن اسالتحاق ف  رياض األفاا  يزيد من قدرات األفاا  ف  مجاسات تفور  جمن ناحية طدرى يمكن اساستنتا

الفاولة المعكر  ، لذا فان الدراسة توف  عأهمية اساستمرار ف  التوسع عإنشاء رياض األفاا  الحكومية وتشجيع 

ودفوفا طن  كعر شريحة ممكنة من األفاا طاع الداص على إنشاء المزيد منها وعكلاة تكون عمتناو  الوف

هناك فروق عين متوسفات األفاا  الملتحوين عرياض األفاا  الدافة موارنة عمتوسفات األفاا  الملتحوين 

  رعاية األفاا  والتااع  ، كما يعتعر دور األه  فعرياض األفاا  الحكومية  لفالح طفاا  الرياض الدافة

نه يزيد من قدر  األفاا  ف  جميع مجاسات تفور طمعهم ف  المنز  ودارجه على قدر كعير من األهمية، إذ 

الفاولة المعكر ، لذا فانه من المناسب لوزار  الترعية والتعليم اساستمرار والتوسع ف  العرامج الت  ناذتها مث  عرنامج 

 ج الرعاية الوالدية .التوعية الوالدية وعرنام
 

 األسر فاا  عالعديد من المتغيرات منها مستوى دد  وف  هذا المجا ، يمكن مالحظة ارتعاف اسالتحاق عرياض األ

طفاا  من  هاألسر  وكونتزداد احتمالية التحاق الفا  عالروضة عزياد  دد   إذ، وموقع سكن الفا  )ري ، مدينة(

 لية التحاق الفا  عروضة دافة عزياد  دد  األسر  وكونه من طفاا  المدينة.تزداد طيضا احتماكذلك المدينة، و 

ومن جهة طدرى عينت النتائج عفور عامة وجود طثر لعرنامج رفع اساستعداد للتعلم على استعداد األفاا  للتعلم 

اف  والمعرفة التو و المدرس  الذي ناذته الوزار  وذلك ف  مجا  الفحة الجسمية، والتفور اللغوي والمعرف ، 

ثره ف  مجا  الكاايات طالعامة لذا فان الدراسة توف  عاساستمرار عتنايذ هذا العرنامج، ومراجعته لضمان 

نه لم يتم ضعف اثر العوام  األدرى الت  ترتعف عاساستعداد للتعلم طاساجتماعية والنضج اساناعال ، على الرغم من 

 عند قياس األثر.
 

ستعداد للتعلم عين األفاا  األردنيين عنسعتهم عين األفاا  غير األردنيين، إذ علغت ولوحظ اقتراب نسعة عدم اسا

لذا فان الدراسة توف  عاساستمرار ف  توديم الددمات الترعوية  %( على الترتيب.26.4%(، )26.8هذه النسب )

 يتهم.لألفاا  من كافة الجنسيات لضمان المساوا  عين األفاا  ف  األردن عغض النظر عن جنس
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ويمكن اساستئناس عنتائج التحلي  لتفميم عرامج توعوية وتدريعية لمودم  الرعاية لألفاا  تركز على المجاسات 

الارعية الت  ظهر طن متوسفات األفاا  عليها كانت فغير  موارنة عالمتوسفات على األععاد الارعية األدرى، 

ودفوفًا ف   المدرس " ف  مجا  الفحة الجسميةحيث يمكن التركيز على ُععد "اساستعداد الجسدي لليوم 

، وعلى ُععد "اساستعداد ثياب غير مالئمة للظرو  الجوية، ووفولهم المتأدر للمدرسة(األفاا  لارتداء مجاسات )

زياد  و وتعويدهم الوراء ،  األفاا  ف  مجا  الكاايات اساجتماعية مث  )زياد  شغ  ساستكشا  طشياء جديد "

، فيما يمكن التركيز على ُععد "فرف النشاف واإلهما " من حولهم، وزياد  شغاهم علعب لععة جديد ( فضولهم عالعالم

، وعلى ُععد )مث  تعليمهم اسانتعاه، وانتظار دورهم ف  اللعب، والتاكير قع  التفر ( ف  مجا  النضج اساناعال 

وزياد   لكلمات العسيفة والمعود  طو جم ،قراء  ا تعليمهمودفوفًا  "المعرفة المتودمة ف  الوراء  والكتاعة"

 ف  مجا  التفور اللغوي والمعرف .وذلك  كلمات عسيفة طو جم  وكتاعةعالكتاعة عشك  فوع  ، اهتمامهم 
 

وظهر طن هناك تغيرات حفلت على متوسفات استعداد األفاا  للتعلم ف  معظم مديريات الترعية والتعليم ولكنها 

د قلي  من مديريات الترعية والتعليم تسجي  تحسنا ذو دسالة عملية ف  ععض مجاسات كانت فغير  ؛ واستفاع عد

الفاولة المعكر ، لذا فان التعلم من النجاحات الت  حووتها ععض مديريات الترعية والتعليم ف  ععض مجاسات 

ترعية لواء سحاب حووت تغيرا  الفاولة المعكر  يعتعر مهما لوزار  الترعية والتعليم، ونشير ف  هذا اسافار طن مديرية

ف  مجا  الفحة الجسمية، فيما كان التغير سلعيا وكعيرا ف  مديرية ترعية لواء كعير  إيجاعيا ذو دسالة عملية 

ف  متوسفات األفاا  عين  كعيراً  الرمثا، وطما ف  مجا  الكاايات اساجتماعية فلم تشهد طية مديرية ترعية تغيراً 

ف  مجا  النضج اساناعال ، حووت مديرية ترعية العادية الجنوعية، وترعية عين العاشا، و  .2014و  2010العامين 

وف  مجا  التفور اللغوي والمعرفة العامة حووت مديرية ترعية  ،وترعية سحاب تغيرا إيجاعيا ذو دسالة عملية كعير 

المعرفة العامة فلم تحوق طية مديرية عين العاشا تغيرا إيجاعيا وذو دسالة عملية كعير  ، ولكن ف  مجا  التواف  و 

 .2014،  2010ترعية تغيرا كعيرًا عين العامين 
 

ف  معظم  فود كان)الدسالة العملية(  حجم األثر لارق المتوسفات على ك  ععد من طععاد األدا ع وفيما يتعلق 

حفائية لارق المتوسفات عين فغيرًا جدًا على الرغم من وجود الدسالة اإل مديريات الترعية والتعليم متوسفا طو

، األمر الذي يستدع  مراجعة التددالت الت  قامت عها الوزار  دال  السنوات الماضية 2014وعام  2010عام 

 لزياد  فاعلية تلك التددالت ف  تهيئة األفاا  للتعلم.
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 ف ار  الترعية والتعليم والت  قد تساعد وز  ،تعين وجود مجموعة من العوام  الت  ترتعف عاساستعداد للتعلمكذلك 

عدد  تحديد اسادتالفات الت  تساعد ف  فهم العوام  الت  تاسر التعاينات ف  اساستعداد للتعلم منها: جنس الفا ،

 .األسر ، التحاق الفا  عالروضة، المستوى التعليم  لالم، المستوى التعليم  لالب، ومستوى دد  األسر طفراد 

حاسوب ف  للالفا   عاستدداملفا  ف  المنز  والرعاية الوالدية والت  تتمث  متغير ممارسات ا طنكما تعين 

األم فالها ف   ومساعد علععة المكععات ف  العيت،  ولعب الفا  ف  العيت، األنترنتالفا   واستددامالعيت، 

للفا  قفة،  األبوقراء  األم طو األب فاله ف  طداء الواجعات والمذاكر ،  ومساعد طداء الواجعات والمذاكر ، 

كلها عوام  تسهم ف  تفني  الفا  إلى فا  مستعد للتعلم  الوالدين طو طحدهما مع الفا  ف  المنز ولعب 

المدرس  طو فا  غير مستعد للتعلم المدرس ، إذ كلما زاد احتما  ممارسة هذه األشياء زادت فرفة الفا  ف  

لممارسات إلى رياض األفاا  الحكومية والدافة، وزياد  وع  طن يكون مستعدًا للتعلم. لذا فان إددا  مث  هذه ا

األمهات واآلعاء ودفوفا من ذوي التعليم المتدن  وذوي الدد  المنداض عأساليب الممارسات الجيد  لآلعاء 

 واألمهات مع طفاالهم سيساعد ف  زياد  فرص طعنائهم عالنجاح ف  المدرسة.
 

المستوى اساقتفادي واساجتماع  ععالقة متغير تعليم والدي الفا  و وكما هو متوقع ارتعفت متغيرات مستوى 

الدفف  إعدادمع اساستعداد للتعلم، لذا فان ادذ قضايا الفاولة ععين اساعتعار عند  إحفائيةوذات دسالة  إيجاعية

اد  على، وزيطودفوفًا لزياد  فرص الوالدين ف  تحفي  مستوى تعليم  التنموية اساقتفادية واساجتماعية 

 مستويات الدد  لألسر سيكون له مردود على مستويات اساستعداد لألفاا  للتعلم المدرس .
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 (1ملحق )
 

بعاد تطور الطفولة أ. نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من 44جدول 
 2014،  2010المبكرة لألعوام 




 السنة

2010 2014 

 24.2 47.8األغوارالجنوبية

 31.3 15.8األغوارالشمالية

 27.3 80.0الباديةالجنوبية

 23.8 30.4الباديةالشماليةالشرقية

 40.2 35.4الباديةالشماليةالغربية

 20.2 34.2البتراء

0الثقافةالعسكرية
a 

55.0 

 28.8 13.0الرصيفة

 39.0 24.8الرمثا

 19.2 19.1ءاألولىالزرقا

 26.4 28.3الزرقاءالثانية

0الشوبك
a 

24.3 

 43.2 27.3الشونةالجنوبية

 23.5 21.1الطفيلة

 36.1 37.0العقبة

0القصر
a 

36.0 

 22.4 15.8الكورة

 9.6 19.0المزارالجنوبي

 32.2 57.1المزارالشمالي

 30.1 27.8بنيكنانه

 37.5 43.0جرش

0ديرعال
a 

21.4 

 24.0 21.6ذيبان

 25.8 21.0عجلون

 24.8 60.9عينالباشا

 17.6 20.7قصبةالسلط

 28.9 42.4قصبةالكرك

 23.5 46.9قصبةالمفرق

 15.1 22.2لواءالجامعة

 29.4 27.5لواءالجيزة

 33.6 21.1لواءالقويسمة

 27.2 30.4لواءالموقر

 24.2 28.3لواءبصيرا

 32.0 22.4يعبيدلواءبن

 18.4 39.1لواءسحاب

 22.0 14.6لواءقصبةاربد



106 

 


 السنة

2010 2014 

 26.2 28.4لواءقصبةعمان

 18.4 34.6لواءماركا

 27.4 24.0لواءناعور

 19.4 22.3لواءواديالسير

 31.8 29.1لوائيالطيبةوالوسطية

 35.5 39.1مأدبا

 26.7 26.6معان

 11.7 26.7اربد-وكالةالغوث

0الزرقاء-وكالةالغوث
a 

32.3 

 24.2 29.5جنوبعمان-وكالةالغوث

 39.2 38.0شمالعمان-وكالةالغوث
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 (2ملحق )

 . المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات األطفال على مستوى فقرات األداة.45جدول 

 االنحراف المعياري ((0-10المتوسط  الفقرة

 3.29 1.24ياباًغـيرمالئـمةللظروفالجـويةيرتديثـ

 3.18 1.14متعـبأومـريضللقـيامبالعملالمدرسـي

 3.32 1.26متأخراً

 3.00 1.01جائعـا 

 2.38 9.40يستخدمدورةالمياهباستـقالليةفيمعظماألوقات

 4.10 7.87يظهرتفضيالالستخداميدمعينة)اليمينأكثرمناليسارأوالعكس(

 2.07 9.16 يظهرتوازناوتآزراً)يتحركدوناالصطدامباألشياء(

 2.07 9.16إتـقانمسـكالقلـمأواأللـوانأوالفرشـاة

 2.14 9.06القـدرةعلىالتـحكـمباألشياء

 1.80 9.40القـدرةعلىتـسـلقالـدرج

 2.47 8.70مسـتوىالطاقـةخاللاليومالـمدرسي

 1.98 9.24الجسميبشكلعـامالـتطور

 3.00 7.87القدرةعلىاستخـداماللغةبفاعليـة

 2.93 7.96القدرةعلىاإلصغاء

 3.58 6.45القدرةعلىسـردقـصة

 3.76 5.62القدرةعلىالمشاركةفيتمثـيليةخيالـية

 3.21 7.67القدرةعلىإيصالحاجاتهبطريقةمفهـومةللكبارولألقران

 3.26 7.55درةعـلىفـهممايقاللهمنالمحاولةاألولىالق

 3.10 7.94القدرةعلىالنطـقبوضوحبدونأبداالتصوتـية

 1.88 9.63يعرفكـيفيمسـككتابا)مثال:يقلبالصفحـة(

 3.58 8.49لديهاهـتمامبالكتببشكلعـام)الصوروالكتابة(

 4.66 6.81يالكلماتالمكتـوبة(مهـتمبالقراءة)لديهفضولحولمعان

 2.79 9.15حروفهجائـيةعلىاألقـل10يستطـيعالتعرفعلى

 3.19 8.85يستطيعربـطاألصواتباألحرف

 4.27 7.60يظهـروعـياًبالكلماتالمتـناغـمة

 4.00 8.00يسـتطيعالمشاركـةفينـشاطقـراءةجماعي

 3.66 8.40يستـطيعقـراءةالكلماتالبـسيطة

 4.62 6.92يستـطيعأنيقرأكلماتمركـبة

 4.74 6.59يستـطيعأنيـقرأجـمالًبسـيطة

 2.88 9.09يجـربأدواتالكتابـة

 2.74 9.18يـدركاتجـاهالكتابـة

 4.80 6.41لديهاهتمامبالكتابةبشكلطوعي)وليسفقطاعتماداعلىتعليماتالمعلم(

 2.31 9.44ماتبسـيطةيستـطيعأنيكتـبكل

 3.83 8.21يسـتـطيعأنيكـتباسـمه

 4.80 6.39يستطيعأنيكـتبجـمالبسـيطة

 3.92 8.10يستطـيعالطـفـلأنيتذكراألشياءبسهـولة

 4.38 7.42لديهاهـتمامبالرياضيات

 4.31 7.53يهتمباأللعابالتيتـتضمنأرقامـاً
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 االنحراف المعياري ((0-10المتوسط  الفقرة

 2.53 9.31خصائصمعينة)الشكل،اللون،الحجم(يستطيعأنيصنفاألشياءوفق

 3.44 8.63قادرعلىالمطابقـة

 2.92 9.06(20يستطيعالعدإلى)

 2.15 9.51(10-1يستطـيعأنيميزاألرقاممن)

 3.49 8.58يسـتطيعأنيمـيزأياألرقامأكبرمنبينرقمين

 2.71 9.21ئرة،المربع(يستطيعأنيميزاألشكالالهندسـية)المثلث،الدا

 3.09 8.93يستوعبالمفاهـيمالزمنيةالبسيطة)اليوم،الصيف،وقتالنوم(

 4.95 4.29يظهرمهـاراترقـميةمتميـزةأوموهبةرقـمية

 4.99 4.63يظهـرتمـيزأوموهـبةفيمهاراتالقراءةوالكتابـة

 4.79 3.57يظهـرمهاراتمتـميزةوموهـبةفيالفنـون

 4.34 2.51يظهـرمهاراتمتـميزةوموهـبةفيالموسيـقى

 4.84 3.76يظهـرمهاراتمتـميزةوموهـبةفيالرياضة/الرقـص

 4.35 2.54يظهرمهاراتمتـميزةوموهبةفيحلالمشكالتبطريقةإبداعية

 2.61 8.33التطوراالجتـماعي/االنـفعاليبشكـلعام

 2.60 8.47رانـهالقـدرةعلىمصاحبةأقـ

يلعبويعملمعاألطفالاآلخرينبشكلتعاوني

بمستوىيتالءممععمره
8.37 2.55 

 2.78 8.03لديهالقدرةعلىاللعبمعأطفـالمختلفيـن

 2.72 8.07يتـبعالقـوانـينوالتعليـمات

 2.58 8.44يحترمممتلكـاتاآلخريـن

 2.81 7.98يظهـرضـبطاًللـذات

 3.09 7.58ـقةبالـنفـسيظهرث

 2.38 8.73يظهراحتراماًللكـبار

 2.66 8.25يظهراحترامالألطفالاآلخريـن

 3.06 7.59يتحـملمسـؤولـيةأفعـاله

 2.95 7.90يحسناالستماع

 2.95 7.91يتـبعاإلرشـادات

 3.41 7.24ينجـزالعـملبالوقـتالمحـدد

 3.29 7.46يعـملباستـقـاللـية

 2.88 8.20يحافظعلىالموادالمدرسية

 3.22 7.66يعـملبترتيـبوعـناية

 3.50 6.71لـديهفـضولبالعـالممنحـولـه

 3.10 7.69لـديهشـغـفللعـببلعـبةجـديـدة

 2.91 7.81لديهشغفأنيلعبلعبةجديدة

 3.49 6.33لديـهشغفأنيلعب/يقـرأكتابجديد

 3.46 6.03ىحـلالمشكالتاليـوميةبنفـسهلديهالقدرةعل

 3.37 6.86لديهالقـدرةعـلىإتباعتعليماتمنخطوةواحدة

لديهالقدرةعلىإتباعالروتـينالصفيبدونالحاجة

إلىالتذكيرالمستمر
7.14 3.29 

 3.15 7.20يستطيعأنيتـكيفمعالتغيـيراتفيالروتين

تهبالعالممنحوله)األوراقتتساقطفييجيبعلىأسئلةتظهرمعرف

الخريف،التفاحةهيفاكهة،الكالبتنبح،...الخ(.
7.63 3.13 
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 االنحراف المعياري ((0-10المتوسط  الفقرة

يظهرتسامحالشخصأرتكبخطأ)عندمايعطيالطفلإجابـةخطأعلى

سـؤالطرحهالمعلم(
7.35 3.06 

 3.14 7.00إذاكانهناكشجارأوخالففأنهسيحاولإيقافهأومنعه

 3.41 6.58للمساعدةفيالتخلصمنالفوضىالتيقامبهااحدهميتطوع

 3.61 5.62سيحاولمساعدةشخصماتعرضلألذى

 3.56 6.02يعرضالمساعدةعلىاألطفالاآلخرينالذينيواجهونصعوبةفيمهمةما

 3.56 5.82يهدئ/يـواسيطفاليبكيأومنزعـج

لتيسقطتبفعلطفلآخر)األقالم،يساعـدبتلقائيةفيالتقاطاألشياءا

الكتب(
7.13 3.24 

 3.40 6.34يدعواألطفـالالمتفـرجينلالنـضمامإلىاللعبة

 3.50 5.89يساعـداألطفـالالـذينيشعـرونبالمـرض

 4.07 3.99ينزعجعندمايتركـهالوالدان/مقدمالرعاية

 3.38 2.19يشـتركفيمشاجرةجسـدية

 3.24 1.85كـونمؤذيالآلخرينيستقويأوي

 3.13 1.70يركلويعضويضرباألطفالاآلخرينأوالكبار

 2.72 1.26يأخـذاألشـياءالتيليسـتلـه

 2.90 1.75يضحكعلىاآلخرينعندمايكونـوامنزعجـين

 3.30 2.55اليستطيعالجلوسبهدوء

 3.28 2.52يتـشتت،اليستطيعااللتزامبأينشـاط

 3.23 2.57متملـمل

 2.95 1.69غيرمطـيع

 2.55 1.16لديهنـوباتغـضب

 2.82 1.58اندفاعيويتـصرفبدونتفكـير

 3.06 2.46يجدصعوبةفيانتظاردورهفياللعبةأوفيالمجموعة

 3.24 2.94اليستطيعاالستقرار/االستمرارفيعملأيشيءلفتراتطويلة

 3.26 2.69غـيرمنتـبه

 3.14 2.02يبدوعـليهعدمالسعـادةوالحزنواالكتـئاب

 2.95 1.74يـبدوخائـفاًومضطرباً

 2.95 1.73يبدوقلقـاً

 2.41 0.97يـبكيكثيـراً

 2.41 0.99 عصبيومتـوتـر

 3.28 2.61ليسلـديهالقـدرةعـلىصنعقـرارات

 3.49 2.88خجـول

 1.85 0.49يمـصإبهامه/إصبعـه

 


