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 الشكر والتقدير
ساهمت منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( في دعم كافة الجهود إلجراء هذه الدراسة 

عداد اإلطار العام للدراسة ومن  بشكٍل دوري بما في ذلك بناء الشراكة مع وزارة التربية والتعليم وا 

ثم تمويلها. وحيث أن هذه الدراسة تشكل أولوية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، قامت الوزارة 

بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في تسهيل جمع بيانات الدراسة من الميدان، 

دعمهما المستمر لألنشطة البحثية التي يقوم بها المركز الوطني  فلهما كل الشكر والتقدير على

 لتنمية الموارد البشرية.

ويطيب لنا في المركز أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة من مشرفين 

تربويين قاموا بجهود مميزة لجمع البيانات من المدارس التي تم اختيارها للمشاركة في هذه 

مع الدراسة. كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعلمات الصفوف الثالث األولى الالتي تعاوّن 

المشرفين التربويين في جمع البيانات عن األطفال اعتماًدا على خبراتهن مع األطفال، ومن 

ا مع وزارة التربية بدت تعاونً أ( التي McMasterاألهل كذلك. والشكر موصول لجامعة مكماستر)

اح والتعليم من خالل منحها حقوق استخدام األداة وذلك بتمويل من اليونيسف، وبالتالي تم  السم

( ألغراض هذه الدراسة EDIتطور المبكر )الللمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية باستخدام أداة 

كما نتقدم بالشكر للزمالء في وزارة التربية والتعليم ومنظمة  وساعدت كذلك في ترميز البيانات.

ثرائ   ها. اليونيسف على مراجعة تقرير ونتائج الدراسة وا 
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 الملخص التنفيذي
 

للتعلم ومستوياته لدى األطفال  االستعدادتهدف هذه الدراسة بصورة أساسية إلى قياس نسب 

-Early Development Instrument)تطور المبكر الفي األردن من خالل تطبيق أداة 

EDI) 2010، وُيعد هذا المسح هو الثالث في سلسلة من المسوحات التي ُنفّذت في األعوام ،

تخدام هذه األداة ومن خالل التعاون بين المركز الوطني لتنمية الموارد وذلك باس 2018، 2014

 ،البشرية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ووزارة التربية والتعليم. ولتحقيق هذا الغرض

( طفل من طلبة الصف األول األساسي من مختلف 6,016تم اختيار عينة بلغ حجمها )

 2018، وتم جمع المعلومات عن هؤالء األطفال في شهر آذار من عام مديريات التربية والتعليم

رسال ملف  من خالل معلمات األطفال وأولياء أمورهم، وتم إدخال البيانات إلى الحاسوب وا 

 البيانات إلى جامعة مكماستر/ كندا لترميز تقديرات المعلمات.

 معلومات مفيدة في المجاالت اآلتية:تم إجراء التحليالت المناسبة على البيانات، وقدمت الدراسة 

  االستعدادللتعلم لدى األطفال في األردن، وتحديد مستويات  االستعدادقياس نسبة عدم 

تطور المبكر وفًقا لمتغيرات جنس الطفل، وموقع سكنه، ال أداة بحسب أبعاد للتعلم

والمنطقة الجغرافية، ومستوى دخل األسرة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، 

 .، ونوع الروضةواإللتحاق بالروضة

  تطور ال ألداة للتعلم في المدرسة بحسب األبعاد الفرعية االستعدادتحديد مستويات

  .د التي يظهر األطفال ضعًفا عليهاالمبكر، وتحديد األبعا
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  للتعلم، وتقدير األهمية النسبية لتلك  االستعدادالتعرف إلى العوامل التي تفسر التباين في

 العوامل.

  2014، 2010للتعلم عبر الزمن وذلك لألعوام  االستعدادفي مستويات  التغّيرتتّبع ،

2018. 

 لقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما مستوى استعداد األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي للتعلم بحسب السؤال األول: 

 ؟التطور المبكراألبعاد الرئيسة واألبعاد الفرعية ألداة 

ما نسبة األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي الذين ليس لديهم استعداد السؤال الثاني: 

 للتعلم؟

( α=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )هل توجد السؤال الثالث: 

للتعلم لدى األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي ُتعزى ألي من  االستعدادفي مستوى 

متغيرات الدراسة: جنس الطفل )ذكر، أنثى(، المنطقة الجغرافية )شمال، وسط، جنوب(، موقع 

بالروضة )نعم، ال(، نوع الروضة، مستوى دخل األسرة، المدرسة )ريف، مدينة(، االلتحاق 

 مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، وجنسية الطفل؟

ما مستوى استعداد األطفال للتعلم في مديريات التربية والتعليم بحسب مجاالت  السؤال  الرابع:

 أداة التطور المبكر؟

( α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ةهل توجد عالقة ارتباطي السؤال الخامس:

للتعلم لدى األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي مع جنس الطفل، وموقع  االستعدادبين 
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سكن الطفل، والتحاق الطفل بالروضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، 

 فل، وممارسات الطفل في المنزل؟وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع الط

للتعلم لدى  االستعدادما التأثير المشترك لعدة متغيرات مستقلة على مستوى  :السؤال السادس

 األطفال بحسب المجال؟

جنس الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل بالروضة، ما قدرة متغيرات السؤال السابع: 

ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع 

على تصنيف األطفال إلى أطفال مستعدين للتعلم وأطفال الطفل، وممارسات الطفل في المنزل 

 غير مستعدين للتعلم؟

ما األهمية النسبية لمتغيرات جنس الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل السؤال الثامن :

بالروضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، 

للتعلم  االستعدادوممارسات األهل مع الطفل، وممارسات الطفل في المنزل بالتنبؤ بمستوى 

 بحسب المجال؟

وفي ، ) 2018-2010للتعلم خالل الفترة ) االستعدادهل يوجد تغّير في مستوى  ع:السؤال التاس

 أية مجاالت؟

 ؟تعلم من فئة األطفال ذوي اإلعاقةما نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد لل السؤال العاشر:

في  α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الحادي عشر :

 للتعلم بين األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من غير ذوي اإلعاقة؟  االستعدادمستوى 
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 النتائج الرئيسة:

من أبعاد  على بعد واحد أو أكثرارتفعت نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم  -1

 . 2018%( عام 30إلى ) 2014وعام  2010%( عام 27تطور الطفولة المبكرة من )

للتعلم على مجال الصحة الجسمية، حيث بلغت نسبة  االستعدادكانت النسبة األعلى لعدم  -2

%(، تلتها النسبة على مجال النضج االنفعالي 18.2األطفال غير المستعدين على هذا المجال )

 %(.12.2بلغت ) بقيمة

كان متوسط درجات األطفال على بعد التطور اللغوي والمعرفي هو األعلى، إذ بلغ  -3

من  7.9120تاله متوسط األطفال على بعد الكفايات االجتماعية بقيمة  ،درجات 10من  8.5244

10. 

ا عند مستوى كان الفرق بين متوسط درجات اإلناث ومتوسط درجات الذكور دال إحصائيً  -4

 (، ولصالح اإلناث لجميع أبعاد أداة التطور المبكر. α=0.05الداللة اإلحصائية )

ا متوسط درجات أطفال المدينة ومتوسط درجات أطفال الريف دال إحصائيً كان الفرق بين  -5

 (،ولصالح أطفال المدينة لجميع أبعاد أداة التطور المبكر. α=0.05) عند مستوى الداللة اإلحصائية

 األطفال بالروضة ومتوسط درجات اكان الفرق بين متوسط درجات األطفال الذين التحقو  -6

(، لصالح  α=0.05ا عند مستوى الداللة اإلحصائية )دال إحصائيً  بالروضة االذين لم يلتحقو 

 بالروضة ولجميع أبعاد أداة التطور المبكر. ااألطفال الذين التحقو 
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كان الفرق بين متوسطات درجات األطفال الذين التحقوا برياض األطفال الخاصة  -7

ا عند مستوى درجات األطفال الذين التحقوا برياض األطفال الحكومية دال إحصائيً  اتومتوسط

 األطفال الخاصة. برياض( لصالح األطفال الذين التحقوا  α=0.05الداللة اإلحصائية )

بحسب الموقع  درجات األطفال أظهر تحليل التباين األحادي أن الفروق بين متوسطات -8

 انت ذات داللة إحصائية لجميع المجاالت.)شمال، وسط، جنوب( ك الجغرافي

على بعد واحد أو أظهرت النتائج أن نسبة األطفال األردنيين الذين ليس لديهم استعداد للتعلم  -9

% لألطفال غير األردنيين، 35.5% مقابل ما نسبته 28.9من أبعاد أداة التطور المبكر بلغت  أكثر

ت أعلى بداللة إحصائية على بعدي النضج األطفال األردنيين كان درجات وظهر أن متوسطات

 .من متوسطات درجات األطفال غير األردنيين االنفعالي والتواصل والمعرفة العامة

ظهر أن نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين صنفوا على أنهم غير مستعدين للتعلم على بعد  -10

من غير ذوي  لألطفال% 26.1% مقابل 71.3من أبعاد تطور الطفولة المبكرة بلغ  أو أكثرواحد 

بعدين  اإلعاقة، كما بينت النتائج أن نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين لديهم عدم استعداد للتعلم على

% لألطفال من غير ذوي 10.5% مقابل 47.5أو أكثر من أبعاد تطور الطفولة المبكرة بلغت 

  اإلعاقة.

مستعدين للتعلم على مجال واحد على األقل من  بلغت نسبة الذكور الذين صنفوا بأنهم غير -11

بينما بلغت نسبة اإلناث اللواتي صنفن بأنهن غير  %،34.8مجاالت تطور الطفولة المبكرة 

 % .24.7مستعدات للتعلم على مجال واحد من مجاالت الطفولة المبكرة 
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نت أعلى كا أظهرت النتائج أن متوسطات درجات األطفال الذين التحقوا برياض األطفال -12

األطفال بغض النظر عن جنس الطفل، وأن متوسطات  ياضمن نظرائهم الذين لم يلتحقوا بر  اظاهريً 

الريف بغض النظر عن  أطفال من متوسطات درجات اكانت أعلى ظاهريً درجات أطفال المدينة 

درجات ، وأن متوسطات فقد كان أعلى لدى إناث الريفنفعالي باستثناء بعد النضج اإل جنس الطفل

من نظرائهم الذين التحقوا برياض  اكانت أعلى ظاهريً  األطفال الذين التحقوا برياض االطفال الخاصة

 األطفال الحكومية بغض النظر عن جنس الطفل.

للتعلم لدى األطفال على األبعاد السلوكية الفرعية لتطور  االستعدادظهر تباين في مستويات  -13

للتعلم لدى األطفال في مجاالت: "اإلستقالل  االستعدادالطفولة المبكرة، فظهر ضعف في مستوى 

الستكشاف أشياء جديدة"، "وسلوك المبادرة اإلجتماعية والمساعدة"، "والمعرفة  االستعدادالجسدي"، و 

 " مقارنة بالمجاالت الفرعية األخرى.كتابةفي القراءة وال المتقدمة

بانخفاض مستوى تعليم األم، ومستوى تعليم  االستعدادع نسب عدم اارتفأظهرت النتائج  -14

 األب، ومستوى دخل لألسرة.

يجابية ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال على إأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية  -15

على  االستعداد، إذ تزداد احتمالية الخمسة وبين متغير جنس الطفلمجاالت تطور الطفولة المبكرة 

 مقارنة بالذكور. لدى اإلناث كل بعد من أبعاد تطور الطفولة المبكرة

يجابية بين درجات األطفال على مجاالت تطور إوأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية   -16

كذلك متغيرات مستوى تعليم األم ومستوى تعليم و  ،ومتغير االلتحاق بالروضةالطفولة المبكرة الخمسة 

 األب.
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)ممارسات األهل مع الطفل(  بينت النتائج أن ممارسات الطفل في المنزل والرعاية الوالدية -17

، إذ كلما ارتفعت مع استعداد الطفل للتعلم وذات داللة إحصائية إيجابيةترتبطان بعالقة ارتباطية 

 .  أداة التطور المبكر الخمسةعلى أبعاد  ة الطفلعلى هذين المقياسين ارتفعت درج الدرجة

كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية عكسية بين درجات األطفال على كل مجال من  -18

مجاالت الطفولة المبكرة ومتغير عدد أفراد األسرة، إذ أن هناك احتمال لزيادة درجة الطفل على أبعاد 

 فولة المبكرة عندما يقل عدد أفراد أسرة الطفل.تطور الط

تعتبر متغيرات مستوى تعليم األم، وجنس الطفل، واإللتحاق بالروضة، وممارسات األهل مع  -19

للتعلم لدى األطفال على  االستعدادالطفل من المتغيرات األساسية التي تفسر التباينات في مستويات 

 جميع األبعاد.

مديرية تربية لرجات األطفال كانت في مجال الصحة الجسمية أدنى المتوسطات لد ظهر أن -20

وتعليم الجيزة، ومديرية تربية وتعليم الشونة الجنوبية، وفي مجال الكفايات االجتماعية كانت أدنى 

مديرية تربية وتعليم القصر ومديرية تربية وتعليم الجيزة، وفي مجال النضج االنفعالي لالمتوسطات 

مديرية تربية وتعليم الثقافة العسكرية، ومديرية تربية وتعليم الشونة الجنوبية، لكانت أقل المتوسطات 

كانت أدنى المتوسطات لمديرية تربية وتعليم الشونة الجنوبية  والمعرفيوفي مجال التطور اللغوي 

ومديرية تربية وتعليم الجيزة، وأما في مجال مهارات التواصل والمعرفة العامة فقد كانت أدنى 

  توسطات لمديرية تربية وتعليم القصر ومديرية تربية وتعليم الجيزة.الم

وأظهرت النتائج أن أعلى نسب عدم استعداد في مجال الصحة الجسمية كانت في مديرية  -21

تربية وتعليم الشونة الجنوبية ومديرية تربية وتعليم الجيزة، وفي مجال الكفايات االجتماعية كانت في 
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لقصر ومديرية تربية وتعليم الجيزة، وفي مجال النضج االنفعالي كانت أعلى مديرية تربية وتعليم ا

نسب عدم استعداد في مديرية تربية وتعليم الطفيلة ومديرية تربية وتعليم الشونة الجنوبية، وفي مجال 

كانت أعلى النسب في مديرية تربية وتعليم القصر ومديرية تربية وتعليم  والمعرفيالتطور اللغوي 

زة، وفي مجال مهارات التواصل والعرفة العامة كانت أعلى النسب في مديرية تربية وتعليم الجي

 القصر ومديرية تربية وتعليم الجيزة.

 ا إلى نتائج الدراسة فإنه يمكن تقديم المقترحات والتوصيات اآلتية:استنادً 

استعداد للتعلم في األردن، وهذه وضع التدابير الالزمة لتخفيض نسب األطفال الذين ليس لديهم أواًل: 

 التدابير تشمل ما يأتي:

التوسع في إنشاء رياض األطفال الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في  -

ا في مديريات التربية والتعليم التي ظهر فيها ضعف في مستويات ونسب هذا القطاع وخصوصً 

 للتعلم. االستعداد

ورصد العوامل  المقدم لألطفال في رياض األطفال الحكومية والخاصةتقييم نوعية التعليم  -

، واالستفادة من التجارب الدولية التي تساهم في رفع نوعية التعليم المقدم في الرياض الخاصة

 في هذا المجال.

التوّسع في برامج رياض األطفال ذات الدوام الكلي والجزئي التي تستهدف األطفال من  -

 ت مع التركيز على األطفال المستضعفين )كالفقراء والالجئين(. مختلف الجنسيا
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تنفيذ برامج وحمالت على مستوى رياض األطفال والمدراس والمجتمعات المحلية للتوعية  ثانًيا:

بأهمية األنشطة الجسمية والحركية لألطفال والمخاطر المترتبة على إمضاء األطفال فترات طويلة 

 تخدام الهواتف الذكية واأللواح الرقمية. في مشاهدة التلفاز أو اس

عطاء األثالثًا:  ولوية في التنفيذ لمديريات تنفيذ برامج تدريبية على أساليب التنشئة والرعاية الوالدية وا 

التربية والتعليم التي ظهر فيها ضعف لدى األطفال على جميع مجاالت تطور الطفولة المبكرة، 

ا يقل عن الثانوية العامة. وعلى ضوء ذلك  علميً يحملن مؤهاًل  وكذلك لألمهات األميات واللواتي

ينبغي أن يتم توفير برامج لألمهات ممتدة وبحجم مشاركة أوسع من قبل األهل، برامج تسهم في رفع 

 من خالل تعزيز تمكين األهالي برفع استعدادهم. االستعداد

المبكرة بحيث يتم التركيز للذكور على مجال مراعاة الفروق الجندرية عند تنفيذ برامج الطفولة  :رابًعا

الكفايات االجتماعية والنضج االنفعالي، فيما يتم التركيز على مهارات التواصل والمعرفة العامة 

 لإلناث.

تطوير سياسات تربوية في مجال الطفولة المبكرة تزيد من فرص تقليل الفجوة بين  :خامًسا

ا مجموعة األطفال لألسر التي تعيش في الريف، واألسر المجموعات المختلفة من األطفال وخصوصً 

ذات الدخل المنخفض، واألسر التي ينخفض فيها التأهيل العلمي للوالدين، وذلك من خالل إجراء 

 دراسات لتحليل السياسات القائمة وتقييم البرامج التي يتم تنفيذها.

 االستعدادسهم في التباين في مستوى إجراء دراسات ذات طابع نوعي لتحديد العوامل التي ت: سادًسا
 للتعلم.
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تطوير أدوات ، و ألطفال ذوي اإلعاقة في المدارس الحكوميةلتعزيز برامج التعليم الدامج  :سابًعا

أسئلة  وتضمين ،الكشف المبكر وبرامج التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة والتأخر النمائي

 القادمة. مجموعة واشنطن الخاصة باألطفال في الدراسات
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 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة
تشير الدراسات التربوية إلى العديد من الفوائد التي يجنيها النظام التربوي من االستثمار في مرحلة 

 الطفولة المبكرة وذلك من عدة أوجه، فمن جهة يقلل االستثمار في هذه المرحلة من الفوارق في

التحصيل بين المجموعات المختلفة وخصوًصا بين فئة األطفال المحرومين اقتصادًيا واجتماعًيا 

ونظرائهم األطفال اآلخرين، كما يساهم االستثمار في هذه المرحلة بتعزيز العوائد االقتصادية للبلد 

  (.2016)منظمة الصحة العالمية،  على المدى البعيد

من حياة الطفل فترة حاسمة لتطور الطفل مدى الحياة، فهذه السنوات تعتبر السنوات الخمس األولى 

نماء المستقبلي لألطفال والنجاح في المدرسة والحياة، وتؤثر التجارب المبكرة للطفل لتمهد الطريق ل

نشاء الروابط العصبية التي توفر األساس للغة، والتفكير، وحل  على نمو وتطور الدماغ، وا 

لذا فمن المهم إعداد األطفال إلى  ؛االجتماعية، والسلوك والصحة االنفعالية المشكالت، والمهارات

ويلزم الطفل في مرحلة الحقة في سن الست سنوات ذهابه  .أقصى درجة ممكنة من كافة الجوانب

إلى المدرسة، لذا يغدو االهتمام بتهيئة األطفال للتعلم في المدرسة مهًما، ويشمل النطاق السلوكي 

، واللغوية والمعرفية التي يحتاجها واالنفعاليةللمدرسة المهارات الجسدية، واالجتماعية،  لالستعداد

المدرسي مقياًسا لكيفية إعداد الطفل للنجاح في  االستعداداألطفال للنجاح في المدرسة، ويعد 

وره حيث المدرسة من الناحية المعرفية واالنفعالية، ويشير إلى أن الطفل قد بلغ مرحلة معينة من تط

 (.Ounce prevention fund, 2017) يكون التعليم الرسمي مفيًدا له

ا في إعداد الطفل ا كبيرً وبرامج ما قبل المدرسة دورً  األولينيلعب اآلباء واألمهات ومقدمو الرعاية 

للمدرسة، وُتظهر األبحاث أن التعلم يبدأ قبل وقت طويل من دخول الطفل الحضانة، وال يتصور أن 
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من تلقاء نفسه، ففي البداية تقع على عاتق الوالدين مسؤولية توفير  للمدرسة الطفل جاهًزايكون 

كل ما  الكتشافالمحفزات األساسية ألطفالهم والتي تتمثل بإحاطتهم بالحب والدعم  وفرص التعلم 

(، وتبرز العديد من المخاوف عند الحديث عن تقييم Pieterse, 2012هو جديد في عالمهم )

داد األطفال للمدرسة منها: قدرة المعلمين واآلباء واإلداريين وصانعي السياسات على صياغة استع

للمدرسة،  االستعدادتعريف لالستعداد المدرسي، واالتفاق على الطرق المناسبة واألخالقية لتقييم 

 ( Aiona, 2005وكيفية استخدام المعلومات التي تنتج عن عملية التقييم )  

، إذ تفسر واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةوللتعلم بالعديد من العوامل  للمدرسة اداالستعديرتبط 

للتعلم في المدرسة لدى األطفال، وفي هذا اإلطار  االستعدادهذه العوامل التباينات في مستويات 

( بإجراء دراسة هدفت إلى بحث  Angenent & Deman,1989مان ) انجيننت وديقام 

المدرسي لدى أطفال الصف األول  االستعدادو ، االجتماعيالعالقة بين الذكاء، والجنس، والنضج 

ذكرا( من األطفال  50أنثى،  75( طفاًل )125في هولندا، والتي أجريت على عينة مؤلفة من )

( سنة، وقد تم قياس 7.5) ( إلى6.5بعمر ) األساسيةالملتحقين في الصف األول في المدارس 

المدرسي من خالل تقديرات المعلمين الذين يدرّسون أولئك األطفال، حيث بينت  االستعداد

 االرتباطذ بلغ معامل إالمدرسي،  االستعدادبين الذكاء و  إحصائًياالدراسة وجود ارتباط دال 

نس، إذ بلغ معامل المدرسي والج االستعداد(، وكذلك وجود ارتباط دال إحصائًيا بين 0.38)

( لصالح اإلناث، فيما أشارت النتائج إلى عدم وجود ارتباط 0.34اإلرتباط بين هذين المتغيرين )

 المدرسي. االستعداددال إحصائًيا بين النضج االجتماعي للطفل و 
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( أن اختالف عمر االلتحاق في رياض األطفال الذي قد Olsen, 2010أولسن ) وكشفت دراسة

المدرسي، كما أن  االستعداد( شهًرا، قد يكون سبًبا في االختالف في مستوى 12يصل إلى )

وتتضمن مثل هذه البرامج تعليم األطفال  ،البرامج التربوية المبكرة ترتبط باستعداد األطفال للتعلم

وكذلك برامج تعليم الوالدين  ،أآلخرين ومهارات االعتماد على الذاتالحروف واألرقام واللعب مع 

تطور الطفل ومسؤوليات اآلباء حيال أطفالهم، والبرامج التي تركز على تنمية مهارات حول 

الطفل األكاديمية ومهارات الحياة العملية، باإلضافة إلى البرامج التي تركز على تعليم األطفال 

فقد بينت  مهارات القراءة والرياضيات والعلوم باعتبارها االساس لبناء خبرات الطفل الحياتية،

األبحاث أن األطفال الذين يلتحقون في برامج مدرسية مبكرة يكون استعدادهم أعلى من نظرائهم 

الذين ال يلتحقون في هذه البرامج، ويذكر "أولسن" كذلك أن مشاركة األهل وتقديم الدعم الوالدي 

تعليمية للتعلم، فالعائالت التي تهيء أطفالها لخبرات  االستعدادلألطفال له تأثير إيجابي على 

 تساعدهم على االنتقال السلس  إلى المدرسة.

للمدرسة في الريف  االستعداد( فقد هدفت للتعرف على مستوى Gray, 2012أما دراسة جراي )

 في مرحلة ما  اإليرلندي. حيث تم تطوير استبانة للكشف عن رؤية أولياء األمور لتجارب أطفالهم

 ندرة توفير التعليم ما قبل المدرسي في المناطق الريفية، ل ونظراً  ،واالستعداد للمدرسة قبل المدرسة

حضور األطفال للتعليم ما قبل المدرسي على أساس حضور عدد قليل من الجلسات،  فقد كان

من األطفال كان لهم فرصة الحضور كامل األسبوع، وهناك عدد آخر من أن عددًا قلياًل  اكم

وكنتيجة لذلك فإن عددًا من األطفال لمدرسي إطالًقا، األطفال لم يحظوا بفرص التعليم ما قبل ا

وقد بلغ حجم بدأ الدراسة بعمر أربع سنوات أي أقل من العمر اإللزامي لدخول المدرسة بسنتين، 
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أظهرت النتائج أن حوالي ثلث اآلباء واألمهات في هذه الدراسة .( أم وأب145عينة الدراسة )

 األطفال أغلب ا أظهرت النتائج أنمكللدخول للمدرسة، يعتقدون أن طفلهم كان أصغر من الالزم

 من األلعاب وفرص اللعب. أقلوجود عدد ب مع المدرسة صعوبة في التكيف واجهوا

 االستعداد( دراسة هدفت إلى تفحص مستوى Gan, and Meng, 2016وأجرى قان ومينغ )

( طفل في 82للمدرسة لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة في الريف والمدينة بلغ حجمها )

أن مستوى  الدراسة نتائجرسي، وقد بينت المد االستعداداختبار مدينة زيتاي باستخدام بطارية 

أطفال الريف وأطفال المدينة، فقد حصل أطفال الريف على درجات أقل  يختلف بين االستعداد

، واالجتماعية، والمعارف األساسية، والرسم والكفايات اإلنفعاليةمن درجات المدينة في المهارات 

  اللغوية، فيما كانت درجاتهم أعلى في مهارات الرياضة، وقدرتهم على فهم الفراغات والوقت.

( هدفت إلى الكشف عن العالقة بين أنشطة االنتقال Petig, 2015يتغ" )وفي دراسة أعدها "ب

والمشاركة الوالدية في  ،للتعلم في المدرسة االستعدادللروضة، واالعتقادات حول مهارات 

وتأخذ األنشطة االنتقالية عدة . األنشطة المستندة إلى المدرسة، وتكّيف الطفل مع بيئة الروضة

وكذلك  ،ةأو بصورة شخصيالمراسلة الكتابية لمين مع األسر من خالل أشكال منها: تواصل المع

نشطة في المساء بحيث تتمكن العائالت من ألمن الممكن أن تقوم المدرسة باستضافة بعض ا

، وقد استخدمت الدراسة منحى الدراسات الطولية للطفولة مبنى المدرسة وصفوفهااستكشاف 

(. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها، أن 1999/ 1998صف رياض األطفال ) –المبكرة 

، لديهم تجربة يزية في المنزلنجلاألطفال من عائالت ذات دخل أعلى، والذين يتحدثون اللغة اإل

إيجابية في األنشطة التي تهيئ الطفل لالنتقال للروضة، كما أن العائالت التي تقدم ألطفالها 
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، وتتمثل تلك ا للمدرسةكان أطفالها أكثر استعدادً لالنتقال للروضة  تهيئتهمأنشطة عديدة ل

  .ا من برنامج الروضةاألنشطة بالمواضيع أو المهارات التي تعد جزءً 

وفي مجال شعور المعلم بالمسؤولية اتجاه االطفال األقل استعداًدا للمدرسة فقد جاءت دراسة 

 ,( academic intensity) "الكثافة األكاديمية"( لفحص ما إذا كانت Youn, 2016"يون" )

وشعور المعلم بالمسؤولية اتجاه والتي تعني مقدار المحتوى الذي يقدم لألطفال في وحدة الزمن، 

التعلم لدى هؤالء األطفال، إذ  ا للمدرسة يمكن أن تعدل من فجوة نمواألطفال األقل استعدادً 

من المركز  رياض األطفال -استخدمت الدراسة بيانات الدراسة الطولية حول الطفولة المبكرة

( National Center for Educational Statistics:NCES) الوطني لإلحصاءات التربوية

، وأظهرت النتائج أن األطفال الذين يتعرضون لمستوى عاٍل من في الواليات المتحدة األمريكية

يكون أكثر من أي أن الوقت الذي يخصص لهم للتعرض للمحتوى التعليمي  "الكثافة األكاديمية"

أفضل من أقرانهم الذين لم  ا، كان أداؤهمويكون شعور المعلمين بالمسؤولية تجاههم عاليً  المعتاد،

 شعوركما أن  )كثافة أكاديمية، وشعور المعلمين اتجاههم بالمسؤولية(. يتلقوا مثل هذا الدعم

المدرسي  االستعدادوى اتجاه هؤالء األطفال قد عّدل في العالقة بين مست بالمسؤولية المعلمين

والنمو في دراسة الرياضيات في الصفوف األساسية األولى، مما ساهم في تقليص فجوة النمو 

في تعلم األطفال الذين لديهم استعدادًا منخفضًا للمدرسة، واستناًدا إلى النتائج، فقد أوصت 

للتعويض عن مستوى  المدرسةالدراسة بتقديم الدعم المستمر خالل سنوات الدراسة، وكذلك قبل 

 المهارة الضعيف عند دخول الطفل للمدرسة.



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 21

 

"  وفيما يتصل بتأثير الفقر على استعداد األطفال للمدرسة، فقد أشارت دراسة "بينيت

((Bennett, 2017  ،إلى أن الفقر يمكن أن يؤثر على استعداد األطفال المدرسي بعدة طرق

)مثل: التعلم ة جهون برعاية والدية غير ثابتفاألطفال من أسر ذات دخل منخفض عادة ما يوا

والنمذجة التي قد تساعد األطفال  ،محددا األلعاب التي يصنعها اآلباء لغرض باللعب وخصوصً 

، وتغّير في األوقات التي تخصص لرعاية ا معينة(على تقديم سلوكيات جديدة تالئم أوضاعً 

 "بينيت"كما يشير إلى ذلك  اساتالطفل، وضعف في التوجيه والتغذية، ووفًقا لبعض الدر 

(Bennett,op cit, 2017 )  فإن األطفال من األسر الفقيرة غالًبا ما يحصلون على درجات

أو نقل األحرف، والتركيز،  الكتابةاألعداد، والقدرة على  منخفضة في مهارات االتصال، ومعرفة 

 لوالعمل الجماعي، وأنهم يتلقون رعاية والدية أقل إيجابية، ولديهم مستويات أعلى من الكورتيزو 

ووجد ، زيادة مستوياته إلى زيادة اإلجهاد أو إلى انخفاض مستويات السكر في الدم تؤديالذي 

 .لدى الطفل المعرفي تطورالأدنى في  ى بمستو  أن مستويات هذا الهرمون المرتفعة ترتبط

 من مراجعة أدب الموضوع والدراسات السابقة ما يأتي: ُيستخلصو 

 School)المدرسي  االستعداد( و Readiness to Learnأن استعداد األطفال للتعلم )   -

Readiness)  ُيعد من المؤشرات الهامة التي تعكس طبيعة الخبرات التي ُيكّونها األطفال

في مرحلة الطفولة والتي هي في مجملها ناتجة عن تأثير مجموعة من العوامل والمتغيرات 

 .التي ال يمكن تجاهلها
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والمتغيرات البيئية و/أو  العوامل  تشمل العوامل التي تؤثر في استعداد األطفال للتعلم -

لى أبعد من ذلك أحياًنا؛ حيث قد تمثل تفاعاًل  لطبيعية و/أو األسرية و/أو االجتماعية،ا بل وا 

 بين بعض هذه العوامل أو جميعها. 

ا دورً  ثابتةي بيئة رعاية داعمة تلعب الرعاية الوالدية لألطفال التي تشير إلى تنشئة الطفل ف -

الحماية من األخطار، وتشمل الرعاية الوالدية  ،للتعلم االستعدادا في الـتأثير على مستوى كبيرً 

تاحة الفرصة للطفل  والتغذية المالئمة، والشعور باالنتماء وتشجيع االستخدام الفّعال للغة، وا 

 للتفاعل االجتماعي.

ويهتم األردن منذ أمد ليس بالقصير في قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم بهدف تعزيز 

ربوية في مرحلة الطفولة المبكرة في زيادة فرص نجاح األطفال وتقليل فرص نجاح البرامج الت

 التباينات بين مختلف فئات األطفال.

 للتعلم االستعدادالدراسات السابقة التي أجراها المركز الوطني لقياس 
ا مشروع حظيت مرحلة الطفولة المبكرة باهتمام بارز في جميع برامج التطوير التربوي، وخصوصً 

 :Education Reform for Knowledge Economy)التعليم نحو االقتصاد المعرفيتطوير 

ERfKE) ( وقد هدفت هذه 2014-2010( والمرحلة الثانية )2009-2003في المرحلة األولى ،)

البرامج إلى تحقيق إنجازات في مجال التوسع في بناء رياض األطفال، وتدريب معلمات رياض 

وبرامج الرعاية الوالدية، ووضع المعايير إلنشاء رياض األطفال، األطفال، وتطوير المناهج، 

والمعايير النمائية لألطفال في األردن، بما يسهم في جعل هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية في 

وقد قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بإعداد العديد من الدراسات  النظام التربوي في األردن.
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 يمكن االطالع عليها من خالل الرابط اإللكتروني:  القة بمرحلة الطفولة المبكرة،ذات الع

http://www.nchrd.gov.jo/Researches_Ar.aspx فقد أجرى المركز دراسة لتقييم مناخ ،

رياض األطفال، وأخرى لتقييم برامج تدريب معلمات رياض األطفال، كما أجرى دراسة لها عالقة 

، ودراسة لتحقيق صدق المعايير النمائية لألطفال في األردن في الفئة العمرية من بالمنهاج التفاعلي

فكانت من أهم الدراسات  للتعلم االستعدادسنوات. وأما دراسات قياس  9الوالدة إلى عمر أقل من 

( 2004) (؛ إذ قام المركز بإجراء دراسة عام2014-2003التي تم إجراؤها بانتظام خالل السنوات )

( حيث Early Year Evaluation :EYEباستخدام أداة تقويم الطفولة ) للتعلم االستعدادلمسح 

%( من األطفال في األردن كانوا مستعدين للمدرسة، وتم في عام 37.9) أظهرت النتائج أن

%( من 39.7( تكرار الدراسة باستخدام نفس األداة حيث أظهرت النتائج أن ما نسبته )2008)

 ( تم التحول عن استخدام أداة تقويم الطفولة2010انوا مستعدين للمدرسة، وفي عام )األطفال ك

(Early Year Evaluation)  ( إلى أداة تطور الطفلEarly Development Instrument 

:EDI)  وذلك كون أداة التطور المبكر أداة جماعية متوازنة تأخذ باالعتبار جميع جوانب تطور

على  أداة تقويم الطفولة إلى الجانب المعرفي ومستوى معرفة القراءة والكتابةتميل فيما  ،الطفولة

أكثر سهولة في التطبيق من أداة تقويم  المبكرتطور الباإلضافة إلى أن أداة  حساب الجوانب األخر،

%( من األطفال كانوا مستعدين للتعلم، وتم إعادة إجراء الدراسة 73حيث بينت النتائج أن ) ،الطفل

( حيث أظهرت النتائج استقرار نسبة األطفال المستعدين  2014باستخدام نفس األداة في عام )

 %(.73للتعلم عند )
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 أهداف الدراسة
يقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمة 

لدى  االستعداد للتعلمسحية لرصد مستويات األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( بإجراء دراسة م

( بصورة منتظمة، وذلك بهدف تكييف EDI) المبكرتطور الاألطفال في األردن باستخدام أداة 

البرامج والتدخالت التربوية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، والجهات األخرى ذات العالقة 

( على عينة وطنية 2010اء هذا المسح في عام )باالستفادة من نتائج هذه الدراسة. لقد تم إجر 

للتعلم خالل مشروع  االستعدادواعتبرت تلك الدراسة كدراسة قاعدية لرصد التغيرات على وضعية 

 االستعدادتطوير التعليم نحو اإلقتصاد المعرفي،  فقد تم رصد التغّير الذي حصل على مستوى 

(، وتأتي 2014من كافة جوانبه مع مرور الزمن، إذ تم إجراء الدراسة مرة ثانية في عام ) للتعلم

على  االستعداد للتعلم( استكمااًل للجهد الوطني في تتبع مستويات 2018هذه الدراسة في عام )

المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق الجغرافية المختلفة، وبحسب فئات األطفال لتمكين 

مستفيدين من توظيف هذه النتائج في برامجهم التنموية المختلفة، لذا فان هذه الدراسة مختلف ال

 حاولت تحقيق األهداف اآلتية:

المدرسي بحسب أبعاد تطور الطفولة المبكرة وفًقا لمتغيرات جنس  االستعدادتعّرف مستويات  -1

تعليم األب، الطفل، وموقع سكنه، والمنطقة الجغرافية، ومستوى دخل األسرة، ومستوى 

 ومستوى تعليم األم، واإللتحاق بالروضة.

للتعلم في المدرسة بحسب األبعاد الفرعية لتطور الطفولة المبكرة،  االستعدادتحديد مستويات  -2

وتحديد األبعاد التي يظهر األطفال ضعًفا عليها بحسب جنس الطفل وجنسيته ووجود إعاقة 

 لدى الطفل من عدمها.
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للتعلم وفًقا لمتغيرات جنس الطفل، وجنسية  االستعدادفي مستويات اختبار داللة الفروق  -3

الطفل، والمنطقة الجغرافية، ومديريات التربية والتعليم، وموقع سكن الطفل، واإللتحاق 

 بالروضة، ونوع الروضة، ودخل األسرة، ومستوى تعليم األم، ومستوى تعليم األب.

للتعلم من جهة، ومتغيرات : حجم األسرة،  اداالستعدالتعرف إلى العالقة االرتباطية بين  -4

واإللتحاق بالروضة، وتعليم الوالدين، وسلوك الطفل في البيت، ورعاية الوالدين للطفل، 

 والمستوى اإلقتصادي واإلجتماعي ألسرة الطفل.

للتعلم بين األطفال ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي  االستعدادالتعرف إلى الفروق في مستوى  -5

 اإلعاقة وذلك على جميع أبعاد تطور الطفولة.

، 2014، 2010للتعلم عبر الزمن وذلك لألعوام  االستعدادتتبع االختالفات في مستويات  -6

2018. 

لك للتعلم، وتقدير األهمية النسبية لت االستعدادالتعّرف إلى العوامل التي تفّسر التباين في  -7

 العوامل.

 أسئلة الدراسة
 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما مستوى استعداد األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي للتعلم بحسب السؤال األول: 

 تطور المبكر؟الاألبعاد الرئيسة واألبعاد الفرعية ألداة 

األول األساسي الذين ليس لديهم استعداد ما نسبة األطفال الملتحقين في الصف السؤال الثاني: 

 للتعلم؟
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( في α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) السؤال الثالث:

للتعلم لدى األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي ُتعزى ألي من متغيرات  االستعدادمستوى 

الدراسة: جنس الطفل )ذكر، أنثى(، المنطقة الجغرافية )شمال، وسط، جنوب(، موقع المدرسة )ريف، 

مدينة(، االلتحاق بالروضة )نعم، ال(، نوع الروضة، مستوى دخل األسرة، مستوى تعليم األب، 

 األم، وجنسية الطفل؟ مستوى تعليم

ما مستوى استعداد األطفال للتعلم في مديريات التربية والتعليم بحسب مجاالت أداة  السؤال  الرابع:

 التطور المبكر؟

( α=0.05هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) السؤال الخامس :

تحقين في الصف األول األساسي مع جنس الطفل، للتعلم لدى األطفال المل االستعدادبين مستوى 

وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل بالروضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل 

 األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع الطفل، وممارسات الطفل في المنزل؟

للتعلم لدى األطفال  االستعدادة على : ما التأثير المشترك لعدة متغيرات مستقل السؤال السادس

 بحسب المجال؟

جنس الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل بالروضة، ما قدرة متغيرات :  السؤال السابع

ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع 

تصنيف األطفال إلى أطفال مستعدين للتعلم وأطفال غير على الطفل، وممارسات الطفل في المنزل 

 مستعدين للتعلم؟



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 27

 

ما األهمية النسبية لمتغيرات جنس الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل : السؤال الثامن

بالروضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات 

 للتعلم بحسب المجال؟ االستعدادممارسات الطفل في المنزل بالتنبؤ بمستوى األهل مع الطفل، و 

، وفي ) 2018-2010للتعلم خالل الفترة ) االستعدادهل يوجد تغّير في مستوى  : السؤال التاسع

 أية مجاالت؟

 ما نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من فئة األطفال ذوي اإلعاقة ؟ : السؤال العاشر

في  α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الحادي عشر

 للتعلم بين األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من غير ذوي اإلعاقة؟  االستعدادمستوى 

 حدود ومحددات الدراسة
 

حدود الدراسة هي تلك التي تفرضها طبيعة الدراسة، وهي إما أن تكون حدود موضوعية أم حدود 

إلى  االلتفاتزمانية أم حدود مكانية أم حدود بشرية. لذلك وعند تعميم نتائج هذه الدراسة ينبغي 

 :اآلتية الحدود

ق أدوات القياس ، إذ أن صدتتحدد إمكانية التعميم بالخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة -

وثباتها تحدد مستوى دقة النتائج التي يتم الحصول عليها من تطبيق تلك األدوات، وقد تم في هذه 

 .الدراسة التحقق من هاتين الخاصيتين من خالل التحكيم المنطقي واإلجراءات التجريبية

هن في تعبئة أداة تعتمد النتائج على مستوى معرفة معلمات األطفال باألطفال في المدرسة، وبجديت -

، بالرغم من توعية وتدريب المعلمات من قبل المشرفين على كيفية تعبئة (EDIالمبكر ) تطورال

 .أدوات الدراسة، واستخدام دليل أداة التطور المبكر
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تتحدد النتائج لبعض أسئلة الدراسة بمستوى ما يتوفر من بيانات سياقية لجوانب تربية الطفل في  -

 المنزل.

يف األطفال إلى أطفال غير ذوي اإلعاقة أو وأطفال ذوي إعاقة إلى تقديرات يعتمد تصن -

، ولتجاوز هذا المعلمات، وال يمكن الجزم باستناد المعلمات إلى تقارير طبية حول حاالت األطفال

 المحدد يقترح تضمين أسئلة مجموعة واشنطن الخاصة باألطفال في الدراسات القادمة. 
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جراءاتهاالفصل   الثاني : طريقة الدراسة وا 
 

الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، باإلضافة إلى وصف  يةيتناول هذا الفصل تعريًفا بمنهج

( وخصائصها وطريقة تصحيحها، وكذلك تعريًفا بأداة مقدم الرعاية للطفل EDIألداة تطور الطفل )

جراءات تنفيذ  الدراسة والطرق اإلحصائية التي استخدمت التي تم تطويرها ألغراض هذه الدراسة، وا 

 في اإلجابة عن أسئلتها.

 منهجية الدراسة
تصنف هذه الدراسة بأنها دراسة وصفية مسحية، اهتمت بتحديد نسب األطفال الملتحقين في الصف 

األول األساسي الذين لديهم استعداد للتعلم من خالل اختيار عينة من األطفال، وتم استخدام أداة 

حيث أن أداة للتعلم. و  االستعدادتطور الطفل وأداة مقدم الرعاية لتعّرف األوضاع الحالية لمستويات 

للتعلم إلى ثالثة مستويات: أطفال غير مستعدين  االستعدادالتطور المبكر تقترح تقسيم مستويات 

(، وأطفال )مستعدين، ومستعدين جًدا( At Risk(، وأطفال في وضع الخطر )Vulnerableللتعلم )

ة بأنهم غير فإن األداة تقترح التركيز على رصد مجموعات األطفال الذين يصنفون بحسب األدا

 (. Vulnerableمستعدين للتعلم في المدرسة )

 مجتمع الدراسة وعينتها
تألف مجتمع الدراسة من جميع األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي خالل العام 

، وذلك ( ذكر98,570( منه )191,688، إذ بلغ حجم مجتمع األطفال )2017/2018الدراسي 

. أما ( في وزارة التربية والتعليمEMIS) التي يوفرها نظام المعلومات التربويةباالعتماد على البيانات 
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( مدرسة. حيث تم اختيار المدارس 260( طفل وطفلة تم اختيارهم من )6,016حجم العينة فقد بلغ )

 بطريقة العينة العشوائية الطبقية.

م اختيار المدارس بحيث مثلت تمت عملية اختيار عينة الدراسة على مرحلتين: في المرحلة األولى ت

( ومديرية التربية والتعليم، واإلقليم ، مختلطةالموقع )ريف، مدينة(، وجنس المدرسة )ذكور، إناث

( طفل من كل مدرسة، فإذا كان عدد 24)شمال، وسط، جنوب(، وفي المرحلة الثانية تم اختيار )

ن عدد الشعب، أما إذا كان عدد ( يتم اختيار جميع األطفال بغض النظر ع24األطفال أقل من )

( طفل من بينهم بطريقة العينة 24( طفل في شعبة واحدة، فيتم اختيار )24األطفال أكثر من )

ذا كان عدد الشعب أكثر من شعبة، فيتم توزيع األطفال على الشعب بالتساوي  العشوائية المنتظمة، وا 

( يبين توزيع أفراد 1ة المنتظمة. والجدول )بحيث يتم اختيار العدد المطلوب بطريقة العينة العشوائي

 العينة بحسب بعض الخصائص.

 . توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب بعض الخصائص. 1جدول

 النسبة % عدد األطفال الفئة المتغير
 52.1 3134 ذكر جنس الطفل

 47.9 2882 أنثى
 69.9 3984 ملتحق االلتحاق بالروضة

 30.1 1719 غير ملتحق
 42.2 2538 ريف المدرسةموقع 

 57.8 3478 مدينة
 21.0 1266 الجنوب المنطقة الجغرافية

 47.1 2836 الوسط
 31.8 1914 الشمال
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 أدوات الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية أداتين هما :أداة التطور المبكر، وأداة مقدم الرعايـة، وفيمـا يلـي وصـف 

 لهاتين األداتين: 

 Early Development Instrument ( EDI )المبكـرأداة التطـور -أ

مــن قبــل  2000أداة التطــور المبكــر هــي األداة الرئيســة فــي الدراســة، وقــد طــورت هــذه األداة عــام 

( فــي Dan Offord( و"دان افــورد" )Magdalena Janusخبيــرة الطفولــة "ماجــدلينا جــانس" )

" لدراســـات الطفولـــة بهـــدف قيـــاس اســـتعداد األطفـــال للـــتعلم فـــي المدرســـة باعتبارهـــا مركـــز "اوفـــورد

 Population-based measure for)مقياًســـا جماعًيـــا يركـــز علـــى أداء المجموعـــات 

communities) ويمكــن اعتبــار أنهــا أداة عمليــة مــن حيــث قياســها لقــدرة األطفــال علــى تحقيــق ،

إلفادة من النشاطات التي تنفذ في المدرسة واإلصغاء للمعلمة المتطلبات المدرسية المتنوعة مثل ا

والتعاون مع اآلخرين واالنتظام في السلوك، كما وقـد تـوفرت لـألداة دالالت صـدق وثبـات مناسـبة 

عند تجريبها على عينات كبيرة من االطفال في كنـدا، باإلضـافة إلـى أن الخصـائص السـيكومترية 

 ميز أداة التطور المبكر بما يلي:لفقراتها معقولة. وبشكل عام تت

 .المساعدة في قياس أداء مجموعات من األطفال 

  تــوفير نتــائج مناســبة ومتنوعــة يمكــن اســتخدامها لتحديــد مــواطن القــوة والضــعف فــي اســتعداد

 األطفال للتعلم على مستوى مجموعات مختلفة من األطفال.
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  لــــدى مجموعــــات األطفــــال  اداالســــتعدتــــوفير معلومــــات حــــول التعــــدد والتنــــوع فــــي مســــتويات

الموجــودة فــي مجتمــع مــا، ممـــا يســهل عمليــة التخطــيط واختيـــار البــرامج التــي مــن شـــأنها أن 

 تحسن نوعية المخرجات من هؤالء األطفال.

( فقــرات علــى خمســة مجــاالت 103( لــألداة وعــددها )Core itemsتتــوزع الفقــرات األساســية )

ئلة التــي تســأل عــن خبــرات الطفــل قبــل المدرســة رئيســة باإلضــافة إلــى ثــالث مجموعــات مــن األســ

والمهارات التي يمتلكها والمشاكل الخاصة التي يعـاني منهـا، لـذلك فـإن للجهـة التـي تريـد اسـتخدام 

األداة الحريــة فــي إضــافة جميــع أو بعــض هــذه األســئلة إلــى الفقــرات الرئيســة بالتشــاور مــع فريــق 

(، بحيـــث ال يـــتم تصـــحيح هـــذه األســـئلة أو Offord Centerإعـــداد األداة  فـــي مركـــز أوفـــرد )

( عينــة مــن 2ويوضــح الجــدول ) احتســاب عالمتهــا ضــمن عالمــة الطفــل فــي أي مــن المجــاالت.

 فقرات األداة.
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 : المجاالت الرئيسة الفرعية وأمثلة من الفقرات ألداة التطور المبكر  2جدول 

 

( ســنوات مــن 6-4( لتقيــيم اســتعداد األطفــال للــتعلم مــن عمــر )EDIوتســتخدم أداة تطــور الطفــل )

قـبل المعلم أو المربي المختص في الطفولة مع بداية الفصل الثاني من السنة الدراسـية، وهـذا مـن 

مجاالت 
EDI أمثلة من الفقرات المجاالت الفرعية 

 
 الصحة
 الجسمية

 الجسمي لليوم الدراسي االستعداد 
 االستقالل الجسمي 

 .يصل إلى المدرسة جائعًا 
 )يظهر توازنا وتآزرًا ) يتحرك دون االصطدام باألشياء 
 قادر على التحكم باألشياء 

 
الكفاية 
 االجتماعية

 الكفاية االجتماعية بشكل عام  قادر على االنسجام مع أطفال آخرين 
  واالحترامالمسؤولية  يتحمل مسؤولية أفعاله 
 االتجــاه للتعلم   يعمل باستقاللية 
 الكتشاف أشياء جديدة االستعداد  .لديه شغف الكتشاف أشياء جديدة 

 
 النضج
 االنفعالي
 )االنفعالي(

 السلوك التعاوني واالجتماعي  .يساعد األطفال اآلخرين أثناء تعرضهم لمحنه 
 سلوك الرهبة والقلق   عليه عدم السعادة والحزن واالكتئاب.يبدو 
 المظهر الحزين  .يشترك في مشاجرة جسدية 
 النشاط المفرط وعدم االنتباه  .ال يستطيع الجلوس بهدوء 

التطور 
المعرفي 
 واللغوي

  مبادئ القراءة  .قادر على كتابة اسمه 
 .االهتمام بالقراءة والحساب واستخدام الذاكرة   تتضمن أرقاماً يهتم باأللعاب التي 
 القراءة المتقدمة  قادر على قراءة جمل 
  مبادئ الحساب  ( 20قادر على العد حتى( 

مهارات 
التواصل 
والمعرفة 
 العامة

  ) ال يوجد مجاالت فرعية (
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شــأنه أن يتـــيح الفرصـــة للمعلــم ليتعـــرف علـــى األطفــال مـــن حيـــث اســتعدادهم للـــتعلم فـــي مجـــاالت 

 تطور الطفل وهي: 

الجديـدة فــي مدرسـتهم واســتطاعوا التفاعـل مــع  وبـنفس الوقـت يضــمن أن األطفـال قــد ألفـوا األجــواء

 (.Janus & Offord, 2007المثيرات واألنشطة المقدمة لهم بتلقائية وعفوية)

ويمكن للمعلم أن يستعين في تقييمه للطفل بالدليل الخـاص بتطبيـق أداة التطـور المبكـر والـذي يحـوي 

مناظر لكل تقـدير مـن تقـديرات السـلم توضيًحا وتفصياًل لجميع فقرات األداة من حيث وصف األداء ال

المستخدم في الفقرات، مما يساعد المعلم على تكوين فهم أفضل للفقرة وبالتالي اختيار التقدير المالئم 

 لحالة كل طفل.

تنطلـق أداة التطــور المبكــر فــي قياســها لالســتعداد للـتعلم مــن افتــراض أن قــدرة الطفــل علــى تحقيــق 

التعلميـة داخـل المدرسـة  -ستفادة من الممارسات واألنشطة التعليميةالمتطلبات المدرسية وعلى اال

 تعكس درجة استعداده للتعلم، لذا فيمكن تحقيق األهداف التالية عند استخدامها: 

   الصحة الجسمية Physical health and well being 
   الكفاية االجتماعية Social Competence 
   النضج االنفعالي Emotional Maturity 
   التطور اللغوي والمعرفي Language & Cognitive development 
   مهارات التواصل والمعرفة

 العامة 
Communication skills & General 
knowledge 
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  تقييم مجموعات متباينة من األطفال في مجتمعات مختلفة سواء كان ذلك على نطـاق ضـيق

واســع يشــمل مجموعــات مــن األطفــال ذات مثــل: المــدارس والمــدن المتجــاورة أو علــى نطــاق 

 المستويات المتباينة بشرط استخدام أساس منطقي وواضح لتكوين تلك المجموعات.

  متابعــة األطفــال عبــر الــزمن لقيــاس التطــور لــديهم فــي المهــارات والمعــارف والكفايــات ضــمن

 معايير محددة.

 .التنبؤ بأداء األطفال في المرحلة األساسية الدنيا والوسطى 

على الرغم من أنه يمكن استخدام أداة التطور المبكر لتحديد الحاجات الخاصة لألطفال إال أنها و 

نمـا تعمــل كمؤشــر Not a Clinical Diagnostic Tool) ةليسـت أداة تشــخيص سـريري (، وا 

يعكس الوضع  السليم لألطفال من خالل درجـة امـتالكهم لـبعض المهـارات والكفايـات التـي تعتبـر 

 بقًا ألي طفل قبل دخول المدرسة.متطلبًا سا

تركز األداة بشكٍل عام على وصف ومقارنة أداء مجموعات متنوعة مـن األطفـال فـي مجتمـع مـا، 

حيث تستخدم عالمات األطفال على األبعاد المختلفة التي تقيسها األداة لتحديد نسبة األطفال في 

للتعلم وذلك لتعظيم الفائدة التي يمكن أن يحققها األطفال فـي  االستعدادكل مستوى من مستويات 

المدرسة، ويتم تصنيف كل مجموعة من األطفـال بعـد تطبيـق األداة حسـب درجـاتهم علـى متصـل 

للــتعلم فــي مســارين حيــث يــدل كــل مســار علــى درجــة اســتعداد األطفــال للــتعلم، أي أنــه  االســتعداد

 لمبكر على مستويين:يمكن التعامل مع نتائج أداة التطور ا

  ( مستوى كليMacro level )  لدى أطفـال المدينـة بمسـتوى  االستعدادمثل مقارنة مستوى

 لدى أطفال الريـف. االستعداد
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 ( مسـتوى جزئــيMicro level ) لــدى أطفـــال مــدرسة معينــة  االســتعدادمثـل مقارنــة مسـتوى

 لدى أطفال مدرسة أخرى مجاورة. االستعدادبمـستوى 

( وهي عبارة عن المئينات Cut-offللتعلم هذه من خالل درجات قطع ) االستعدادوتعّرف مستويات 

(Percentiles المئين :)10 (P10والمئين ،)25  (P25والمئـين ،)75 (P75 والمئـين ،)90 (P90 ،)

( تمثيل لتصنيف األطفـال فـي مسـارين وأربـع مسـتويات بحسـب عالمـاتهم عنـد 1ويظهر في الشكل )

 تطبيق أداة التطور المبكر.

 

 
 

 :تمثياًل لتصنيف األطفال بحسب عالماتهم عند تطبيق أداة التطور المبكر1شكل 
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للتعلم بحسب نتائجهم عند  االستعداد( وصفًا لتوزيع األطفال على متصل 3ويوضح الجدول )

 تطبيق أداة التطور المبكر

 للتعلم بحسب نتائجهم عند تطبيق أداة التطور المبكر االستعداد. وصفًا لتوزيع األطفال على متصل 3جدول 
 

 أطفال

 في المسار السليم 

On track 

Children 

 أطفال

 مستعدين جدًا للتعلم       

Very ready to learn 

وهم مجموعة األطفال الذين تكون عالماتهم أكبر من 
(، بمعنى أن األطفال الذين صنفوا بحسب هذه 75المئين )

% من 25األداة على أنهم مستعدين جدًا للتعلم هم أفضل 
 األطفال أداًء في المجتمع الذي طبقت فيه األداة.

 أطفال 

 Readyمستعدين للتعلم

 to learn 

وهم مجموعة األطفال الذين تقع عالماتهم بين المئين 
(، بمعنى أن األطفال الذين صنفوا 25( والمئين )75)

أنهم مستعدين للتعلم يشكـلون ما بحسب هذه األداة على 
% من األطفال الذين طبقت عليهم األداة في 50نسبته 

 نفـس المجتمع.

 

أطفال ليسوا في 

 المسار السليم

Not On track 

Children 

في خطر             أطفال

Children 

 at Risk 

وهم مجموعة األطفال الذين تقع عالماتهم بين المئين 
(،أي أن األطفال الذين نعدهم في 10)( والمئين 25)

% 15وضع خطر بحسب هذه األداة يشكلون ما نسبته 
 من األطفال الذين طبقت عليهم األداة في نفـس المجتمع.

 أطفال 

غير مستعدين         

Vulnerable Children 

وهم مجموعة األطفال الذين تقع عالماتهم دون 

% 10نسبته (، بمعنى أنهم يشكـلون ما 10المئين )

من األطفال الذين طبقت عليهم األداة في نفـس 

 .المجتمع؛ أي أن هؤالء األطفال غير مستعدين للتعلم
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  90ا للخصــائص المميــزة لألطفــال الــذين تزيــد درجــاتهم عــن المئــين( تعريًفــ4ويوضــح الجــدول )

(P90 وأولئــك الــذين تقــل درجــاتهم عــن المئــين )10 (p10  علــى كــل بعــد مــن أبعــاد أداة التطــور )

 (.Janus, 2006المبكر )

وأولئك الذين تقل درجاتهم   90تعريف للخصائص المميزة لألطفال الذين تزيد درجاتهم عن المئين .4جدول 
 على كل أبعاد أداة التطور 10عن المئين 

 أبعاد

 األداة  

 خصائص األطفال 

الذين تزيد درجاتهم عن 

 90المئين

 خصائص األطفال 

 10الذين تقل درجاتهم عن المئين 

 

 

 المهارات 

 االجتماعية

 

ال يوجد لدى الطفل مشكلة على اإلطالق 

في العمل واللعب مع األطفال اآلخرين، 

واثق بنفسه ويحترم اآلخرين وليس لديه 

مشكالت في إتباع الروتين الصفي 

 ومتمكن من السلوك االجتماعي.

بالمهــارات االجتماعيــة بصــورة عامــة، لــدى الطفــل ضــعف 

ولديــه مشــكالت جديــة فــي التعامــل مــع األطفــال اآلخــرين، 

تباعــه الــروتين  وكــذلك فــي قبولــه المســؤولية عــن أفعالــه، وا 

ــــالغين،  ــــال اآلخــــرين والب الصــــفي، واكتســــابه احتــــرام األطف

وثقتــه بنفســه وضــبط أفعالــه واســتجابته للتغييــرات وضــعف 

 لية.قدرته على العمل باستقال

 مهارات

االتصال  

والمعرفة 

 العامة

لدى الطفل مهارات اتصال ممتازة مع 

األطفــــال اآلخــــرين والبــــالغين، ويمكــــن 

أن يـــروي قصــــة، ولـــيس لديــــه مشــــكلة 

 في الكالم.

يفتقر الطفـل لمهـارات االتصـال والكـالم، ويواجـه صـعوبات فـي 

التحـــدث مـــع اآلخـــرين وفهمهـــم وكـــذلك فـــي فهـــم اآلخـــرين لـــه، 

 للمعرفة العامة.ويفتقر 

 المهارات 

 االنفعالية

ال يعــــاني الطفــــل مــــن القلــــق والعدوانيــــة أو 

الســــــلوك االنــــــدفاعي، ولديــــــه القــــــدرة علــــــى 

عــــــادة مــــــا يواجــــــه الطفــــــل صــــــعوبات فــــــي إدارة الســــــلوك 

ـــر  العـــدواني، وعـــادة مـــا يكـــون غيـــر مطيـــع أو متمـــرد وغي
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التركيـــــــز، وفـــــــي العـــــــادة يســـــــاعد األطفـــــــال 

 اآلخرين.

وانــدفاعي، وعــادة مــا يكــون غيــر قــادر علــى تقـــديم منتبــه 

 المساعدة لآلخرين، ويكون تعيسًا عندما يتركه الوالدين.

 المهارات 

اللغوية 

 والمعرفية

 

لـــــــدى الطفـــــــل اهتمـــــــام بالكتـــــــب، والقـــــــراءة 

والكتابــة  والرياضــيات، ويــتمكن مــن كتابــة 

وقراءة الجمل البسيطة والمركبـة ويسـتطيع 

 واألشكال الهندسية.عد وترتيب األعداد 

لدى الطفل مشكالت في القراءة والكتابة والحساب، ولـيس 

ـــة الكلمـــات البســـيطة وغيـــر  ـــه القـــدرة علـــى قـــراءة وكتاب لدي

مهــتم فــي المحاولــة وال يســتطيع ربــط األصــوات بــالحروف 

وفــي  20ويواجــه صــعوبة فــي تــذكر األشــياء والعــد لغايــة 

 األعداد . إدراك ومقارنة

 الصحة 

 الجسمية

 

ا للتعامل مع اليوم يً الطفل مستعد جسم

المدرسي، وبصورة عامة يكون مستقاًل 

 ولديه مهارات حركية ممتازة.

مهارات الطفل الحركية غير مالئمة، وفي بعـض األوقـات 

يكــــون متعــــب أو جــــائع أو ثقيــــل الحركــــة وطاقتــــه العامــــة 

 ضعيف.

 المنطق

 والتفكير 

 

تظهر عالمات المنطق والتفكير على 

الطفل، إذ أن لديه مهارات خاصة 

متميزة ومميز في القراءة  بالرياضيات.

والكتابة واهتمام بالموسيقى والفنون 

وتظهر عليه عالمات اإلبداع وحل 

 المشكالت.

ال تظهر على الطفل عالمات التميز في مجاالت  

الرياضيات أو القراءة والكتابة، وليس لديه اهتمام 

ممارسة الرياضة ويواجه صعوبات بالموسيقى والفنون أو 

 في حل المشكالت بطرق إبداعية

 

وتطبق األداة على نطاق واسع في العديد من دول العالم، والخارطة اآلتية تبين الدول التي تطبق 

 .فيها األداة والمستوى الذي تطبق فيه
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 تصحيح أداة التطور المبكر 

( فقرات فقط تدخل في تحديد أبعاد األداة 103( فقرة منها ) 111تتألف أداة التطور المبكر من )

الخمسة وهي: الصحة الجسمية، والكفاية االجتماعية، والنضج االنفعالي، والتطور اللغوي والمعرفي،  

 ى النحو اآلتي: ومهارات التواصل والمعرفة العامة. وتتوزع فقرات األداة على األبعاد الرئيسية عل

 ( فقرة.13الصحة الجسمية :  ) -

 ( فقرة.26الكفاية االجتماعية: )-

 ( فقرة. 30النضج االنفعالي: ) -

 ( فقرة.26التطور اللغوي والمعرفي: ) -

 فقرات. (8مهارات التواصل والمعرفة العامة: ) -
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 ا/( وثالثة بدائل ) جيد جدً  يتراوح عدد بدائل االستجابة على فقرات األداة بين بديلين ) نعم ، ال

ا/ غير ا ما، أبدً ا/ صحيح نوعً ا، أحيانً صحيح تمامً  ا/ا( أو )غالبً جيد، متوسط، ضعيف/ ضعيف جدً 

( لإلجابة ال في حالة الفقرات ذات البديلين، 0( لإلجابة نعم والدرجة )10صحيح( تعطى الدرجة )

ا/ صحيح بً ا/ جيد أو غالللبديل ) جيد جدً  (10وفي حالة الفقرات ذات الثالثة بدائل تعطى الدرجة )

( للبديل )ضعيف 0ا ما( والدرجة )ا/ صحيح نوعً ( للبديل )متوسط، أحيانً 5ا( وتعطى الدرجة )تمامً 

 ا/ غير صحيح(.ا، أبدً جدً 

 تطور المبكرالاألبعاد الفرعية ألداة 

الصحة الجسمية، المبكر من خمسة مجاالت رئيسية هي:  تطورالكما أشرنا سابقا تتألف أداة 

والكفايات االجتماعية، والنضج االنفعالي، والتطور اللغوي والمعرفي، ومهارات التواصل والمعرفة 

 العامة.

وتتألف األبعاد الرئيسية من عدد من األبعاد الفرعية، إذ يتألف بعد الصحة الجسمية من ثالثة أبعاد 

(، Physical Readiness for School Dayالجسدي لليوم المدرسي ) االستعدادهي: 

 Gross( ، والمهارات الحركية الكبيرة والدقيقة )Physical Independenceواالستقالل الجسدي )

and fine Motor Skills :وأما مجال الكفايات االجتماعية فيتألف من أربعة أبعاد فرعية هي .)

المسؤولية واالحترام (، و Overall Social Competencesالكفاية االجتماعية بصورة شاملة )

(Responsibility and Respect  ( وطريقة التعلم ،)Approaches to Learning و ،)االستعداد 

(، ويتألف مجال النضج Readiness to Explore New Thingsالستكشاف أشياء جديدة )

 Prosocial and)اإلنفعالي من أربعة أبعاد فرعية أيًضا هي: سلوك المبادرة االجتماعية والمساعدة 
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Helping Behaviors)( وسلوك القلق والخوف ،Anxious and Fearful Behavior ،)

وسلوك فرط الحركة وضعف اإلنتباه  (،Aggressive Behaviorوالسلوك العدواني )

(Hyperactivity and Inattention ويتألف مجال التطور اللغوي والمعرفي من أربعة أبعاد ،)

(، واالهتمام بمعرفة Basic Literacy Skillsساسية )قراءة والكتابة األفرعية هي:  مهارات ال

(، والمعرفة المتقدمة بالقراءة Interest Literacy/Numeracy and Memoryالحساب والتذكر)

(. Basic Numeracy Skills) (، وأساسيات الحسابAdvanced Literacy Skillsوالكتابة )

مهارات التواصل والمعرفة العامة هو نفسه مهارات التواصل والمعرفة فيما يوجد بعد واحد لمجال 

 (. Communication and General Knowledgeالعامة )

 ثبات أداة التطور المبكر

(، وتراوحت معامالت 0.95بلغ معامل ثبات أداة التطور المبكر المقّدر بمعادلة كرونباخ ألفا )

لمجال  (0.96)لمجال الصحة الجسمية و( 0.60)ن الثبات ألبعاد أداة التطور المبكر بي

الكفايات االجتماعية. وتعد هذه القيم لمعامالت الثبات ألبعاد األداة مناسبة ألغراض هذا 

 ( يبين معامالت الثبات لألداة حسب األبعاد.5والجدول )التحليل. 
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 . معامالت ثبات كرونباخ الفا لألداة بحسب األبعاد5جدول 

 

 معامل كرونباخ الفا عدد الفقرات البعد

 0.60 13 الصحة الجسمية

 0.96 26 الكفايات االجتماعية

 0.91 30 النضج االنفعالي

 0.93 26 التطور اللغوي والمعرفي

 0.91 8 مهارات التواصل والمعرفة العامة

 0.95 103 األداة ككل

 

  أداة مقدم الرعاية للطفل -ب
 حيث تتألف هذه األداة من ثالثة أجزاء، ، إذ أداة مقدم الرعايةقام باحثو المركز الوطني ببناء 

يتعلق الجزء األول بجمع معلومات عامة عن الطفل وأسرته، وأما الجزء الثاني فيتعلق بممارسات 

ا يً ا إيجاب( فقرة جميعها صيغت لتعكس سلوكً 30األهل مع الطفل، حيث يتألف هذا الجزء من )

، وتتناول جميع فقرات 30، 16،21،  12،  11،  9،  8، 7، 6( فقرات وهي الفقرات 9باستثناء )

( 12هذا الجزء أساليب الرعاية التي ينتهجها مقدمو الرعاية مع الطفل، ويتألف الجزء األخير من )

وسائل فقرة تدور حول ممارسات الطفل في المنزل، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باستخدامات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتم التحقق من صدق المحتوى لألداة من خالل عرضها على 

ضافة فقرات أخرى.  اثنين من المتخصصين في التربية، حيث تم تعديل بعض الفقرات وا 
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 تصحيح أداة مقدم الرعاية للطفل

ا ا، أبدً ا، أحيانً بدائل هي: دائمً تتألف بدائل اإلجابة على فقرات ممارسات األهل مع الطفل من ثالثة 

 ".1ا" الدرجة "" واإلجابة " أبدً 2ا" الدرجة "" واإلجابة " أحيانً 3ا" الدرجة "حيث أعطيت اإلجابة "دائمً 

وتم عكس هذه الدرجات للفقرات السلبية، وتشير الدرجة األعلى إلى أن ممارسة األهل مع الطفل 

فل للمدرسة. وأما الجزء الذي يتعلق بممارسات الطفل في تتسق مع ما هو متوقع لزيادة استعداد الط

" أو " 1المنزل، فان الفقرات عليه هي فقرات ثنائية واإلجابة عنها إما بــ " نعم" حيث تعطى الدرجة " 

 ".0ال " حيث تعطى الدرجة "

ت وللتأكد من فعالية فقرات هذه األداة وخصائصها السيكومترية، فقد تم إجراء بعض التحليال

 اإلحصائية باستخدام استجابات عينة الدراسة.

 : صدق االتساق الداخلي  أواًل 

 الجزء األول:  ممارسات األهل مع الطفل

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لهذا الجزء من المقياس فقد تم حساب معامالت االرتباط 

( 6المصحح الستجابات أفراد العينة على فقرات المقياس باستجاباتهم على المقياس ككل، والجدول )

 يبين ذلك. 

 ع المقياس ككل.. معامالت االرتباط المصحح لفقرات مقياس مقدم الرعاية/ ممارسات األهل م 6جدول 
معامل االرتباط  الفقرات

المصحح للفقرة مع 
 المقياس 

 0360. أعطي طفلي/طفلتي االستقاللية في ممارسة ما يرغب به . 
 5100. أتابع سلوكيات طفلي/طفلتي باهتمام .

 2440. أضغط على طفلي/ طفلتي لاللتزام بمعايير السلوك السوي
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معامل االرتباط  الفقرات
المصحح للفقرة مع 

 المقياس 
 4310. المهمات التي أعطيها له / لها.أشجع طفلي/ طفلتي على إكمال 

 4590. أعّلم طفلي/ طفلتي اإلصغاء للتعليمات .
 2840. أتساهل مع طفلي/ طفلتي في إعطائه / إعطائها الفرصة للعب بدال عن حل الواجبات .

 3780. أسمح لطفلي/ طفلتي مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة .
 3300. االلكترونية لفترات طويلة.أسمح لطفلي/طفلتي اللعب باأللعاب 

 3280. أسمح لطفلي/طفلتي اللعب خارج المنزل بشكل مستمر.
 2490. أقرا القصص لطفلي /طفلتي بشكل منتظم.

 3110. ال أعير طفلي / طفلتي أي اهتمام 
 2600. أتسامح مع طفلي / طفلتي باستمرار عند ارتكابه سلوكا سيئا.

 2640. إساءته التصرف.أعاقب طفلي / طفلتي عند 
 2840. أشارك طفلي / طفلتي اللعب .

أعطي لطفلي / طفلتي الفرصة للقيام ببعض المهام الخاصة بالمنزل )مثل تنظيف االثاث ، ترتيب 
 حضير الوجبات ..(.تاالواني ، 

169.0 

 3230. ال أكترث بالمستوى التعليمي الذي سيصل اليه طفلي / طفلتي في المستقبل.
 2580. عندما أرى أن طفلي / طفلتي حزينا أو خائفا فإني غالبا ما احتضنه.

 1710. أشجع طفلي/ طفلتي على التفوق في اللعب على اقرانه / اقرانها.
 4760. أشجع طفلي / طفلتي على القراءة.

احترام أحث طفلي / طفلتي باستمرار على احترام المعايير االخالقية ) مثل : الصدق ، األمانة ، 
 الكبار ، إطاعة الوالدين ....(

.4740 

 3530. ال أكترث لعدم اتمام طفلي / طفلتي للواجبات .
 4780. أشجع طفلي / طفلتي على أن يكون شخصا مهما في المستقبل.
 3750. أحاول تعليم طفلي / طفلتي لغة ثانية ) مثل اللغة االنجليزية( .

 2450. لما اقوله له / لها .أعاقب طفلي / طفلتي إذا لم ينتبه 
 1340. ال يمكنني التهاون في مسألة مكوث طفلي / طفلتي طويال خارج المنزل. 

 4990. أعلم طفلي / طفلتي حسن التنظيم في كل شيء.
 2030. أعاقب طفلي / طفلتي إذا تعارك مع أقرانه.

 4520. أشجع طفلي / طفلتي على إظهار تفوقه في كل ما يقوم به.
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معامل االرتباط  الفقرات
المصحح للفقرة مع 

 المقياس 
أخصص وقتا بشكل متكرر لتعليم طفلي/ طفلتي بعض األشياء المفيدة ) مثل القراءة ، الحساب ، 

 الرسم ، الرياضة ، الموسيقى ...(
.3890 

 2920. ال أحسب حساًبا لمستقبل طفلي / طفلتي  التعليمي.

 
 ( أن معامالت االرتباط المصححة للفقرات مع المقياس تراوحت بين6يالحظ من الجدول )

( 0.20كان أقل من ) 25، 18،  15،  1(، وظهر أن معامل االرتباط للفقرات 0.510–0.036)

المعيار المعتمد في العديد من الدراسات العتبار القدرة التمييزية للفقرة مقبولة، لذا فقد تم حذف هذه 

طفل تبلغ الفقرات من المقياس، وعليه فان أعلى درجة على الجزء المتعلق بممارسات األهل مع ال

" ومستوى 1(، وذلك ألن مستوى االستجابة "أبًدا" أعطيت الدرجة "26( وأن أقل درجة تبلغ )78)

 " لمستوى االستجابة " دائًما". 3، فيما أعطيت الدرجة "2 “االستجابة "أحياًنا" أعطيت الدرجة"

 الجزء الثاني: ممارسات الطفل في المنزل

الجزء من المقياس فقد تم حساب معامالت االرتباط  للتحقق من صدق االتساق الداخلي لهذا

المصحح الستجابات أفراد العينة على فقرات المقياس باستجاباتهم على المقياس ككل، والجدول     

 ( يبين ذلك. 7)
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 معامالت االرتباط المصحح لفقرات مقياس مقدم الرعاية/ممارسات الطفل .  7جدول 
 في المنزل مع المقياس ككل.

معامل االرتباط المصحح  الفقرات
 للفقرة مع المقياس

 5310. هل يستخدم الطفل الحاسوب في البيت ؟

 4810. ؟ هل يستخدم الطفل االنترنت في البيت

 2970. ؟ هل يلعب الطفل بلعبة المكعبات في البيت

 3080. هل تساعد األم طفلها في أداء الواجبات والدراسة ؟

 1730. في أداء الواجبات والدراسة ؟هل يساعد األب طفله 

 3120. هل يلعب الوالدين أو أحدهما مع الطفل في المنزل؟

 3740. هل تقرأ األم / األب للطفل قصة ؟

 3730. هل ينام الطفل في غرفته الخاصة ؟

 5430. هل يمتلك الطفل العابًا الكترونية؟

 5280. باد..الخ(؟هل يمتلك الطفل كمبيوتر لوحي ) تابلت ، آي 

 5420. هل يوجد حاسوب / الب توب في المنزل؟

 4300. هل يملك الطفل قصصًا في البيت؟

 
( أن معامالت االرتباط المصححة للفقرات مع المقياس تراوحت بين 7يالحظ من الجدول )

حذف (، لذا فقد تم 0.20( كان أقل من )5( ، وظهر أن معامل االرتباط للفقرة )0.543–0.173)

(، 0( وأن أقل درجة تبلغ )11هذه الفقرة من المقياس، ولذلك فان أعلى درجة على المقياس تبلغ )

 ".0" ومستوى االستجابة "ال" أعطي الدرجة "1وذلك ألن مستوى االستجابة "نعم" أعطي الدرجة "

 ا: ثبات أداة مقدم الرعايةثانيً 

تم تقدير ثبات االتساق الداخلي لجزئي أداة مقدم الرعاية من خالل استخدام معادلة كرونباخ ألفا 

( فيما 0.79حيث بينت النتائج أن ثبات الجزء األول من األداة )ممارسات األهل مع الطفل( بلغ )
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بات تعد ( وهذه القيم من الث0.75بلغ معامل ثبات الجزء الثاني )ممارسات الطفل في المنزل( )

 مناسبة ألغراض هذه الدراسة. 

 اجراءات الدراسة
تم اتباع االجراءات اآلتية في تنفيذ هذه الدراسة، علما بأن هذه االجراءات ثابته عبر كافة دورات 

 الدراسة :

تم إعداد مقترح فني ومالي من قبل فريق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، اشتمل على  . 1

عدادها والخروج بالصورة النهائية. وتم تقديم هذا العرض إلى اليونيسف  تكلفة تطبيق هذه الدراسة وا 

 العتماده.

االستفادة من قاعدة البيانات تم . تم تحديد إطار المعاينة الذي تم استخدامه في الدراسة، ومن ثم 2

تم اختيار عينة  وبناء على ذلك، .المتوافرة حول طلبة الصف األول األساسي في وزارة التربية والتعليم

 للتعلم لدى األطفال في المدارس، وتتبع التغيرات التي حدثت االستعداد مستوىوطنية للحكم على 

  على مستوى االستعداد مع مرور الزمن.

سلة وزارة التربية والتعليم لتعيين مجموعة من المشرفين التربويين أصحاب الخبرة في مجال . تم مرا3

الثالثة األولى، باإلضافة إلى مشرفين آخرين، وقد تم اختيار هؤالء  المبكرة والصفوفالطفولة 

سط، المشرفين من مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة بأقاليمها الثالثة: الشمال، والو 

 والجنوب.
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. تم إعداد دليل خاص للمشرفين يحتوي نسخة من أداة التطور المبكر ودليلها، وكذلك نسخة من 4

وتم تزويدهم  لجمع البيانات، أداة مقدم الرعاية، باإلضافة إلى جميع المعلومات واإلرشادات الالزمة

 بها.

ذ تم وضع ملصق خاص على كل . تم تجهيز أدوات الدراسة بواقع نسخة لكل طالب من كل أداة، إ5

 ،نسخة يحتوي اسم المدرسة ورقمها الوطني والمديرية باإلضافة إلى رقم تعريفي للطالب في مدرسته

وللمزاوجة أيًضا بين المعلومات التي توفرها  ،المدرسة األطفال في وذلك لضبط العدد المطلوب من

 .المستخدمتين في الدراسة األداتين

. تم تجهيز مغلفات خاصة بكل مشرف بما ينسجم مع العينة الخاصة به، والتي هي جزء من العينة 6

كما الكلية للدراسة، بحيث يحتوي مغلف المشرف على مغلفات منفصلة خاصة بكل مدرسة سيزورها. 

تقدير يحتوي كل مغلف على العدد المناسب من االستبانات ومن دليل األداة الذي ستستخدمه المعلمة ل

 درجة استعداد األطفال للتعلم باستخدام أداة التطور المبكر.

. تم عقد ورشة تدريبية للمشرفين من قبل الباحثين في المركز، تم خاللها تسليمهم المواد الخاصة 7

في الوزارة، وقد تم  واالشراف التربوي لجمع البيانات، بحضور منسق من إدارة التدريبكل مديرية ب

 ء التدريب على ما يلي:التركيز أثنا

 .جراءاتها  بيان أهمية الدراسة وأهدافها وطريقة الدراسة وا 

  لتقدير درجة استعداد الطفل للتعلم ،تتضمنها المجاالت التي و استعراض أداة التطور المبكر 

 أداة مقدم الرعاية للطفل. استعراض تم اكم
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  استعراض ومناقشة جميع فقرات أداة التطور المبكر ودليل األداة حتى يصبح المشرف قادرًا

على توضيح الفقرات للمعلمة ومساعدتها في اختيار التقدير المالئم لكل طفل على أي من 

 فقرات األداة.   

  تقديم إرشادات للمشرفين حول اآللية التي ينبغي اتباعها للتواصل مع المدارس وشرح أهمية

الدراسة لمديرة المدرسة والمعلمة مربية الصف األول األساسي مع التأكيد على أهمية الدقة 

في تعبئة المعلومات الخاصة بالطفل وتلك المتعلقة بدرجة استعداده للتعلم بحسب فقرات 

 األداة. 

  توضيح أدوار المشرف التربوي أثناء جمع البيانات من حيث إرشاد المعلمة ومساعدتها

 والتحقق من استكمال جميع البيانات بعد استالمها من المدارس وقبل تسليمها للمركز.

  التأكيد على أن هناك ضبط لجودة العمل في جمع البيانات من خالل الباحثين الميدانيين

من المعنيين على مستوى الوزارة والميدان للعمل على ضبط جودة بحيث تم تكليف مجموعة 

 إجراءات التطبيق بما ينسجم مع تصميم الدراسة ويحقق أغراضها.

 . 15/3/2018ولغاية  4/3/2018تم جمع البيانات من الميدان خالل الفترة  .9

جراء ال10 تدقيق المكتبي لألدوات . استالم المواد الخاصة بالدراسة من المشرفين بعد جمع البيانات، وا 

دخال بياناتها إلى الحاسوب.  التي طبقت ميدانيا ومراجعتها، وترميز تلك األدوات، وا 

( إلجراء عملية التصحيح وذلك بناًء على McMaster. إرسال البيانات إلى جامعة مكماستر )11

 .(McMaster)االتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومركز "أوفرد" في جامعة 
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. تحليل البيانات واستخراج النتائج التي تجيب عن أسئلة الدراسة في المركز الوطني لتنمية الموارد 12

 من تصحيحها. "أوفرد"البشرية بعد انتهاء مركز 

. إعداد تقرير الدراسة في المركز الوطني بعد إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن 13

 أسئلة الدراسة.

 الطرق اإلحصائية المستخدمة
تم استخدام عدة طرق احصائية لإلجابة عن أسئلة الدراسة، حيث استخدمت بعض طرق اإلحصاء 

الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، كما تم توظيف بعض طرق اإلحصاء 

وتحليالت التباين مثل تحليل ( للعينات المستقلة Tاالستداللي كاختبار الفرضيات وخصوصا اختبار )

 Three- Way)( والثالثيTwo-Way ANOVA( والثنائي )ANOVAالتباين األحادي )

ANOVA) نياوتحليل التب ( المتعددMANOVA باإلضافة إلى حساب معامالت االرتباط، واجراء ،)

 تحليل االنحدار المتعدد.
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 الفصل الثالث :  نتائج الدراسة
 رض نتائج الدراسة وفقًا لتسلسل أسئلتها:تم في هذا الفصل ع

: ما مستوى استعداد األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي للتعلم النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

 واألبعاد الفرعية؟ المبكرتطور البحسب األبعاد الرئيسة ألداة 

ُبعد مهارات التواصل والمعرفة بحسب األبعاد الرئيسة، كان أقل متوسط لدرجات األطفال على 

درجات، تاله ُبعد النضج االنفعالي بمتوسط  10( على مقياس من  7.4878العامة، حيث بلغ  )

(، 8.52(، فيما كان أعلى متوسط على ُبعد التطور اللغوي والمعرفي بمتوسط بلغ )7.5237بلغ )

األبعاد تتصف بأنها مائلة  وأظهرت النتائج أن توزيعات درجات األطفال بصورة عامة على جميع

( يبين 8نحو اليسار، األمر الذي يشير إلى ارتفاع درجات األطفال على جميع األبعاد.  والجدول )

 تلك المتوسطات.

 المبكر.تطور ال.االحصاءات الوصفية لدرجات األطفال بحسب أبعاد أداة  8جدول 

 االحصاءات الوصفية
 الصحة الجسمية

(0-10) 

الكفايات 
 االجتماعية

(0-10) 
 النضج االنفعالي

(0-10) 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

(0-10) 

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

(0-10) 

 7.4878 8.5244 7.5237 7.9120 7.5303 الوسط الحسابي  

 8.1250 9.6154 7.8846 8.4615 7.6923 الوسيط

 2.59025 2.10839 1.82162 2.03076 79876. االنحراف المعياري

 00. 00. 1.00 00. 2.73 الدرجة الدنيا

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 الدرجة العليا
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 د جاءت النتائج على النحو اآلتي:أما بحسب األبعاد الفرعية لكل مجال فق

 األبعاد الفرعية لمجال الصحة الجسمية -

، إذ بلغ متوسط درجاتهم الجسديأظهر األطفال في األردن ضعًفا بّينا في مجال االستقالل 

الجسدي لليوم  االستعداد( ، فيما كانت متوسطات درجاتهم على بعد " 3.1553على هذا البعد )

( يبين متوسطات درجات 9مرتفعة. والجدول ) "المهارات الحركية الدقيقة والكبيرةبعد "المدرسي"، و 

 األطفال على األبعاد الفرعية لمجال الصحة الجسمية.

 . اإلحصاءات الوصفية لدرجات األطفال على األبعاد الفرعية لمجال الصحة الجسمية. 9 جدول
لليوم  الجسدي االستعداد  

 المدرسي
 (0-10) 

  الجسدياالستقالل 
(0-10) 

 المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة
(0-10) 

 9.1558 3.1553 9.9061 الوسط الحسابي 

 10.0000 2.5000 10.0000 الوسيط

 1.59325 1.83230 55324. االنحراف المعياري

 00. 00. 00. القيمة الدنيا

 10.00 10.00 10.00 القيمة العليا

 

 األبعاد الفرعية لمجال الكفايات االجتماعية -

وأما فيما يتعلق بمتوسطات درجات األطفال على األبعاد الفرعية لمجال الكفايات 

الستكشاف  االستعدادأن متوسط درجات األطفال على ُبعد "االجتماعية، فقد أشارت النتائج إلى 

أشياء جديدة" كان أقل من متوسط درجاتهم على األبعاد الفرعية األخرى، تاله متوسط ُبعد "طريقة 

(، وارتفعت المتوسطات لبعدي "الكفاية االجتماعية بصورة شاملة"،  7.55التعلم" بمتوسط بلغ )
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( يبين المتوسطات 10( على التوالي. والجدول ) 8.2703و )  ) 8.31)إلى  "والمسؤولية واالحترام"

 رعية لمجال الكفايات االجتماعية.الحسابية لألطفال على األبعاد الف

 . اإلحصاءات الوصفية لدرجات األطفال على األبعاد الفرعية لمجال الكفايات االجتماعية. 10جدول 

الكفاية   
االجتماعية 
 بصورة شاملة

(0-10) 
 المسؤولية واالحترام

(0-10) 
 طريقة التعلم

(0-10) 
 الستكشاف أشياء جديدة االستعداد

(0-10) 

 7.2046 7.5581 8.2703 8.3195 الوسط الحسابي 

 7.5000 8.3333 9.3750 9.0000 الوسيط

 2.91198 2.45342 2.10776 2.09978 االنحراف المعياري

 00. 00. 00. 00. القيمة الدنيا

 10.00 10.00 10.00 10.00 العلياالقيمة 
 

 األبعاد الفرعية لمجال النضج االنفعالي -

أظهرت النتائج أن متوسط األطفال على ُبعد "سلوك المبادرة االجتماعية والمساعدة" كان 

( ، تاله المتوسط الحسابي "لسلوك فرط الحركة وضعف اإلنتباه" بقيمة 6.40األقل بقيمة بلغت )

(. الجدول  7.88( ثم المتوسط الحسابي لبعد" سلوك القلق والخوف" بمتوسط حسابي ) 7.54بلغت )

 الفرعية لمجال النضج االنفعالي. ( يبين متوسطات األطفال على األبعاد11)

 . اإلحصاءات الوصفية لدرجات األطفال على األبعاد الفرعية لمجال النضج اإلنفعالي. 11جدول 

سلوك المبادرة   
 االجتماعية والمساعدة

(0-10) 
سلوك القلق 

 (10-0) والخوف
 السلوك العدواني

(0-10) 
ه االنتباسلوك فرط الحركة وضعف 

(0-10) 

 7.5464 8.2640 7.8813 6.4063 الوسط الحسابي 

 8.5714 10.0000 8.7500 6.2500 الوسيط

 2.71719 2.62880 2.24051 2.90542 االنحراف المعياري

 00. 00. 00. 00. الدنياالقيمة 

 10.00 10.00 10.00 10.00 القيمة العليا
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 األبعاد الفرعية لمجال التطور اللغوي والمعرفي -

" كان أقل المعرفة المتقدمة في القراءة والكتابةوأشارت النتائج أن متوسط األطفال على بعد "

والمعرفي، تاله متوسط بعد "االهتمام  المتوسطات مقارنة بباقي األبعاد الفرعية لمجال التطور اللغوي

( يبين متوسطات األطفال على أبعاد مجال التطور اللغوي 12بمعرفة الحساب والتذكر". والجدول )

 والمعرفي.

 . اإلحصاءات الوصفية لدرجات األطفال على األبعاد الفرعية لمجال التطور اللغوي والمعرفي. 12جدول 

والكتابة مهارات القراءة    
 األساسية

(0-10) 

االهتمام بمعرفة 
 الحساب والتذكر

(0-10) 

المعرفة المتقدمة في 
 القراءة والكتابة

(0-10) 
 اساسيات الحساب

(0-10) 

 9.1946 7.8140 7.8598 8.7435 الوسط الحسابي 

 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 الوسيط

 1.88700 2.97901 3.06432 2.23440 االنحراف المعياري

 00. 00. 00. 00. القيمة الدنيا

 10.00 10.00 10.00 10.00 القيمة العليا

 

: ما نسبة األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي الذين ليس لديهم الثاني النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

 استعدادا للتعلم؟

 على مستوى جميع األطفال -

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب نسب األطفال الذين صنفوا على أنهم ليسوا مستعدين للتعلم على 

مستوى جميع األطفال، كما تم حساب تلك النسب من خالل ضبط بعض المتغيرات التصنيفية وهي: 

وضة، جنس الطفل، موقع سكن الطفل، المنطقة الجغرافية التي تقع بها مدرسة الطفل، وااللتحاق بالر 

( يبين 13ومستوى دخل األسرة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم. والجدول )ونوع الروضة، 

 هذه النسب.
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من أبعاد تطور الطفولة المبكرة  أو أكثرللمدرسة على بعد واحد  1غير المستعدين( . نسبة األطفال 13جدول ) 
 بحسب بعض المتغيرات

 النسبة % الفئة المتغير
 30  2األطفالجميع 

 24.7 إناث *جنس الطفل
 34.8 ذكور

 27.8 مدينة  *موقع سكن الطفل
 33 ريف

 29.1 شمال 3المنطقة الجغرافية
 28.7 وسط
 34.3 جنوب

 26.7 ملتحق *االلتحاق بالروضة
 37.4 غير ملتحق

 30.7 حكومية  *نوع الروضة
 25.0 خاصة

 37.4 دينار 300أقل من  4مستوى دخل األسرة
 25.6 ( دينار300-599)
 22.4 ( دينار600-899)

 دينار 900أكثر من 
 

21 

 53.6 أمي 5مستوى تعليم األب
 40.1 (1-6مرحلة أساسية دنيا )
 34.5 (7-10مرحلة أساسية عليا )

 27.4 ثانوي
 22.5 دبلوم كليات مجتمع

 جامعي
 

20.9 

 50.3 أمي 6مستوى تعليم األم

                                                           
1

 هم األطفال الذين ليس لديهم استعداد على بعد واحد أو أكثر من أبعاد أداة التطور المبكر.
2

 .طفل335تشمل هذه االحصائيات األطفال الذين صنفوا من قبل المعلمات على أنهم من ذوي االحتياجات الخاصة وعددهم  
3

(، والفرق في النسبة بين الشمال والجنوب دال إحصائيا ، والفرق  α=0.05الفرق في النسبة بين الشمال والوسط غير دالة احصائيا عندما ) 

 في النسب بين الوسط والجنوب دال إحصائيا.
4

دينار مع باقي فئات الدخل  300لم تكن فروق النسب بحسب فئات الدخل دالة إحصائيا باستثناء الفروق بين النسب لفئة الدخل أقل من  

 األخرى.
5

تويات المؤهل العلمي لالب دالة احصائيا باستثناء الفرق في النسب بين مستوى الدبلوم ومستوى جميع فروق النسب بحسب مس 

 البكالوريوس فلم تكن ذات داللة احصائية.
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 النسبة % الفئة المتغير
 43.9 (1-6مرحلة أساسية دنيا )
 35.9 (7-10مرحلة أساسية عليا )

 29.3 ثانوي
 25.8 دبلوم كليات مجتمع

 20.1 جامعي
 

تشير البيانات الى أن نسبة األطفال الذين صنفوا بحسب األداة على أنهم ليسوا مستعدين للتعلم بلغت 

بغض النظر عن جنسيتهم ليس لديهم %(، وهذا يعني أن حوالي ثلث األطفال في األردن 30)

(، وتتباين هذه النسب بحسب بعض الخصائص التي ترتبط بالطفل Vulnerableاستعدادًا للتعلم )

ا للتعلم أعلى أو بالبيئة التي تحيط بالطفل، فقد كانت نسبة األطفال الذكور الذين ليس لديهم استعدادً 

%( لإلناث، وأشارت النتائج أن نسبة 24.7) %( مقابل34.8من نسبة اإلناث، حيث بلغت نسبتهم )

ا للتعلم ممن يسكنون في الريف أعلى من نظرائهم الذين يسكنون األطفال الذين ليس لديهم استعدادً 

%( ألطفال المدينة، وأما عند النظر إلى 27.8%( في مقابل )33في المدينة فقد بلغت نسبتهم )

بها مدرسة الطفل، فنالحظ أن نسبة األطفال الذين البيانات بحسب المنطقة الجغرافية التي تقع 

صنفوا بأنهم ليسوا مستعدين للتعلم في منطقة الجنوب هي األعلى مقارنة بالنسبة في الشمال 

%( في 28.7%( في الشمال و ) 29.1%( مقابل )34.3والوسط، فقد بلغت النسبة في الجنوب )

 الوسط.

ال الذين صنفوا على أنهم غير مستعدين للتعلم من من جهة أخرى، بينت النتائج أن نسبة األطف

%( فيما كانت النسبة لألطفال الذين لم يسبق 26.7الذين سبق لهم االلتحاق برياض األطفال بلغت )

                                                                                                                                                                             
6

جميع فروق النسب بحسب مستوى تاهيل االم كان دال احصائيا باستناء فرق النسب بين مستوى امي ومستوى مرحلة اساسية دنيا وبين  

 ثانوي ومستوى الدبلوم فلم تكن الفروق ذات داللة احصائية.مستوى تعليم 
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%(، وتباينت نسب األطفال الذين صنفوا على أنهم ليسوا مستعدين 37.4لهم االلتحاق بالروضة )

ارت النتائج إلى ارتفاع هذه النسب لدى األسر ذات للتعلم بحسب مستوى دخل األسرة، حيث أش

دينار(، فيما تنخفض لدى األسر التي يرتفع بها الدخل )أكثر من  300الدخول المنخفضة )أقل من 

%( لفئة األطفال من 37.4%( لدى هذه الفئة بمقابل )21دينار( حيث وصلت النسبة إلى ) 900

انخفاض نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد  ( دينار. وكان واضًحا300أسر يقل دخلها عن)

للتعلم بارتفاع المستوى التعليمي لألم والمستوى التعليمي لألب، ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة 

%( فإن هذه 50األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم ألمهات أو آباء أميين إلى أكثر من )

ل ألمهات أو آباء يحملون الدرجة الجامعة األولى %( لدى األطفا20النسبة تصل إلى حوالي )

 فأعلى.

 نسب األطفال غير المستعدين بحسب عدد األبعاد -
من أبعاد  أو أكثركما أشرنا سابقا بلغت نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد 

كما هو مبين في جدول  %(، وتتوزع هذه النسبة بحسب عدد األبعاد،30تطور الطفولة المبكرة )

، وما %( 16.4)  ليس لديهم استعداد على بعد واحد فقطالذين  حيث بلغت نسبة األطفال(، 14)

%( من األطفال ليس لديهم استعدادًا للتعلم على بعدين من أبعاد أداة التطور المبكر، 6.9نسبته )

استعدادًا للتعلم على األبعاد %( من األطفال ليس لديهم 0.6وتناقصت هذه النسب لتصل إلى )

 الخمسة.
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 . نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للمدرسة بحسب عدد األبعاد14جدول 
 7%النسبة  التكرار عدد االبعاد 
 16.4 983 بعد واحد 

 6.9 416 بعدان

 3.6 219 ثالثة أبعاد

 2.4 145 أربعة أبعاد

 6. 38 خمسة أبعاد

 
 
 األطفال غير المستعدين للمدرسة بحسب المجالنسب  -

أظهرت النتائج أن مجال الصحة الجسمية هو البعد الذي يصنف عليه أكثر نسبة من األطفال بأنهم 

غير مستعدين للتعلم عليه، إذ بلغت نسبة األطفال غير المستعدين في مجال الصحة الجسمية 

يبين نسب األطفال ) 15%(. والجدول )12.2)%( تاله مجال النضج االنفعالي بنسبة بلغت 18.2)

 الذين ليس لديهم استعداد للتعلم بحسب المجال.

 . نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للمدرسة بحسب المجال 15جدول 
 النسبة % البعد

 18.2 الصحة الجسمية
 7.5 الكفايات االجتماعية
 12.2 النضج االنفعالي

 8.2 التطور اللغوي والمعرفي
 9.2 مهارات التواصل والمعرفة العامة
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 الفروق في النسب بسبب التقريب.
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 بحسب جنس الطفل -

)ذكر، أنثى( وبحسب  وعند النظر إلى نسب األطفال غير المستعدين للتعلم، بحسب جنس الطفل

األبعاد كانت أعلى من المجال نالحظ أن نسب األطفال الذكور غير المستعدين للتعلم على كافة 

 .2أنظر شكل على بعد الصحة الجسمية. كان الفروق بين هذه النسبنسب اإلناث، وظهر أن أعلى 

 
 

 بحسب جنسية الطفل
بلغت أعلى نسبة عدم استعداد للتعلم لدى األطفال من الجنسية الفلسطينية، حيث بلغت نسبتهم 

%(، فيما كانت أقل النسب لألطفال من الجنسية العراقية، وأما نسبة األطفال الذين صنفوا 39.1)

%(، وفيما يتعلق باألطفال 28.9أنهم غير مستعدين للتعلم من الجنسية األردنية فقد بلغت )على 

%(. الحظ النسب 35ا للتعلم منهم ) السوريين، فقد بلغت نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعدادً 

 (.16المبينة في الجدول )

 

 

20.4 

9 

15.9 

9 
10.2 

15.9 

5.8 

8.1 

7.4 8.2 

مهارات التواصل  التطور اللغوي والمعرفي النضج االنفعالي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية
 والمعرفة العامة

 نسب األطفال غير المستعدين للتعلم بحسب جنس الطفل والمجال.  2شكل 

 ذكور إناث
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 بحسب جنسية الطفل.. نسب األطفال الذين ليس لديهم استعدادًا للتعلم 16جدول 
 9النسبة % عدد األطفال 8جنسية الطفل

 28.9 4998 اردني 

 39.1 92 فلسطيني

 14.8 27 عراقي

 35 569 سوري

 30.2 63 مصري

 34.8 46 أخرى

 

وأظهرت النتائج، أن نسبة األطفال غير األردنيين )بغض النظر عن الجنسية( الذين ليس لديهم 

%( لدى 28.9%( مقابل ) 35.5من أبعاد تطور الطفولة بلغت ) أو أكثراستعداد على بعد واحد 

من جهة أخرى، بينت النتائج أن متوسطات األطفال  األطفال األردنيين كما هو مبين أعاله.

 يين كانت أعلى من متوسطات األطفال غير األردنيين على جميع أبعاد تطور الطفولة المبكرة،األردن

( للعينات المستقلة، أن الفروق الظاهرية بين المتوسطات كانت ذات داللة Tولكن أظهر اختبار)

إحصائية على بعدي النضج االنفعالي والتواصل والمعرفة العامة لصالح الطلبة األردنيين، فيما لم 

 .يبين تلك المتوسطات  (17) والجدولتكن دالة إحصائيا على األبعاد األخرى.
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 عند اختيار العينة لم يتم اعتبار جنسية الطفل كخاصية يتم اختيار العينة على أساسها بسبب عدم توفر معلومات مسبقة عن جنسية األطفال،

 لذلك يعد ذلك محددا من محددات الدراسة.
9

ق النسب بين األردنيين والمصريين، والفلسطينيين والسوريين، والفلسطينيين والمصريين، والسوريين والمصريين لم تكن ذات داللة فرو 

 إحصائية
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 . المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال على أبعاد تطور الطفولة المبكرة بحسب الجنسية )أردني، غير أردني( 17جدول  

 الصحة الجسمية الجنسية
الكفايات 
 النضج االنفعالي االجتماعية

التطور اللغوي 
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

عدد  غير أردني
 األطفال

 954 1007 991 1006 1007 

 7.2714 8.3665 7.2729 7.7591 7.4762 المتوسط الحسابي 

 4986 4958 4857 4959 4751 عدد األطفال  أردني

 7.4611 8.4911 7.5374 7.8904 7.5265 المتوسط الحسابي

 

( α=0.05: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  الثالث

للتعلم لدى األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي ُتعزى ألي من متغيرات الدراسة:  االستعدادفي مستوى 

جنس الطفل )ذكر، أنثى(، المنطقة الجغرافية )شمال، وسط، جنوب(، موقع المدرسة )ريف، مدينة(، االلتحاق 

 ، مستوى تعليم األم، وجنسية الطفل؟بالروضة )نعم، ال(، مستوى دخل األسرة، مستوى تعليم األب

عند ضبط بعض المتغيرات الديموغرافية، نالحظ وجود اختالفات ظاهرية بين المتوسطات بحسب 

تلك المتغيرات، إذ تفوقت اإلناث على الذكور في مجاالت الصحة الجسمية، والكفايات االجتماعية، 

متوسطات اإلناث على مجاالت التطور والنضج االنفعالي، فيما كانت متوسطات الذكور أعلى من 

 اللغوي والمعرفي، ومجال مهارات التواصل والمعرفة العامة.

وعند ضبط موقع سكن الطفل، نالحظ أن متوسطات درجات أطفال المدينة كانت أعلى من 

متوسطات درجات أطفال الريف على كافة مجاالت الطفولة المبكرة. وأما عند ضبط الموقع الجغرافي 

أن متوسطات أطفال الشمال وأطفال الوسط تزيد عن متوسطات أطفال الجنوب على كافة  نالحظ
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أبعاد تطور الطفولة المبكرة وهذه الزيادة كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

(α=0.05)10  لجميع المجاالت، باستثناء مجال الكفايات االجتماعية فلم تكن فروق المتوسطات بين

أطفال الجنوب وأطفال الشمال ذات داللة إحصائية. ومن جهة أخرى، فقد أظهرت النتائج أن فروق 

المتوسطات بين أطفال الشمال والوسط لم تكن ذات داللة إحصائية على ثالثة مجاالت هي: الصحة 

ة، والنضج االنفعالي، والتطور اللغوي والمعرفي، فيما كانت الفروق ذات داللة إحصائية على الجسمي

 مجالين هما: الكفايات االجتماعية، ومهارات التواصل والمعرفة العامة ولصالح أطفال الوسط.

بصورة عامة، أشارت النتائج إلى وجود نمط من الفروق الظاهرية بين المتوسطات بحسب مستوى 

يم األب ولصالح األطفال الذين يرتفع مستوى التأهيل العلمي آلبائهم، ولكن عند إجراء اختبار تعل

شيفيه للمقارنات البعدية فقد ظهر أن الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية في مجال الصحة الجسمية 

ل آلباء من ( واألطفا6-1بين متوسطات األطفال آلباء ذوي مستوى تعليمي المرحلة األساسية الدنيا )

(، وكذلك بين متوسطات األطفال آلباء من مستوى 10-7مستوى تعليمي المرحلة األساسية العليا )

 التعليم الثانوي والدبلوم المتوسط، واألطفال آلباء من مستوى التعليم الجامعي والدبلوم المتوسط.

اللة إحصائية بين وفي مجال الكفايات االجتماعية، أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات د

متوسطات األطفال آلباء من مستوى تعليم ثانوي ومستوى الدبلوم المتوسط، وبين متوسطات األطفال 

، وأما في مجال النضج االنفعالي، فقد أشارت  والدبلوم المتوسط آلباء من مستوى التعليم الجامعي

ال آلباء من مستوى تعليم النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األطف

(، وكذلك بين متوسطات األطفال 10-7( والمرحلة األساسية العليا )6-1المرحلة األساسية الدنيا )

آلباء من مرحلة التعليم األساسية العليا والدبلوم المتوسط، وبين متوسطات األطفال آلباء من مستوى 
                                                           

10
 تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية.
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طفال آلباء من مستوى التعليم الثانوي والتعليم التعليم الثانوي والدبلوم المتوسط، وبين متوسطات األ

 الجامعي، وكذلك بين متوسطات األطفال آلباء من ذوي التعليم الجامعي.

وأما في مجال التطور اللغوي والمعرفي، فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين متوسطات 

باء من حملة الدرجة الجامعية. األطفال آلباء من حملة درجة الدبلوم المتوسط ومتوسطات األطفال آل

وفي مجال مهارات التواصل والمعرفة العامة، فلم تكن فروق المتوسطات ذات داللة إحصائية بين 

 األطفال آلباء يحملون شهادة الثانوية العامة، واألطفال آلباء يحملون درجة الدبلوم المتوسط.

الصحة الجسمية بحسب مستوى تعليم وعند حساب المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال في مجال 

األم تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األطفال ألمهات أميات واألمهات من 

(، وكذلك بين متوسطات األطفال ألمهات من مستوى تعليم 6-1مرحلة التعليم األساسية الدنيا )

(، وبين متوسطات األطفال ألمهات 10-7ا )( والمرحلة األساسية العلي6-1المرحلة األساسية الدنيا )

( وبين متوسطات األطفال 10-7يحملن شهادة الدراسة الثانوية العامة والمرحلة األساسية العليا )

ألمهات يحملن الدبلوم المتوسط والشهادة الجامعية. وأما في مجال الكفايات االجتماعية فلم تكن 

( والمرحلة 6-1وى المرحلة األساسية الدنيا )الفروق بين متوسطات األطفال ألمهات من مست

 األساسية العليا ذات داللة إحصائية.

وفي مجال النضج االنفعالي، أظهرت النتائج أن فروق المتوسطات الظاهرية بين األطفال ألمهات 

( واألميات لم تكن ذات داللة إحصائية، وكذلك لم تكن 6-1من مستوى المرحلة األساسية الدنيا )

بين متوسطات األطفال ألمهات من مستوى المرحلة األساسية الدنيا والمرحلة األساسية العليا  الفروق

ا، وكذلك بين متوسطات األطفال ألمهات يحملن شهادة الدراسة الثانوية والدبلوم دالة إحصائيً 



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 65

 

المتوسط، وأيضا لم تكن فروق المتوسطات ألطفال من أمهات يحملن الدبلوم المتوسط والشهادة 

الجامعية دالة إحصائيًا. وأما في مجال التطور اللغوي والمعرفي فقد ظهر أن الفروق بين متوسطات 

األطفال ألمهات يحملن درجة الدبلوم المتوسط ومتوسطات األطفال ألمهات يحملن الشهادة الجامعية 

ق المتوسطات عرفة العامة فلم تكن فرو مالو لم تكن ذات داللة إحصائية، وفي مجال مهارات التواصل 

الظاهرية بين متوسطات األطفال ذات داللة إحصائية بين المجموعات اآلتية: أمي والمرحلة 

األساسية الدنيا، وبين المرحلة األساسية الدنيا والمرحلة األساسية العليا، وبين الدبلوم المتوسط 

طفال على مختلف والشهادة الجامعية. وتشير البيانات إلى وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األ

مجاالت الطفولة المبكرة تبعا لمستوى دخل أسرة الطفل، وعند اختبار داللة تلك الفروق تبين عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية على بعد الصحة الجسمية وبعد النضج االنفعالي بين متوسطات 

األطفال لألسر التي ( دينار ومتوسطات 599-300األطفال لألسر التي يتراوح دخلها الشهري بين )

( دينار ، وكذلك لم تكن الفروق بين متوسطات األطفال على 899-600يتراوح دخلها الشهري بين )

( دينار واألسر التي دخلها 899- 600هذين المجالين بين األطفال ألسر دخلها يتراوح بين )

يات االجتماعية، والتطور ( دينار ذات داللة إحصائية. وأما مجاالت الكفا900الشهري يزيد عن الــ )

، ومهارات التواصل والمعرفة العامة فلم تكن فروق المتوسطات الظاهرية ذات داللة والمعرفياللغوي 

( دينار واألطفال لألسر 899 -600إحصائية لألطفال من األسر ذات الدخل الذي يتراوح بين )

 ( دينار.900التي يزيد دخلها عن )
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بين متوسطات األطفال تبعا اللتحاقهم بالروضة من عدم  11ق ظاهريةأظهرت النتائج وجود فرو  كما

التحاقهم، إذ تبين أن هذه الفروق كانت ذات داللة إحصائية لصالح األطفال الذين سبق لهم االلتحاق 

ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن متوسطات درجات األطفال الذين التحقوا برياض األطفال.

نت أعلى من متوسطات درجات األطفال الذين التحقو برياض األطفال برياض األطفال الخاصة كا

(   α =0.05)الحكومية، وكانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( يبين متوسطات درجات األطفال على أبعاد 18والجدول ) ولجميع أبعاد تطور الطفولة المبكرة.

متغيرات: جنس الطفل، وموقع المدرسة، واإلقليم/ المنطقة الجغرافية، تطور الطفولة المبكرة بحسب 

 ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم ، ومستوى دخل األسرة، وااللتحاق بالروضة.

(. متوسطات تقديرات األطفال على أبعاد تطور الطفولة المبكرة بحسب متغيرات: جنس الطفل، وموقع 18جدول )
المنطقة الجغرافية، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم ، ومستوى دخل األسرة، وااللتحاق  المدرسة، واإلقليم/

 بالروضة.
 الصحة الجسمية الفئات المتغير

 
(10-0) 

الكفايات 
 االجتماعية

(10-0) 

النضج 
 االنفعالي
 

(10-0) 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

(10-0) 

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

(10-0) 

 
 12الجنس

 7.6747 8.6240 7.1509 7.6293 7.4892 ذكور

 7.2036 8.3284 7.8650 8.1279 7.5492 اناث 

 7.6290 8.6300 7.5385 8.0279 7.5618 مدينة  13الموقع

 7.1549 8.2502 7.4291 7.6482 7.4579 ريف

اإلقليم/ 
المنطقة 14

 7.3307 8.5103 7.4726 7.7613 7.5585 الشمال

 7.6699 8.5540 7.5893 8.0494 7.5221 الوسط

                                                           
11

لة االحصائية للفروق الااهرية لجميع ( باعتبار أن أبعاد األداة مترابطة لم تختلف الدال MANOVAالمتعدد )التباين  عند إجراء تحليل

 المجاالت.
12

( للعينات المستقلة أن فروق المتوسطات بين الذكور واالناث على جميع أبعاد األداة  كانت ذات داللة إحصائية لصالح   Tأظهر اختبار ) 

روق لصالح الذكور على بعد التطور اللغوي االناث على بعد الصحة الجسمية، والكفايات االجتماعية، والنضج االنفعالي ، فيما كانت الف

 والمعرفي، وبعد مهارات التواصل والعرفة العامة.
13

( للعينات المستقلة أن الفروق بين متوسطات أطفال المدينة ومتوسطات أطفال الريف على جميع األبعاد كانت ذات داللة  Tأظهر اختبار )

 ( لصالح أطفال المدينة. α =0.05إحصائية عندما )
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 الصحة الجسمية الفئات المتغير
 

(10-0) 

الكفايات 
 االجتماعية

(10-0) 

النضج 
 االنفعالي
 

(10-0) 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

(10-0) 

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

(10-0) 

 الجنوب الجغرافية
 

7.4476 7.6213 7.3022 8.2201 7.0379 

تعليم 
 15األب

 5.7785 6.7646 6.7497 6.5060 7.1507 أمي

مرحلة أساسية 
 (6-1دنيا)

7.3883 7.2972 7.2020 7.7113 6.5643 

مرحلة أساسية 
 (10-7عليا)

7.4216 7.6589 7.3368 8.2003 7.0817 

 7.5557 8.6264 7.6199 7.9545 7.5443 ثانوي

 دبلوم كلية مجتمع
 

7.6840 8.5161 7.7017 9.1997 8.3674 

جامعي 
)بكالوريوس، 
ماجستير، 
 دكتوراة(

 

7.6840 8.5161 7.7017 9.1997 8.3674 

 5.9882 6.9110 7.0733 6.7751 7.1966 أمي 16تعليم األم

مرحلة أساسية 
 (6-1دنيا)

7.2703 7.2587 7.0069 7.6185 6.5299 

مرحلة أساسية 
 (10-7عليا)

7.4280 7.4448 7.2540 8.0762 6.8583 

 7.3580 8.4637 7.5391 7.8310 7.5236 ثانوي

 7.8855 8.8850 7.6170 8.1468 7.6466 دبلوم كلية مجتمع

                                                                                                                                                                             
14

( أن فروق المتوسطات لجميع األبعاد كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  one-way ANOVAأظهر تحليل التباين األحادي )

 (. α =0.05اإلحصائية )
15

 ( أن فروق المتوسطات لجميع األبعاد كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة one-way ANOVAأظهر تحليل التباين األحادي )

 (. α =0.05اإلحصائية )

 
16

( أن فروق المتوسطات لجميع األبعاد كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  one-way ANOVAأظهر تحليل التباين األحادي )

 (. α =0.05اإلحصائية )
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 الصحة الجسمية الفئات المتغير
 

(10-0) 

الكفايات 
 االجتماعية

(10-0) 

النضج 
 االنفعالي
 

(10-0) 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

(10-0) 

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

(10-0) 

جامعي 
)بكالوريوس، 
ماجستير، 
 دكتوراة(

7.6504 8.4754 7.7491 9.1693 8.2631 

مستوى 
دخل 17

 األسرة

 6.7617 7.9012 7.2863 7.3747 7.3978 دينار 300أقل من 
 7.7624 8.7654 7.6056 8.1001 7.5816 دينار 300-599
 8.3052 9.1322 7.6633 8.5001 7.6267 دينار 600-899

 8.2142 9.2902 7.8679 8.5542 7.7172 دينار 900أكثر من 
 18التحاق
الطفل 

 بالروضة

 7.7377 8.7216 7.5486 8.0691 7.5836 ملتحق

 6.7590 7.9292 7.3560 7.4253 7.3678 غير ملتحق

نوع 
 الروضة19

 7.2833 8.2817 7.3892 7.7486 7.4889 حكومية
 7.8753 8.8756 7.6287 8.1757 7.6227 خاصة

 

: ما مستوى استعداد األطفال للتعلم في مديريات التربية والتعليم بحسب  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع

 مجاالت أداة التطور المبكر؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم أوال حساب نسب األطفال الذين صنفوا بأنهم غير مستعدين للتعلم على 

درجات  (، ومن ثم تم حساب متوسطات  Vulnerable) المبكرتطور الكل بعد من أبعاد أداة 

                                                           
17

إحصائية عند مستوى الداللة  ( أن فروق المتوسطات لجميع األبعاد كانت ذات داللة one-way ANOVAأظهر تحليل التباين األحادي )

 (. α =0.05اإلحصائية )

 
18

( للعينات المستقلة أن فروق المتوسطات بين درجات األطفال الذين التحقوا بالروضة والذين لم يلتحقوا بالروضة على   Tأظهر اختبار )

 جميع أبعاد األداة  كانت ذات داللة إحصائية لصالح الملتحقين .

 
19

عينات المستقلة أن فروق المتوسطات بين درجات األطفال الذين التحقوا برياض األطفال الخاصة واألطفال الذين ( لل Tأظهر اختبار ) 

( لصالح األطفال الذين التحقوا برياض  α =0.05)التحقوا برياض األطفال الحكومية كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

  األطفال الخاصة.
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األطفال على تلك األبعاد وفي كلتا الحالتين تم ترتيب المديريات تنازليا بحسب النسب وبحسب 

 المتوسطات الحسابية.

 للتعلم ومستوياته بحسب مديرية التربية والتعليم االستعدادنسب  - أ

( في مجال الصحة الجسمية  Vulnerableأشارت النتائج أن أعلى نسبة عدم استعداد ) 

%( تلتها مديرية تربية  44.3كانت في مديرية تربية وتعليم الشونة الجنوبية بنسبة بلغت )

%( ، فيما كانت أقل نسبة لمديرية تربية وتعليم السلط 37.4وتعليم لواء الجيزة بنسبة بلغت )

نسبة عدم استعداد  %(.وأما في مجال الكفايات االجتماعية فكانت أعلى 5.9بنسبة بلغت )

%( ثم مديرية تربية وتعليم  26.5على هذا البعد لمديرية تربية وتعليم القصر بنسبة بلغت )

%(، وأما أقل نسبة فكانت لمديرية تربية وتعليم ذيبان  25.2لواء الجيزة بنسبة بلغت ) 

 %( على التوالي.2.2%( و ) 2.5والثقافة العسكرية بنسب )

النفعالي فكانت أعلى نسب عدم استعداد على هذا البعد لمديرية وأما في مجال النضج ا

%( ، تلتها مديرية تربية وتعليم الشونة الجنوبية 100تربية وتعليم الطفيلة بنسبة بلغت )

%(، وأما أقل نسب عدم استعداد على هذا المجال فكانت لمديرية تربية 39.3بنسبة بلغت )

%( على 3.6%( و ) 4.8يم بني كنانة بنسب بلغت )وتعليم قصبة معان ومديرية تربية وتعل

التوالي. وفي مجال التطور اللغوي والمعرفي فكانت أعلى نسب عدم استعداد في مديرية 

%( تلتها مديرية تربية وتعليم الجيزة بنسبة بلغت 23.7تربية وتعليم القصر بنسبة بلغت ) 

يم بني عبيد وقصبة المفرق بنسبة %( ، وأما أقل النسب فكانت في مديرية تربية وتعل22.6)

في مجال  االستعداد%( لكل منهما. وأخيرًا، أشارت النتائج أن أعلى نسب عدم 2.5بلغت )
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مهارات التواصل والمعرفة العامة كانت في مديرية تربية وتعليم القصر بنسبة بلغت 

النسب على  %(، وأما أقل23.3%( تلتها مديرية تربية وتعليم الجيزة بنسبة بلغت )25.6)

هذا المجال فكانت في مديرية تربية وتعليم قصبة المفرق ومديرية تربية وتعليم ذيبان. 

بحسب مجال تطور الطفولة  االستعداد( يبين الترتيب التنازلي لنسب عدم 19والجدول )

 المبكرة ومديرية التربية والتعليم.
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تعليم تربية وال النسبة % )الصحة الجسمية(مديرية ال

44.3الشونة الجنوبية

37.4الجيزة

35.6لواء وادي السير

32.0القصر

29.4لواء القويسمة

28.7بصيرا

27.0مديرية الثقافة العسكرية

27.0جرش

26.1الطفيلة

25.9قصبة الكرك

25.5عجلون

23.9الرمثا

22.2لواء ماركا

22.2مادبا

22.1لواء سحاب

21.7االغوار الجنوبية

20.7قصبة عمان

20.5دير عال

19.0العقبة

18.8الموقر

18.5الشوبك

17.9البتراء

17.5وكالة غوث الالجئين - االونروا

17.4االغوار الشمالية

16.8الزرقاء الثانية

16.0البادية الجنوبية

15.9المزار الجنوبي

15.7قصبة اربد

15.2البادية الشمالية الغربية

15.2بني عبيد

14.4الرصيفة

13.4مديرية التعليم الخاص

12.6المزار الشمالي

12.6بني كنانة

12.4البادية الشمالية الشرقية

12.2لوائي الطيبة والوسطية

11.4الكورة

11.2قصبة معان

10.0ناعور

9.9لواء الجامعة

9.5عين الباشا

9.2قصبة المفرق

7.9ذيبان

7.3الزرقاء االولى

5.9السلط

تعليم تربية وال النسبة % ) الكفايات االجتماعية(مديرية ال

26.5القصر

25.2الجيزة

20.3عجلون

17.9لواء سحاب

14.2لواء القويسمة

12.3جرش

12.1قصبة عمان

11.2االغوار الجنوبية

11.0البادية الشمالية الشرقية

10.3البادية الجنوبية

9.8الشونة الجنوبية

9.5مادبا

9.2البتراء

8.9االغوار الشمالية

8.7المزار الجنوبي

8.4الرمثا

8.1لواء وادي السير

8.1الطفيلة

7.5الزرقاء االولى

7.5المزار الشمالي

7.4بصيرا

7.3وكالة غوث الالجئين - االونروا

6.6لوائي الطيبة والوسطية

6.5قصبة الكرك

6.0البادية الشمالية الغربية

5.9الموقر

5.9دير عال

5.7بني عبيد

5.5الشوبك

5.2الزرقاء الثانية

5.2العقبة

5.0الكورة

4.5قصبة معان

4.4بني كنانة

4.2السلط

4.1عين الباشا

4.0قصبة اربد

3.5الرصيفة

3.4ناعور

3.3لواء الجامعة

2.7لواء ماركا

2.5مديرية التعليم الخاص

2.5قصبة المفرق

2.5ذيبان

2.2مديرية الثقافة العسكرية

 للتعلم بحسب مجال تطور الطفولة المبكرة ومديرية التربية والتعليم. االستعداد. الترتيب التنازلي لنسب عدم  19جدول 
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تعليم تربية وال النسبة%) النضج االنفعالي(مديرية ال

100.0الطفيلة

39.3الشونة الجنوبية

30.3مديرية الثقافة العسكرية

25.2جرش

21.6القصر

19.5العقبة

19.4بصيرا

18.7بني عبيد

18.5عجلون

18.3قصبة المفرق

17.5ذيبان

16.8البادية الشمالية الغربية

16.4لواء القويسمة

13.9الجيزة

13.8الموقر

13.5لواء سحاب

13.0قصبة الكرك

12.4البادية الجنوبية

12.3المزار الشمالي

12.0ناعور

11.3مديرية التعليم الخاص

11.3وكالة غوث الالجئين - االونروا

11.2االغوار الجنوبية

10.9لواء ماركا

10.7لواء وادي السير

9.9الزرقاء االولى

9.6المزار الجنوبي

9.2الزرقاء الثانية

9.0االغوار الشمالية

8.7دير عال

8.6مادبا

8.2البادية الشمالية الشرقية

7.9قصبة عمان

7.7لوائي الطيبة والوسطية

7.6الكورة

7.5قصبة اربد

7.1الرمثا

6.3عين الباشا

5.8البتراء

5.6الشوبك

5.6لواء الجامعة

5.3الرصيفة

5.0السلط

4.8قصبة معان

3.6بني كنانة

تعليم تربية وال لغوي والمعرفي(مديرية ال النسبة % ) التطور ال

23.7القصر

22.6الجيزة

20.9الشونة الجنوبية

18.6جرش

17.7الطفيلة

14.5دير عال

13.5لواء سحاب

12.8قصبة عمان

12.5لواء القويسمة

12.3عجلون

12.1االغوار الجنوبية

11.2الشوبك

11.0البادية الجنوبية

10.5الرمثا

10.2البادية الشمالية الغربية

9.7الرصيفة

9.7وكالة غوث الالجئين - االونروا

9.3البتراء

9.2ناعور

8.4مادبا

8.0لواء وادي السير

7.8بني كنانة

7.0المزار الجنوبي

6.9االغوار الشمالية

6.8العقبة

6.7مديرية الثقافة العسكرية

6.7المزار الشمالي

6.6لوائي الطيبة والوسطية

6.5البادية الشمالية الشرقية

6.1الزرقاء الثانية

5.9الكورة

5.9الموقر

5.6قصبة معان

5.5الزرقاء االولى

5.3لواء ماركا

5.2بصيرا

5.1السلط

3.7قصبة اربد

3.3لواء الجامعة

3.2مديرية التعليم الخاص

3.1عين الباشا

2.9قصبة الكرك

2.5ذيبان

2.5بني عبيد

2.5قصبة المفرق
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تعليم تربية وال معرفة العامة(مديرية ال تواصل وال النسبة% ) مهارات ال

25.6القصر

23.3الجيزة

17.9الشونة الجنوبية

17.8البادية الجنوبية

17.7قصبة عمان

16.8جرش

15.9الطفيلة

15.6لواء سحاب

14.6بصيرا

14.4دير عال

14.4عجلون

13.8لواء وادي السير

11.7لواء القويسمة

11.5البتراء

10.6بني عبيد

10.0االغوار الشمالية

9.9لواء الجامعة

9.8الرمثا

9.8الشوبك

9.6المزار الجنوبي

9.3االغوار الجنوبية

9.0البادية الشمالية الغربية

8.9قصبة معان

8.5وكالة غوث الالجئين - االونروا

8.5الزرقاء االولى

8.4الموقر

8.0الرصيفة

8.0لواء ماركا

7.6العقبة

7.6الكورة

7.5المزار الشمالي

7.0الزرقاء الثانية

7.0بني كنانة

6.6لوائي الطيبة والوسطية

5.8ناعور

5.6مديرية الثقافة العسكرية

5.5البادية الشمالية الشرقية

5.2عين الباشا

4.9قصبة اربد

4.2مادبا

3.6قصبة الكرك

3.3السلط

3.3مديرية التعليم الخاص

3.0قصبة المفرق

2.5ذيبان
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 لدى األطفال بحسب مديرية التربية والتعليم االستعدادمستويات   - ب

( مديرية تربية وتعليم كانت متوسطات درجات األطفال فيها في مجال 24أظهرت نتائج التحليل أن )

الوطني، إذ جاءت مديرية تربية وتعليم قصبة معان، ومديرية الصحة الجسمية أعلى من المتوسط 

التربية والتعليم للزرقاء األولى، ومديرية تربية وتعليم لواء الجامعة في المراتب الثالثة األولى 

( على التوالي، وكانت مديرية تربية وتعليم 7.7496(، )7.8418، ))7.8755بمتوسطات بلغت )

( . وأما في مجال الكفايات 6.8705ائمة على هذا البعد بمتوسط بلغ ) الشونة الجنوبية في ذيل الق

االجتماعية فقد بلغ عدد مديريات التربية والتعليم التي زاد متوسط درجات األطفال فيها عن المتوسط 

( مديرية تربية وتعليم، حيث جاءت متوسطات مديريات تربية وتعليم ذيبان، ومديرية 27الوطني )

(، 8.8077ناعور، ومديرية التعليم الخاص بالمراتب الثالثة األولى بمتوسطات بلغت )تربية وتعليم 

( على التوالي، وجاءت مديرية تربية وتعليم الجيزة في المرتبة األخيرة 8.5983(، )8.6330)

(. وأما في مجال النضج  االنفعالي، فقد بلغ عدد مديريات التربية والتعليم التي 6.6101بمتوسط)

( مديرية تربية وتعليم، حيث جاءت مديرية تربية وتعليم 25توسطاتها عن المتوسط الوطني )زادت م

عين الباشا، ومديرية تربية وتعليم السلط، ومديرية تربية وتعليم لواء الجامعة في المراكز األولى 

( على التوالي، وجاءت مديرية تربية وتعليم 8.0386(، )8.2085(، )8.2504بمتوسطات بلغت )

 (. 6.0405) الشونة الجنوبية في المرتبة األخيرة بمتوسط

( مديرية تربية وتعليم أعلى من المتوسط 24، جاءت متوسطات )والمعرفيوفي مجال التطور اللغوي 

الوطني، حيث جاءت مديرية تربية وتعليم ذيبان، والتعليم الخاص، والمفرق بالمراتب األولى 

( على التوالي، ومرة أخرى كان متوسط 9.0907، )(9.1758(، )9.4835بمتوسطات بلغت )
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األطفال في مديرية تربية وتعليم لواء الجيزة هو األقل مقارنة بمتوسطات المديريات األخرى، حيث 

( . وفي مجال مهارات التواصل والمعرفة العامة، جاءت متوسطات مديرية تربية وتعليم 7.1909بلغ)

ومديرية تربية وتعليم السلط بالمراتب الثالثة األولى بمتوسطات  ذيبان، ومديرية تربية وتعليم ناعور،

( على التوالي، وجاءت أيًضا مديرية تربية وتعليم لواء 8.4382(، )8.5444(، )8.5938بلغت ) 

( يبين متوسطات 22(، )21(، )20(.والجداول )6.115الجيزة بالمرتبة األخيرة بمتوسط بلغ )

 لة المبكرة، ومديرية التربية والتعليم التي تتبع لها مدرسة الطفل.األطفال بحسب مجال تطور الطفو 

ومجال الكفايات االجتماعية بحسب  . المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال على مجال الصحة الجسمية20جدول
  مديرية التربية والتعليم.

مديرية التربية 
 والتعليم

 الرتبة
 (10-0الصحة الجسمية) 

 7.8755 1 قصبة معان
 7.8418 2 الزرقاء االولى
 7.7496 3 لواء الجامعة

مديرية التعليم 
 الخاص

4 
7.6766 

 7.6682 5 مأدبا
 7.6637 6 قصبة اربد

 7.6537 7 السلط
 7.6502 8 الكورة

 7.6482 9 عين الباشا
 7.6471 10 قصبة عمان

 7.6465 11 ذيبان
 7.6431 12 قصبة المفرق

البادية الشمالية 
 الغربية

13 7.6411 

البادية الشمالية 
 الشرقية

14 
7.6376 

 7.6361 15 بني كنانة
 7.6085 16 بني عبيد

لوائي الطيبة 
 والوسطية

17 7.605 

 7.6025 18 العقبة
 7.5771 19 قصبة الكرك

التربية مديرية 
 والتعليم

الكفايات االجتماعية      الرتبة
 (0-10) 

 8.8077 1 ذيبان
 8.633 2 ناعور

مديرية التعليم 
 الخاص

3 8.5983 

 8.5901 4 السلط
 8.4411 5 قصبة المفرق
 8.3699 6 عين الباشا
 8.3196 7 لواء الجامعة
 8.1831 8 الزرقاء االولى

 8.1503 9 الشوبك
 8.0946 10 قصبة اربد

 8.0943 11 الموقر
 8.064 12 قصبة معان
وكالة غوث 
 االونروا -الالجئين 

13 
8.0196 

البادية الشمالية 
 الغربية

14 7.9865 

 7.9851 15 بصيرا

 7.9701 16 لواء وادي السير

 7.9666 17 بني كنانة
 7.9663 18 العقبة

 7.9578 19 بني عبيد
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 7.5589 20 الموقر

 7.5284 21 االغوار الشمالية

 7.528 22 الزرقاء الثانية
 7.5202 23 البادية الجنوبية

 7.4893 24 االغوار الجن)وبية

 7.4835 25 الشوبك
 7.4707 26 عجلون
 7.463 27 الرمثا
 7.4576 28 ناعور

 7.4486 29 الرصيفة
 7.4461 30 المزار الجنوبي

 7.4398 31 لواء ماركا
 7.4192 32 لواء سحاب

 7.4164 33 المزار الشمالي
وكالة غوث الالجئين 

 االونروا -
34 

7.3813 

 7.3381 35 دير عال
 7.3219 36 لواء القويسمة

 7.2923 37 الطفيلة
 7.2835 38 بصيرا
 7.2725 39 البتراء

مديرية الثقافة 
 العسكرية

40 7.2473 

 7.2351 41 القصر
 7.1782 42 جرش

 7.1024 43 لواء وادي السير

 6.9804 44 الجيزة
  6.8705 45 الشونة الجنوبية

 7.9372 20 مأدبا
 7.9298 21 البتراء

لوائي الطيبة 
 والوسطية

22 7.8824 

 7.8627 23 الرصيفة
 7.8561 24 المزار الشمالي
 7.8516 25 الزرقاء الثانية

 7.8321 26 الكورة
 7.8296 27 لواء ماركا

 7.7745 28 جرش
مديرية الثقافة 

 العسكرية
29 

7.7519 

 7.7294 30 المزار الجنوبي
 7.6488 31 لواء القويسمة

 7.5969 32 االغوار الجنوبية

 7.5789 33 دير عال
 7.5022 34 قصبة الكرك

 7.4766 35 الطفيلة
 7.3525 36 قصبة عمان

 7.3307 37 االغوار الشمالية

البادية الشمالية 
 الشرقية

38 
7.2033 

 7.1639 39 الرمثا
 7.161 40 البادية الجنوبية
 7.0862 41 الشونة الجنوبية

 6.926 42 لواء سحاب
 6.7683 43 عجلون
 6.6585 44 القصر
  6.6101 45 الجيزة
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 النضج االنفعالي . المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال على مجال21جدول
 التطور اللغوي والمعرفي بحسب مديرية التربية والتعليم. ومجال 

مديرية التربية 
 والتعليم

النضج االنفعالي         الرتبة
 (0-10) 

 8.2504 1 عين الباشا
 8.2085 2 السلط

 8.0386 3 لواء الجامعة
 7.9468 4 الطفيلة

 7.9152 5 قصبة معان
 7.902 6 الكورة

 7.8884 7 بني كنانة
مديرية التعليم 

 الخاص
8 7.8449 

 7.8282 9 المزار الجنوبي
 7.8232 10 الزرقاء االولى
 7.7978 11 الشوبك
 7.7534 12 ذيبان
 7.7337 13 ناعور

 7.6905 14 قصبة اربد
 7.6511 15 الرمثا

 7.6247 16 الزرقاء الثانية
 7.5788 17 دير عال
 7.5651 18 الرصيفة

البادية الشمالية 
 الشرقية

19 7.5482 

 7.5092 20 قصبة عمان
 7.5085 21 مأدبا

وكالة غوث 
 -الالجئين 
 االونروا

22 
7.4846 

 7.4686 23 الموقر

 7.4678 24 لواء وادي السير

 7.4637 25 االغوار الشمالية

 7.4457 26 قصبة المفرق

 7.4429 27 االغوار الجنوبية

البادية الشمالية 
 الغربية

28 7.4396 

)  التطور اللغوي والمعرفي الرتبة مديرية التربية والتعليم
0-10) 

 9.4835 1 ذيبان

 9.1758 2 مديرية التعليم الخاص

 9.0907 3 قصبة المفرق
 9.0698 4 لواء الجامعة
 9.0642 5 عين الباشا
 8.8467 6 قصبة اربد
 8.8299 7 قصبة الكرك

 8.7763 8 السلط
 8.7532 9 ناعور

 8.6862 10 الزرقاء االولى
 8.6491 11 مأدبا

 8.629 12 لواء ماركا
 8.6263 13 المزار الشمالي

 8.6112 14 االغوار الشمالية

 8.5784 15 لوائي الطيبة والوسطية

 8.5479 16 الكورة
 8.5382 17 قصبة معان
 8.5028 18 بني كنانة

 8.5005 19 البادية الشمالية الغربية

 8.4914 20 بني عبيد
 8.4215 21 الرصيفة
 8.4143 22 الموقر

 -وكالة غوث الالجئين 
 االونروا

23 
8.4114 

 8.3968 24 الشوبك
 8.3751 25 البتراء

 8.367 26 المزار الجنوبي
 8.3166 27 الزرقاء الثانية

 8.309 28 لواء وادي السير

 8.3063 29 العقبة
 8.2889 30 بصيرا
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 7.4227 29 المزار الشمالي
 7.3748 30 لواء ماركا
 7.3242 31 بني عبيد
 7.2879 32 بصيرا
 7.263 33 البتراء
الطيبة لوائي 

 والوسطية
34 7.2501 

 7.2353 35 البادية الجنوبية
 7.1984 36 الجيزة
 7.0835 37 جرش

 7.0745 38 لواء القويسمة
 6.9275 39 عجلون
 6.8789 40 العقبة

 6.8655 41 قصبة الكرك
 6.8192 42 لواء سحاب
 6.8014 43 القصر

مديرية الثقافة 
 العسكرية

44 6.6308 

  6.0405 45 الجنوبيةالشونة 

 8.2005 31 البادية الجنوبية
 8.1665 32 الرمثا

 8.1475 33 عجلون

 8.0473 34 مديرية الثقافة العسكرية

 8.0207 35 لواء القويسمة
 8.0191 36 جرش
 7.9844 37 الطفيلة

 7.9457 38 قصبة عمان
 7.9253 39 لواء سحاب

 7.9238 40 االغوار الجنوبية

 7.8961 41 دير عال

 7.8469 42 الشمالية الشرقيةالبادية 

 7.4781 43 القصر
 7.3196 44 الشونة الجنوبية

  7.1909 45 الجيزة

 
والمعرفة العامة بحسب مديرية  مهارات التواصل . المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال على مجال22جدول

  التربية والتعليم.
 (10-0)  والمعرفة العامةمهارات التواصل  الرتبة مديرية التربية والتعليم

 8.5938 1 ذيبان
 8.5444 2 ناعور
 8.4382 3 السلط

 8.392 4 مديرية التعليم الخاص

 8.1564 5 قصبة المفرق

 االونروا –وكالة غوث الالجئين 
6 

7.8154 

 7.8019 7 عين الباشا
 7.7982 8 الزرقاء االولى

 7.7648 9 مأدبا
 7.7031 10 لواء الجامعة

 7.6974 11 معانقصبة 
 7.6721 12 قصبة اربد

 7.6174 13 المزار الشمالي
 7.5365 14 الزرقاء الثانية

 7.4775 15 الكورة
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 7.4576 16 الشوبك
 7.4313 17 لواء ماركا

 7.4088 18 لوائي الطيبة والوسطية

 7.4077 19 العقبة
 7.4044 20 الرصيفة

 7.3706 21 البادية الشمالية الغربية

 7.3484 22 الموقر
 7.3315 23 المزار الجنوبي

 7.3296 24 لواء وادي السير

 7.2696 25 لواء القويسمة
 7.2627 26 بني كنانة

 7.2553 27 قصبة الكرك

 7.2221 28 مديرية الثقافة العسكرية

 7.1907 29 بني عبيد

 7.1349 30 االغوار الشمالية

 7.1121 31 البتراء
 7.0645 32 جرش

 7.0511 33 االغوار الجنوبية

 6.9348 34 دير عال

 6.9241 35 البادية الشمالية الشرقية

 6.8516 36 الطفيلة
 6.8247 37 عجلون

 6.6811 38 قصبة عمان
 6.6695 39 لواء سحاب

 6.6059 40 البادية الجنوبية
 6.5458 41 بصيرا
 6.5041 42 الرمثا

 6.5035 43 الشونة الجنوبية
 6.2317 44 القصر
 6.115 45 الجيزة

مديريات تربية وتعليم كانت متوسطات األطفال فيها أقل من المتوسط الوطني لكافة  يوتبين أن  ثمان

مجاالت الطفولة المبكرة، وهذه المديريات هي: عجلون، وسحاب، والقويسمة، والثقافة العسكرية، 

والقصر، وجرش، والجيزة، والشونة الجنوبية، فيما بلغ عدد المديريات التي زادت متوسطات األطفال 
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( مديرية تربية وتعليم، وهذه المديريات هي: معان، 11ا عن المتوسط الوطني لكافة المجاالت )فيه

الزرقاء األولى، لواء الجامعة، التعليم الخاص، مأدبا، قصبة اربد، قصبة السلط، لواء الكورة، لواء 

توسطاتها لمديرية ( يبين المجاالت التي زادت م23عين الباشا، ولواء ذيبان، ولواء الموقر. والجدول )

 التربية والتعليم عن المتوسط الوطني.

 .المجاالت التي زادت أو قلت متوسطاتها عن المتوسط الوطني بحسب مديرية التربية والتعليم.23جدول 
التطور اللغوي  النضج االنفعالي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية المديرية

 والمعرفي
مهارات التواصل 
 ةوالمعرفة العام

 √ √ √ √ √ قصبة معان
 √ √ √ √ √ الزرقاء االولى
 √ √ √ √ √ لواء الجامعة

 √ √ √ √ √ مديرية التعليم الخاص
 √ √ √ √ √ مأدبا

 √ √ √ √ √ قصبة اربد
 √ √ √ √ √ السلط
 √ √ √ √ √ الكورة

 √ √ √ √ √ عين الباشا
 X √ X X √ قصبة عمان

 √ √ √ √ √ ذيبان
 X X √ X X قصبة المفرق

البادية الشمالية 
 الغربية

√ √ X √ √ 

البادية الشمالية 
 الشرقية

√ X √ X X 

 X √ √ √ √ بني كنانة
 X √ X √ √ بني عبيد

لوائي الطيبة 
 والوسطية

√ √ X √ √ 

 √ X X √ √ العقبة

 X X √ X √ قصبة الكرك
 √ √ √ √ √ الموقر

 X √ √ X √ االغوار الشمالية
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التطور اللغوي  النضج االنفعالي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية المديرية
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 ةوالمعرفة العام

 √ X √ √ √ الزرقاء الثانية

 X X X X √ البادية الجنوبية
 X X X X √ االغوار الجنوبية

 √ √ √ √ X الشوبك

 X X X X X عجلون
 X X √ X X الرمثا
 √ √ √ √ X ناعور

 √ √ √ √ X الرصيفة

 √ X X √ X المزار الجنوبي

 √ √ X √ X لواء ماركا

 X X X X X لواء سحاب
 √ √ X √ X المزار الشمالي

غوث الالجئين وكالة 
 االونروا -

X √ √ √ √ 

 X X √ X X دير عال
 X X X X X لواء القويسمة

 X X √ X X الطفيلة
 X √ X X X بصيرا
 X √ X X X البتراء

مديرية الثقافة 
 العسكرية

X X X X X 

 X X X X X القصر
 X X X X X جرش

 √ X √ √ X لواء وادي السير

 X X X X X الجيزة
 X X X X X الجنوبيةالشونة 
 (: تعني أن المتوسط للمجال يزيد عن المتوسط الوطني√اإلشارة)
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: هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس

للتعلم لدى األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي مع جنس  االستعداد( بين مستوى α= 0.05اإلحصائية)

الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل بالروضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، 

 وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع الطفل، وممارسات الطفل في المنزل؟

( يبين مقدار معامل 24ين أزواج المتغيرات المختلفة، والجدول)تم حساب معامل ارتباط بيرسون ب

 االرتباط واتجاه العالقة االرتباطية والداللة االحصائية لمعامالت االرتباط.

 . معامالت االرتباط بين أبعاد أداة التطور المبكر والمتغيرات المستقلة .24جدول

  

 موقع سكن الطفل جنس الطفل
االلتحاق 
 بالروضة

 مستوى
تعليم 
 األب

مستوى تعليم 
 دخل األسرة األم

عدد أفراد 
 األسرة

ممارسات 
األهل مع 
 ممارسات الطفل الطفل

 **147. **170. **060.- **123. **165. **156. 0**122. **063. 0**037. معامل االرتباط ميةالصحة الجس

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 005. مستوى الداللة االحصائية

 5458 4706 5597 5563 5635 5605 5402 5705 5705 حجم العينة

 **252. **201. **094.- **203. **234. **230. 0**144. **091. 0**121. معامل االرتباط الكفايات االجتماعية

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة االحصائية

 5710 4928 5855 5821 5893 5864 5657 5966 5966 حجم العينة

 **112. **148. **037.- **094. **126. **118. 0**048. *029. 0**195. معامل االرتباط االنفعالي النضج

 000. 000. 005. 000. 000. 000. 000. 024. 000. مستوى الداللة االحصائية

 5593 4837 5738 5703 5775 5745 5549 5848 5848 حجم العينة

 **272. **242. **102.- **223. **285. **271. 0**170. **087. 0**069. معامل االرتباط التطور اللغوي والمعرفي

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة االحصائية

 5708 4921 5853 5818 5890 5860 5653 5964 5964 حجم العينة

 **265. **201. **100.- **211. **254. **249. 0**172. **089. 0**090. معامل االرتباط مهارات التواصل والمعرفة العامة

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة االحصائية

 5732 4947 5882 5845 5919 5889 5681 5993 5993 حجم العينة

) α=0.01*: دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية )      ) α=0.05**: دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 83

 

 ( ما يأتي :24يتضح من الجدول ) 

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين جنس الطفل وكل مجال من مجاالت أداة التطور ت -

إذ بلغ معامل االرتباط        مجال النضج االنفعالي،المبكر، حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع 

وتشير معامالت االرتباط إلى أن درجة الطفل تزداد على كافة األبعاد إذا كان الطفل  (. 0.195)

 أنثى، ولكن ُيالحظ أن معامالت االرتباط كانت ضعيفة.

ل مجال من مجاالت وجد عالقة ارتباطية ضعيفة ذات داللة احصائية بين موقع سكن الطالب وكت -

 ، إذ ترتفع درجة الطفل على كافة األبعاد إذا كان الطفل يسكن في المدينة.أداة التطور المبكر

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين التحاق الطفل بالروضة وكل مجال من مجاالت ت -

 ،واصل والمعرفة العامةمهارات الت أداة التطور المبكر، حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع مجال

(، وتشير معامالت االرتباط إلى أن درجة الطفل تزداد على كافة 0.172إذ بلغ معامل االرتباط )

 التحق برياض األطفال. قد األبعاد إذا كان الطفل

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستوى تعليم األب وكل مجال من مجاالت أداة ت -

حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع مجال التطور اللغوي والمعرفي، إذ بلغ معامل التطور المبكر، 

 بارتفاع المستوى التعليمي لألب. على أبعاد األداة ، إذ ترتفع درجة الطفل(10.27االرتباط )

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستوى تعليم األم وكل مجال من مجاالت أداة ت -

كر، حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع مجال التطور اللغوي والمعرفي، إذ بلغ معامل التطور المب

 بارتفاع المستوى التعليمي لألم. على أبعاد األداة ، إذ ترتفع درجة الطفل(.2850االرتباط )



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 84

 

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين دخل األسرة وكل مجال من مجاالت أداة التطور ت -

إذ بلغ معامل االرتباط  ،والمعرفي، حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع مجال التطور اللغوي المبكر

 ، وهذا يشير إلى ارتفاع درجة الطفل على أبعاد أداة تطور الطفل بارتفاع دخل األسرة.(0.223)

 وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين عدد أفراد األسرة وكل مجال من مجاالت أداةت -

إذ بلغ معامل  ،والمعرفيالتطور المبكر، حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع مجال التطور اللغوي 

 على أبعاد األداة ، وتشير معامالت االرتباط إلى انخفاض درجات األطفال( 0.102-االرتباط )

 بارتفاع عدد أفراد األسرة.

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين ممارسات األهل مع الطفل وكل مجال من ت  -

 ،والمعرفيمجاالت أداة التطور المبكر، حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع مجال التطور اللغوي 

، وتشير معامالت االرتباط إلى ارتفاع درجة الطفل على أبعاد أداة (0.242إذ بلغ معامل االرتباط )

)الممارسة االيجابية لألهل مع  "أداة ممارسات األهل مع الطفل"على الدرجة طور الطفل بارتفاع ت

 الطفل(.

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين ممارسات الطفل وكل مجال من مجاالت أداة ت -

،إذ بلغ معامل  والمعرفيالتطور المبكر، حيث أن أعلى معامل ارتباط كان مع مجال التطور اللغوي 

، وتشير معامالت االرتباط إلى ارتفاع درجة الطفل على أبعاد أداة تطور الطفل (20.27االرتباط )

 ."أداة ممارسات الطفل في المنزل" الدرجة علىبارتفاع 
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 االستعداد: ما التأثير المشترك لعدة متغيرات مستقلة على مستوى  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس

 للتعلم لدى األطفال بحسب المجال؟

 ا لموقع سكنهبحسب جنس الطفل وفقً  االستعدادمستويات  -
 

للتعلم بين الذكور واإلناث عند ضبط موقع سكن الطفل،  االستعدادللتعرف إلى الفجوة في مستوى 

فقد تم حساب متوسطات درجات األطفال على كافة المجاالت بحسب الجنس ووفق موقع سكن 

 ( يبين متوسطات درجات األطفال بحسب الجنس وفقا لسكن الطفل. 25الطفل، والجدول ) 

 
 تطور الطفولة المبكرة بحسب الجنس ووفقا لموقع سكنه.. متوسطات درجات األطفال على كافة مجاالت  25جدول   

 الصحة الجسمية الموقع الجنس
الكفايات 
 االنفعالي النضج االجتماعية

التطور اللغوي 
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 N  1252 1317 1289 1319 1328 قرية ذكور

 6.8596 8.0327 7.0121 7.3791 7.4119 الوسط الحسابي
 N  1711 1790 1761 1787 1795 مدينة

 7.4582 8.5467 7.2525 7.8133 7.5457 الوسط الحسابي
 N  1151 1192 1167 1193 1198 قرية اناث

 7.4824 8.4907 7.8898 7.9455 7.5080 الوسط الحسابي
 N  1591 1667 1631 1665 1672 مدينة

 7.8124 8.7194 7.8473 8.2582 7.5791 الوسط الحسابي

 
، حيث تشير البيانات إلى ما (     4وشكل  3) شكلكما تم تمثيل البيانات الواردة في الجدول بيانيا

 يأتي:

أن أداء الذكور الذين يسكنون المدن كان أعلى من أداء الذكور الذين يسكنون الريف، وذلك  -1

 على كافة مجاالت تطور الطفولة المبكرة.



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 86

 

الفروق بين الذكور بحسب الموقع على بعد مهارات التواصل والمعرفة العامة، كانت أعلى  -2

 ولصالح الذكور الذين يسكنون المدن ، تاله الفرق على بعد التطور اللغوي والمعرفي.

أن أداء إناث المدينة كان أعلى من أداء إناث الريف، وذلك على كافة مجاالت تطور  -3

 .االنفعاليلنضج الطفولة المبكرة  باستثناء مجال ا

كانت أعلى الفروق بين االناث بحسب الموقع على بعد مهارات التواصل والمعرفة العامة،  -4
 ولصالح اناث المدينة.

 

 
 
 

7.4119 
7.3791 

7.0121 

8.0327 

6.8596 

7.5457 7.8133 
7.2525 

8.5467 

7.4582 

6.0000

7.0000

8.0000

9.0000

التطور اللغوي  النضج العاطفي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

  مستوى االستعداد لدى الذكور على كافة مجاالت الطفولة بحسب الموقع.  3شكل 

 مدينة قرية
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 لاللتحاق بالروضةبحسب جنس الطفل وفقا  االستعدادمستويات  -

 
المبكرة بحسب تم حساب المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال على كافة مجاالت تطور الطفولة 

الجنس ووفقا لاللتحاق بالروضة، وذلك بهدف التعرف على التغيرات التي تحدث على متوسطات 

 يبين تلك المتوسطات.  (26) األطفال بحسب الجنس عند ضبط االلتحاق بالروضة ، والجدول

ووفقا لاللتحاق . متوسطات درجات األطفال على كافة مجاالت تطور الطفولة المبكرة بحسب الجنس  26جدول  
 بالروضة.

 الصحة الجسمية االلتحاق بالروض جنس الطفل
الكفايات 
االنفعاليالنضج  االجتماعية  

التطور اللغوي 
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 N  786 836 819 835 841 غير ملتحق ذكر

 6.6346 7.8186 6.9988 7.2704 7.3517 الوسط الحسابي

 N  2015 2107 2070 2106 2116 ملتحق

 7.4489 8.5561 7.2063 7.7787 7.5448 الوسط الحسابي

 N  822 866 848 864 867 غير ملتحق انثى

 6.8798 8.0361 7.7009 7.5749 7.3833 الوسط الحسابي

 N  1779 1848 1812 1848 1857 ملتحق

 8.0668 8.9102 7.9397 8.4003 7.6274 الوسط الحسابي

 

7.5080 

7.9455 7.8898 
8.4907 

7.4824 

7.5791 

8.2582 7.8473 

8.7194 

7.8124 

6.0000

7.0000

8.0000

9.0000

التطور اللغوي  النضج العاطفي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

  مستوى االستعداد لدى االناث على كافة مجاالت الطفولة بحسب الموقع.  4شكل 

 مدينة قرية
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يالحظ .  6 وشكل  5 شكل كما يظهر فيفي الجدول بيانيا وذلك المعروضة كما تم تمثيل البيانات 

 من هذه البيانات ما يأتي:

لم يلتحقوا كان أعلى من أداء الذكور الذين  الملتحقين برياض األطفالأن أداء الذكور  -1

 ، وذلك على كافة مجاالت تطور الطفولة المبكرة.برياض األطفال

على بعد مهارات التواصل  االلتحاق بالروضةكانت أعلى الفروق بين الذكور بحسب  -2

، وذلك لصالح الذكور الذين التحقوا على بعد التطور اللغوي والمعرفيو والمعرفة العامة 

 بالروضة.

اللواتي لم يلتحقن ناث اإلكان أعلى من أداء  اللواتي التحقن بالروضة ناثاإلأن أداء  -3

 .فة مجاالت تطور الطفولة المبكرة على كا ، وذلكبالروضة

على بعد مهارات التواصل االلتحاق بالروضة كانت أعلى الفروق بين االناث بحسب  -4
 .اللواتي التحقن بالروضةناث االوالمعرفة العامة، ولصالح 

 
 

7.5448 7.7787 
7.2063 

8.5561 

7.4489 

7.3517 7.2704 
6.9988 

7.8186 
6.6346 

مهارات التواصل  التطور اللغوي والمعرفي النضج العاطفي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية
 والمعرفة العامة

 مستوى استعداد الذكور على مجاالت الطفولة المبكرة بحسب االلتحاق بالروض.   5شكل 

 غير ملتحق ملتحق
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 لنوع الروضةبحسب جنس الطفل وفقا  االستعدادمستويات  -
 

للتعلم بين الذكور واإلناث عند ضبط نوع الروضة، فقد تم  االستعدادللتعرف إلى الفجوة في مستوى 

حساب متوسطات درجات األطفال على كافة المجاالت بحسب الجنس ووفقا لنوع الروضة، والجدول 

 ل بحسب الجنس ووفقا لنوع الروضة.( يبين متوسطات درجات األطفا 27) 

 ت تطور الطفولة المبكرة بحسب الجنس ووفقا لنوع الروضة.. متوسطات درجات األطفال على كافة مجاال  27جدول 

 الصحة الجسمية نوع الروضة جنس الطفل
الكفايات 
االنفعاليالنضج  االجتماعية  

التطور اللغوي 
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 581 578 568 577 549  عدد األطفال حكومية ذكر

 7.0299 8.1633 7.0363 7.4462 7.4525 الوسط الحسابي

 1548 1538 1512 1542 1480  عدد األطفال خاصة

 7.5719 8.6920 7.2775 7.8989 7.5863 الوسط الحسابي

 حكومية انثى
 

 502 501 490 500 483  عدد األطفال

 7.5767 8.4183 7.7982 8.0977 7.5302 الوسط الحسابي

 1372 1365 1339 1364 1319  عدد األطفال خاصة

 8.2176 9.0824 8.0253 8.4886 7.6636 الوسط الحسابي

7.6274 

8.4003 7.9397 

8.9102 

8.0668 

7.3833 
7.5749 7.7009 

8.0361 

6.8798 

4.0000

5.0000

6.0000

7.0000

8.0000

9.0000

10.0000

التطور اللغوي  النضج العاطفي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 مستوى استعداد االناث على مجاالت الطفولة المبكرة بحسب االلتحاق بالروضة. 6شكل 

 غير ملتحق ملتحق



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 90

 

. ويالحظ من  8،  7( بيانيا، كما يظهر في الشكالن 27كما تم تمثيل البيانات المبينة في الجدول )
:خالل هذه البيانات ما يأتي  

أعلى من متوسطات درجات األطفال  الخاصة أن متوسط درجات الملتحقين برياض األطفال -

 النظر عن جنس الطفل. بغض الملتحقين برياض األطفال الحكومية

 واألطفال الملتحقين برياض األطفال الخاصة الفجوة بين متوسطات درجات األطفال الملتحقينأن  -

 والتطور اللغوي والمعرفي مهارات التواصل والمعرفة العامة يعلى بعد برياض األطفال الحكومية

ن كانت الفجوة أكبر لدى الذكور  .كانت هي األعلى بغض النظر عن الجنس، وا 
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التطور اللغوي  النضج العاطفي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 مستوى استعداد الذكور على مجاالت الطفولة المبكرة بحسب نوع الروضة.  7شكل 

 خاصة حكومية
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التطور اللغوي  النضج العاطفي الكفايات االجتماعية الصحة الجسمية
 والمعرفي

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 مستوى استعداد االناث على مجاالت الطفولة المبكرة بحسب نوع الروضة. 8شكل 

 خاصة حكومية
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جنس الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل : ما قدرة متغيرات السابعالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

بالروضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع الطفل، 

 على تصنيف األطفال إلى أطفال مستعدين للتعلم وأطفال غير مستعدين للتعلم؟وممارسات الطفل في المنزل 

(، حيث مثل discriminant analysis20السؤال تم إجراء التحليل التمييزي ) لإلجابة عن هذا 

( المتغير التابع، وهذا المتغير تصنيفي ثنائي، حيث  Vulnerableللتعلم )  االستعدادمتغير عدم 

يشير الى استعداد األطفال للتعلم( ، وأما المتغيرات التي  0 والرقم، االستعداديشير إلى عدم  1 الرقم)

جنس الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل بالروضة، ومستوى تعليم أدخلت إلى النموذج فهي 

األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع الطفل، 

 وممارسات الطفل في المنزل.

ت نتائج التصنيف التنبؤي لعضوية األطفال في المجموعتين )مستعدين، وغير مستعدين( بأنه وبين

%( من األطفال المستعدين للتعلم بشكل صحيح، كما أمكن تصنيف ما نسبته 94.8أمكن تصنيف )

%( من األطفال غير المستعدين للتعلم بشكل صحيح اعتمادا على المتغيرات التي دخلت إلى 17.6)

%( من األطفال بشكل صحيح. 72.3ج التنبؤي، وبصورة عامة أمكن تصنيف ما نسبته ) النموذ

 ( يبين نتائج التصنيف التنبؤي.28والجدول ) 

 

 

 

 
                                                           

20
(، مما يعني أن االقتران يفسر عضوية  α=0.05( وكانت ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )0.936ختبار ويلكس لمبدا )بلغت قيمة ا

 األطفال ) مستعدين ، غير مستعدين( بشكل مقبول وفقا للمتغيرات التي دخلت في النموذج.
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 . نتائج التصنيف التنبؤي لألطفال وفقا للمتغيرات التي أدخلت إلى التحليل التمييزي.28جدول 

 نتائج التصنيف

  
 التصنيف األصلي

 المتنبأ  بها
 غير مستعد مستعد   المجموع

 3242 167 3075 مستعد التكرار المجموعة األصلية
 1338 236 1102 غير مستعد

 100.0 5.2 94.8 مستعد النسبة
 100.0 17.6 82.4 غير مستعد

 % من الحاالت تنبأ بها النموذج بشكل صحيح 72.3.
 

: ما األهمية النسبية لمتغيرات جنس الطفل، وموقع سكن الطفل، والتحاق الثامنالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

الطفل بالروضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع 

 للتعلم بحسب المجال؟ االستعدادالطفل، وممارسات الطفل في المنزل بالتنبؤ بمستوى 

(، حيث أن المتغير  stepwiseهذا السؤال تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) لإلجابة عن

التابع هو درجة الطفل على أبعاد تطور الطفولة المبكرة، ولذلك فقد تم تكوين خمسة معادالت 

وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل بالروضة، انحدار، وأما المتغيرات المستقلة فهي جنس الطفل، 

توى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع ومس

 الطفل، وممارسات الطفل في المنزل.

 تطور المبكر:الاستعراض نتائج التحليل وفقا لمجاالت أداة  وفيما يأتي سيتم 

 مجال الصحة الجسمية - أ

مجال الصحة الجسمية على المتغيرات المستقلة أظهرت نتائج تحليل االنحدار لدرجات األطفال في 

التي ذكرناها، أن معامل االرتباط المتعدد بين المتغير التابع )الصحة الجسمية( والمتغيرات المستقلة 

(، ولكن كانت القدرة التفسيرية للنموذج الذي أشارت النتائج بأنه دال في 0.233مجتمعة بلغ )
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حيث بلغت قيمة معامل التحديد  ،على هذا المجال ضعيفةتفسير التباينات في درجات االطفال 

(، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة التي كانت أهميتها النسبية في النموذج التنبؤي دالة 0.054)

%( من تباين درجات األطفال على هذا المجال، مما يعني وجود 5.4إحصائيا لم تفسر سوى)

 لتباين الكلي.عوامل أخرى تفسر النسبة المتبقية من ا

واعتماًدا إلى نتائج التحليل ظهر أن االنحدار المتعدد التدريجي احتفظ بالمتغيرات اآلتية في النموذج 

وهي: ممارسة األهل مع الطفل، ومستوى تعليم األم، وااللتحاق بالروضة، وممارسات الطفل في 

عدد أفراد  متغير م استبعادالمنزل، ومستوى تعليم األب، وجنس الطفل، وموقع سكن الطفل، فيما ت

دخل األسرة، وقد كان أكثر المتغيرات أهمية كما يعكسها مقدار معامل االنحدار هو متغير األسرة، و 

 متغير االلتحاق بالروضة، تاله متغير مستوى تعليم األم.

 وفيما يأتي وصف ملخص لنتائج تحليل اإلنحدار:

أي التنبؤ بدرجة الطفل على مجال  -للمتغيرات التي دخلت في النموذج  أن القدرة التنبؤية ♦

وهذا يعني وجود متغيرات أخرى لم يتم ، كانت ضعيفة -الصحة الجسمية من خالل المتغيرات أعاله

وبالتالي لم تدخل في النموذج، فقد تكون هذه المتغيرات لها عالقة بنمط  ،جمع معلومات عنها

ية التي يتلقاها مقدم الرعاية، أو نوع الغذاء الذي يتناوله الطفل و البرامج التوعالتنشئة األسرية، أو 

 بصورة روتينية..الخ.

ممارسة األهل مع الطفل،  اتعلى الرغم من ضعف المتغيرات أعاله، إاّل أنه ظهر أن متغير  ♦

األب، وجنس  وااللتحاق بالروضة، وممارسات الطفل في المنزل، ومستوى تعليم ،ومستوى تعليم األم
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الطفل، وموقع سكن الطفل كانت متغيرات لها داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة الطفل على بعد 

 الصحة الجسمية.

وأشارت النتائج أن من بين المتغيرات السالفة الذكر التي كان لها داللة إحصائية بالتنبؤ بدرجة  ♦

الطفل على هذا المجال كان متغير تعليم األم، ومتغير االلتحاق بالروضة هما األكثر أهمية في 

 التنبؤ بدرجة الطفل على هذا المجال. 

دخل األسرة ذات داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة لم تكن متغيرات عدد أفراد األسرة، ومستوى  ♦

  الطفل في مجال الصحة الجسمية. 

( يبين نتائج معادلة االنحدار النهائية لدرجات األطفال على مجال الصحة الجسمية 29والجدول ) 

 على المتغيرات المستقلة التي ذكرناها.

 . نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمجال الصحة الجسمية على المتغيرات المستقلة. 29جدول 
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االدخال 
 التدريجي

النموذج 
 النهائي

معامل 
 االنحدار

5.794 

 ممارسة األهل

0.233 0.054 34.049 0.00 

0.021 0.002 0.142 9.127 0.00 0.140 

مستوى تعليم 
 األم

0.098 0.028 0.061 3.489 0.00 0.054 

االلتحاق 
 بالروضة

0.134 0.028 0.077 4.833 0.00 0.075 

ممارسات الطفل 
 في المنزل

0.013 0.005 .044 2.469 0.014 0.038 

مستوى تعليم 
 األب

0.069 0.030 0.040 2.300 0.022 0.036 

 0.032 0.034 2.12 0.032 024. 0.051 جنس الطفل

موقع سكن 
 الطفل

0.049 0.025 0.030 1.970 0.049 0.031 

 



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 95

 

 الكفايات االجتماعية . ب
 
أظهرت نتائج تحليل االنحدار لدرجات األطفال في مجال الكفايات االجتماعية على  

المتغيرات المستقلة التي ذكرناها، أن معامل االرتباط المتعدد بين المتغير التابع )الكفايات 

فسيرية للنموذج (، ولكن كانت القدرة الت0.346االجتماعية( والمتغيرات المستقلة مجتمعة بلغ )

الذي أشارت النتائج بانه دال في تفسير التباينات في درجات االطفال كما تعكسها قيمة معامل 

، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة التي جيدة مقارنة بمجال الصحة الجسمية (0.12التحديد )

%( من تباين 12كانت أهميتها النسبية في النموذج التنبؤي دالة إحصائيا فسرت ما مقداره )

درجات األطفال على هذا المجال، مما يعني وجود عوامل أخرى تفسر النسبة المتبقية من التباين 

 الكلي.

واعتماًدا إلى نتائج التحليل ظهر أن االنحدار المتعدد التدريجي احتفظ بالمتغيرات اآلتية في 

ستوى تعليم األم، النموذج: ممارسات الطفل في المنزل، وممارسات األهل مع الطفل، وم

وااللتحاق بالروضة، وموقع سكن الطفل، وجنس الطفل، ومستوى تعليم األب، فيما تم استبعاد 

متغير عدد أفراد األسرة، ومتغير دخل األسرة، وقد كان أكثر المتغيرات أهمية كما يعكسها مقدار 

( يبين 30جدول )معامل االنحدار هو متغير جنس الطفل، تاله متغير مستوى تعليم األم. وال

نتائج معادلة انحدار النهائية لدرجات األطفال على مجال الكفايات االجتماعية على المتغيرات 

 المستقلة التي ذكرناها.

 وفيما يأتي وصفا ملخصا لنتائج تحليل االنحدار:
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أي التنبؤ بدرجة الطفل على مجال  -للمتغيرات التي دخلت في النموذج  أن القدرة التنبؤية ♦

%(، وهذا 12معبرا عنها بمعامل التحديد بلغت) -الكفايات االجتماعية من خالل المتغيرات أعاله

طفال على هذا البعد يعود إلى االختالفات في تلك %( من االختالفات في درجات األ12يعني أن )

%( من االختالفات في درجات 88وفقا لنتائج هذا التحليل فإن )و الحال  وبطبيعة .المتغيرات

 األطفال في مجال الكفايات االجتماعية يعود إلى عوامل أخرى.

ظهر أن المتغيرات التي أدخلت إلى هذا النموذج كانت قدرتها التنبؤية في التنبؤ بدرجات األطفال ♦

 الجسمية. على هذا المجال أفضل من قدرتها في مجال الصحة

ممارسة األهل مع الطفل، ومستوى تعليم األم ، و  ات ممارسة الطفل في المنزل،ظهر أن متغير   ♦

، ومستوى تعليم األب، وجنس الطفل، وموقع سكن الطفل كانت متغيرات لها الروضةوااللتحاق ب

 .درجة الطفل على بعد الكفايات االجتماعيةداللة إحصائية في التنبؤ ب

تائج أن من بين المتغيرات السالفة الذكر التي كان لها داللة إحصائية بالتنبؤ بدرجة وأشارت الن ♦

هما األكثر أهمية في التنبؤ  األم، ومتغير جنس الطفلالطفل على هذا المجال كان متغير تعليم 

 بدرجة الطفل على هذا المجال. 

لم تكن متغيرات عدد أفراد األسرة، ومستوى دخل األسرة ذات داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة  ♦

  الطفل في مجال الكفايات االجتماعية.
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 . نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمجال الكفايات االجتماعية على المتغيرات المستقلة. 30جدول 

مل  المقياس أسلوب إدخال المتغيرات
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االدخال 
 التدريجي

النموذج 
 النهائي

 2.616 معامل االنحدار

ممارسات الطفل 
 في المنزل

0.346 0.120 84.971 0.00 

0.105 0.013 0.134 7.942 0.00 0.113 

ممارسة االهل مع 
 الطفل

0.056 0.006 0.150 10.149 0.00 0.144 

 0.068 0.00 4.816 0.079 0.068 0.328 تعليم االممستوى 
االلتحاق 
 بالروضة

0.303 0.067 0.067 4.501 0.00 0.064 

 0.060 0.00 4.247 0.061 0.060 0.256 كن الطفلموقع س

 120..0 0.00 8.452 0.120 0.058 0.494 نس الطفلج

تعليم مستوى 
 االب

0.246 0.073 0.055 3.360 0.00 0.048 

 

 النضج االنفعالي -ج
 

أظهرت نتائج تحليل االنحدار لدرجات األطفال في مجال النضج االنفعالي على المتغيرات 

المستقلة التي ذكرناها، أن معامل االرتباط المتعدد بين المتغير التابع )النضج االنفعالي( 

ذج الذي أشارت (، ولكن كانت القدرة التفسيرية للنمو 0.253والمتغيرات المستقلة مجتمعة بلغ )

النتائج بأنه دال في تفسير التباينات في درجات االطفال كما تعكسها قيمة معامل التحديد 

( ضعيفة، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة التي كانت أهميتها النسبية في النموذج 0.064)
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%( من تباين درجات األطفال على هذا المجال، 6.4دالة إحصائيا فسرت ما مقداره ) التنبؤي

 مما يعني وجود عوامل أخرى تفسر النسبة المتبقية من التباين الكلي.

واعتماًدا إلى نتائج التحليل ظهر أن االنحدار المتعدد التدريجي احتفظ بالمتغيرات اآلتية في 

األهل مع الطفل، وممارسات الطفل في المنزل، ومستوى النموذج: جنس الطفل، وممارسات 

تعليم األم، فيما تم استبعاد متغير عدد أفراد األسرة، ومتغير دخل األسرة، ومستوى تعليم األب، 

وموقع سكن الطفل، وااللتحاق بالروضة، وقد كان أكثر المتغيرات أهمية كما يعكسها مقدار 

( يبين 31تاله متغير مستوى تعليم األم. والجدول )معامل االنحدار هو متغير جنس الطفل، 

لمتغيرات نتائج معادلة االنحدار النهائية لدرجات األطفال على مجال النضج االنفعالي على ا

 المستقلة التي ذكرناها.

 وفيما يأتي وصفا ملخصا لنتائج تحليل االنحدار:

أي التنبؤ بدرجة الطفل على مجال  -للمتغيرات التي دخلت في النموذج  أن القدرة التنبؤية ♦

%(، وهذا 6.4معبرا عنها بمعامل التحديد بلغت) -من خالل المتغيرات أعاله لنضج االنفعاليا

%( من االختالفات في درجات األطفال على هذا البعد يعود إلى االختالفات في 6.4يعني أن )

%( من االختالفات في درجات 93.6لحال وفقا لنتائج هذا التحليل فإن )تلك المتغيرات. وبطبيعة ا

 .ىيعود إلى عوامل أخر  طفال في مجال النضج االنفعالياأل

جنس الطفل، وممارسات األهل مع الطفل، وممارسات الطفل في المنزل،  ظهر أن متغيرات  ♦

بدرجة الطفل على مجال النضج ة في التنبؤ كانت متغيرات لها داللة إحصائي ومستوى تعليم األم

 االنفعالي.
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وأشارت النتائج أن من بين المتغيرات السالفة الذكر التي كان لها داللة إحصائية بالتنبؤ بدرجة  ♦

الطفل على هذا المجال كان متغير تعليم األم ، ومتغير جنس الطفل هما األكثر أهمية في التنبؤ 

 بدرجة الطفل على هذا المجال. 

األسرة، ومستوى تعليم األب، وموقع سكن  متغيرات عدد أفراد األسرة، ومستوى دخللم تكن  ♦

طفل في مجال النضج ذات داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة ال الطفل، وااللتحاق بالروضة

 االنفعالي.

 . نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمجال النضج االنفعالي على المتغيرات المستقلة.31 جدول
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االدخال 
 التدريجي

النموذج 
 النهائي

معامل 
 3.855 االنحدار

 جنس الطفل

0.253 0.064 73.307 0.00 

0.693 0.055 0.188 12.711 0.00 0.189 
ممارسة األهل 
 0.144 0.00 8.718 0.133 0.005 0.045 مع الطفل

ممارسات الطفل 
 في المنزل

0.031 0.012 0.044 2.698 0.007 0.040 

ى تعليم مستو 
 0.038 0.011 2.551 0.041 0.060 0.153 األم

 

 التطور اللغوي والمعرفي -د
أظهرت نتائج تحليل االنحدار لدرجات األطفال في مجال التطور اللغوي والمعرفي على 

المتغيرات المستقلة، أن معامل االرتباط المتعدد بين المتغير التابع )التطور اللغوي والمعرفي( 

(، ولكن كانت القدرة التفسيرية للنموذج الذي أشارت 0.376والمتغيرات المستقلة مجتمعة بلغ )

طفال كما تعكسها قيمة معامل التحديد النتائج بانه دال في تفسير التباينات في درجات األ

( وهي قيمة تعكس قدرة مناسبة للمتغيرات المستقلة على التنبؤ بالمتغير التابع، وهذا 0.141)
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عني أن المتغيرات المستقلة التي كانت أهميتها النسبية في النموذج التنبؤي دالة إحصائًيا فسرت ي

 %( من تباين درجات األطفال على هذا المجال.14.1ما مقداره )

واعتماًدا إلى نتائج التحليل ظهر أن االنحدار المتعدد التدريجي احتفظ بالمتغيرات اآلتية في 

ل في المنزل، وممارسات األهل مع الطفل، ومستوى تعليم األم، النموذج: ممارسات الطف

وااللتحاق بالروضة، وجنس الطفل، ومستوى تعليم األب، وموقع سكن الطفل، فيما تم استبعاد 

متغير عدد أفراد األسرة، ومتغير دخل األسرة، وقد كان أكثر المتغيرات أهمية كما يعكسها مقدار 

 وى تعليم األم، تاله متغير االلتحاق بالروضة. معامل االنحدار هو متغير مست

 وفيما يأتي وصفا ملخصا لنتائج تحليل االنحدار:

أي التنبؤ بدرجة الطفل على مجال  -للمتغيرات التي دخلت في النموذج  أن القدرة التنبؤية ♦

%(، 14.1معّبرا عنها بمعامل التحديد بلغت) -التطور اللغوي والمعرفي من خالل المتغيرات أعاله

%( من االختالفات في درجات األطفال على هذا البعد يعود إلى االختالفات 14.1وهذا يعني أن )

%( من االختالفات في 85.9وفقا لنتائج هذا التحليل فإن )و وبطبيعة الحال  في تلك المتغيرات.

 يعود إلى عوامل أخرى. طفال في مجال التطور اللغوي والمعرفيدرجات األ

جنس الطفل،  ظهر أن المتغيرات المستقلة التي تم جمع معلومات عنها في هذا المسح ، وهي:  ♦

ضة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ودخل وموقع سكن الطفل، والتحاق الطفل بالرو 

في قدرة لها   األسرة، وعدد أفراد األسرة، وممارسات األهل مع الطفل، وممارسات الطفل في المنزل

قدرتها على التنبؤ بدرجات  من برالتنبؤ بدرجات األطفال في مجال التطور اللغوي والمعرفي أك

 المجاالت األخرى. األطفال على
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ممارسات الطفل في المنزل، ومستوى تعليم األب، وممارسات األهل مع  ظهر أن متغيرات  ♦

كانت متغيرات  الطفل، وموقع سكن الطفل، ومستوى تعليم األم، وااللتحاق بالروضة، وجنس الطفل

 .جال التطور اللغوي والمعرفيلها داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة الطفل على م

وأشارت النتائج أن من بين المتغيرات السالفة الذكر التي كان لها داللة إحصائية بالتنبؤ بدرجة  ♦

هما األكثر أهمية في  ومتغير االلتحاق بالروضةالطفل على هذا المجال كان متغير تعليم األم ، 

 التنبؤ بدرجة الطفل على هذا المجال. 

دخل األسرة ذات داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة  لم تكن متغيرات عدد أفراد األسرة، ومستوى ♦

 . لتطور اللغوي والمعرفيالطفل في مجال ا

( يبين نتائج معادلة انحدار درجات األطفال على مجال التطور اللغوي والمعرفي 32والجدول )

 على المتغيرات المستقلة.

 . نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمجال التطور اللغوي والمعرفي على المتغيرات المستقلة. 32جدول 
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االدخال 
 التدريجي

النموذج 
 النهائي

معامل 
 1.927 االنحدار

ممارسات الطفل 
 في المنزل

0.376 0.141 102.351 0.00 

0.109 0.013 0.136 8.159 0.00 0.115 

مارسة االهل م
 مع الطفل

0.077 0.006 0.197 13.549 0.00 0.190 

تعليم مستوى 
 0.086 0.00 6.099 0.099 0.069 0.421 االم

االلتحاق 
 0.072 0.00 5.128 0.076 0.068 0.349 بالروضة

 0.059 0.00 4.209 0.059 0.059 0.249 طفلجنس ال
ستوى تعليم م

 0.050 0.00 3.540 0.057 0.074 0.262 االب

موقع سكن 
 الطفل

0.215 0.061 0.050 3.520 0.00 0.049 
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 مهارات التواصل والمعرفة العامة -ه

أظهرت نتائج تحليل االنحدار لدرجات األطفال في مجال مهارات التواصل والمعرفة العامة على 

المتغيرات المستقلة، أن معامل االرتباط المتعدد بين المتغير التابع) مهارات التواصل والمعرفة 

كانت القدرة التفسيرية للنموذج الذي (، و 0.352العامة( والمتغيرات المستقلة مجتمعة بلغ )

أشارت النتائج بانه دال في تفسير التباينات في درجات االطفال كما تعكسها قيمة معامل التحديد 

( وهي قيمة تعكس قدرة مناسبة للمتغيرات المستقلة على التنبؤ بالمتغير التابع، وهذا 0.124)

دالة إحصائيا فسرت  التنبؤيلنسبية في النموذج يعني أن المتغيرات المستقلة التي كانت أهميتها ا

 %( من تباين درجات األطفال على هذا المجال.12.4ما مقداره )

واعتمادا إلى نتائج التحليل ظهر أن االنحدار المتعدد التدريجي احتفظ بالمتغيرات اآلتية في 

ليم األم، النموذج: ممارسات الطفل في المنزل، وممارسات األهل مع الطفل، ومستوى تع

وااللتحاق بالروضة، وجنس الطفل، ومستوى تعليم األب، وموقع سكن الطفل، فيما تم استبعاد 

وقد كان أكثر المتغيرات أهمية كما يعكسها مقدار  متغير عدد أفراد األسرة، ومتغير دخل األسرة،

 معامل االنحدار هو متغير االلتحاق بالروضة، تاله متغير جنس الطفل. 

 ي وصفا ملخصا لنتائج تحليل االنحدار:وفيما يأت

أي التنبؤ بدرجة الطفل على مجال  -أن القدرة التنبؤية للمتغيرات التي دخلت في النموذج  ♦

معّبرا عنها بمعامل التحديد  -مهارات التواصل والمعرفة العامة من خالل المتغيرات أعاله

%( من االختالفات في درجات األطفال على هذا البعد 12.4%(، وهذا يعني أن )12.4بلغت)

%( 87.6يعود إلى االختالفات في تلك المتغيرات. وبطبيعة الحال وفقا لنتائج هذا التحليل فإن )
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من االختالفات في درجات األطفال في مجال مهارات التواصل والمعرفة العامة يعود إلى عوامل 

 أخرى.

األهل مع الطفل، ومستوى تعليم األم،  وممارسات ،ل في المنزلمتغيرات ممارسات الطفأن  ظهر ♦

هي من المتنبئات وااللتحاق بالروضة، وجنس الطفل، ومستوى تعليم األب، وموقع سكن الطفل 

 الدالة إحصائيا بدرجة الطفل على مجال مهارات التواصل والمعرفة العامة.

ر التي كان لها داللة إحصائية بالتنبؤ بدرجة وأشارت النتائج أن من بين المتغيرات السالفة الذك ♦

، ومتغير االلتحاق بالروضة هما األكثر أهمية في  ل على هذا المجال كان متغير جنس الطفلالطف

 التنبؤ بدرجة الطفل على هذا المجال. 

لم تكن متغيرات عدد أفراد األسرة، ومستوى دخل األسرة ذات داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة  ♦

 مهارات التواصل والمعرفة العامة.فل في مجال الط

لدرجات األطفال على مجال مهارات  ( يبين نتائج معادلة االنحدار النهائية33) والجدول

 التواصل والمعرفة العامة على المتغيرات المستقلة.
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 . نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمجال مهارات التواصل والمعرفة العامة على المتغيرات المستقلة. 33جدول 
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النموذج 
 النهائي

معامل 
 0.850 االنحدار

ممارسات الطفل 
 في المنزل

0.352 0.124 88.644 0.00 

0.143 0.017 0.145 8.635 0.00 0.122 

مارسة االهل م
 0.142 0.00 10.034 0.148 0.007 0.070 مع الطفل

تعليم مستوى 
 0.072 0.00 5.086 0.083 0.086 0.437 االم

 0.087 0.00 6.173 0.088 0.074 0.454 جنس الطفل
اق االلتح

 0.082 0.00 5.786 0.086 0.085 0.490 بالروضة

ستوى تعليم م
 0.049 0.00 3.470 0.056 0.092 0.319 االب

كن موقع س
 الطفل

0.263 0.076 0.050 3.463 0.00 0.049 

 

-2010للتعلم خالل الفترة ) االستعدادر في مستوى : هل يوجد تغيّ التاسعنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ال

 (، وفي أية مجاالت؟2018

تم أواًل حساب النسب المئوية لألطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على ، لإلجابة عن هذا السؤال

 2014سنة األساس( واألعوام (  2010من أبعاد تطور الطفولة المبكرة لألعوام  أو أكثربعد واحد 

 .2018و

رات في نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم بحسب وفي الجزء الثاني،  تم رصد التغيّ 

. وأخيرًا  تم حساب المتوسطات الحسابية 2018،  2014،  2010األبعاد الخمسة وذلك للسنوات 

 .2018،  2014،  2010األطفال بحسب مجاالت تطور الطفولة المبكرة وذلك لألعوام  لدرجات
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 ر نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلمأواًل: تغيّ 
 

يالحظ من خالل الرسم البياني أدناه، أن نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد على بعد واحد 

%( من مجموع األطفال في األعوام 27من أبعاد تطور الطفولة المبكرة ارتفع من ) أو أكثر

 .2018في العام  21%(30إلى ) 2014و  2010

 
 

 ثانيا: تغير نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم بحسب مجال تطور الطفولة المبكرة
 يمكن االستدالل على ما يأتي من خالل الرسم البياني:

: ارتفعت نسبة األطفال غير المستعدين على هذا البعد في عام مجال الصحة الجسميةفي  -

%( 12.8) 2010النسبة في عام هذه %( فيما كانت 18.2بصورة الفتة لتصل إلى ) 2018

 %(.11.1) 2014وفي عام 

 استعداد للتعلم من م: انخفضت نسبة األطفال الذين ليس لديهفي مجال الكفايات االجتماعية -

 .2018%( عام 7.5ومن ثم إلى )  2014%( عام 10.2إلى )  2010%( عام 10.9)

                                                           
21

 دال إحصائيا. 2018و  2014الفرق بين عامي 

27 27 
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2010 2014 2018

 (  2018-2010)نسبة األطفال غير المستعدين للتعلم خالل الفترة.  9شكل 
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: ارتفعت نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على هذا في مجال النضج االنفعالي -

، وقد بلغت هذه النسبة في عام 2018%( عام 12.2إلى )  2014%( عام 10.5المجال من )

2010 (11.8)% . 

: انخفضت نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم التطور اللغوي والمعرفي في مجال -

، فيما بلغت هذه النسبة 2018%( عام 8.2إلى ) 2014%( عام 11.2على هذا المجال من )

 .%(10) 2010عام 

: انخفضت نسبة األطفال الذين ليس لديهم في مجال مهارات التواصل والمعرفة العامة -

، وبلغت 2018%( عام 9.2إلى ) 2014%( عام 13.3لتعلم على هذا المجال من )استعداد ل

 .%(10.2) 2010هذه النسبة في عام 
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%
 

بحسب (  2018-2010)الفترة  تغير نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم خالل .   10شكل 

 المجال

2010

2014

2018
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 ثالثا:  تغير متوسطات األطفال على مجاالت تطور الطفولة المبكرة
تم حساب المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال على كل مجال من مجاالت تطور الطفولة 

، حيث أظهرت النتائج الموضحة من خالل  2018، 2014، 2010وذلك لألعوام المبكرة 

شهدت ارتفاعا مقارنة باألعوام  2018الرسم البياني، أن متوسطات درجات األطفال في عام 

وذلك في أربعة مجاالت من أصل خمسة مجاالت، وهذه المجاالت هي:  2014و 2010

والتطور اللغوي والمعرفي، ومهارات التواصل والعرفة الكفايات االجتماعية، والنضج االنفعالي، 

      و (8.99العامة، فيما انخفض متوسط درجات األطفال على مجال الصحة الجسمية من )

( يبين 11. والشكل )2018( عام 7.53على التوالي إلى ) 2014و  2010( لألعوام 8.87 )

 .2018،  2014، 2010المتوسطات الحسابية لألطفال بحسب المجال لألعوام 

 
  

: ما نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم  من فئة األطفال العاشرالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

 ذوي اإلعاقة ؟

( طفاًل صنفوا على أنهم من 335بحسب تقديرات المعلمات اللواتي يدّرسن الصف األول، فإن )

%( منهم ليسوا على استعداد للتعلم، فيما بلغت 71.3أن )األطفال ذوي اإلعاقة، وقد بينت النتائج 
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حيث يبين  %( لدى األطفال الذين صنفوا على أنهم أطفال من غير ذوي اإلعاقة.26.1هذه النسبة )

 ( هذه النسب.34الجدول )

من أبعاد تطور الطفولة المبكرة بحسب تصنيف  أو أكثر. نسبة األطفال غير المستعدين للمدرسة على بعد واحد 34جدول 
 الطفل.

22التكرار   النسبة % 

أطفال 
 ذوي إعاقة

 71.3 239 مستعدون للمدرسة  غير

 28.7 96 مستعدين للمدرسة

 100.0 335 المجموع
أطفال  
غير ذوي 
 إعاقة

 73.9 3670 مستعدون للمدرسة  
 26.1 1294 غير مستعدين للمدرسة

 100.0 4964 المجموع

 

ولكن عند حساب نسب األطفال الذين صنفوا على أنهم غير مستعدين للتعلم على بعدين أو أكثر من 

أبعاد تطور الطفولة المبكرة، نالحظ أن تغيرا كبيرا قد طرأ على تلك النسب كما يوضحها الجدول    

لديهم استعداد للتعلم على بعدين (، فقد بلغت نسبة األطفال من األطفال ذوي اإلعاقة الذين ليس 35)

غير ذوي %( فقط عند األطفال 10.5مقابل ) %(47.5على األقل من أبعاد الطفولة المبكرة )

 اإلعاقة.

 

 

 

 

                                                           
22

 " حاالت لم تستطع المعلمات تصنيفها.309على هذا المتغير، وكذلك " ( Missing values) " قيم مفقودة408يوجد " 
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 من أبعاد تطور الطفولة المبكرة بحسب تصنيف الطفل. و أكثرأ. نسبة األطفال غير المستعدين للمدرسة على بعدين 35جدول 
 

 النسبة % التكرار 

 52.5 176 مستعدون للمدرسة   أطفال ذوي إعاقة  

 47.5 159 غير مستعدين للمدرسة

 100.0 110 المجموع

 89.5 4442 مستعدون للمدرسة   أطفال  غير ذوي اإلعاقة

 10.5 522 غير مستعدين للمدرسة

 100.0 4964 المجموع

 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : هل توجدالحادي عشرالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

للتعلم بين األطفال الذين لديهم مشكالت خاصة واألطفال الذين  االستعداد( في مستوى α= 0.05اإلحصائية )

 ليس لديهم مشكالت خاصة؟

أظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األطفال غير ذوي اإلعاقة واألطفال  ذوي 

( يبين  36ميع مجاالت الطفولة المبكرة لصالح األطفال غير ذوي اإلعاقة، والجدول )اإلعاقة على ج

ميع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األطفال بحسب تصنيف الطفل على ج

 مجاالت الطفولة المبكرة.
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 . المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية بحسب تصنيف الطفل 36جدول 
 على جميع أبعاد تطور الطفولة المبكرة. 

 أخطاء تقدير الوسط االنحراف المعياري الوسط الحسابي حجم العينة  

الصحة 
 الجسمية

 06372. 1.12544 6.8892 312 األطفال ذوي اإلعاقة

 01111. 76375. 7.5644 4727 األطفال غير ذوي اإلعاقة 

الكفايات 
 االجتماعية

 13521. 2.45987 5.9094 331 األطفال ذوي اإلعاقة

 02745. 1.93106 8.0421 4949 أطفال غير ذوي إعاقة 

النضج 
 االنفعالي

 09675. 1.75213 6.1760 328 األطفال ذوي اإلعاقة

 02549. 1.77723 7.6319 4860 أطفال غير ذوي إعاقة

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 16818. 3.05982 5.9928 331 األطفال ذوي اإلعاقة

 02769. 1.94629 8.6778 4940 أطفال غير ذوي إعاقة

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 16674. 3.04279 4.6603 333 األطفال ذوي اإلعاقة

 03482. 2.45061 7.6738 4954 أطفال غير ذوي إعاقة

 
( للعينات المستقلة  Tولفحص الداللة االحصائية للفروق الظاهرية بين المتوسطات تم إجراء اختبار )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 37وذلك لجميع المجاالت، ويظهر الجدول )

 بين متوسطات درجات األطفال غير ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة  ) α=0.05اإلحصائية ) 

 ي اإلعاقة.لصالح األطفال غير ذو  األطفال ذوي اإلعاقة لجميع مجاالت الطفولة المبكرة

 ( لفحص داللة الفروق بين متوسطات درجات T. نتائج اختبار ) 37جدول 
 األطفال غير ذوي إعاقة واألطفال ذوي اإلعاقة لجميع المجاالت.

 

 فروق المتوسطات
أخطاء فرق 
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية tقيمة  المتوسطات

 000. 5037 14.607- 04623. 67526.- الصحة الجسمية

 000. 5278 19.086- 11175. 2.13279- الكفايات االجتماعية

 000. 5186 14.372- 10130. 1.45590- النضج االنفعالي

 000. 5269 23.250- 11548. 2.68502- التطور اللغوي والمعرفي

 000. 5285 21.362- 14107. 3.01355- مهارات التواصل والمعرفة العامة
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 االستنتاجات والتوصياتالفصل الرابع : 
تم في هذا الجزء من التقرير تلخيص المالحظات الجوهرية واقتراح بعض التوصيات للجهات المعنية 

 وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.

 للتعلم لدى األطفال في األردن االستعدادأواًل: وضعية 
يبذل األردن جهود متواصلة لتحسين فرص تعلم األطفال من خالل االهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة 

من كافة جوانبها، وعلى الرغم من هذا االهتمام إال أن نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم 

 2014 وعام 2010 %( عام27) من أبعاد تطور الطفولة المبكرة ارتفع من أو أكثرعلى بعد واحد 

بعد الصحة  ارتفاع نسبة األطفال غير المستعدين علىيعود ذلك إلى  ، وقد2018%( عام 30إلى )

نزوع  أساس ذلك على ، فقد يفسر2018%( عام 18.2إلى ) 2014%( عام 11.1من ) الجسمية

األطفال للجلوس لفترات طويلة أمام التلفاز، وميلهم المفرط إلى استخدام وسائل االتصاالت المختلفة 

،فقد بينت نتائج استبيان في ممارسة هوياتهم وقضاء أوقات طويلة في ممارسة األلعاب االلكترونية

أنهم دائمًا أو أحيانًا إلى   %( من أولياء أمور األطفال أشاروا44.8ممارسة األهل مع الطفل أن )

%( منهم دائمًا أو أحيانًا يسمحون للطفل 33.4لفترة طويلة، وأن) فازيسمحون لطفلهم مشاهدة التل

؛ األمر الذي يقلل من ممارستهم لألنشطة البدنية، وقد اللعب باأللعاب األلكترونية لفترات طويلة 

ن ناحية أخرى، قد يعود السبب إلى . وماض أدائهم على بعد الصحة الجسميةانعكس ذلك على انخف

زيادة نسبة اإلناث اللواتي انخرطن في سوق العمل، فبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة 

زيادة  ، األمر الذي يعني%(7االحصاءات العامة انخفضت نسبة البطالة بين االناث إلى أكثر من )

ة، مما يقلل من فرص الرعاية الوالدية المقدمة عن المنزل لفترة طويل نسب األمهات اللواتي يغبن فيه

 .  للطفل
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فقد كان مستوى  ،كما بينت النتائج استمرار عدم المساواة بين مختلف المجموعات من األطفال

وقد يعود ذلك  استعداد أطفال المدينة أفضل من مستوى استعداد أطفال الريف في كافة المجاالت،

منها ارتفاع المستوى التعليمي لألمهات واآلباء في المدينة  عدد كبير ومتداخل من األسبابإلى 

هم أطفال  في المدينة %( من األطفال40، فقد بينت نتائج الدراسة مثاًل أن )مقارنة مع الريف

 كما قد يعود السبب إلى، %( في الريف34.3ألمهات يحملن درجة الدبلوم المتوسط فأعلى، مقابل )

، فقد أشارت البيانات أن نسبة األطفال الذين المدينة مقارنة بالريف ارتفاع مستوى دخل األسرة في

%( مقارنة مع ما نسبته 21.4دينار في المدينة تصل إلى ) (600تزيد دخول أسرهم عن )

%( فقط في الريف، وقد بينت النتائج وجود ارتباط دال إحصائيا بين مثل هذه المتغيرات 12.1)

 ، مما يعزز هذا التفسير.المبكرر تطو الودرجات األطفال على أداة 

وظهر أن مستوى استعداد االناث في مجاالت الصحة الجسمية، والكفايات االجتماعية، والنضج 

االنفعالي كان أفضل من مستوى الذكور، فيما كان مستوى الذكور أفضل من مستوى االناث في 

ولكن وبالرغم من ارتفاع  ،مجال التطور اللغوي والمعرفي ومهارات التواصل والمعرفة العامة

متوسطات درجات الذكور في مجالي التطور اللغوي والمعرفي ومهارات التواصل والمعرفة العامة، 

والذي قد يعود إلى وجود عدد من الدرجات المرتفعة جدا لبعض األطفال الذكور مما ساهم برفع 

إلى أن نسب غير المستعدين  متوسطات الذكور على هذه األبعاد، ولكن بالمقابل أشارت البيانات

للتعلم من الذكور على كافة األبعاد كانت أعلى من نسب االناث بما فيها مجال التطور اللغوي 

على  الفروق بين الذكور واالناث أظهرت النتائج أنو . والمعرفي ومهارات التواصل والمعرفة العامة

بالرغم من ضبط متغير موقع سكن الطفل، ومتغير التحاق  موجودة جميع أبعاد تطور الطفولة المبكرة
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فقد أظهرت النتائج أن متوسطات  وذلك لصالح اإلناث، الطفل بالروضة، ومتغير نوع الروضة،

في المدينة، كما بينت النتائج أيضا و درجات اإلناث أعلى من متوسطات درجات الذكور في الريف 

بالروضة أعلى من متوسط درجات الذكور الذين التحقوا أن متوسط درجات اإلناث اللواتي التحقن 

بالروضة، وهذا الفرق ظهر أيضا بين اإلناث والذكور الذين لم يلتحقوا برياض األطفال لصالح 

كما بينت النتائج أن متوسطات درجات اإلناث اللواتي التحقن برياض األطفال الحكومية  اإلناث،

النتائج وجود فروق بين اإلناث والذكور الذين التحقوا  أعلى من نظرائهن الذكور، وكذلك أظهرت

العوامل التي تساهم في التباين في  من بين ، وقد يكون برياض األطفال الخاصة لصالح اإلناث

بين الذكور واإلناث هو أسلوب التنشئة األسرية واالجتماعية، إذ يبدو أن  للتعلم االستعدادمستوى 

الوالدين واألسرة بشكل عام باختالف جنس الطفل، وهذه  هناك اختالفات في طريقة تعامل

االختالفات مبنية على التوقعات المسبقة لألهل عن السلوك المرتقب من الذكر ومن األنثى ، حيث 

تكون األسرة والمجتمع أكثر تسامًحا مع الولد عندما يتعلق األمر باللعب خارج المنزل، أو تأدية 

ام ببعض المهام البسيطة داخل المنزل. كما أن المعايير االجتماعية الواجبات في الروضة، أو القي

  .تعّزز من دافعية البنت للتعلم، ولالنضباط وااللتزام بتعليمات الوالدين

ا في تحسين مستوى استعداد الطفل للتعلم، حيث أن يجابيً إا وتلعب مجموعة من المتغيرات دورً 

األم يبرز كمتغير يزيد من فرص تحسن استعداد األطفال ا تعليم مستوى تعليم الوالدين وخصوصً 

للتعلم، وتشير النتائج إلى أن التحاق الطفل بالروضة قبل المدرسة يزيد من فرص تطوره الجسدي 

 واالجتماعي واالنفعالي واللغوي مقارنة باألطفال الذين لم يسبق لهم االلتحاق برياض األطفال.



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 114

 

لدى األطفال في بعض مديريات التربية والتعليم  االستعدادعية من جهة أخرى، بينت النتائج أن وض

كان ضعيفا مقارنة بمديريات تربية وتعليم أخرى، ولكن بوجود عوامل ضبط عديدة لم يتم ضبطها 

ا في وضعية فإن تغيرً مثل المستوى التعليمي للوالدين، ومستوى دخل األسرة، وااللتحاق بالروضة 

، ولكن يظل عند ضبط مثل تلك المتغيرات المديريات يمكن أن ُيالحظالمدرسي في تلك  االستعداد

من المفيد اعتبار هذه النتائج عند تنفيذ أية سياسات تتعلق بتحسين قطاع الطفولة المبكرة، فمديرية 

جاءتا بمراتب متأخرة في  لقصررية التربية والتعليم للواء ايالتربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية، ومد

ظم المجاالت، وظهر وجود عدد من مديريات التربية والتعليم التي قلت متوسطات األطفال فيها مع

عن المتوسط الوطني لكافة المجاالت وهذه المديريات هي :عجلون، وسحاب، والقويسمة، والثقافة 

والتعليم العسكرية، والقصر، وجرش، والجيزة، والشونة الجنوبية. سوف يكون من المفيد لوزارة التربية 

، والجهات الداعمة األخرى إعطاء األولوية لتلك المناطق في أية برامج تستهدف الطفولة المبكرة

 . بحيث يكون محور هذه البرامج المجال الذي ظهر به ضعفا في المديرية المعنية

لقد أظهرت النتائج وجود ضعف في مستوى استعداد األطفال في بعض المجاالت الفرعية، فقد ظهر 

ن استعداد األطفال على بعد "االستقالل الجسدي" الذي يشكل جزًءا من مجال "الصحة الجسمية" أ

كان ضعيًفا جدا، ومن السلوكيات الدالة على هذا المجال: أن يستخدم دورة المياه باستـقاللية في 

وأن  معظم األوقات، وأن يظهر تفضيال الستخدام يد معينة )اليمين أكثر من اليسار أو العكس(،

ا )يتحرك دون االصطدام باألشياء(، كما بينت النتائج أن أداء األطفال في مجال ا وتآزرً يظهر توازنً 

الستكشاف أشياء جديدة" ضمن المجال السلوكي للكفايات االجتماعية كان األقل بناء  االستعداد"

فـضول بالعـالم من  على تقديرات المعلمات، ومن السلوكيات الدالة على هذا المجال الفرعي: لـديه



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 115

 

حـولـه، لـديه شـغـف للعـب بلعـبة جـديـدة، لديه شغف أن يلعب لعبة جديدة، لديـه شغف أن يلعب/يقـرأ 

كتاب جديد. وأما في مجال النضج االنفعالي، فقد أظهرت النتائج أن أداء األطفال بحسب تقديرات 

كان األقل مقارنة بالمجاالت الفرعية المعلمات في مجال "سلوك المبادرة االجتماعية والمساعدة" 

األخرى المؤلفة لمجال النضج االنفعالي، ومن السلوكيات الدالة على ذلك: سيحاول مساعدة شخص 

ما تعرض لألذى، يعرض المساعدة على األطفال اآلخرين الذين يواجهون صعوبة في مهمة ما، 

تقاط األشياء التي سقطت بفعل طفل آخر يهدئ/يـواسي طفال يبكي أو منزعـج، يساعـد بتلقائية في ال

)األقالم، الكتب(.وبينت النتائج أن مجال "المعرفة المتقدمة" مثل مهارات القراءة والكتابة المتقدمة، 

من مجاالت التطور اللغوي والمعرفي، كان متوسط درجات األطفال على هذا المجال أقل من 

، ومن السلوكيات الدالة على هذا المجال الفرعي: المتوسطات األخرى للمجاالت الفرعية المؤلفة له

يستـطيع قـراءة الكلمات البـسيطة، يستـطيع أن يقرأ كلمات مركـبة، يستـطيع أن يـقرأ جـماًل بسـيطة، 

 يستـطيع أن يكتـب كلمات بسـيطة.

 للتعلم االستعدادثانيا: العوامل المرتبطة ب
بالعديد من العوامل منها ما هو وراثي، ومنها ما هو بيئي، ال شك بان استعداد األطفال للتعلم يرتبط 

فالبيئة الغنية بالمثيرات تسهم في وضع الطفل على مسار التطور السليم من كافة الجوانب العقلية 

( يرتبط Angenent & Deman,1989والنفسية والجسدية، فبحسب دراسة "انجيننت ودي مان" )

اعية والثقافية واالقتصادية، حيث بينت الدراسة وجود ارتباط دال بالعوامل االجتم للتعلم االستعداد

(، وكذلك وجود ارتباط 0.38المدرسي، حيث بلغ معامل االرتباط ) االستعدادإحصائًيا بين الذكاء و 

( 0.34المدرسي والجنس، إذ بلغ معامل االرتباط بين هذين المتغيرين ) االستعداددال إحصائيا بين 
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ما أشارت النتائج إلى عدم وجود ارتباط دال إحصائيا بين النضج االجتماعي لصالح اإلناث، في

 المدرسي. االستعدادللطفل و 

( أن اختالف عمر االلتحاق في رياض األطفال الذي قد Olsen,2010كما كشفت دراسة "أولسن" )

المدرسي، كما أن البرامج  االستعداد( شهًرا، قد يكون سبًبا في االختالف في مستوى 12يصل إلى )

التربوية المبكرة ترتبط باستعداد األطفال للتعلم، فقد بينت األبحاث أن األطفال الذين يلتحقون في 

برامج مدرسية مبكرة يكون استعدادهم أعلى من نظرائهم الذين ال يلتحقون في هذه البرامج، ويذكر 

 االستعدادلألطفال له تأثير إيجابي على  "أولسن" كذلك أن مشاركة األهل وتقديم الدعم الوالدي

للتعلم، فالعائالت التي تعرض أطفالها للكتب وخبرات تعليمية ذات معنى تساعد أطفالها على 

 االنتقال السلس إلى المدرسة.

لقد أشارت النتائج إلى وجود متغيرات أساسية لها دور في تفسير التباينات في مستوى استعداد 

على رأس هذه المتغيرات: جنس الطفل، ومستوى تعليم األم، والتحاق الطفل األطفال للتعلم يقف 

بالروضة، وممارسات األهل مع الطفل، وهذا يشير إلى أن السياقات المختلفة التي تحيط بالطفل من 

. لقد كشفت النتائج أن متغير التحاق للمدرسةالمحتمل أن تحدث فارقا في مستوى استعداد الطفل 

الطفل بالروضة هو المتغير األكثر أهمية في مجال الصحة الجسمية، ومجال التواصل والمعرفة 

فيظهر جنس الطفل كأحد أهم  االنفعاليالعامة، وأما في مجال الكفايات االجتماعية، والنضج 

ز مستوى تعليم األم كأكثر المتغيرات أهمية المتغيرات التي تفسر التباينات على هذين المجالين، ويبر 

في مجال التطور اللغوي والمعرفي. ولكن وبالرغم من ذلك ُتظهر النتائج وجود عدد كبير من 
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المتغيرات التي لم يتم قياسها والتي تفسر جزًءا كبيًرا من االختالفات في درجات األطفال على 

 .المبكرتطور المختلف أبعاد أداة 

 للتعلم لدى األطفال في األردن االستعدادر في وضعية ثالثا: التغيّ 
أو كما أشرنا سابقا، فإن نسبة األطفال الذين ظهر بأنهم ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد 

، ولكن  2018%( عام 30إلى ) 2014%( عام 27من أبعاد أداة التطور المبكر ارتفع من ) أكثر

في كافة مجاالت  -كما تقاس بمتوسط درجات األطفال –لتعلم ل االستعدادظهر تحسن في مستويات 

باستثناء مجال الصحة الجسمية؛ إذ ظهر تراجع في متوسط  2018تطور الطفولة المبكرة  في عام 

، وكما أشارت النتائج فإن من العوامل التي تفسر 2018درجات األفراد على هذا البعد في عام 

ة الجسمية( ممارسة األهل مع الطفل، ومستوى تعليم األم، التباين في هذا المجال )مجال الصح

وااللتحاق بالروضة، وممارسات الطفل في المنزل، ومستوى تعليم األب، وجنس الطفل، وموقع سكن 

 الطفل.

 رابعا: مستوى استعداد األطفال  ذوي اإلعاقة 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال غير ذوي اإلعاقة 

واألطفال ذوي اإلعاقة على كافة أبعاد تطور الطفولة المبكرة، إذ كانت درجات األطفال  ذوي اإلعاقة 

والمعرفة  قليلة على كافة األبعاد، ولكن كان ملفتا أن متوسط درجاتهم على مجال مهارات التواصل

العامة، ومجال الكفايات االجتماعية كانت أقل من متوسطاتهم على المجاالت األخرى. وقد أشارت 

من  أو أكثر%( من األطفال ذوي اإلعاقة لم يكونوا مستعدين للتعلم على بعد واحد 71.3) النتائج أن

وا مستعدين للتعلم على ذوي اإلعاقة ليس أبعاد تطور الطفولة المبكرة، وأن ما يقارب نصف األطفال

%( من األطفال غير ذوي اإلعاقة. 10.5بعدين من أبعاد تطور الطفولة المبكرة، مقارنة بما نسبته )
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األطفال ذوي اإلعاقة مع نظرائهم وقد يكون من المناسب في هذا المجال االستمرار في برامج دمج 

 اعية.عادية لزيادة كفاياتهم االجتمغير ذوي اإلعاقة في الصفوف ال

 التوصيات والمقترحات

 التوصيات اآلتية:ه يمكن اقتراح استنادًا إلى نتائج الدراسة فإن

وضع التدابير الالزمة لتخفيض نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم في األردن، وهذه أواًل: 

 التدابير تشمل ما يأتي:

القطاع الخاص على االستثمار في التوسع في إنشاء رياض األطفال الحكومية، وتشجيع  -

ا في مديريات التربية والتعليم التي ظهر فيها ضعف في مستويات ونسب هذا القطاع وخصوصً 

 للتعلم. االستعداد

ورصد العوامل  تقييم نوعية التعليم المقدم لألطفال في رياض األطفال الحكومية والخاصة -

، واالستفادة من التجارب الدولية رياض الخاصةالتي تساهم في رفع نوعية التعليم المقدم في ال

 في هذا المجال.

التوّسع في برامج رياض األطفال ذات الدوام الكلي والجزئي التي تستهدف األطفال من  -

 مختلف الجنسيات مع التركيز على األطفال المستضعفين )كالفقراء والالجئين(. 

تنفيذ برامج وحمالت على مستوى رياض األطفال والمدراس والمجتمعات المحلية للتوعية  ثانًيا:

بأهمية األنشطة الجسمية والحركية لألطفال والمخاطر المترتبة على إمضاء األطفال فترات طويلة 

 في مشاهدة التلفاز أو استخدام الهواتف الذكية واأللواح الرقمية. 
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عطاء األ تنفيذ برامج تدريبيةثالثًا:  ولوية في التنفيذ لمديريات على أساليب التنشئة والرعاية الوالدية وا 

التربية والتعليم التي ظهر فيها ضعف لدى األطفال على جميع مجاالت تطور الطفولة المبكرة، 

ا يقل عن الثانوية العامة. وعلى ضوء ذلك  علميً وكذلك لألمهات األميات واللواتي يحملن مؤهاًل 

يتم توفير برامج لألمهات ممتدة وبحجم مشاركة أوسع من قبل األهل، برامج تسهم في رفع ينبغي أن 

 من خالل تعزيز تمكين األهالي برفع استعدادهم. االستعداد

مراعاة الفروق الجندرية عند تنفيذ برامج الطفولة المبكرة بحيث يتم التركيز للذكور على مجال  :رابًعا

االنفعالي، فيما يتم التركيز على مهارات التواصل والمعرفة العامة  الكفايات االجتماعية والنضج

 لإلناث.

تطوير سياسات تربوية في مجال الطفولة المبكرة تزيد من فرص تقليل الفجوة بين  :خامًسا

ا مجموعة األطفال لألسر التي تعيش في الريف، واألسر المجموعات المختلفة من األطفال وخصوصً 

المنخفض، واألسر التي ينخفض فيها التأهيل العلمي للوالدين، وذلك من خالل إجراء ذات الدخل 

 دراسات لتحليل السياسات القائمة وتقييم البرامج التي يتم تنفيذها.

 االستعدادإجراء دراسات ذات طابع نوعي لتحديد العوامل التي تسهم في التباين في مستوى : سادًسا
 للتعلم.
تطوير أدوات ، و ألطفال ذوي اإلعاقة في المدارس الحكوميةلج التعليم الدامج تعزيز برام :سابًعا

أسئلة  وتضمين ،الكشف المبكر وبرامج التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة والتأخر النمائي

 مجموعة واشنطن الخاصة باألطفال في الدراسات القادمة.
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 ال يجوز استخدام أو نسخ أداة التطور المبكر إال بإذن من جامعة مكماستر/ كندا . يجب االلتزام بحقوق الملكية الفكرية ، إذ
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 أداة التطور المبكر
Early Development Instrument ( EDI ) 

 
 

 المعلمة الفاضلة،،،
 تحية طيبة وبعد ،،،،

يقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمة األمم المتحدة للطفولة 
المدرسي لألطفال. نرجو تعبئة أداة التطور المبكر لكل طفل تم اختياره  لديك من الشعبة  االستعدادبإعداد دراسة حول 

تك مع كل طفل من هؤالء األطفال وفي حالة احتياجك لتوضيحات إضافية حول أية التي تدرسينها، وذلك بناء على خبرا
فقرة من فقرات األداة عليك االستعانة بدليل األداة الذي سيقدمه لك المشرف التربوي علما بأن األداة تجمع بيانات حول 

أن نتائج الدراسة ستساعد وزارة  مختلف جوانب التطور لدى األطفال. نرجو توخي الدقة والموضوعية في تعبئتها ، إذ
التربية والتعليم والجهات األخرى على وضع السياسات التربوية المناسبة لالرتقاء بمستوى استعداد أطفالنا من مختلف 

 جوانب نموهم .
نقّدر لك جهدك ومساهمتك في إنجاز هذا العمل ، علًما بأن المعلومات التي ستقدمينها سوف تستخدم ألغراض البحث 

 العلمي، ولن يتم عرض النتائج المفردة بل تم عرض النتائج على شكل مجاميع.
 شكرا لتعاونك

 
   الجــسمية الصـحــة : أوالً 

 ------كم عدد األيام تقريبًا التي كان فيها الطفل غائبا عن المدرسة/الروضة منذ بداية الفصل الدراسي األول ؟   1

 منذ بداية الفصل الدراسي األول، هل حضر الطفل إلى 
 :  وهوالمدرسة / الروضة أحيانًا ) أكـثر من مرة واحدة ( 

 ال أعرف ال نعم

 Ο Ο Ο يرتدي ثـيابًا غـير مالئـمة للظروف الجـوية 2

 Ο Ο Ο متعـب أو مـريض للقـيام بالعمل المدرسـي  3

 Ο Ο Ο متأخراً  4

 Ο Ο Ο جائعـاً  5

 ال أعرف ال نعم هـل تقـول عـن هـذا الطفـل أنه :
 Ο Ο Ο يستخدم دورة المياه باستـقاللية في معظم األوقات 6

http://www.assabeel.info/inside/images/14471_1.jpg
http://www.google.jo/url?url=http://www.moe.gov.jo/schools.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0rjpVLimLMyHPaqkgfgI&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNG_Vq_hKhofqwdTqTJ2x3elN71kBg
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 Ο Ο Ο يظهر تفضيال الستخدام يد معينة )اليمين أكثر من اليسار أو العكس( 7

 Ο Ο Ο يظهر توازنا وتآزرًا )يتحرك دون االصطدام باألشياء( 8

جيد  كـيف تـقِدر الطـفـل مـن حـيـث : 
جدًا / 
 جيد

مت
و 
س
 ط

ضعيف /  
ضعيف 
 جداً 

ال 
أعر 
 ف

 Ο Ο Ο Ο إتـقان مسـك القلـم أو األلـوان أو الفرشـاة 9
1
0 

 Ο Ο Ο Ο القـدرة على التـحكـم باألشياء

1
1 

 Ο Ο Ο Ο القـدرة على تـسـلق الـدرج

1
2 

 Ο Ο Ο Ο مسـتوى الطاقـة خالل اليوم الـمدرسي

1
3 

 Ο Ο Ο Ο الـتطور الجسمي بشكل عـام

     واللغـويـة المـعـرفـية المـهارات : ثـانـياً 
جيد  كـيـف تقـِدر هـذا الطفل مـن حيـث :

جدًا 
 /
 جيد

مت
و 
س
 ط

ضعـيف 
  /

ضعيف 
 جداً 

ال 
 أعرف

 Ο Ο Ο Ο القدرة على استخـدام اللغة بفاعليـة 1
 Ο Ο Ο Ο القدرة على اإلصغاء 2
 Ο Ο Ο Ο القدرة على سـرد قـصة 3
 Ο Ο Ο Ο القدرة على المشاركة في تمثـيلية خيالـية 4
 Ο Ο Ο Ο القدرة على إيصال حاجاته بطريقة مفهـومة للكبار ولألقران 5
 Ο Ο Ο Ο القدرة عـلى فـهم ما يقال له من المحاولة األولى 6
 Ο Ο Ο Ο القدرة على النطـق بوضوح بدون أبداالت صوتـية 7

ال  ال نعم هـل تقول عـن هـذا الطـفـل أنـه :
أعر 
 ف
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 Ο Ο Ο يعرف كـيف يمسـك كتابا )مثال: يقلب الصفحـة(  8
 Ο Ο Ο لديه اهـتمام بالكتب بشكل عـام )الصور والكتابة( 9
1
0 

 Ο Ο Ο مهـتم بالقراءة )لديه فضول حول معاني الكلمات المكتـوبة(

1
1 

 Ο Ο Ο هجائـية على األقـل حروف 10يستطـيع التعرف على 

1
2 

 Ο Ο Ο يستطيع ربـط األصوات باألحرف

1
3 

 Ο Ο Ο يظهـر وعـيًا بالكلمات المتـناغـمة

1
4 

 Ο Ο Ο يسـتطيع المشاركـة في نـشاط قـراءة جماعي

1
5 

 Ο Ο Ο يستـطيع قـراءة الكلمات البـسيطة

1
6 

 Ο Ο Ο يستـطيع أن يقرأ كلمات مركـبة

1
7 

 Ο Ο Ο يـقرأ جـماًل بسـيطةيستـطيع أن 

1
8 

 Ο Ο Ο يجـرب أدوات الكتابـة

1
9 

 Ο Ο Ο يـدرك اتجـاه الكتابـة

2
0 

لديه اهتمام بالكتابة بشكل طوعي)وليس فقط اعتمادا على تعليمات 
 المعلم(

Ο Ο Ο 

2
1 

 Ο Ο Ο يستـطيع أن يكتـب كلمات بسـيطة

2
2 

 Ο Ο Ο يسـتـطيع أن يكـتب اسـمه

ال  ال نعـم هـذا الطـفـل أنـه :هل تقـول عـن 
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أعر 
 ف

2
3 

 Ο Ο Ο يستطيع أن يكـتب جـمال بسـيطة

2
4 

 Ο Ο Ο يستطـيع الطـفـل أن يتذكر األشياء بسهـولة

2
5 

 Ο Ο Ο لديه اهـتمام بالرياضيات

2
6 

 Ο Ο Ο يهتم باأللعاب التي تـتضمن أرقامـاً 

2
7 

 Ο Ο Ο اللون، الحجم(يستطيع أن يصنف األشياء وفق خصائص معينة)الشكل، 

2
8 

 Ο Ο Ο قادر على المطابقـة 

2
9 

 Ο Ο Ο (20يستطيع العد إلى )

3
0 

 Ο Ο Ο (10-1يستطـيع أن يميز األرقام من ) 

3
1 

 Ο Ο Ο يسـتطيع أن يمـيز أي األرقام أكبر من بين رقمين

3
2 

 Ο Ο Ο يستطيع أن يميز األشكال الهندسـية )المثلث، الدائرة، المربع(

3
3 

 Ο Ο Ο يستوعب المفاهـيم الزمنية البسيطة )اليوم، الصيف، وقت النوم(

3
4 

 Ο Ο Ο يظهر مهـارات رقـمية متميـزة أو موهبة رقـمية

3
5 

 Ο Ο Ο يظهـر تمـيز أو موهـبة في مهارات القراءة والكتابـة

 Ο Ο Ο يظهـر مهارات متـميزة وموهـبة في الفنـون3



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 127

 

6 
3
7 

 Ο Ο Ο وموهـبة في الموسيـقىيظهـر مهارات متـميزة 

3
8 

 Ο Ο Ο يظهـر مهارات متـميزة وموهـبة في الرياضة/الرقـص

3
9 

 Ο Ο Ο يظهرمهارات متـميزة وموهبة في حل المشكالت بطريقة إبداعية

4
0 

 يظهـر مهارات متميزة وموهـبة في مجاالت أخرى 
 )حـدد(    ___________________________

Ο Ο Ο 

  واالنـفـعـالـية االجـتماعـية المـهارات : ثـالـثـاً     
جيد  كيـف تـقـيم هـذا الطـفـل مـن حيـث :

جدًا / 
 جيد

متوس
 ط

ضعيف 
/ضعيف 
 جداً 

ال 
 أعرف

 Ο Ο Ο Ο التطور االجتـماعي/االنـفعالي بشكـل عام 1
 Ο Ο Ο Ο القـدرة على مصاحبة أقـرانـه 2

فيما يلي قائمة من العبارات التي تصف بعضًا من مشاعر األطفال وسلوكياتهم.الرجاء أن تختار لكل عبارة اإلجابة التي تصف 
 الطفل اآلن أو خالل األشهر الستة األخيرة .

 غالبًا / هـل تقـول عـن هـذا الطـفـل أنـه : 
صحيح 
 تماماً 

 أحيانًا /
صحيح نوعا 

 ما

 أبدًا / 
غير 
 صحيح

ال 
أعر 
 ف

 يلعب ويعمل مع األطفال اآلخرين بشكل تعاوني  3
 بمستوى يتالءم مع عمره

Ο Ο Ο Ο 

 Ο Ο Ο Ο لديه القدرة على اللعب مع أطفـال مختلفيـن 4
 Ο Ο Ο Ο يتـبع القـوانـين والتعليـمات 5
 Ο Ο Ο Ο يحترم ممتلكـات اآلخريـن 6
 Ο Ο Ο Ο يظهـر ضـبطًا للـذات 7
 Ο Ο Ο Ο بالـنفـسيظهر ثـقة  8
 Ο Ο Ο Ο يظهر احترامًا للكـبار 9
 Ο Ο Ο Ο يظهر احتراما لألطفال اآلخريـن1
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0 
1
1 

 Ο Ο Ο Ο يتحـمل مسـؤولـية أفعـاله

1
2 

 Ο Ο Ο Ο يحسن االستماع 

1
3 

 Ο Ο Ο Ο يتـبع اإلرشـادات 

1
4 

 Ο Ο Ο Ο ينجـز العـمل بالوقـت المحـدد

1
5 

 Ο Ο Ο Ο يعـمل باستـقـاللـية

1
6 

 Ο Ο Ο Ο يحافظ على المواد المدرسية

1
7 

 Ο Ο Ο Ο يعـمل بترتيـب وعـناية

1
8 

 Ο Ο Ο Ο لـديه فـضول بالعـالم من حـولـه

1
9 

 Ο Ο Ο Ο لـديه شـغـف للعـب بلعـبة جـديـدة

2
0 

 Ο Ο Ο Ο لديه شغف أن يلعب لعبة جديدة

2
1 

 Ο Ο Ο Ο لديـه شغف أن يلعب/يقـرأ كتاب جديد

2
2 

 Ο Ο Ο Ο لديه القدرة على حـل المشكالت اليـومية بنفـسه

2
3 

 Ο Ο Ο Ο لديه القـدرة عـلى إتباع تعليمات من خطوة واحدة

2
4 

 لديه القدرة على إتباع الروتـين الصفي بدون الحاجة
 إلى التذكير المستمر

Ο Ο Ο Ο 

2
5 

 Ο Ο Ο Ο يستطيع أن يتـكيف مع التغيـيرات في الروتين

2
6 

يجيب على أسئلة تظهر معرفته بالعالم من حوله)األوراق 
تتساقط في الخريف، التفاحة هي فاكهة، الكالب 

Ο Ο Ο Ο 
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 تنبح،...الخ(.
2
7 

يظهر تسامحا لشخص أرتكب خطأ )عندما يعطي الطفل 
 إجابـة خطأ على سـؤال طرحه المعلم( 

Ο Ο Ο Ο 

2
8 

أو  إذا كان هناك شجار أو خالف فأنه سيحاول إيقافه
 منعه

Ο Ο Ο Ο 

2
9 

يتطوع للمساعدة في التخلص من الفوضى التي قام بها 
 احدهم

Ο Ο Ο Ο 

3
0 

 Ο Ο Ο Ο سيحاول مساعدة شخص ما تعرض لألذى

3
1 

يعرض المساعدة على األطفال اآلخرين الذين يواجهون 
 صعوبة في مهمة ما

Ο Ο Ο Ο 

3
2 

 Ο Ο Ο Ο يهدئ/يـواسي طفال يبكي أو منزعـج

3
3 

يساعـد بتلقائية في التقاط األشياء التي سقطت بفعل طفل 
 آخر )األقالم، الكتب( 

Ο Ο Ο Ο 

3
4 

 Ο Ο Ο Ο يدعو األطفـال المتفـرجين لالنـضمام إلى اللعبة

3
5 

 Ο Ο Ο Ο يساعـد األطفـال الـذين يشعـرون بالمـرض

3
6 

 Ο Ο Ο Ο ينزعج عندما يتركـه الوالدان/مقدم الرعاية

3
7 

 Ο Ο Ο Ο في مشاجرة جسـديةيشـترك 

3
8 

 Ο Ο Ο Ο يستقوي أو يكـون مؤذيا  لآلخرين

3
9 

 Ο Ο Ο Ο يركل ويعض ويضرب األطفال اآلخرين أو الكبار

4
0 

 Ο Ο Ο Ο يأخـذ األشـياء التي ليسـت لـه

4
1 

 Ο Ο Ο Ο يضحك على اآلخرين عندما يكونـوا منزعجـين

 Ο Ο Ο Ο ال يستطيع الجلوس بهدوء4



 2018 -دراسة قياس استعداد األطفال في األردن للتعلم  | 130

 

2 
4
3 

 Ο Ο Ο Ο يتـشتت،ال يستطيع االلتزام بأي نشـاط

4
4 

 Ο Ο Ο Ο متملـمل

4
5 

 Ο Ο Ο Ο غير مطـيع

4
6 

 Ο Ο Ο Ο لديه نـوبات غـضب

4
7 

 Ο Ο Ο Ο اندفاعي ويتـصرف بدون تفكـير

4
8 

 Ο Ο Ο Ο يجد صعوبة في انتظار دوره في اللعبة أو في المجموعة

4
9 

عمل أي شيء ال يستطيع االستقرار/االستمرار في 
 لفترات طويلة

Ο Ο Ο Ο 

5
0 

 Ο Ο Ο Ο غـير منتـبه

5
1 

 Ο Ο Ο Ο يبدو عـليه عدم السعـادة والحزن واالكتـئاب

5
2 

 Ο Ο Ο Ο يـبدو خائـفًا ومضطرباً 

5
3 

 Ο Ο Ο Ο يبدو قلقـاً 

5
4 

 Ο Ο Ο Ο يـبكي كثيـراً 

5
5 

 Ο Ο Ο Ο عصبي ومتـوتـر

5
6 

 Ο Ο Ο Ο قـراراتليس لـديه القـدرة عـلى صنع 

5
7 

 Ο Ο Ο Ο خجـول

5
8 

 Ο Ο Ο Ο يمـص إبهامه/إصبعـه

 خــاصة مـشـاكــل : رابــعاً 
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1 
 

 هـل يواجه الطفل أي مشكلة تؤثر على قدرته على القيام بالعمل المدرسي في غرفة الصف العاديـة؟
Ο           نعمΟ            الΟ  ( 3فأرجو االنتقال إلى سـؤال ال / ال أعرف ال أعـرف) إذا كـانت اإلجابة 

 
إذا كانت اإلجابة ) نعم (، فالرجاء وضع إشارة على كل ما ينطبق.والرجاء االستناد في إجابتك إلى تشخيص طبي  2

 أو معلومات من الوالدين. 

 أ.
ه نعم Οإعاقة جسمية    

. 
 نعم Οصعوبة تعلـم

ب
. 

و نعم Οإعاقة بصرية           
. 

 نعم Οمشكلة انفعاليـة

ج
. 

ي نعم Οإعاقة سمعية           
. 

 نعم Οمشكلة سلوكية

 د.
ز نعم Οمشكلة نطق           

. 
 نعم Οمشكلة منزلية/بيئية    

ح
. 

 أخرى )إذا كنت تعرفها ، فالرجاء اكـتبها ( .......................................................

 
 ال أعـرف Οال       Οنعم    Οهـل تـشعـر بأن هـذا الطـفـل يحـتـاج إلى الـمـزيـد مـن التـقيـيـم؟ 3

 ----------------------------------------فأرجو أن تحددهـا (نعـم  ، ) إذا كانت اإلجابة 

 إضافية أسئلة : خامساً 
1 
 
 

 ال أعـرف Οال             Οنعم         Οالروضة ؟هل تلق الطفل رعاية غير والدية منتظمة قبل دخوله 
o  فأرجو اختيار كل ما ينطبق على الطفل :نعـم  ، إذا كانت اإلجابة 
Ο                            حضانة أطفال حكوميةΟ  حضانة أطفال خاصة 
Ο                               منزل ألقارب الطفلΟ منزل لغير أقارب الطفل 
o  عدد الساعات التي كان يقضيها الطفل أسبوعيًا : _______________________قدر 

2 
 

 ال أعـرف Οال          Οنعم             Οهل التحق الطفل بالروضة من مستوى سنة أولى ) بستان ( ؟

 إذا كان لديك أية مالحظات عن استعداد الطفـل للتعلم في المدرسة ، أرجو التكرم بتحديدها. 3
............................................................................................................... 
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.............................................................................................................. 

 
 

 

   
 

 الرعاية مقدم أو األم استبانة
 
 

 األم الفاضلة / مقدم أو مقدمة الرعاية الفاضل/ة ،،،
 تحية طيبة وبعد ،،،،

فيقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمة األمم المتحدة للطفولة 
المدرسي . نرجو اإلجابة عن األسئلة المرفقة والتي تتعلق بطفلك/طفلتك بدقة وموضوعية ،  االستعدادبإعداد دراسة حول 

إذ أن نتائج الدراسة ستساعد وزارة التربية والتعليم والجهات األخرى على وضع السياسات التربوية المناسبة لالرتقاء بمستوى 
 أطفالنا من مختلف جوانب نموهم .
سوف تستخدم ألغراض  إنجاز هذا العمل ، علًما بأن المعلومات التي ستقدمينها/تقدمهانقّدر لك جهدك ومساهمتك في 

 ولن يتم عرض النتائج المفردة بل تم عرض النتائج على شكل مجاميع. البحث العلمي
 شكرا لتعاونك

 
 
 
 
 

http://www.assabeel.info/inside/images/14471_1.jpg
http://www.google.jo/url?url=http://www.moe.gov.jo/schools.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0rjpVLimLMyHPaqkgfgI&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNG_Vq_hKhofqwdTqTJ2x3elN71kBg
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 الجزء األول :  معلومات عامة عن الطفل وأسرته

 ذكـر    Οأنثى             Ο( جنس الطفـل :        2 (اسـم الطفل  :   _______________1
 (  تاريخ ميالد الطفل: يوم/  شهـر / سنـة3

                         ___ /  ___ / ___ 
 ( هل الطفل من األطفال ذوي اإلعاقة ؟ 4

Ο             نعـمΟ  ال 
 الطفـل :__________( عـدد أخـوات 6 ( عـدد إخـوة الطفـل: __________        5
( عدد أفراد العائلة الذين يعيشون في نفس المنزل: 7

___ 
 ( عـدد الغـرف في المنـزل : _______8

 هل يوجـد حاسوب في المنزل ؟   (9
Ο                     نعـمΟ ال 

 ( هـل تمتلك أسرة الطفـل سيـارة/ سيارات ؟ 10
Ο                 _____ نعـم ، وعددهاΟ ال 

 ) ستاليت (في البيت ؟  طبق القط( هل يوجد 11
Ο                  نعـمΟ ال 
 

 (هل يوجد هاتف ) تلفـون ( في البيت ؟12
Ο                   نعـمΟ ال 

 ( يعيش الطفل في 13
 ________                   أ ( محافظة :

 إقليم :    ب ( 
Ο       شمالΟ        وسطΟ 

 جنوب

 ريف Οمدينة    Οج( المنطقة: 
 

 ال Ο(                خاصةΟ،   حكومية Οنعـم  )  Ο( هـل التحق الطفل بالروضة )بستان(  ؟  14
 
 (هـل يدرس الطفل اآلن في روضة) التمهيدي( : 15
 
Οوزارة تربية وتعليمΟ          خاصةΟتنمية اجتماعيةΟ ثقافـة عسكرية 
 
 ( ما مستوى تعليم األب ؟        16
Ο        أميΟ  ( 6-1مرحلة أساسية دنيا)Ο (10 -7مرحلة أساسية عليا) 
Ο       ثانويΟ         دبلوم كلية مجتمعΟ  (:جامعيΟ ، بكالوريوسΟ ، ماجستيرΟ دكتوراه  ) 
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 الجزء الثاني :ممارسات األهل مع الطفل

 
فيما يلي مجموعة من العبارات التي ترتبط بممارسات االهل اتجاه طفلهم /طفلتهم . ليس هناك 

طفلك/ طفلتك التي عبارة صحيحة أو خاطئة لذا من فضلك قّدر/قّدريما ينطبق على حالة 

تدرس/يدرس في الروضة، حيث أن مستويات االستجابة هي واحدة من الخيارات اآلتية : دائما 

 .( في المربع المناسب  Xوذلك بوضع اشارة )أو أحيانا أو أبدا

رقم 

 العبارة

 العبارة

 

 االستجابة

 أبًدا أحيانا دائًما

    أعطي طفلي/طفلتي االستقاللية في ممارسة ما يرغب به .  1

 ال Οنعم يعمل ) مهنة األب (_____________  Ο( هل يعمل األب ؟      17
 
 ( ما مستوى تعليم األم ؟    18
 
Ο        أميΟ  ( 6-1مرحلة أساسية دنيا          )Ο (10 -7مرحلة أساسية عليا)Ο       ثانويΟ كلية دبلوم

 (  دكتوراه Οماجستير ، Οبكالوريوس ، Οجامعي:)  Οمجتمع
 
 ال Οنعم تعمل ) مهنة األم (  _____________    Ο( هل تعمل األم ؟ 19
 
 ( دينار 300 - 599)  Ο( دينار      300أقل من)  Ο( ما مستوى دخل أسرة الطفل ؟ 20
Ο  (600 -899      دينار )Ο  (دينار 900أكثر من ) 
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رقم 

 العبارة

 العبارة

 

 االستجابة

 أبًدا أحيانا دائًما

    أتابع سلوكيات طفلي/طفلتي باهتمام . 2

    أضغط على طفلي/ طفلتي لاللتزام بمعايير السلوك السوي 3

    أشجع طفلي/ طفلتي على إكمال المهمات التي أعطيها له / لها. 4

    طفلتي اإلصغاء للتعليمات .أعّلم طفلي/  5

أتساهل مع طفلي/ طفلتي في إعطائه / إعطائها الفرصة للعب بدال  6
 عن حل الواجبات .

   

    أسمح لطفلي/ طفلتي مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة . 7

    أسمح لطفلي/طفلتي اللعب باأللعاب االلكترونية لفترات طويلة. 8

    خارج المنزل بشكل مستمر. أسمح لطفلي/طفلتي اللعب 9

    أقرا القصص لطفلي /طفلتي بشكل منتظم. 10

    ال أعير طفلي / طفلتي أي اهتمام  11

    أتسامح مع طفلي / طفلتي باستمرار عند ارتكابه سلوكا سيئا. 12

    أعاقب طفلي / طفلتي عند إساءته التصرف. 13

    أشارك طفلي / طفلتي اللعب . 14

أعطي لطفلي / طفلتي الفرصة للقيام ببعض المهام الخاصة بالمنزل  15
 حضير الوجبات ..(.ت)مثل تنظيف االثاث ، ترتيب االواني ، 

   

ال أكترث بالمستوى التعليمي الذي سيصل اليه طفلي / طفلتي في  16
 المستقبل.

   

عندما أرى أن طفلي / طفلتي حزينا أو خائفا فإني غالبا ما  17
 احتضنه.

   

    أشجع طفلي/ طفلتي على التفوق في اللعب على اقرانه / اقرانها. 18
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رقم 

 العبارة

 العبارة

 

 االستجابة

 أبًدا أحيانا دائًما

    أشجع طفلي / طفلتي على القراءة. 19

أحث طفلي / طفلتي باستمرار على احترام المعايير االخالقية ) مثل  20
 : الصدق ، األمانة ، احترام الكبار ، إطاعة الوالدين ....(

   

    لعدم اتمام طفلي / طفلتي للواجبات .ال أكترث  21

    أشجع طفلي / طفلتي على أن يكون شخصا مهما في المستقبل. 22

    أحاول تعليم طفلي / طفلتي لغة ثانية ) مثل اللغة االنجليزية( . 23

    أعاقب طفلي / طفلتي إذا لم ينتبه لما اقوله له / لها . 24

ال يمكنني التهاون في مسألة مكوث طفلي / طفلتي طويال خارج  25
 المنزل. 

   

    أعلم طفلي / طفلتي حسن التنظيم في كل شيء. 26

    أعاقب طفلي / طفلتي إذا تعارك مع أقرانه. 27

    أشجع طفلي / طفلتي على إظهار تفوقه في كل ما يقوم به. 28

طفلي/ طفلتي بعض األشياء أخصص وقتا بشكل متكرر لتعليم  29
 المفيدة ) مثل القراءة ، الحساب ، الرسم ، الرياضة ، الموسيقى ...(

   

    ال أحسب حساًبا لمستقبل طفلي / طفلتي  التعليمي. 30

 
 الجزء الثالث : أسئلة إضافية

 
 نرجو التكرم بتحديد ما ينطبق عل طفلك فيما يخص األمور المبينة بادناه :

 
 االستجابة العبارةرقم 
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 ال نعم العبارة

   هل يستخدم الطفل الحاسوب في البيت ؟ 1

   ؟هل يستخدم الطفل االنترنت في البيت 2

   ؟هل يلعب الطفل بلعبة المكعبات في البيت 3

   هل تساعد األم طفلها في أداء الواجبات والدراسة ؟ 4

   والدراسة ؟هل يساعد األب طفله في أداء الواجبات  5

 هل يلعب الوالدين أو أحدهما مع الطفل في المنزل؟ 6
 

  

   هل تقرأ األم / األب للطفل قصة ؟ 7

   هل ينام الطفل في غرفته الخاصة ؟ 8

   هل يمتلك الطفل العابًا الكترونية؟ 9

   هل يمتلك الطفل كمبيوتر لوحي ) تابلت ، آي باد..الخ(؟ 10

   الب توب في المنزل؟ هل يوجد حاسوب / 11

   هل يملك الطفل قصصًا في البيت؟ 12

 شكرا لتعاونك في تعبئة هذه االستبانة
 


