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 31 توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الموقع 4

 32 توزيع عينة الدراسة بحسب متغير االلتحاق بالروضة 5

 32 توزيع عينة الدراسة بحسب متغير نوع روضة الطفل 6

 32 توزيع عينة الدراسة بحسب متغير مستوى تعليم األب 7

 33 توزيع عينة الدراسة بحسب متغير مستوى تعليم األم 2
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 امللخص التنفيذي:
 

ع تطور مرحلة جاء تنفيذ هذه الدراسة بدعم من اليونيسيف وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهدف تتب
من خالل القياس الدوري والمتكرر لمستوى استعداد األطفال في على المستوى الوطني  الطفولة المبكرة

المملكة للتعلم وذلك بهدف تصميم واختيار البرامج التعليمية والمناهج التي تناسب مجموعات األطفال في 
في كافة مديريات  ب ومدارس الذكور واإلناثمدارس الريف والمدينة ومدارس أقاليم الشمال والوسط والجنو 

وتساعد في إكسابهم المهارات والقدرات واالتجاهات الالزمة لتحسين مستوى ونوعية ادائهم في  التربية
 السنوات الدراسية الالحقة. 

والتددي تددم تطويرهددا فددي  (Early Development Instrument:EDI)أداة التطددور المبكددر وقددد تددم اسددتخدام 
فددددرد لدراسددددات الطفولددددة بغددددرض قيدددداس اسددددتعداد األطفددددال للددددتعلم باعتبارهددددا مقياسددددًا علددددى مسددددتوى مركددددز او 

لتعرف علدى درجدة اسدتعداد طلبدة الصدف األول األساسدي فدي ل (population–based measure)المجموعات 
الت علدددى خمسدددة مجدددا تدددوزعت( فقدددرة 111ألف األداة بصدددورتها األوليدددة مدددن )وتتددد ،المددددارس األردنيدددة للدددتعلم

 تالمعرفدددي واللغدددوي، ومهدددارا راالنفعدددالي، والتطدددو  جهي:الصدددحة الجسدددمية، والمهدددارات االجتماعيدددة، والنضددد
 التواصل والمعرفة العامة.

 هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: حاولت وبصورة محددة ،
 ول األساسي ما مستوى االستعداد للتعلم في المدرسة لألطفال األردنيين الملتحقين في الصف األ .1

في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2
 لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لجنس الطفل  

في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .3
طفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى للمنطقة الجغرافية )شمال لدى األ

 ،وسط ،جنوب( 

في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .4
  للموقع)ريف، مدينة(لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى 

في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005الداللة جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل يو   .5
 لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لاللتحاق بالروضة 

في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .6
ن الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لنوع الروضة )خاصة ، لدى األطفال األردنيي

 حكومية( 

في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .7
 لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى دخل األسرة  

في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005 الداللة ئية عند مستوىهل يوجد فروق ذات داللة إحصا .8
 لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى تعليم األب  
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في مستوى االستعداد للتعلم  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9
 األول األساسي يعزى لمستوى تعليم األم   لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف

بين مستوى  α= 0005الداللة  هل يوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى  .10
 االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي مع حجم األسرة  

في مجاالت القراءة والكتابة والفنون  "مهارات متميزة خاصة "ما نسبة األطفال الذين اظهروا   .11
 والموسيقى والرياضة وحل المشكالت بطريقة إبداعية 

وهل  لديهم،وما مستوى االستعداد للتعلم  خاصة،ما خصائص األطفال الذين لديهم مشكالت  .12
في مستوى االستعداد للتعلم  α= 0005 الداللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ألطفال الذين ليس لديهم مشكالت خاصة بينهم وبين ا

تألف مجتمع الدراسة من جميع األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي خالل العام 
مدرسة من  200طفل وطفلة تم اختيارهم من  4242، أما حجم العينة فقد بلغ 2009/2010الدراسي 

وعي عند اختيار عينة الدراسة متغيرات جنس مختلف مدارس المملكة بطريقة عشوائية طبقية، وقد ر 
نوع الروضة )حكومية، و الطالب )ذكر، أنثى(، والموقع )ريف، مدينة(،واإلقليم )شمال، وسط، جنوب(، 

 .ونوع المدرسة ،(خاصة

من خالل معلمات الصف االول  2009/2010تم جمع البيانات خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
تم تدريبهن وارشادهن من خالل مجموعة المشرفين الذين تم تدريبهم في ينة، وقد الع االساسي لمدارس

من خالل جامعة مكماستر ، فقد صححت لبيانات المرمزة أما االمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية .
قامت الجامعة بحساب عالمات المجال على ابعاد تطور الطفولة المبكرة الخمسة، وطبقًا لهذا المسح و 

على واحد   10يعتبر الطفل ليس لديه استعداد للتعلم اذا حصل على عالمة تقل او تساوي عالمة المئين 
% من االطفال 73،وبناء على ذلك ، اظهرت النتائج ان عاد تطور الطفولة المبكرة الخمسةاو اكثر من اب

بعد واحد او اكثر من  % من االطفال ليس لديهم استعداد على27لديهم استعداد للتعلم ،فيما ظهر ان 
ابعاد االداة ،وقد ظهر ان اعلى نسبة عدم استعداد للتعلم كانت على بعد الصحة الجسمية ،اذ بلغت 

% ،كما اظهرت النتائج ان اعلى نسبة لالطفال 1108% تلتها النسبة على بعد النضج االنفعالي 1208
للتعلم كانت على بعدي الصحة الجسمية  ( بالنسبة الستعدادهمat riskالذين اعتبروا في مستوى الخطر)

 % لكل منهما.1804وبعد مهارات التواصل والمعارف العامة بنسبة 

واظهرت النتائج ان نسبة الذكور الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من االطفال االردنيين الملتحقين في 
قد كانت الفروق بين % من االناث،و 2306% مقارنة مع ما نسبته 3002الصف االول االساسي بلغت 

بعاد االعلى  α=0005متوسطات تقديرات االناث ومتوسطات تقديرات الذكور دالة احصائيا عند مستوى 
، وظهر ان نسبة االطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم في منطقة الجنوب وصلت الى  لألداة الخمسة
نت النتائج عدم وجود فروق ذات % في الشمال ،وبي2605% في الوسط  و 2608 % مقارنة مع 2909



 8 0202دراسة االستعداد للتعلم باستخدام أداة التطور المبكر /  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 

 

داللة احصائية بين متوسطات تقديرات اطفال الشمال واطفال الوسط واطفال الجنوب على ابعاد االداة 
الخمسة باستثناء بعد الكفايات االجتماعية الذي ظهر فيه فروق لصالح اطفال الجنوب .وعلى مستوى 

ال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من اطفال الريف الموقع )ريف ،مدينة( اظهرت النتائج ان نسبة االطف
% من اطفال المدينة ،وقد كانت الفروق ذات داللة احصائية 2502% مقارنة مع ما نسبته 2903بلغت 

الريف  هم فيالمدينة ومتوسطات تقديراتفي  طفالاالبين متوسطات تقديرات  α= 0005عند مستوى الداللة 
% من 4902اء بعد الصحة الجسمية ، كما اظهرت النتائج ان ما نسبته لصالح اطفال المدينة باستثن

% من االطفال 2203االطفال الذين لم يلتحقوا بالروضة ليس لديهم استعداد للتعلم مقارنة مع ما نسبته 
الذين التحقوا بالروضة،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات االطفال 

حقين بالروضة عند جميع ابعاد االداة لصالح توسطات تقديرات االطفال غير الملتن بالروضة ومالملتحقي
% من االطفال الذين التحقوا بالرياض 27االطفال الملتحقين بالروضة ،كما بينت النتائج ان ما نسبته 
تحقوا بالرياض % من االطفال الذين ال2007الحكومية ليس لديهم استعداد للتعلم مقارنة مع ما نسبته 

عند جميع ابعاد   α= 1015الخاصة وكانت فروق المتوسطات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
االداة باستثناء بعد النضج االنفعالي لصالح االطفال الذين التحقوا برياض االطفال الخاصة.وقد اشارت 

حيث بلغت نسبة االطفال الذين ليس استعداد النتائج ان مستوى االستعداد للتعلم يزداد بازدياد دخل االسرة 
% مقارنة مع 3404دينار  299للتعلم من مجموعة االطفال الذين ينحدرون من اسر يقل دخلها عن 

% لالسر التي 1506( دينار و599-300% لالطفال الذين ينحدرون من اسر يتراوح دخلها بين )22
دينار ،وقد اظهرت  900لتي يزيد دخلها عن % لالسر ا1705( دينار و899-600يتراوح دخلها بين )

بين متوسطات تقديرات االطفال   α= 0005النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
حسب مستوى الدخل .كما بينت النتائج ان مستوى االستعداد للتعلم يزداد بازدياد بجميع ابعاد االداة  لىع

االم ،اذ بلغت نسبة االطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم الباء من  مستوى تعليم االب ومستوى تعليم
% وبلغت نسبة االطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم المهات من مستوى 5805مستوى تعليم "امي" 

% 1507% الباء من مستوى تعليم جامعي وما نسبته 17% مقارنة مع ما نسبته 5807 "امي"تعليم 
  0005=ى تعليم جامعي ،واظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى المهات من مستو 

α  بين متوسطات تقديرات االطفال على جميع ابعاد االداة حسب مستوى تعليم االب وكذلك حسب مستوى
 تعليم االم.

للتعلم عند جميع وقد اشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين حجم االسرة ومستوى االستعداد 
% من االطفال ظهر لديهم تميزًا في مجال القراءة والكتابة و/او 1503ابعاد االداة ،وبينت النتائج ان 

الفنون والموسيقى و/او الرياضة وحل المشكالت،كما اظهرت النتائج ان االطفال الذين لديهم مشكالت 
صعوبات تعلم او مشكالت انفعالية  االعاقات السمعية او البصرية او مشكالت نطق او مثل:خاصة 

 وسلوكية يقل مستوى استعدادهم للتعلم مقارنة باالطفال االخرين كما هو مفصل في متن التقرير.
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وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة التوسع بإنشاء رياض األطفال الحكومية وتشجيع القطاع 
توسع ببرامج الطفولة المبكرة خصوصا في المناطق الخاص على إنشاء رياض األطفال الخاصة، وكذلك ال

شراك األسرة بهذه البرامج،واالهتمام باألسر ذات الدخل المتدني ،ووضع الخطط  النائية وفي الريف وا 
العالجية لألطفال الذين لديهم مشكالت خاصة وتمكين المدرسة من التعامل معهم واالرتقاء بهم نفسيًا 

اإلمكانات التربوية الضرورية وخاصة التكنولوجية لتعزيز قدرات األطفال ومعرفيًا،واالهتمام بتوفير 
اإلبداعية، باإلضافة إلى تنفيذ برامج تدريب شاملة لمعلمات ومشرفات رياض األطفال وتطوير المعايير 
المهنية للمعلمات ، وتعزيز أساليب المتابعة من خالل توفير مؤشرات وطنية لكافة أوجه الطفولة المبكرة 

 وبرامجها يمكن قياسها وتتبعها.
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Executive Summary 

             

    This study has been implemented with support from UNICEF and in coordination with 

the Ministry of Education to monitor the development of early childhood at the national 

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

children in the kingdom, in order to design and select the educational programs and 

curricula to suit groups of children in rural and urban schools as well as the  northern , 

center and south schools, and males and females schools , for the purpose of help equiping 

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

performance in subsequent academic years. 

 

   The Early Development Instrument: EDI -as a measure on a group level- which 

was developed by Offerd center has been utilized in this study to measure the 

readiness to learn of the first-grade children's in the Jordanian schools. The 

preliminary instrument consists of (111) items divided into five developmental 

dimensions: physical health, social skills, emotional maturity, and cognitive 

development and language, and communication skills and general knowledge.  

 

   Specifically, this study tried to answer the following questions:  

1- What is the level of school readiness of first grade Jordanian children?  

2- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ                                                                                                                     

significantly at 0.05 level of significance according to gender? 

3- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ significantly 

at 0.05 level of significance according to geographical regions? 

4- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ significantly 

at 0.05 level of significance according to location (urban, rural)? 

5- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ significantly 

at 0.05 level of significance according to kindergarten enrollment? 

6- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ significantly 

at 0.05 level of significance according to the kindergarten type? 

7- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ significantly 

at 0.05 level of significance according to family income? 
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8- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ significantly 

at 0.05 level of significance according to father's education? 

9- Does the level of school readiness of first grade Jordanian children differ significantly 

at 0.05 level of significance according to mother's education? 

10- Is there a significant correlation between school readiness of first grade Jordanian 

children and family size? 

11- What percentage of children who had shown " special skills" in the areas of reading, 

writing, art, music, sports, and solving problems in a creative way?  

12- What characteristics of children who have special problems, and what is the level of 

readiness to learn for them. And are there a significant differences at α = 0.05 in the 

level of readiness to learn between them and the children who do not have special 

problems? 

  

   The population of the survey consisted of all Jordanian children enrolled in the first 

basic grade during the scholastic year 2009/2010, and the sample size amounted to 4242 

boys and girls were selected randomly from 200 schools from different schools in the 

Kingdom. Gender (male, female), location (rural, urban), region (North, Central, South), and 

kindergarten type (government, private), and the type of school were considered as 

sample's strata.  

 

   Data was collected during the second semester of the academic year 2009/2010, 

through teachers of the first basic grade schools who had been trained and giving them 

guidance through group of supervisors who were trained in the National Center for Human 

Resource Development. Encoded data was scored through McMaster University as well as 

the five domains' scores of early childhood were calculated. According to this survey, the 

child is not ready to learn if he gets the score less than or equal to percentile 10 on one or 

more of the EDI's domains, cosecuantlly. The results showed that 73% of children have 

ready to learn, as it turned out that 27% of children do not have ready at one or more of 

the EDI domains (vulnerable), the results showed that the highest percentage of non-

ready to learn was on physical health, it reached 12.8%, followed by percentage on 

emotional maturity (11.8%).Moreover, the results showed that the highest proportion of 

children who are in the level of risk (at risk) for their readiness to learn was in the 

physical health and communication skills and general knowledge domains by 18.4% for each.  
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   As well as, the results showed that the percentage of males who are not ready to learn 

from first basic grade children enrolled in Jordan schools was 30.2% compared with a 

percentage of 23.6% of females. The differences between the estimates 'means of 

females and the estimates' means of male  were statistically significant at α= 0.05 at all 

EDI domains, the results showed  that the proportion of children who do not have ready 

to learn in the South reached 29.9% compared with 26.8% in the center and (26.5%) in 

the north, and the results showed no statistically significant differences between the 

estimates' means of children of the North, center and south children at the five EDI 

dimensions except the  social skills domain which showed differences for the benefit of 

South children. At the location level (rural, urban) results showed that the proportion of 

children who are not ready to learn from the rural's children was 29.3% compared with 

25.2% of the urban's children, and the differences between the mean estimates of 

urban's children and the mean estimates of rural's children were statistically significant 

at α=0.05 except at physical health domain. With regard to kindergarten enrollment, the 

results showed that 49.2% of children who were not enrolled in kindergarten do not have 

ready to learn, compared with 22.3 % of children who entered kindergarten. Moreover, 

the results showed a statistically significant differences between the estimates' means of 

children enrolled kindergarten and estimates' means of  the children who are not enrolled 

kindergarten at all EDI's dimensions for  the benefit of children enrolling kindergarten, 

and the results showed that 27% of children who enrolled the governments' kindergartens 

is not ready to learn, compared with 20.7% of children who were enrolled in private 

kindergarten and the differences in estimates' means were statistically significant at α = 

0.05 at  all dimensions of the instrument except at emotional maturity domain for  the 

benefit of children who are enrolled in private kindergartens.  

   The results indicated that the level of readiness to learn increases with greater family 

income, where the percentage of children who are not ready to learn from a group of 

children who are descended from families earning less than 299 dinars (34.4%) compared 

with 22% for children who come from families with income between (300-599) dinars and 

15.6% for families whose income ranged between (600-899) dinars and 17.5% for families 

earning more than 900 dinars, as does the results showed a statistically significant 

differences at α = 0.05 between the estimates' means of children at all dimensions of the 

instrument according to the level of income. As the results indicated that the level of 

readiness for learning increases with greater level of father's education and mother's 
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education, as the proportion of children who do not have ready to learn with father's 

education level "illiterate" accounting for 58.5% and the percentage of children who are 

not ready to learn with mother's education level "illliterate" was 58.7%, compared with 

17% of the university father's education and 15.7% for the  university mother's 

education, as well as the results showed that the differences between the estimates' 

means of children at all dimensions of the instrument by level of education were 

statistically significant . 

     The correlation between family size and readiness to learn was negative and significant 

at all dimensions of the instrument. With regard to distinguish children, the results 

showed that 15.3% of the children appeared to have distinguished characteristics in 

reading& writing and / or arts, music and / or sports, and/or problem solving, results also 

showed that children who have problems such as: audio or visual disabilities and/ or speech 

problem and/or learning difficulties and/or emotional and behavioral difficulties have less 

readiness level than other children. 

  

   Based on the above mentioned results, the study recommended expansion of the 

establishment of public kindergartens and encourage the private sector to establish 

private kindergartens as well as the expansion programs of early childhood, especially in 

remote areas, and enhance family involvement in these programs .Attention to families 

with low income should be focused and expanded. Remedial plans for children who have 

special problems should be implemented, as well as school should be enabled to deal with 

them and improve their psychological and cognitive abilities. Moreover efforts to equip 

schools with  the necessary educational services, especially technology to enhance the 

capacity of the innovator children must be made  . 

In addition to that MoE should implement a comprehensive training program for 

kindergartens teachers and supervisors .Moreover, a professional standard 

should be developed and a follow-up system through the provision of national 

indicators for all aspects of early childhood programs should be improved. 
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 ولالفصل األ
 وأهميتهاالدراسة  خلفية

 مقدمة

أن الددددول التدددي اسدددتطاعت اسدددتثمار  إذيعتبدددر رأس المدددال البشدددري عددداماًل هامدددًا فدددي التطدددور والتقددددم 
، وقد دفعت هذه الظاهرة العديد من الدول ينًا ملحوظقو وتف زاً ميل جيد أظهرت تمواردها البشرية بشك

إلددى تشددجيع مؤسسدداتها علددى اسددتخدام التخطدديط االسددتراتيجي لقضددايا تنميددة المددوارد البشددرية بطريقددة 
يظهدر تغيدرًا أن  شدأنه األمدر الدذي مدنكفاءة وفاعلية منظومة الموارد البشرية لدديها  تسهم في تعظيم

يجابيًا في نواحي ملموس وقد بدأ  االقتصادية واإلجتماعية على المستوى الفردي والجماعي.الحياة ًا وا 
علددى تحسددين فدددرص التعلددديم عليدده فددي العمددل ن و والقددائم بدده نو والمهتمددفددي قطدداع التعلدديم  نو لبدداحثا

لبشدرية مدن الكدوادر افي تأهيل وتددريب مخرجدات النظدام التعليمدي للمساهمة بجميع مراحدله وفدروعه 
 لحاجات ومتطلبات التنمية اإلقتصادية.استجابة 

بتعظيم فرص تنمية  الدول في سياق اهتمام الطفدولة وخاصة المبكرة منهاجاء االهتمام بمرحلة 
تربويين في حيث استحوذت شريحة األطفال على اهتمام الباحثين والمفكرين ال ،الموارد البشرية

كيفية اكتساب األطفال لمعارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم في  معرفةاألردن والوطن العربي من حيث 
األدوار الحيوية التي  فهم من المهم في اآلونة األخيرة أصبح ، كماالسياق األسري والمجتمعي

من مجال في كل هم وقدرات األطفال مهاراتتلعبها خبرات الكبار وثقافتهم واستجاباتهم في تشكيل 
ومع نهاية السبعينات، أصبح ُينظر إلى البرامج المعنية بالطفولة . مجاالت تطور الطفولة المبكرة

المبكرة أكثر فأكثر على أنها مسألة تتجاوز نطاق التعليم النظامي. وازداد التركيز على مسألة إعداد 
نهج شامل لمعالجة قضية الطفولة المبكرة من منظور إقامة بيئة مؤاتية لتعلم الطفل وتمكينه من 

الرعاية والتربية في مرحلة وأفضى ذلك في نهاية المطاف إلى ابتكار مصطلح "، اتيالتعبير الذ
" لوصف األنشطة الموجهة إلى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وكان ذلك في الطفولة المبكرة

تحت رعاية  1981المشاورة الدولية بشأن التعليم قبل المدرسي، التي عقدت في تشرين الثاني 
 اليونسكو. 

بأن الدعم الفاعل  2010 هذا العامل العالمي للتعليم سبوعاألخالل وقد أكدت منظمة اليونيسيف 
للتعليم الجيد وتمكين األطفال الضعفاء في البلدان الفقيرة من االلتحاق بالمدارس هو استثمار 

سبوع في ذلك األ دعا مناصرو التعليمكما ،  ضروري لحماية حقوق األطفال وتعزيز ازدهار الدول
فرص يركزاألسبوع العالمي للتعليم على تعزيز حيث  زيادة التمويل المخصص لهذا القطاعإلى 
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واالضطرابات االقتصادية كوسيلة  توفير التمويل المناسب للتعليم الجيد حتى في أوقات األزمات
 لتعزيز التنمية المستدامة لألفراد والمجتمعات

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

ا طالبدت بده المدنظمات الدولدية االهتدمام بالدتربية المدبكرة م ومدن أهدم األدلدة عدلى حجدم وعدمق
ضرورة تقديم ما أطلق كثير من دول العدالم مدؤخدرًا من في واألجهزة المسؤولة عن التربية والتعليم 

" لألطفال دون سدن الثالثة، Quality Eadeau Care"بالرعاية التربوية ذات الجودة العاليةعليه "
وكذلك المطالبة بضرورة جعل مرحلة رياض األطفال مرحلة إلزامية وجزءًا ال يتجدزأ مدن السلم 

ددول الفي ص ام وبشدكل خالتعليمي وهدو ما طبدق بالفعل فدي كثير مدن دول الدعالم الدمتقد
الل األعوام القليلة الماضية. وقد قامت هذه الدول بالفعل بجهود مكثفة اإلسكدندنافية وبدريطانيا خ

لوضع واعدتماد منهج قومي موحد لمرحدلة رياض األطفال يسعى لتنمية األطفال تنمية شامدلة 
  من التعليم االبتدائية إعدادهم لدخول المرحلةمن أجل تدلف جوانبدهم دي مخمتكاملة وف

blog.com-http://cfijdida.over. 

 

   :منو األطفال وتطورهم

األنماط التي طبيعة تضاعفت المعلومات خالل السنوات العشر األخيرة حول تطور البشر و 
  ال يبدؤون بالتعليم حتى قبل أن يولدوايتعلمون من خاللها،حيث بات من المعروف حاليًا أن األطف

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

 أهميدةمدن عمدر الطفدل  الخمسدة األولدى أن للسدنوات (Janus and others, 2007)ماجدلينا جانس ترىو 
الطفددل  ، ممددا يترتددب عليدده تحديددد مسددتوىواالنفعاليددةوتطددور قدراتدده الطبيعيددة  فددي نمددو دماغدده خاصددة

األكددداديمي وتحصددديله المدرسدددي، وذلدددك علدددى اعتبدددار أن األطفدددال بطبيعدددتهم وفطدددرتهم يولددددون وهدددم 
مستقبلين ومستعدين للتعلم ، لذا فإن الطريقة التي تتم من خاللها عملية بنداء دمداا الطفدل وبرمجتده 

الم من حوله وفدي منذ الوالدة لتخزين معلوماته واسترجاعها وتوظيفها تؤثر في تشكيل فهم الطفل للع
 .طريقة تفاعله معه

 اجتماعيًا وانفعاليًا:و ذهنيًا حة سريعة عن كيفية نمو الطفل وتطوره جسديًا و وفيما يلي لم

 

 

http://www.unicef.org/arabic/media/24327_53414.html
http://www.unicef.org/arabic/media/24327_53414.html
http://cfijdida.over-blog.com/
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 التطور الجسدي  Physical Development 

في اتجاهات مختلفة، ومن الضروري أن يدرك  عند الوالدةالجسدية يطور األطفال قوتهم 
في  استخدامهاومراحل تطور العضالت عند أطفالهم وصحة الجسم و  الكبار والمعلمين آلية

 متابعة الطفل وتنشئته مما يعظم فرص نجاحه المستقبلي في القراءة والكتابة والحساب. 

 الرأس ثم الجسم ثم األرجل ثم األقدام() من األعلى لألسفل تتطور القوة الجسدية عند الطفل
، (لى الذراعين والرجلين ثم إلى اليدين واألقدام واألصابع)من الجذع إومن الداخل إلى الخارج 

كما ويطور األطفال قوتهم من العضالت الكبيرة المسؤولة عن القفز والركض والتسلق إلى 
، ومن الضروري أن يهتم األبوين العضالت الصغيرة والتي تساعد على الرسم والتلوين والقص

على تقوية العضالت الصغيرة والكبيرة أثناء تطور  والمعلمة باألنشطة والفعاليات التي تساعد
 . learn.html-http://www.gdrc.org/kmgmt/learning/child الطفل

 ذهنيالتطور ال  Mentally Development 

طفال بدماا مستعد ومتعط  للتعلم، ويشبه دماا الطفل جهاز الحاسوب وتكون لديه يولد األ
نضعه فيه وعلى األسلوب الذي نعلمه من خالله على  لى ماالقابلية للتطور باالعتماد ع

 معالجة وتخزين واستخالص المعلومات التي نقدمها له.

آلية تطور بحيث أن ويرى العلماء أن للخبرات المبكرة تأثير ملموس على طريقة تطور الطفل 
من الوالدة  يقدمها له المحيطون بهاألنماط التعليمية للطفل تتحدد بنوعية وكمية األنشطة التي 

األطفال يكتسبون مهاراتهم اللغوية ومهارات حل وحتى سن العاشرة، وال شك في أن 
 وانغماسهم مع بيئتهم هملتفاعلنتيجة والتفكير اإلبداعي  المشكالت

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

 جتماعيالتطور اال  Socially Development 

ير اإلحساس بالنفس ومن ثم اإلحساس باإلنتماء، كما ويتطور اللعب عند يبدأ األطفال بتطو 
ثم  )ولكن ليس معهم(األطفال بشكل تدريجي من اللعب المنفرد إلى اللعب بجانب اآلخرين 

،وفي أثناء  اللعب مع اآلخرين دون المشاركة ومن ثم اللعب والمشاركة وأخيرًا اللعب المنظم
 ى احترام حقوق اآلخرين والتعاطف معهماألطفال القدرة علر ذلك يطو 

learn.html-http://www.gdrc.org/kmgmt/learning/child.   
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  نفعاليالتطور اال  Emotionally Development 

يتعلم األطفال أثناء نموهم أنهم ليسوا مركز الكون وأن باستطاعتهم التعامل والتواصل مع 
هم ، وعندما يلتحق األطفال باآلخرين أو عدم الثقة لثقة باقيمة اآلخرين وعندها تتطور لديهم 

والتكيف مع  عنهم واالستقالل عن الوالدين االنفصالعدة أشياء كيتعلمون إنهم بالروضة ف
البيئة المدرسية من خالل المشاركة في األنشطة المدرسية وتبادل األدوار مع زمالئهم وهم 

 م بأنفسهم.خالل ذلك يتعلمون ضبط انفعاالتهم ويطورون ثقته

في  وينمو فيها األطفال تطورالتي ي طريقةلل في المدرسة والمعلمين في البيت فهم اآلباءإن 
مما  مع المثيرات المحيطة بهم تفاعلهمو  تعلمهمفرص  تعظيم فيأكبر األثر له المجاالت كافة 

والمرض بة الفقر التنمية المستدامة ومحار تحقيق متطلبات رفد المجتمع بأفراد قادرين على يسهم في 
وهم مستعدين للتعلم ولكن ليسوا جميعا يصلون األطفال يولدون  معظميعتقد الباحثون أن ، و والجوع

منتدى التربية فقد وضع  التعليم ونظرًا ألهمية المدرسة وهم بنفس الدرجة من االستعداد للتعلم،
ي مرحلة الطفولة يهدف إلى زيادة العناية والتعليم ف إطار عمل، 2000،عام العالمي في دكار

تحسين محو األمية لدى و تحسين فرص تعليم الشباب والكبار؛ و التعليم االبتدائي للجميع؛ و  المبكرة؛
   . جوانبالجميع في  تحسين نوعية التعليمو المساواة بين الجنسين؛ و ؛ %50الكبار بنسبة 

 للتعلماألطفال استعداد 

من  School Readinessأو االستعداد المدرسي  Readiness to Learnيعتبر استعداد األطفال للتعلم 
والتي هي في  األطفال في مرحلة الطفولةكونها يالتي خبرات التي تعكس طبيعة ال المؤشرات الهامة

تجاهلها، ويمكن أن تكون التي ال يمكن  والمتغيرات مجملها ناتجة عن تأثير مجموعة من العوامل
أو  هذه العواملبعض   بينتفاعالً تمثل إجتماعية وأحيانًا هي إما بيئية أو طبيعية أو أسرية أو 

 . جميعها

على تطوير قادرًا الجهاز العصبي للطفل الحالة التي يكون فيها ويدل مفهوم االستعداد للتعلم على 
مستعدًا للتعلم  الطفل يعتبرلذا  ،اعتمادًا على الخبرة التي يتلقاهاومسارات عصبية متنوعة مهارات 

المفهوم األضيق وهو االستعداد للمدرسة يأتي تكونه في الرحم، وعلى العكس من ذلك  حتى أثناء
لمتطلبات المدرسة بحيث يكون لديه خصائص وقدرات يركز على مقدرة الطفل على االستجابة ل

والقدرة على مسك القلم والتعبير عن  حوله ومهارات متنوعة كالفضول وحب اإلطالع على العالم
القدرة على تذكر األشياء واتباع  ماج مع زمالئه والعمل واللعب معهم باإلضافة إلىواالندحاجاته 

وغيرها من القدرات التي تجعل األطفال يستفيدون من األنشطة التعليمية التي  األنظمة والقوانين

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147a.pdf
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 تقدمها لهم المدرسة
http://www.offordcentre.com/readiness/files/2008_05_29_Guhn_Janus_Hertzman_2007.pdf.     

ألندددده يتضددددمن  Multidimensional Constructويعتبدددر االسددددتعداد المدرسددددي تركيددددب متعدددددد األبعدددداد 
يقصددد ، و( (Dubois, Lemelin, Boivin, Dionne, 2007مظدداهر التطددور المعرفددي والسددلوكي واالنفعددالي

باالستعداد العام للتعلم المدرسي بلوا الطفل المستوى الالزم من النضج الجسمي والعقلدي واالنفعدالي 
ويتأثر هذا االستعداد بما يوفره المنزل والمجتمع للطفدل  .عي الذي يؤهله لاللتحاق بالمدرسةواالجتما

عدددض المدددربين ان المنددداهج بموضدددوعاتها المختلفدددة ، ويدددرى ب ،مدددن فدددرص الكتسددداب خبدددرات مناسدددبة
والكتب المدرسية بمادتها وطريقة عرضها ، واساليب التقويم المختلفة ، كلها تعد مشتركة فدي انجداح 

ندددواع الخبدددرات التعليميدددة التدددي تهيؤهدددا المددددارس أعمليدددة الدددتعلم ،امدددا المسدددؤولية المباشدددرة فتقدددع علدددى 
،  األطفددددالليميددددة تلتفددددت الددددى مسددددتوى االسددددتعداد للددددتعلم لدددددى لطلبتهددددا ، ذلددددك ان تددددوفير خبددددرات تع

وتخاطب حاجداتهم واهتمامداتهم العقليدة ،انمدا يسداعد كثيدرا علدى اضدفاء معدان قويدة علدى مدا يكتسدبه 
 الخبرات .  ذهمن تعلم نتيجة مرورهم به األطفال

 
 كاديمية الوطنية للعلوملأل التابعو  (National Research Council:NRC) الوطنيالبحث مجلس وقد قّدم 

 A)كرة الطفولة المببرامج لتطوير  دليلهفي  National Academy of Science:NAS))في واشنطن 

Guide to Early Childhood Development)  للتعلم يمكن للمعلم أن يطبقها في أساسية ثالثة مبادئ
 التدريس بشكل مباشر، وهي:

 رًا لذا فإنه ينبغي أن تركز استراتيجيات التعليم على يطور األطفال المفاهيم واألفكار مبك
 الموجودة لدى الطفل.والمفاهيم ربط التعليم الجديد باألفكار 

  بطريقة كل من مهارات الطفل ومفاهيمه وتعزيز يجب أن تعمل بيئة التعلم على إثراء
ذ معايير في مواقف حياتية حقيقية، لذا يفترض أن تؤخ تجعله قادرًا على توظيف المعارف

 األداء بعين االعتبار أثناء التخطيط. 

  يحتاج األطفال إلى عناية ورعاية وتوجيه حتى يتعلموا كيفية ضبط تفكيرهم ليكونوا قادرين
أن يتضمن التخطيط استراتيجيات تشجع على ويفترض التعلم وكيف يتم ،  معنىعلى فهم 

ويدرك  .جاهاتاالتمهارات التفكير لدى األطفال و كل من تطوير وتنمية 
األطفال إلى بيئات اجتماعية نشطة وغنية برعاية المعلم/المعلمة حاجة المعلمون/المعلمات 

في التعلم والتعليم والتي ترى أن المعلم يلعب  Vygotskyوعطفه،وبأخذ نظرية فيجوتسكي 
 بدفع الطفل نحوزيادة تعلم الطفل باستخدام سلوكات واسترايجيات متنوعة  دور متكامل في

 http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde االكتشاف واالبداع

http://www.offordcentre.com/readiness/files/2008_05_29_Guhn_Janus_Hertzman_2007.pdf
http://www.offordcentre.com/readiness/files/2008_05_29_Guhn_Janus_Hertzman_2007.pdf
http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde
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بحيث طبيعية لتفاعل الفرد مع بيئته  ان التطور المعرفي للفرد هو نتيجة (Piqget) يرى بياجيهو 
من ) ة من عمر الطفلويسمي بياجيه هذه المرحل ،التفاعل يتعلم الفرد من خالل هذايمكن أن 

غير بطريقة يتعامل مع البيئة وتتميز بأن الطفل  تمرحلة ما قبل العملياب (الثانية حتى السابعة
تقليد بعض الطفل ايضا  كما ويستطيعالمؤثرات البيئية ،  الكلمات والرموز لتمثيل ويستخدممباشرة 

يتمكن التي لتصوير( والرمزية ذا مرحلة التمثيل )اإامه قبل ساعات، فهي مأاالفعال التي جرت 
الطفل  ، اال ان واستخدامها في وقت آخرن االمور يخز تمن تمثيل االشياء عقليا ، و خاللها الطفل 

  .ال يستطيع ان يحل عددا من المشكالت التي تبدو بديهية للكبار بنفس الوقت

اءة والكتابدة والحسداب من المجدي التعرف إلى كيفية تطور المهارات األساسية لددى الطفدل فدي القدر و 
فددي تحسددين تحصدديلهم األكدداديمي عمددر األطفددال مددن سددتغالل السددنوات األولددى حتددى يتسددنى اوذلددك 

 ويمكن إيجاز مراحل تطور القراءة والكتابة والحساب كما يلي:، مستقباًل وزيادة قدرتهم على التركيز
 

 مهارات القراءة  

الكبار  ةساعدنه ماألمر الذي من شأتتطور مهارات القراءة لدى األطفال بشكل تدريجي 
على استغالل ذلك في تعليمهم، فأواًل يبدأ الطفل بتطوير حب الكتاب بنفس مرحلة تطوير 

تتبع الكلمات تتطور لديه القدرة على  وبعدهاقدرته على التآزر البصري الحركي، 
أن  حتى يدرك الطفل بتمييز الحروف المفردة وبعد ذلك يبدأوالصفحات في الكتاب 

 وذلك الجملوأن الحروف تكّون الكلمات ال تتغير من يوم آلخر وأنها تتكون من حروف 
تتحسن على القراءة من الجدير بالذكر أن قدرة األطفال و  ،  حتى تتشكل لديه اللغة

 على التغذية الراجعة ممن حولهم من الكبار. مباستمرار حصوله

 كتابةمهارات ال 

ية النطالقة مهارات الكتابة عند الطفل مما يعني أن علينا تعتبر مهارات الرسم هي البدا
تشجيع األطفال على الرسم حتى تقوى عضالتهم الصغيرة التي تساعدهم على السيطرة 
على أدوات الكتابة، وكما هو الحال في القراءة يحتاج الطفل الى الرعاية والمتابعة 

الرسم على جدران المنزل أو دفاتر قد يبدأ ب هوالتشجيع حتى ينطلق في الكتابة خاصة وأن
وك وهذا من شأنه لوكتب إخوانه الكبار مما يدفع األم أحيانًا إلى معاقبته على هذا الس

 تثبيط الطفل عن الرسم ومن ثم الكتابة.
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  الحسابمهارات 

تتطور مهارات الحساب عند األطفال بالممارسة مما يعني أن على المربين استثمار 
ويبدأ األطفال بالعد بطريقة ذلك.وير هذه المهارات وتشجيعه على تطلاستعداد الطفل 

وهو ما يسمى بعد األشياء في مجموعات ن يبدؤو وعندها العد  أهميةعشوائية حتى يدركوا 
، وتتابع تطور مهارات الحساب لديهم بإضافة األجسام أو طرحها من "مالعد المنظّ "

، وبعد ذلك يبدأ لشكل والحجم واللون المجموعة ثم يصنفون األشياء ويرتبونها حسب ا
 التقدير والتنبؤ وتكوين األنماط.مهارات األطفال باالستمتاع بتعلم 

ومن الجدير بالذكر أن عملية تطوير مهارات الحساب السابقة عند األطفال تتم ببطئ 
الممارسة حتى يصبح الطفل في النهاية قادرًا على تمييز التدريب و وتتطلب الكثير من 

 عداد ودالالتها وكتابتها باألرقام والكلمات. األ

  

 تشدتركعالميدًا  مختلفدة مقداييسباسدتخدام يدتم للدتعلم  األطفدال سدتعدادااس يدقأن عليه ومن المتعارف 
هدذه  تتكدون، حيدث  تطور الطفدلتعتبر في مجملها مؤشرًا لرئيسة  خمسة مجاالت عامةجميعها في 

كدل مجموعدة مدن الفقدرات فدي  تعبدراالت متنوعدة بحيدث تتوزع فدي مجدمن مجموعة فقرات  المقاييس
 وفيما يلي استعراض سريع لتلك المجاالت الرئيسة:،  في ذلك المجال عن تطور الطفل مجاٍل ما

 
 Physical Health and Well-being                        الجسمية: ة الصح -0

 ضافة إلى الصعوبات التي يواجهها باإله في تطورالويغطي هذا المجال الوضع الصحي للطفل و 
 هاوبعد هاوأثناء الوالدة ويتضمن القدرات الجسمية والظروف التي تعرض لها الطفل قبل كما ،الطفل

 .غير المناسبة أو المطاعيم سامةاللمواد ا لبعض مثل التعرض

 
 Social Development                                      :   اعيالتطور االجتم -0

من ناحية  مع البيئة المحيطة بهويشير التطور االجتماعي لدى الطفل إلى قدرته على التفاعل  
مثل  أن يتطلب استعداد الطفل للتعلم امتالكه لبعض المهارات االجتماعية من الطبيعياجتماعية ف

 ة الطفلقدر  كما ويشير التطور االجتماعي إلى،وأهله والناس من حوله  ه وزمالئهأقرانمع  هتعاون
 (.AlHassan, 2007)لعبة جماعية نشاط ما أوأثناء القيام بدوره  أخذعلى 

 Benson( وبنسون ) Guerra and Schultz, (2001)وقد أشارت الدراسات التي قام بها غيرا وسشلتز )

هو  (وأنماط التفكير )المهارات المعرفية لتطور العقلياأن (  Bowman (1994) ( وبومان) (1995)
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من المعروف أن اللغة هي أداة هامة في عملية تعلم التفكير مما و ، نتيجة للتفاعل االجتماعي 
إذا كانت فرصة األطفال لتعلم اللغة وتنظيم االدراكات وتطوير عمليات التفكير المعرفي  أنه يعني

 .http://www.education.vic.gov.au.htmمحدودة فإن قدرتهم على التفكير المستقل ستتأثر سلبًا  

 Emotional Development                                    االنفعالي: التطور  -2
دراك مشددددداعر اآلخدددددرين  علدددددى إدراكالتطدددددور االنفعدددددالي  يددددددل الطفدددددل لنفسددددده وقدرتددددده علدددددى فهدددددم وا 

 مؤشرًا للتطور االنفعالي له. على التعبير عن مشاعره وتفسيرها ة الطفلقدر  كما وتعتبروانفعاالتهم، 
نمدا علدى  ات التي يقدمهاستجاباالوالشك في أن  الكبار ال تؤثر فقط على التعلم المعرفدي لألطفدال وا 

كفايات األطفال االجتماعية االنفعالية ) العالقة مع األقران والعالقة بدين المعلم/الطفدل(. وقدد كشدف 
فدي عالقدتهم مدع المعلدم/  كيدف أن األطفدال الدذين يشدعرون(  Howe and Smith (1995)هداو وسدميث )

باألمدددان االنفعدددالي العددداطفي سيسددتخدمون ذلدددك فدددي اكتشددداف الصددف واالنددددماج فدددي اللعدددب  المعلمددة
 والتعلم وتنظيم االنضباط الذاتي والعالقات مع األقران.

 
 Language and Cognitive                            التطور اللغوي والمعرفي  -4

مدن خدالل  لددى الطفدل اسدرائية والتدي تقددالقدتطدور مهدارات يتضمن التطور اللغدوي التطدور اللفظدي و 
تتمثدل فدي قدرتده علدى التعبيدر التدي و  مهارات االستماع والكالم واستيعاب القصدص ومهدارات الكتابدة

 عن أفكاره من خالل الرسم وتمييز الحروف المتشابهة.

 ويفسر بياجيه النمو المعرفي على اساس عمليتين ، هما :
العالم المحيط به في . ويقوم الفرد في العملية االولى بفهم واستيعاب االشياء االستيعاب والتكيف

في العملية أما  ،و يدمجها في بنائه العقلي او التركيب الموجود لديه أهنه ذجا في ذيكون لها نمو و 
وتكييف هذا النموذج طبقا للخبرات التي يمر بها ليواجه بهذا التعديل متطلبات  يقوم بتعديلفالثانية 

ه الصورة عندما يتعرض هذويعدل  عداديق االستيعاب يكون الطفل صورة لألالبيئة ، فمثال عن طر 
 للكسور واالعداد السالبة واالعداد الحقيقية.

هددو تطددور كيفددي فددي اسدداليب التفكيددر فددالتطور المعرفددي لدديس تطددورا كميددا فددي الدرجددة االولددى ، بددل 
، حيددث يشددعر الطفددل امددام بعددض مختلفددة ووسددائله، وهددذا التطددور يخضددع لتتددابع متدددرج فددي مراحددل

المواقدف ان انمداط التفكيدر التدي يكدون قدد بلغهدا ال تسدعفه بمعالجدة مرضدية لهدذه المواقدف ، فيحداول 
فرة االبيئدة التفكيريدة المتددو  الدمداج فديتجربدة انمداط تفكيدر جديددة ال يكدون قدد اسدتوعبها بعددد الدى حدد ا

 .لديه
 
 

http://www.education.vic.gov.au.htm./
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 General Knowledge & Communication Skills تطور مهارات التواصل والمعارف العامة  -5
 
وتفهدم شير تطدور مهدارات التواصدل لددى الطفدل إلدى امتالكده القددرة علدى التفاعدل مدع األفدراد حولده ي

علدى التعبيدر  قددرة الطفدل وتدلكما  المدرسة ، في ء لهزمال في األسرة أو معه كانوا سواءمشاعرهم 
.أمدا تطدور تطدور مهدارات التواصدل لديده مسدتوى بطريقة سليمة وواضدحة علدى  عن حاجاته ورغباته

حولددده فدددي العدددالم واألشدددكال  التدددي تحددددث المعرفدددة لددددى الطفدددل فدددتعكس اهتمامددده بدددالظواهر الطبيعيدددة
 والكائنات الحية األخرى.

 

 دراسات ذات صلة

هناك العديد من الدراسات التي أجريت حول تطور الطفولة المبكرة ومدى استعداد األطفال للتعلم 
إلى قياس قدره أداة التي هدفت  (Guhn et al., 2007)دراسة تمهن وآخرون  خالل تلك المرحلة منها

ن على قياس االستعداد المدرسي بشكل مشابه لدى المجموعات المختلفة مة الطفولة المبكر 
األطفال. هذا وتم استخدام نموذج االنحدار اللوجستي للكشف عن دالة المعلومات المميزة كطريقة 

طفل لمقارنة األداء بين  40000وقد اشتملت الدراسة على عينة من  للكشف عن التحيز في الفقرة.
 . لعرقالمجموعات حسب متغيرات الجنس، واللغة ، وا

، أو الجنس باستثناء فقرة العرقحسب متغير  ستعدادفروق في االال يوجد  هأن الدراسة نتائجأشارت 
واحدة في متغير الجنس؛ حيث كان الذكور أكثر مياًل من اإلناث في األداء على هذه الفقرة كما 

قد حصل من اإلناث. أما على بعد اللغة ، ف عدوانيةأكثر بذلك ليكونوا الفقرة معلومات دالة ها تقدر 
قل على الفقرات المتعلقة ببعد اللغة والتواصل. ولكن لم تظهر فروق على تقدير أ علىاألطفال 

   الجسدي.البعد االنفعالي أو االجتماعي أو 
 

 إلى التنبؤ هدفتطولية  دراسة( Forget-Dubois et al., 2007) دوبايس وآخرونأجرى فورتمت كما 
تمد على تقدير معلمي الرياض بالتحصيل المدرسي المبكر باستخدام أداة التطور المبكر التي تع

للنمو الجسمي، واالجتماعي واالنفعالي والمعرفي. وقد تم جمع البيانات عندما كان األطفال في 
رياض األطفال وفي السنة الالحقة، كما تم مقارنة القيمة التنبؤية ألداة التطور المبكر مع اختبار 

معرفية .وأظهرت نتائج الدراسة أن أداة االستعداد المدرسي المباشر ومع بطارية االختبارات ال
 المدرسي.% من التباين في التحصيل 36التطور المبكر فسرت لوحدها 
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إلى دراسة العالقة بين البيئة فقد هدفت  (Lapointe etc., 2007) دراسة البوينت وآخرون أّما
، لقياس 2001ام تم استخدام بيانات المسح األسري الكندي لعسي ،إذ المحيطة واالستعداد المدر 

تم  المدرسي حيثلقياس االستعداد  (EDIكما تم استخدام أداة التطور المبكر ) المحيطة،البيئة 
 2000/2001أداة التطور المبكر من أطفال الرياض في العام الدراسي  باستخدامجمع البيانات 

تائج التحليل أن لتحليل البيانات.أظهرت ن( HLM) النمذجة الخطية الهرميةاستخدام منحنى تم و 
بينت النتائج أن أبعاد و خصائص البيئة المحيطة ترتبط مع مخرجات استعداد األطفال المدرسي 

عاماًل،  13 أصل عوامل من 8-2 خاللتم التنبؤ بها بشكل دال إحصائيًا من  أداة التطور المبكر
، Aboriginal Statusالدخل، التعليم، اللغة، العرق  ،البيئة األسرية: ضمن تصنفوهذه العوامل 

  المنزل.، معدل البطالة، العمل المنزلي/ وجود خدم في المهنة
 

إلى التعرف على  الخصائص  دراسة هدفت( Janus and Offord, 2007)جانس وافرورد وأجرى 
لم، من خالل تنفيذها على السيكومترية لمقياس الطفولة المبكرة لقياس استعداد األطفال للمدرسة/للتع

م التحليل العاملي للتأكد من صدق أبعاد المقياس األولية التي تألفت من بعد ااستخدإذ تم عينتين 
النمو المعرفي، والمعرفة و ، اللغة والتواصل، يالصحة الجسمية، الكفاية االجتماعية، النضج االنفعال

صدق طفل روضة. وأظهرت نتائج التحليل العاملي  16000عينة الدراسة من  تالعامة. وقد تألف
، يالعوامل الثالثة األولى وهي: بعد الصحة الجسمية، بعد الكفاية االجتماعية، بعد النضج االنفعال

وبالتالي بكر ،كما تم استنباط عاملين آخرين جديدين ظهرا في النسخة النهائية من أداة التطور الم
الكفاية االجتماعية، بعد  فقد تألفت األداة النهائية من المجاالت التالية: بعد الصحة الجسمية، بعد

 وتمتعتبعد النمو المعرفي واللغوي، وبعد مهارات التوصل والمعرفة العامة. و النضج االنفعالي، 
  األخرى.مستوى جيد من الثبات مقارنة مع األدوات باألبعاد النهائية 

وجود أظهرت النتائج  حيث طفل،( 82كما تم تجريب هذا األبعاد على عينة مستقلة تتألف من )
المعلمين والوالدين في تقييم لمستوى األطفال على أداة التطور المبكرة. كما تقديرات اتساق بين 

الصدق بدرجة مقبولة من ، و تمتعت بمعامل ثبات استقرار مقبولاألداة أن أظهرت النتائج 
 التالزمي، والصدق التقاربي . 

 

    Early Childhood Education in Jordan         يف األردنيف مرحلة الطفولة املبكرة تعليم ال

 
تعلدديم فددي مرحلددة الطفولددة المبكددرة دور علددى المدددى الطويددل فددي لليشددير الخبددراء والتربويددون إلددى أن 

تحسين تحصيل الطلبة وحصولهم على درجات أفضل وتحسدين مهداراتهم االجتماعيدة وزيدادة قددرتهم 
يتلقدون عنايدة وتعلديم جيددين فدي لألطفدال الدذين  على التركيز. كما أن نتائج الدراسات قدد كشدفت أن
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فرصدددًا أكبدددر فدددي إنهددداء تعلددديمهم الجدددامعي واالنددددماج فدددي المجتمدددع بطريقدددة ايجابيدددة  سدددنواتهم األولدددى
 توبندداءة، وهددذا يجعلهددم يتمتعددون بصددفات المواطنددة الصددالحة ويسدداهم فددي تقليددل ممارسددتهم للسددلوكيا

 .الشاذة أو غير القانونية
 

 (0229 – 0224لتعليم نحو اقتصاد المعرفة / المرحلة األولى )مشروع تطوير ا 
 

نظددرًا  (2003اقتصدداد المعرفددة ) نحددو فددي مشددروع تطددوير التعلدديم كددان للطفولددة المبكددرة اهتمامددًا خاصدداً 
عددادهم فدي السدنوات األولدى مدن العمدر، و  ية هذه المرحلةألهم جدوى االستثمار في تعليم األطفال وا 

في مراحل مبكدرة مدن عمدر الطفدل يسدهل  والصعوبات والحاجات الخاصة لكما أن تشخيص المشاك
المهدددارات  ضدددعفتددددني التحصددديل و مشدددكالت عالجهدددا ويجندددب الطفدددل واألهدددل والمدرسدددة والمجتمدددع 
 االجتماعية والتأخر في التطور االنفعالي والمعرفي.

 
ين وتزويددهم بالمعدارف إعدداد الطلبدة األردنيدنحدو اقتصداد المعرفدة إلدى  هدف مشدروع تطدوير التعلديم

بكفدددداءة،  ةفايات التدددي تجعلهدددم قدددادرين علدددى المشددداركة فدددي مجتمدددع اقتصددداد المعرفددددوالمهدددارات والكددد
وقدددد ، دولهمضل ألنفسدددهم ولمدددن حددددوتوظيدددف مدددا يتعلمونددده فدددي الحيددداة اليوميدددة ليصدددنعوا مسدددتقبل أفددد

لة الطفولدددة دفدددي مرحددد تدددهتحسدددين نوعينشدددر التعلددديم و تطبيدددق منحدددى متكامدددل لوزارة التربيدددة  اسدددتطاعت
منداهج األطفدال ذلك المنحدى يشمل و  ، مشروعالفي تنمية الطفولة المبكرة" "مكون  من خاللالمبكرة 

عداد وتدريب ال والبرامج المقدمة لهم قدادرين علدى التعامدل مدع األطفدال ليصبحوا علمين والمديرين موا 
وعددالج نقدداط  تياجدداتهماح وتقدددير ومراحدل التطددور لددديهم هم خصائصددهم النمائيددةدفدي هددذه المرحلددة وفدد

لتحقيدددق أقصدددى درجدددة ممكندددة مدددن الدددتعلم لهدددؤالء األطفدددال باإلضدددافة إلدددى امدددتالكهم  الضدددعف لدددديهم
معدددة ال والغددرف الصددفيةكمددا ويشددمل ذلددك المنحددى البيئددة المدرسددية  ،للمهددارات والكفايددات األساسددية 

يدة حدولهم وذلدك نهم ومدع البيئدة الطبيعمع أقدرا والتواصل بطريقة تشجع األطفال على التعلم والتفاعل
 ستعداد األطفال األردنيين للتعلم.دعم التحقيق الغاية العظمى وهي 

 
فدددي المشدددروع امتدددادًا لددددوره فدددي مشدددروع التطدددوير  الدددوطني لتنميدددة المددوارد البشدددرية جدداء دور المركدددز
مشدروع تطدوير التعلديم  فقدد قدام المركدز خدالل وهدو المتابعدة والتقيديم ،( 2003-1988التربوي األول )

ضدمان بتصميم وتنفيذ مجموعة من الدراسات الكمية والنوعية ل (2009-2004)نحو اقتصاد المعرفة 
انسجام نتائج تنفيذ المشروع مع الرؤية واألهداف التي انطلدق منهدا والتدي تتمثدل فدي تزويدد المجتمدع 

لمسددددتقبلية وتلبددددي متطلبددددات  بخبددددرات تعليميددددة ذات مواصددددفات تنسددددجم وحاجددددات المجتمددددع الراهنددددة وا
 التنمية االقتصادية المستدامة. 
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مددددى  إلدددى معرفدددةالتربيدددة خدددالل المرحلدددة األولدددى مدددن عمدددر المشدددروع  وزارة سدددعتوفدددي هدددذا السدددياق 

 امتالك األطفال للمهارات والمعارف والكفايات التي تجعلهم قادرين على االنغماس في أجواء التعلديم
استعداد األطفدال األردنيدين فدي الصدف األول األساسدي بشدكل عدام  تقييم ووصدف مستوىمن خالل 

التعددرف إلددى بعددض المتغيددرات التددي تددؤثر فددي اسددتعداد األطفددال للددتعلم ، مثددل  للددتعلم باإلضددافة إلددى
 .النوع االجتماعي وااللتحاق بالروضة ومستوى تعليم الوالدين والوضع االقتصادي االجتماعي

 
 The Early Years) تقدويم الطفولدة المبكدرة أداة لة األولى مدن المشدروعخالل المرحت الوزارة استخدم

Evaluation: EYE ) عددرض للمندداهج التبعددد  حدددث لهددم ذيالدد والتطوو   للددتعلم األطفددال لقيدداس اسددتعداد
فدي خمسدة مجداالت وذلدك  ،واالجتمداعيعلى المسدتوى األكداديمي والنفسدي  مبرامج التي قدمت لهللو 

  هي:

 
المراحل التالية: بتخدام تلك األداة وقد مّر قياس االستعداد للتعلم باس  

i.  تكييف، تم  0224في عام ( ومواءمة أداةEYE للسياق الثقافي واالجتماعي األردني ) وذلك
والذي تم من خالله  المركز الوطني لتنمية الموارد البشريةنفذه د المسح التجريبي الذي دبع

المركز الوطني لتنمية وبناءًا على توصيات  ،أيضًا التعرف على دالالت الصدق لها
 49تتكون في مجملها من  االداة أصبحت الموارد البشرية والمركز الوطني لشؤون األسرة

 ة.دقرة تتوزع في المجاالت الخمس السابقدف

ii.  أداة  -وبالتنسيق مع الوزارة  –المركز  ،استخدم 0224في عام(EYE)  درجة استعداد لتقييم
" بمثابة 1وقد كانت الدراسة "االستعداد للتعلم علم للتاألطفال في الصف األول األساسي 

وقد كان من أهم توصيات الدراسة بيانات الخط المرجعي للمرحلة األولى من المشروع ، 
نشاء  زيادة معدل االلتحاق في رياض األطفال من خالل االستمرار في عمليات بناء وا 

متميزة لرياض األطفال وخاصة باختيار برامج تربوية  هاودعم نوعية التعليم في الروضات
لبرامج التربوية المقدمة لألطفال، للمناطق الفقيرة والنائية لضمان تحقيق المساواة في نوعية ا

   والبيئة إدراك النفس Awareness of Self and Environment 

  اللغة والتواصل Language and Communication 

  التطور الجسدمي Physical Development 

   المهارات االجتماعية والسلوك Social Skills and Behavior 

   المهارات المعرفية Cognitive Skills 
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والحرص على االلتزام بتجهيز المدارس بكل ما يلزمها حتى تكون بيئة فاعلة للتعلم ، 
عداد األطفال بحيث يتم مراعاة الفروق الفردية بين األطفال في جميع المجاالت ،  وا 

 بطريقة تلبي حاجاتهم وتجعلهم قادرين على متابعة التعليم المدرسي في المستقبل
(AlHassan, 2004.) 

iii.  لقياس  ةباستخدام نفس األدا"  2قام المركز بتنفيذ دراسة "االستعداد للتعلم  ، 0227في عام
تداخالت التربوية التغير في استعداد الطلبة للتعلم في المجاالت الخمسة بعد تنفيذ ال

إلى بعض المتغيرات التي تؤثر في استعداد  لتعرفالمختلفة للمشروع باإلضافة إلى ا
وااللتحاق بالروضة ونوع  الجنس() مثل النوع االجتماعي في الصف األول للتعلماألطفال 
. وقد ( ومستوى تعليم الوالدين والوضع االقتصادي االجتماعيحكومة، خاصالروضة)

التحقق من أن مناهج الرياض تنسجم مع المعايير الوطنية ومع ضرورة سة بأوصت الدرا
وخاصة تلك الفئة من  لتطورهم،التباين في حاجات األطفال والمظاهر المتنوعة الالزمة 

 (.AlHassan, 2008)األطفال والتي صنفت أنها غير مستعدة للتعلم

 
في العام األساسي للتعلم  مقارنة بين استعداد األطفال في الصف( 1)ويوضح الجدول 

تقويم الطفولة )القياس الثاني( وذلك باستخدام أداة  2007)القياس األول( والعام 2004
 تبعًا الستعدادهم للتعلم إلى أربعة مستويات هي: التي تصنف األطفال  (، EYE)المبكرة 

 )على المقياس أو أحد أبعاده(. 105 : معدل عالمة الطفل أقل منغير مستعد -

 105: معدل عالمة الطفل أكبر من أو يساوي طور تطوير مهارات االستعداد للتعلم في -
 )على المقياس أو أحد أبعاده(.  205وأقل من 

)على  305وأقل من  205: معدل عالمة الطفل أكبر من أو يساوي مستعد بشكل جزئي -
 المقياس أو أحد أبعاده(.

 )على المقياس أو أحد أبعاده(. 305معدل عالمة الطفل أكبر من :مستعد بشكل كامل -
 

لمستويات استعداد أطفال الصف األول األساسي للتعلم األربعة باستخدام أداة التكرارات والنسب :0جدول
  0227و  0224( في عامي  EYE)تقويم الطفولة المبكرة 

 السنة مستوى االستعداد للتعلم التكرار النسبة

0المستوى  7 002  

0224 

0ى المستو  234 605  

2المستوى  2078 5707  

4المستوى  1281 3506  

022%  المجموع 2622 
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 السنة مستوى االستعداد للتعلم التكرار النسبة

0المستوى  6 002  

0227 

0المستوى  219 600  

2المستوى  1989 5402  

4المستوى  1458 3907  

 المجموع 2670 022
 

iv.  إلى تكييف  هدفت تجريبية تنفيذ دراسةبوبدعم من اليونيسيف قام المركز  ، 0222في عام
وإلى لتناسب البيئة األردنية ( EDI:Early Development Instrument)أداة التطور المبكر

وزارة التربية  ةرغب ، وذلك بناًء على التعرف على دالالت الصدق والثبات لهذه األداة
لقياس االستعداد للتعلم  توصية من البنك الدولي بالتحول إلى استخدام أداة التطور المبكروب

وذلك بعد أن يتم التعرف على مميزات أداة التطور المبكر وجدوى  ، EYEاداة كبديل عن 
باإلضافة إلى مدى قدرتها على قياس  استخدامها من ناحية عملية في البيئة األردنية ،

جوانب التطور المختلفة لدى األطفال في مرحلة رياض األطفال استعدادا لدخول الصف 
  .األول األساسي

الدراسة دالالت ايجابية حول قدرة األداة في الكشف عن مستويات قدمت نتائج وقد 
االستعداد للتعلم لدى عينة الدراسة،إذ توفرت لألداة دالالت صدق المحتوى وصدق البناء 
والصدق المرتبط بمحك كما تمتعت األداة بمستويات مقبولة من ثبات االتساق الداخلي 

عادة اال ستخدام أداة كما وأوصت الدراسة باختبار ، وثبات التصحيح وثبات االختبار وا 
بعد  التطور المبكر في دراسات تقييم االستعداد للتعلم التي تنوي الوزارة تنفيذها مستقبال

)عبابنة وحامد،  التوسع بإنشاء رياض األطفال في كافة مناطق المملكةها و وتنقيحتها مراجع
2008 .) 
 / (0205 – 0202)لثانية المرحلة ا مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة 
 

من اجل تحقيق  الوطنية للتعليم االستراتيجيةالخطة في اطار تنفيذ و  أطلقت وزارة التربية والتعليم
 تطوير» المرحلة الثانية من مشروع اهداف التطوير النوعي للتعلم وعلى مراحل زمنية محددة

سيس نظام وطني أتشمل تة مكونات من خمس المشروع ويتكون «اقتصاد المعرفة نحوالتعليم 
، وتطوير التعليم والتعلم، والتقييم والتطوير المؤسسي والمتابعة، للتطوير مبني على المدرسة

 ،وهي برامج الطفولة المبكرة وبرامج التعليم المهني وبرامج التربية الخاصة البرامج بعض وتطوير 
  مية.يعلالت البيئة التعلمية تحسينأما المكون الخامس فهو و 
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نحو اقتصاد المعرفة بمرحلتيه األولى والثانية قد أولى شروع تطوير التعليم ومن المالحظ أن م
اهتمامًا خاصًا للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك انسجامًا مع التوجهات العالمية والوطنية 

ادة اإلف لتعظيم فرصضرورة االستثمار في االنسان في المراحل األولى من العمر  التي تدعو إلى
   الفردي والمجتمعي. من هذا االستثمار على المستويين

 Readiness to" االستعداد للتعلم باسدتخدام أداة تطدور الطفدل "للدراسة الحالية المركز وقد جاء تنفيذ 

Learn  "  انسدددجامًا مدددع دوره خدددالل المرحلدددة الثانيدددة للمشدددروع حيدددث مدددن المفتدددرض أن يقدددوم المركدددز
 (2015 – 2010)بعة والتقييم للتداخالت التربوية المختلفة التي ستطبقها وزارة التربيدة خدالل الفتدرة بالمتا
قياس أولي في مجال االستعداد  نيسيف بمثابة و وستكون نتائج هذه الدراسة التي تنفذ بدعم من الي، 

 نددات الخددط المرجعدديبيانتددائج القيدداس وفر تددحيددث  للددتعلم للمرحلددة الثانيددة مددن مشددروع تطددوير التعلدديم
Base line Data الندداتج عددن تطبيددق األطفددال  تسددهل علددى وزارة التربيددة قيدداس التغيددر فددي تطددور التددي

 .خالل الفترة الزمنية الفاصلة بين القياس األول والقياس التالي لهوذلك التداخالت التربوية 
سدتخدام واحددة مدن الطدرق يقترح مطوروا األداة وبناًء على تجارب وخبرات دول ومجتمعات أخرى او 

 التالية لتكوين البيانات القاعدية:
 .طفالباإلضافة إلى استخدام متوسطات أداء األ Cut-off Scoresاستخدام عالمات القطع  .1
حالدة عددم وجدود بياندات سدابقة عدن  فدي Normative Cut-off استخدام عالمات القطع المعيارية .2

 أداء األفراد.
 

مسدتويات القيداس باسدتخدام أداة التطدور المبكدر والمتغيدرات التدي تتناولهدا  وباإلضافة إلى التباين في
لتحديددد درجددة اسددتعداد األطفددال للددتعلم علددى المسددتوى الددوطني، فدديمكن أيضددًا التعددرف علددى تجددارب 
مجموعة كبيرة من الدول التي استخدمت هذه األداة لمقارنة درجدة اسدتعداد األطفدال األردنيدين للدتعلم 

ثل عمرهم في دول أخرى، باإلضافة إلدى االسدتفادة مدن خبدرات بعدض الددول المتقدمدة بمن هم في م
 في دعم استعداد األطفال للتعلم.

 
 هـدف الدراسـة:    
 

على  ترغب وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونيسيف في تتبع تطور مرحلة الطفولة المبكرة
كرر لمستوى استعداد األطفال في المملكة للتعلم في من خالل القياس الدوري والمتالمستوى الوطني 

تصميم واختيار البرامج التعليمية والمناهج التي  المجاالت الخمسة التي ذكرت سابقًا وذلك بهدف
تناسب مجموعات األطفال في مدارس الريف والمدينة ومدارس أقاليم الشمال والوسط والجنوب 

هم المهارات والقدرات واالتجاهات الالزمة لتحسين ومدارس الذكور واإلناث وتساعد في إكساب
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وستعمل الوزارة على تتبع آثار برامج كما  مستوى ونوعية ادائهم في السنوات الدراسية الالحقة.
تنمية الطفولة المبكرة على تطور األطفال من خالل المعايير الوطنية لتطور التعليم 

 .(National Early Development Learning Standards:EDLS)المبكر
  

 التالية:ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة وبشكل أكثر تحديدًا 
مددا مسددتوى االسددتعداد للددتعلم فددي المدرسددة لألطفددال األردنيددين الملتحقددين فددي الصددف األول  .1

 األساسي 

في مستوى االستعداد  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2
 دى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لجنس الطفل  للتعلم ل

في مستوى االستعداد  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .3
للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى للمنطقة الجغرافية 

 )شمال ،وسط ،جنوب( 

في مستوى االستعداد  α=0005 الداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل يوجد .4
)ريف،  للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى للموقع

  مدينة(

في مستوى االستعداد  α=0005الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
ين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لاللتحاق للتعلم لدى األطفال األردني

 بالروضة 

في مستوى االستعداد  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .6
للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لنوع الروضة 

 )خاصة ، حكومية( 

في مستوى االستعداد  α=0005 الداللة ية عند مستوىهل يوجد فروق ذات داللة إحصائ .7
للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى دخل 

 األسرة  

في مستوى االستعداد  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .8
ألول األساسي يعزى لمستوى تعليم للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف ا

 األب  

في مستوى االستعداد  α=0005 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .9
للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى تعليم 

 األم  
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بين مستوى  α= 0005ة الدالل هل يوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى .10
حجم و االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي 

 األسرة 

في مجاالت القراءة والكتابة " مهارات متميزة خاصة "ما نسبة األطفال الذين اظهروا  .11
 والفنون والموسيقى والرياضة وحل المشكالت بطريقة إبداعية 

 لديهم،وما مستوى االستعداد للتعلم  خاصة،لذين لديهم مشكالت ما خصائص األطفال ا .12
في مستوى االستعداد  α= 0005 الداللة وهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 للتعلم بينهم وبين األطفال الذين ليس لديهم مشكالت خاصة 

 

 حمـددات الدراسـة: 
 

االستعداد للدتعلم لددى األطفدال األردنيدين بخصدائص  تتحدد إمكانية تعميم النتائج المتعلقة بمستويات
 للدراسددة، وبالخصددائص السدديكومترية ألداة التطددور المبكددر والتددي تددم احتسدددابهاالعينددة التددي اختيددرت 

 باستخدام عينة الدراسة.
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 الفصل الثاني
 طريقة الدراسة واجراءاتها

 

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية اق دور نيسيف في سيو جاء تنفيذ هذه الدرسة بدعم من الي
خالل المرحلة األولى والثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة وهو تقويم التداخالت 

النظام التربوي في األردن وتوجيه مخرجاته من الطلبة تطوير التربوية المختلفة التي يتم تطبيقها ل
 جتمع اقتصاد المعرفة.للتفاعل اإليجابي والبناء في م

منهجية التي يتبعها المركز على تقويم المدخالت والمخرجات والعمليات نموذج التقويم والقوم يو 
الخطة االسترتيجية لوزارة التربية وبما ينسجم مع لضمان تنفيذ البرامج المختلفة كما خطط لها 

 م.قانون التربية والتعليالدستور و ( والتي تنبثق من  2015- 2009)

 
 جمـتمع الدراسـة وعـينتها: 

 

تألف مجتمع الدراسة من جميع األطفال الملتحقين في الصف األول األساسي خالل العام الدراسي 
مدرسة من  200طفل وطفلة تم اختيارهم من  4242 بلغ، أما حجم العينة فقد 2009/2010

 مختلف مدارس المملكة بطريقة عشوائية طبقية.

، ومن  المدارساختيار  تم المرحلة األولى ينة الدراسة على مرحلتين : فيتمت عملية اختيار ع 
 ثم تم اختيار األطفال من المدرسة في المرحلة الثانية، وفق المعايير التالية:

  ار جميع الطلبة يختيتم ا/ طفلة ف طفل 23إذا كان عدد األطفال في المدرسة اقل من
 بغض النظر عن عدد الشعب.

 طفل من بينهم. 23ار يختطفل فيتم ا 23د الطلبة في المدرسة أكثر من إما إذا كان عد 
  يتم توزيع األطفال  ،طالب 23 وعدد الطلبة أكثر من كان في المدرسة أكثر من شعبةإذا

 اختيار عدد متساوي ما أمكن من الذكور واإلناث في كل شعبة.و  على الشعب بالتساوي

اختيار األطفال كان يتم لطلبة المعيدين لصفوفهم، كما أن تم استبعاد اومن الجدير بالذكر أنه قد 
 .لكل شعبة بشكل عشوائي من خالل دفتر الحضور والغياب
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)ريف،  (، والموقعأنثى، كروقد روعي عند اختيار عينة الدراسة متغيرات جنس الطالب )ذ 
  ن الجداول )شمال، وسط، جنوب(، نوع الروضة )حكومية، القطاع الخاص(.وتبيمدينة(،واإلقليم

 توزيع عينة الدراسة بحسب متغير جنس الطفل،( 9و )( 8( و)7( و )6( و )5( و )4( و )3( و )2)
 االجتماعية للعائلة. –االقتصادية  والموقع الجغرافي، ونوع المدرسة،ومتغيرات الخصائصواإلقليم، 

 جنس الطفل(: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير 0جدول )
 % لنسبة المئويةا العدد جنس الطفل

 49 2071 ذكور
 51 2158 إناث

 100 4229 المجموع
 

 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الموقع الجغرافي) اإلقليم(2جدول )
 النسبة المئوية % العـدد اإلقـليم

 3809 1650 شمال
 5005 2144 وسط
 1002 432 جنوب

 004 16 غير محدد*
 022 4040 المجموع

 اإلجابة "ال أعرف" أو لم تدخل*         

 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الموقع 4جدول )
 النسبة المئوية % العـدد الموقع
 5407 2322 مدينة
 4404 1883 ريف

 009 37 غير محدد*
 022 4040 المجموع

 اإلجابة "ال أعرف" أو لم تدخل*           
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 ير االلتحاق بالروضة: توزيع عينة الدراسة بحسب متغ(5) جدول 
 النسبة المئوية % العـدد االلتحاق بالروضة

 8005 3413 ملتحق
 1600 678 غير ملتحق
 306 151 غير محدد*
 022 4040 المجموع

 اإلجابة "ال أعرف" أو لم تدخل*              

 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير نوع روضة الطفل  6جدول )
 النسبة المئوية % ددالعـ نوع روضة الطفل

 1803 775 حكومية
 6001 2550 خاصة

 2106 917 غير محدد*
 022 4040 المجموع
 اإلجابة "ال أعرف" أو لم تدخل*                  

 
 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير مستوى تعليم األب7جدول )

 النسبة المئوية % العـدد مستوى تعليم األب
 500 213 أمي

 1305 573 يم ابتدائيتعل
 1608 711 تعليم إعدادي

 3605 1550 ثانوي
 1004 440 دبلوم

 1606 706 درجة جامعية
 102 49 غير محدد*
 022 4040 المجموع

 اإلجابة "ال أعرف" أو لم تدخل*                  
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 (: توزيع عينة الدراسة بحسب متغير مستوى تعليم األم 2جدول )
 النسبة المئوية % العـدد ممستوى تعليم األ

 608 289 أمي
 1104 482 تعليم ابتدائي
 1408 626 تعليم إعدادي

 3702 1579 ثانوي
 1501 639 دبلوم

 1304 568 درجة جامعية
 104 59 غير محدد*
 022 4040 المجموع

 اإلجابة "ال أعرف" أو لم تدخل*                  

 

 بحسب متغير دخل األسرة  (: توزيع عينة الدراسة9 جدول )
 النسبة المئوية % العـدد مستوى دخل األسرة بالدينار

 4408 1902  299اقل من 
 4308 1858 599 - 300من 

600 – 899  295 700 
 300 126 900اكثر من 

 104 61 غير محدد*
 022 4040 المجموع

 اإلجابة "ال أعرف" أو لم تدخل*                  

             

 

 

 

 



 35 0202دراسة االستعداد للتعلم باستخدام أداة التطور المبكر /  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 

 

 أدوات الدراسة :
 

وفيمددا يلددي ، األداة الرئيسددة وتسددمى أداة التطددور المبكددر  أداة واحدددة هددياسددتخدمت الدراسددة الحاليددة 
 ها.نبذة عن

 Early Development Instrument ( EDI )     أداة التطـور املبكـر

مدن قبدل  2000عدام فدي ة هذه األدا طورتأداة التطور المبكر هي األداة الرئيسة في الدراسة ، وقد 
فدي مركدز اوفدورد  Dan Offordدان افدورد الخبيدر و  Magdalena Janusخبيدرة الطفولدة ماجددلينا جدانس

لدراسدات الطفولدة بهددف قيداس اسدتعداد األطفدال للدتعلم فدي المدرسدة باعتبارهدا مقياسدًا جماعيدًا يركدز 
، ويمكددن اعتبدددار أنهدددا أداة Population-based measure for communitiesعلددى أداء المجموعدددات

عمليددة مددن حيددث قياسددها لقدددرة األطفددال علددى تحقيددق المتطلبددات المدرسددية المتنوعددة مثددل اإلفددادة مددن 
النشدداطات التددي تنفددذ فددي المدرسددة واإلصددغاء للمعلمددة والتعدداون مددع اآلخددرين واالنتظددام فددي السددلوك، 

ا على عينات كبيرة من االطفال فدي كما وقد توفرت لألداة دالالت صدق وثبات مناسبة عند تجريبه
كندددا، باإلضددافة إلددى أن الخصددائص السدديكومترية لفقراتهددا معقولددة ، وبشددكل عددام تتميددز أداة التطددور 

 المبكر بما يلي:

 .المساعدة في قياس أداء مجموعات من األطفال 

 تددوفير نتددائج مناسددبة ومتنوعددة يمكددن اسددتخدامها لتحديددد مددواطن القددوة والضددعف فددي اسددتعداد 
 األطفال للتعلم على مستوى مجموعات مختلفة من األطفال.

  توفير معلومات حول التعدد والتنوع في مستويات مجموعات األطفدال الموجدودة فدي مجتمدع
ما،مما يسهل عملية التخطيط واختيار البرامج التدي مدن شدأنها أن تحسدن نوعيدة المخرجدات 

 من هؤالء األطفال.

خمسدددة مجددداالت رئيسدددة  فقدددرة علدددى (114)وعدددددها لدددألداة  (Core items)األساسدددية  تتتدددوزع الفقدددرات
باإلضافة إلدى ثدالث مجموعدات مدن األسدئلة التدي تسدأل عدن خبدرات الطفدل قبدل المدرسدة والمهدارات 
التي يمتلكها والمشاكل الخاصة التي يعاني منها، لذلك فدإن للجهدة التدي تريدد اسدتخدام األداة الحريدة 

ه األسددئلة إلددى الفقددرات الرئيسددة بالتشدداور مددع فريددق إعددداد األداة  فددي فددي إضددافة جميددع أو بعددض هددذ
، بحيددث ال يددتم تصددحيح هددذه األسددئلة أو احتسدداب عالمتهددا ضددمن (Offord Center)مركددز أوفددرد 

 ( عينة من فقرات األداة.10لجدول )ويوضح اعالمة الطفل في أي من المجاالت.
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 من الفقرات ألداة التطور المبكر : المجاالت الرئيسة الفرعية وأمثلة 02جدول 

 
 
 
 
 

مجاالت 
EDI 

 أمثلة من الفقرات المجاالت الفرعية

 
 الصحة
 الجسمية

 االستعداد الجسمي لليوم الدراسي 

 االستقالل الجسمي 
 .يصل إلى المدرسة جائعًا 

 )يظهر توازنا وتآزرًا ) يتحرك دون االصطدام باألشياء 

 قادر على التحكم باألشياء 
 

الكفاية 
 ماعيةاالجت

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

 
 النضج

 االنفعالي
 ) العاطفي(

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

التطور 
المعرفي 
 واللغوي

  مبادئ القراءة  ة اسمه.قادر على كتاب 
  االهتمام بالقراءة والحساب واستخدام

 الذاكرة.
  ًيهتم باأللعاب التي تتضمن أرقاما 

 القراءة المتقدمة  قادر على قراءة جمل 
  مبادئ الحساب  ( 20قادر على العد حتى( 

مهارات 
التواصل 
والمعرفة 

 العامة

  ) ال يوجد مجاالت فرعية (
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سدددنوات مدددن قددددبل المعلدددم أو  (6-4)تعداد األطفدددال للدددتعلم مدددن عمدددر لتقيددديم اسددد (EDI)وتسدددتخدم أداة 
المربددي المخددتص فددي الطفولددة مددع بدايددة الفصددل الثدداني مددن السددنة الدراسددية وهددذا مددن شددأنه أن يتدديح 
 الفرصة للمعلم ليتعرف على األطفال من حيث استعدادهم للتعلم في مجاالت تطور الطفل وهي: 

 
األطفددال قددد ألفددوا األجددواء الجديدددة فددي مدرسددتهم واسددتطاعوا التفاعددل مددع  وبددنفس الوقددت يضددمن أن

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

والدددذي أداة التطدددور المبكدددر ويمكدددن للمعلدددم أن يسدددتعين فدددي تقييمددده للطفدددل بالددددليل الخددداص بتطبيدددق 
داة من حيث وصف األداء المناظر لكدل تقددير مدن األرات يحتوي على توضيحًا وتفصياًل لجميع فق

علددى تكددوين فهددم أفضددل للفقددرة وبالتددالي  المعلددمتقددديرات السددلم المسددتخدم فددي الفقددرات ، ممددا يسدداعد 
 اختيار التقدير المالئم لحالة كل طفل.

حقيددق تنطلددق أداة التطددور المبكددر فددي قياسددها لالسددتعداد للددتعلم مددن افتددراض أن قدددرة الطفددل علددى ت
المتطلبددات المدرسددية وعلددى االسدددتفادة مددن الممارسددات واألنشددطة التعليميدددة التعلميددة داخددل المدرسدددة 

 تعكس درجة استعداده للتعلم، لذا فيمكن تحقيق األهداف التالية عند استخدامها: 
  تقيدديم مجموعددات متباينددة مددن األطفددال فددي مجتمعددات مختلفددة سددواء كددان ذلددك علددى نطدداق

والمددن المتجداورة أو علدى نطداق واسدع يشدمل مجموعدات مدن األطفدال  ضيق مثل:المددارس
 ذات المستويات المتباينة بشرط استخدام أساس منطقي وواضح لتكوين تلك المجموعات.

  متابعة األطفدال عبدر الوقدت لقيداس التطدور لدديهم فدي المهدارات والمعدارف والكفايدات ضدمن
 معايير محددة.

  حلة األساسية الدنيا والوسطى.التنبؤ بأداء األطفال في المر 

وعلى الرغم مدن انده يمكدن اسدتخدام أداة التطدور المبكدر لتحديدد الحاجدات الخاصدة لألطفدال إال أنهدا 
نمددا تعمددل كمؤشددر يعكددس   Not a Clinical Diagnostic Toolليسددت أداة تشددخيص سددريريه ) (، وا 

   الصحة الجسمية Physical health and well being 

   الكفاية االجتماعية Social Competence 

   النضج االنفعالي Emotional Maturity 

   التطور المعرفي و اللغوي Language & Cognitive development 

   مهارات التواصل والمعرفة العامة Communication skills &  General knowledge 
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الكفايدات التدي تعتبدر متطلبدًا الوضع الصدحي لألطفدال مدن خدالل درجدة امدتالكهم لدبعض المهدارات و 
 سابقًا ألي طفل قبل دخول المدرسة.

تركدددز األداة بشدددكٍل عدددام علدددى وصدددف ومقارندددة أداء مجموعدددات متنوعدددة مدددن األطفدددال فدددي مجتمدددع 
ما،حيدث تسددتخدم عالمددات األطفددال علدى االبعدداد المختلفددة التددي تقيسدها األداة لتحديددد نسددبة األطفددال 

عداد للدتعلم وذلدك لتعظديم الفائددة التدي يمكدن أن يحققهدا األطفدال في كل مسدتوى مدن مسدتويات االسدت
علدى متصدل  في المدرسة،ويتم تصنيف كل مجموعة من األطفال بعدد تطبيدق األداة حسدب درجداتهم

،أي أنده يمكدن في مسارين حيث يدل كل مسار على درجة استعداد األطفدال للدتعلم االستعداد للتعلم 
 ر المبكر على مستويين:التعامل مع نتائج أداة التطو 

  مسـتوى كلـي( Macro level )  مثدل مقارندة مسدتوى االسدتعداد لددى أطفدال المديندة بمسدتوى
 االستعداد لدى أطفال الريدف.

  مســتوى جزئــي(Micro level)  مثددل مقارنددة مسددتوى االسددتعداد لدددى أطفددال مدرسددة معينددة
 بمستوى االستعداد لدى أطفال مدرسة أخرى مجاورة.

وهددددي عبددددارة عددددن  (Cut-off)سددددتويات االسددددتعداد للددددتعلم هددددذه مددددن خددددالل درجددددات قطددددع وتعددددّرف م
 )  25والمئدين (،P10) 10المئدين  (:Percentilesالمئيندات )

P25)75، والمئدين (
 
P75 90(، والمئدين 

(P90) ،( تمثيدددل لتصدددنيف األطفدددال فدددي مسدددارين وأربدددع مسدددتويات بحسدددب 1ويظهدددر فدددي الشدددكل )
 ة التطور المبكر.عالماتهم عند تطبيق أدا

 
 :تمثياًل لتصنيف األطفال بحسب عالماتهم عند تطبيق أداة التطور المبكر0شكل 
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وصفًا لتوزيع األطفال على متصل االستعداد للتعلم بحسب نتائجهم عند  (11ويوضح الجدول )
 .تطبيق أداة التطور المبكر

 
م بحسب نتائجهم عند تطبيق أداة (: وصفًا لتوزيع األطفال على متصل االستعداد للتعل00جدول )

 التطور المبكر

 

 أطفال
           يف املسار السليم 

On track Children 

 أطفال
مستعدين جدًا  

 للتعلم      

 Very ready to 

learn 

وهم مجموعة األطفال الذين تكون عالماتهم 
أن األطفال  ى(،بمعن75أكبر من المئين )

على أنهم الذين صنفوا بحسب هذه األداة 
% من 25مستعدين جدًا للتعلم هم أفضل 

األطفال أداًء في المجتمع الذي طبقت فيه 
 األداة.

 

 أطفال 
       مستعدين للتعلم

Ready 

 to learn 

 

وهم مجموعة األطفال الذين تقع عالماتهم 
أن  ى(، بمعن25( والمئين )75بين المئين )

األطفال الذين صنفوا بحسب هذه األداة على 
% 50أنهم مستعدين للتعلم يشكدلون ما نسبته 

من األطفال الذين طبقت عليهم األداة في 
 نفدس المجتمع. 

 

أطفال ليسوا يف املسار 
  السليم

Not On track 

Children 

 

 أطفال
في خطر            

Children 

 at Risk 

وهم مجموعة األطفال الذين تقع عالماتهم 
أن  ي(،أ10( والمئين )25بين المئين )

األطفال الذين نعدهم في وضع خطر بحسب 
% من 15هذه األداة يشكلون ما نسبته 

األطفال الذين طبقت عليهم األداة في نفدس 
 المجتمع. 

 أطفال 
         غير مستعدين

Vulnerable 

Children 

 

وهم مجموعة األطفال الذين تقع عالماتهم 
أنهم يشكدون ما  ى(، بمعن10دون المئين )

% من األطفال الذين طبقت عليهم 10سبته ن
 األداة في نفدس المجتمع.
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  (،P90) 91المئين( تعريفا للخصائص المميزة لألطفال الذين تزيد درجاتهم عن 12ويوضح الجدول )
على كل بعد من أبعاد أداة التطور المبكر  (،P10) 11وأولئك الذين تقل درجاتهم عن المئين 

(Janus,2006:) 

وأولئك   92تعريف للخصائص المميزة لألطفال الذين تزيد درجاتهم عن المئين(: 00جدول ) 
 أداة التطور على كل أبعاد 02الذين تقل درجاتهم عن المئين 

 أبعاد
 داة األ 

 خصائص األطفال 
 92الذين تزيد درجاتهم عن المئين

 خصائص األطفال 
 01الذين تقل درجاتهم عن المئين 

 
 

 المهارات 
 عيةاالجتما

 

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.

لدددى الطفددل ضددعف بالمهددارات االجتماعيددة بصددورة عامددة، ولديدده 
ل اآلخدددرين، وكدددذلك فدددي مشدددكالت جديدددة فدددي التعامدددل مدددع األطفدددا

تباعدده الددروتين الصددفي، واكتسددابه  قبولدده المسددؤولية عددن أفعالدده، وا 
احتدددرام األطفدددال اآلخدددرين والبدددالغين، وثقتددده بنفسددده وضدددبط أفعالددده 

 واستجابته للتغييرات وضعف قدرته على العمل باستقاللية.

 مهارات
االتصال  

 والمعرفة العامة

لددددددى الطفدددددل مهدددددارات اتصدددددال ممتدددددازة مدددددع 
أن يدروي  ناألطفال اآلخرين والبدالغين، ويمكد

 لديه مشكلة في الكالم. سقصة، ولي

صدددعوبات فدددي  هيفتقدددر الطفدددل لمهدددارات االتصدددال والكدددالم، ويواجددد
التحدث مع اآلخرين وفهمهم وكذلك في فهم اآلخرين لده، ويفتقدر 

 للمعرفة العامة.

 المهارات 
 االنفعالية

أو  ال يعددددداني الطفدددددل مدددددن القلدددددق والعدوانيدددددة
السدددددددلوك االنددددددددفاعي، ولديددددددده القددددددددرة علدددددددى 
التركيددددددددز، وفددددددددي العددددددددادة يسدددددددداعد األطفددددددددال 

 اآلخرين.

عددددادة مددددا يواجدددده الطفددددل صددددعوبات فددددي إدارة السددددلوك العدددددواني، 
مدددا يكدددون غيدددر مطيدددع أو متمدددرد وغيدددر منتبددده وانددددفاعي،  ةوعددداد
ما يكون غيدر قدادر علدى تقدديم المسداعدة ل،خدرين، ويكدون  ةوعاد

 ا يتركه الوالدين.تعيسًا عندم
 المهارات 
اللغوية 
 والمعرفية

 

لدى الطفل اهتمام بالكتب، وبالقراءة والكتابة 
وبالرياضدددديات، ويددددتمكن مددددن كتابددددة وقددددراءة 
الجمدددددل البسددددديطة والمركبدددددة ويسدددددتطيع عدددددد 

 وترتيب األعداد واألشكال الهندسية.

لدددى الطفددل مشددكالت فددي القددراءة والكتابددة والحسدداب، ولدديس لديدده 
رة علددددى قدددددراءة وكتابددددة الكلمددددات البسددددديطة وغيددددر مهددددتم فدددددي القددددد

المحاولدددة وال يسدددتطيع ربدددط األصدددوات بدددالحروف ويواجددده صدددعوبة 
 وفي إدراك ومقارنة األرقام . 20في تذكر األشياء والعد لغاية 

 الصحة 
 الجسمية

 

الطفل مستعد جسميًا للتعامل مع اليوم 
المدرسي، وبصورة عامة يكون مستقاًل 

 ارات حركية ممتازة.ولديه مه

مهدارات الطفدل الحركيدة غيدر مالئمددة، وفدي بعدض األوقدات يكددون 
 متعب أو جائع أو ثقيل الحركة وطاقته العامة ضعيف.

 المنطق
 والتفكير 

 

تظهر عالمات المنطق والتفكير على 
الطفل، إذ أن لديه مهارات رقمية                            

لكتابة واهتمام متميزة ومميز في القراءة وا
بالموسيقى والفنون وتظهر عليه عالمات 

 اإلبداع وحل المشكالت.

ال تظهر على الطفل عالمات التميز في مجاالت الحساب أو 
القراءة والكتابة، وليس لديه اهتمام بالموسيقى والفنون أو ممارسة 

 الرياضة ويواجه صعوبات في حل المشكالت بطرق إبداعية
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 : إجراءات الدراسة 

إعداد مقترح فني لوصف منهجية الدراسة واعتماده من قبل اليونيسيف بمساعدة لجنة فنية تم  .1
 تشكيلها من قبل اليونيسيف لهذا الغرض.

ووزارة وبالتنسيق مع اليونيسيف  McMasterفي جامعة  Offord Centerمركز اوفرد  مراسلة .2
والتي سبق أن تم  من أداة التطور المبكرمة حاليًا لالتفاق على النسخة المستخدالتربية والتعليم 

 .2008ترجمتها ومالءمتها للبيئة األردنية من قبل المركز في العام 
ثم االستفادة من قاعدة البيانات  ن، ومالذي سيتم استخدامه في الدراسةالمعاينة تحديد إطار  .3

 للحكممالئمة طنية و الختيار عينة في وزارة التربية  طلبة الصف أالول األساسيالمتوافرة حول 
 درجة استعداد الطلبة في المدارس األردنية للتعلم.على 

مراسة وزارة التربية والتعليم العتماد مجموعة من المشرفين التربويين أصحاب الخبرة في مجال  .4
الطفولة المبكرة والمرحلة ، وقد تم اختيار هؤالء المشرفين من مختلف مديريات التربية في 

 سط،جنوب(.المملكة )شمال،و 

قام المركز الوطني بإعداد دليل خاص للمشرفين يحتوي نسخة من أداة التطور المبكر ودليلها  .5
 زويدهم بها.وتم تباإلضافة إلى جميع المعلومات واالرشادات الالزمة للتطبيق 

بحيث تحتوي هذه النسخة على قام المركز بتجهيز أداة الدراسة وبواقع نسخة لكل طالب  .6
وي اسم المدرسة ورقمها الوطني والمديرية باإلضافة إلى رقم تعريفي للطالب ملصق خاص يحت

في مدرسته وذلك لضبط العدد المطلوب من المدرسة وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من 
 وزارة التربية.

تم تجهيز مغلفات خاصة بكل مشرف بما ينسجم مع العينة الخاصة به والتي هي جزء من  .7
ية للدراسة بحيث يحتوي مغلف المشرف على مغلفات منفصلة خاصة بكل مدرسة العينة الكل

ستخدمه تداة الذي سسيزورها المشرف تحتوي على العدد المناسب من االستبانات ومن دليل األ
 للتعلم باستخدام أداة التطور المبكر. األطفاللتقدير درجة استعداد  ةالمعلم

في المركز لتسليمهم المواد الخاصة بهم لجمع ل الباحثين من قبتم عقد ورشة تدريبية للمشرفين  .8
وقد تم التركيز أثناء التدريب على ما  البيانات بحضور منسق من إدارة التدريب في الوزارة،

 يلي:

  وأهدافها ومنهجيتها.بيان أهمية الدراسة 

  داد أداة التطور المبكر واستعراض المجاالت التي تعالجها لتقدير درجة استعاستعراض
 الطفل للتعلم.
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  ودليل األداة حتى يصبح المشرف قادرًا جميع فقرات أداة التطور المبكر ومناقشة استعراض
على توضيح الفقرات للمعلمة ومساعدتها في اختيار التقدير المالئم لكل طفل على أي من 

   فقرات األداة. 

 وشرح أهمية ل مع المدارس تقديم ارشادات للمشرفين حول اآللية التي عليهم اتباعها للتواص
مع التأكيد على أهمية الدقة  المدرسة والمعلمة مربية الصف األول األساسي ةالدراسة لمدير 

في تعبئة المعلومات الخاصة بالطفل وتلك المتعلقة بدرجة استعداده للتعلم حسب فقرات 
  األداة.

 ة وعدد األطفال توضيح آلية اختيار األطفال من المدارس حسب عدد الشعب في المدرس
بالتعاون مع والغياب األطفال من دفاتر الحضور تم اختيار يفي الشعبة الواحدة، حيث 

 .انظر جزء عينة الدراسة() في االختيار المعلمات/ المعلمين بصورة عشوائية وبدون تحيز

  توضيح أدوار المشرف التربوي أثناء جمع البيانات من حيث إرشاد المعلمة ومساعدتها
 قق من استكمال جميع البيانات بعد استالمها من المدارس وقبل تسليمها للمركز.والتح

ضبط  للعمل على بحيث تم تكليف مجموعة منهم الباحثين الميدانيين من خالل جمع البيانات .9
 .أغراضهاا ينسجم مع تصميم الدراسة ويحقق مبالتطبيق  اجراءات جودة

دخال بياناتها، األدواتوترميز تلك  ،ومراجعتها ياالتدقيق المكتبي لالدوات التي طبقت ميدان .10  وا 
 الحاسوب . إلى

اإلتفاقية المبرمة بين بناًء على وذلك إلجراء عملية التصحيح  McMasterإرسال البيانات إلى .11
وبدعم من اليونيسيف حيث تقتضي االتفاقية  McMaster ومركز اوفرد في جامعةوزارة التربية 

 ناك.تصحيح البيانات هتم بأن ي

في المركز الوطني لتنمية  واستخراج النتائج التي تجيب عن أسئلة الدراسة تحليل البيانات .12
 من تصحيحها.مركز اوفرد انتهاء الموارد البشرية بعد 

 لإلجابة بعد اجراء التحليالت االحصائية المناسبة  إعداد تقرير الدراسة في المركز الوطني .13
 .أسئلة الدراسة عن
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 ثالفصل الثال
 نتائج الدراسة

 

 (Instrument Reliability) ثبات األداة
 

حساب معامل كرونباخ الفا استخدام بيانات كامل العينة لبعد تطبيق األداة على عينة الدراسة تم 
حيث بلغ معامل كرونباخ الفا لجميع  ،تقدير االتساق الداخلي في األداء على فقرات المقياسبهدف 

على  0076ما تراوحت معامالت الثبات على مستوى أبعاد األداة بين في ، 0097 فقرات المقياس
على بعد الكفايات االجتماعية.والجدول التالي يبين معامالت الثبات  0096بعد الصحة الجسمية و 

 .األبعادلألداة حسب 
 

 األبعاد. معامالت ثبات كرونباخ الفا لألداة حسب 02جدول 
 الفامعامل كرونباخ  عدد الفقرات البعد

 0076 13 الصحة الجسمية
 0096 26 الكفايات االجتماعية

 0091 30 النضج االنفعالي
 0093 26 التطور اللغوي والمعرفي

 0092 8 مهارات التواصل والمعرفة العامة

 
 

 حسب أسئلتها نتائج الدراسة
 

تحقين في الصف ما مستوى االستعداد للتعلم في المدرسة لألطفال األردنيين المل :األولالسؤال 
 األول األساسي؟

ليسو تقترح أداة التطور المبكر كما أسلفنا تقسيم مستويات االستعداد للتعلم إلى مستويين : أطفال 
 At)، وأطفال في وضع الخطر ((Vulnerableللتعلم) غير مستعدينأطفال ) المسار السليم في

Risk) دين جدا للتعلم( ،إذ تركز أداة التطور )مستعدين للتعلم ومستع المسار السليم( ، وأطفال في
غير المبكر بصورة خاصة على رصد مجموعات األطفال الذين يصنفوا حسب األداة بأنهم 

 في المدرسة . مستعدين للتعلم
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أن درجات القطع للعينة الوطنية والتي استخدمت في تحديد مجموعات األطفال نتائج المسح أشارت 
وتشير النتائج إلى أن متوسط  ،14الجدولنت على النحو المبين في حسب مستوى االستعداد لديهم كا

تاله بعد التطور اللغوي والمعرفي  8087إذ بلغ  العينة الوطنية على بعد الصحة الجسمية كان األعلى،
( وأخيرا بعد مهارات االتصال والمعرفة العامة 7054ثم بعد الكفايات االجتماعية ) 8020بمتوسط 

(7030. ) 
 

 األردنية .درجات القطع للعينة الوطنية 04جدول
الصحة  

 الجسمية
الكفايات 
 االجتماعية

النضج 
 االنفعالي

التطور اللغوي 
 والمعرفي

مهارات االتصال 
 والمعرفة العامة

 7030 8020 7034 7054 8087 الوسط
 8013 9023 7050 8008 9023 الوسيط

االنحراف 
 2064 2026 1074 2021 1047 المعياري

 0000 0000 0000 0000 0077 القيمة الدنيا
 10 10 10 10 10 القيمة العليا

 المئينات

 02المئين 
 05المئين 
 52المئين 
 75المئين 
 92المئين 

 
6092 

 
4042 

 
5 

 
4090 

 
3013 

8046 6015 6017 7008 5063 
9023 8008 7050 9023 8013 
10 9042 8067 10 9038 
10 10 9050 10 10 

 
نالحظ أن  الكنديةمقارنة متوسطات العينة الوطنية األردنية بمتوسطات العينة المعيارية وب

متوسطات األطفال الكنديين كانت أعلى من متوسطات األطفال األردنيين على جميع أبعاد تطور 
كانت المتوسطات متقاربة جدًا ، ولكن بشكل عام  الجسمية،الطفولة المبكرة باستثناء بعد الصحة 

 يبين المتوسطات في كال البلدين. 2 لشكلوا
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: مقارنة متوسطات األطفال األردنيين بمتوسطات األطفال الكنديين حسب أبعاد الطفولة 0شكل 

 المبكرة
 

 إليجاد نسب األطفال في كل مستوى من 14في الجدول تم استخدام عالمات القطع الموصوفة 
والنضج  داة )الصحة الجسمية،والكفايات االجتماعية ،المستويات التي ذكرناها وعلى جميع أبعاد األ

كما إذ أظهرت النتائج  ، ومهارات التواصل والمعرفة العامة( والتطور اللغوي والمعرفي ، االنفعالي،
للتعلم على بعد  استعداد ليس لديهم صنفوا على أنهنسبة األطفال الذين أن  3هي مبينة في الشكل 

ليس لديهم استعداد  هالذين ظهر بان% فيما كانت نسبة األطفال 27داة واحد أو أكثر من أبعاد األ
% وعلى 3% وعلى ثالثة أبعاد 7% وعلى بعدين 12 فقط من أبعاد األداة على بعد واحد للتعلم

وقد تم في هذا اإلطار تحديد خصائص  %.2% وعلى جميع أبعاد األداة الخمسة 3أربعة أبعاد 
ا استعداد للتعلم على ثالثة أبعاد فأكثر من أبعاد أداة التطور المبكر عينات األطفال التي ليس لديه

ومستوى  ،من حيث الجنس، والمنطقة الجغرافية ، والموقع ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم
 ( يوضح هذه الخصائص.2دخل األسرة ، والملحق )
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 تعداد للتعلم حسب عدد األبعاد: نسب األطفال المستعدين للتعلم والذين ليس لديهم اس2شكل 

 
أعلى نسبة عدم استعداد  أن 4 قد أظهرت النتائج المبينة في شكلوأما على مستوى أبعاد األداة ف

، تلتها النسبة على بعد النضج االنفعالي %1208إذ بلغت  الجسمية،كانت على بعد الصحة 
 %( .10في )%( ، فيما كانت أدنى نسبة على بعد التطور اللغوي والمعر 1108)
 

عدوا في مستوى الخطر بالنسبة الستعدادهم يأن أعلى نسبة لألطفال الذين  النتائج،كما أظهرت 
فيما  منهما،% لكل 1804للتعلم كانت على بعدي الصحة الجسمية وبعد مهارات التواصل بنسبة 

ال وبناء على ذلك فان نسبة األطف %(،1401قل نسبة على بعد النضج االنفعالي )أكانت 
%( 7409-%6808الملتحقين في الصف األول الذين يعتبرون في المسار السليم تراوحت بين)

%( وأدنى نسبة على بعد 7409حيث كانت أعلى نسبة استعداد للتعلم على بعد التطور اللغوي )
 %(.6808الصحة الجسمية )
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 ستعداد للتعلمحسب مستويات االنسب األطفال توزيع : 4شكل 
 
 

في مستوى  α=2025 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:لثانياالسؤال 
 االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لجنس الطفل ؟

    
أن نسبة الذكور الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من األطفال األردنيين الملتحقين  5يوضح الشكل 

 % من اإلناث .2306% مقارنة مع ما نسبته 3002الصف األول األساسي بلغت  في
  

 
ستعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور الذين ليس لديهم ا: نسب األطفال 5شكل 

 الطفولة حسب الجنس
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للتعلم  أن نسبة الذكور الذين صنفوا بأنهم غير مستعدين 5كما أظهرت النتائج الموضحة في شكل 
حيث كانت أعلى نسبة عدم استعداد  األداة،كانت أعلى من نسبة اإلناث وذلك على جميع أبعاد 

فيما كانت أعلى نسبة لإلناث على بعد  %(،1503للتعلم للذكور على بعد النضج االنفعالي )
 %(.1009الصحة الجسمية )

 

 
 لم على أبعاد األداة حسب الجنس.: توزيع نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتع6شكل    
 
 

دالة  لذكورتقديرات ا اتتقديرات اإلناث ومتوسط اتولفحص ما إذا كانت الفروق بين متوسط
( للعينات tتم إجراء اختبار) الخمسة،على أبعاد األداة  α=  0005إحصائيا عند مستوى الداللة 

روق ذات داللة إحصائية لصالح وجود ف 15حيث أظهرت النتائج المبينة في الجدول  ،المستقلة
 اإلناث عند جميع أبعاد األداة.
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 لفحص داللة فروق المتوسطات حسب الجنس على أبعاد األداة.  t. نتائج اختبار  05جدول 

حجم  الجنس البعد
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
 S.Dالمعياري 

درجات 
 dfالحرية 

 tقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة 
 يةالجسم

 1038 8099 2066 إناث
4210 5012 0000 

 1053 8076 2146 ذكور
الكفايات 
 االجتماعية

 2016 7076 2057 إناث
4194 6013 0000 

 2025 7034 2139 ذكور
 النضج 
 االنفعالي

 1063 7062 2049 إناث
4181 10023 0000 

 1081 7007 2134 ذكور
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 2020 8034 2059 إناث

4199 3097 0000 
 2031 8007 2142 ذكور

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

 2060 7048 2065 إناث
4209 4032 0000 

 2066 7013 2146 ذكور
 

 
في مستوى  α=2025 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: السؤال الثالث 

األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى للمنطقة الجغرافية االستعداد للتعلم لدى األطفال 
 جنوب(؟ وسط، )شمال،

 
التي ن نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم في منطقة الجنوب و أب 7يظهر الشكل  
%( ونسبتهم في الشمال 2608األعلى مقارنة مع نسبتهم في الوسط ) هي  )%2909(  صلت إلىو 
(2605%.) 

 
: نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور 7شكل 

 الطفولة حسب المنطقة الجغرافية.
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أن أعلى نسبة من األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد  8يظهر من الشكل و كما 
%( ، 1206كان ألطفال الشمال ) %( واقل نسبة1308الصحة الجسمية كان ألطفال الجنوب )

وعلى العكس تماما فقد كانت أعلى نسبة من األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد 
%( فيما 806%( وكانت اقل نسبة ألطفال الجنوب )1206الكفايات االجتماعية ألطفال الشمال )

لى بعد النضج االنفعالي ألطفال كانت أعلى نسبة من األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم ع
 على بعد التطور اللغوي والمعرفي %( وأما1103%( واقل نسبة ألطفال الشمال )1404الجنوب)

 فقد كانت أعلى نسبة من األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على هذا البعد ألطفال الشمال
ن األطفال الذين ليس لديهم %(، وكانت أعلى نسبة م9%( واقل نسبة ألطفال الجنوب )1006)

%( واقل نسبة 1009استعداد للتعلم على بعد مهارات التواصل والمعرفة العامة ألطفال الجنوب )
 %(.1001ألطفال الوسط )

 
 

: توزيع نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على أبعاد األداة حسب المنطقة 2شكل 
 الجغرافية

 
األطفال تبعًا للمنطقة الجغرافية نالحظ أنها كانت متقاربة جدا على وعند النظر إلى متوسطات 

الوسط كما هو مبين في أطفال الرغم من ارتفاع متوسطات أطفال الجنوب مقارنة بأطفال الشمال و 
للتعلم على مستوى مديريات  الذين ليس لديهم استعدادوتم أيضًا حساب نسب األطفال  .16الجدول 

 ( يبين هذه النسب.1ستوى المحافظات ، والملحق )التربية والتعليم وم
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 .متوسطات األطفال حسب المنطقة الجغرافية. 06جدول 

 األبعاد
 الجنوب الوسط الشمال

M S.D M S.D M S.D 

 1043 8083 1049 8089 1049 8086 الصحة الجسمية

 2025 7089 2013 7056 2030 7043 الكفايات االجتماعية

 1079 7040 1076 7033 1072 7035 النضج االنفعالي

 2035 8029 2022 8020 2030 8019 التطور اللغوي والمعرفي

 مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

7034 2066 7026 2062 7041 2062 

 
الجنوب على أطفال و الوسط أطفال و ولفحص داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أطفال الشمال 

( حيث أظهرت النتائج عدم ANOVAد تم استخدام تحليل التباين األحادي )أبعاد األداة الخمسة ، فق
على جميع أبعاد األداة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات حسب المنطقة الجغرافية 

يبين  17، والجدول ية ،إذ ظهر تفوقًا دااًل لصالح أطفال الجنوبعماتباستثناء بعد الكفايات االج
 نتائج التحليل .

 

حسب  .نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة فروق المتوسطات على أبعاد األداة 07جدول 
 .المنطقة الجغرافية

مجموع   البعد
 SSالمربعات 

درجات 
 d.fالحرية 

متوسط 
 MSالمربعات 

مستوى  Fقيمة 
 Pالداللة 

 الصحة 
 الجسمية

 0089 2 1079 بين المجموعات
0041 0067 

 2015 4206 9060069 داخل المجموعات
الكفايات 
 االجتماعية

 36052 2 73003 بين المجموعات
7047 00001 

 4089 4190 20478066 داخل المجموعات
 النضج 
 االنفعالي

 0097 2 1094 بين المجموعات
0032 0073 

 3004 4176 12701030 داخل المجموعات
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 10854 2 3071 بين المجموعات

0036 0070 
 5013 4195 21516024 داخل المجموعات

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 5069 2 11038 بين المجموعات
0082 0044 

 6096 4205 29256097 داخل المجموعات
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في مستوى  α=2025 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الرابعالسؤال 
 )ريف، لم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى للموقعاالستعداد للتع

 ؟ مدينة(

 
أن نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم في الريف تفوق نظيرتها في  9ُيظهر الشكل 

 % 2502% فيما بلغت في المدينة 2903إذ بلغت هذه النسبة في الريف  المدينة،
 

 
ألطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور : نسب ا9شكل 

 الموقع.الطفولة حسب 
 
 

أن أعلى نسبة من أطفال الريف الذين ليس لديهم استعداد للتعلم  10كما يالحظ من خالل الشكل 
لى بعد نسبة ع ىأدن توكان (،%1401) النسبة هذه كانت على بعد الصحة الجسمية حيث بلغت
وأما فيما يتعلق بأطفال المدن فقد بلغت  ،(%1104) مهارات التواصل والمعرفة العامة بنسبة بلغت

نسبة على بعد التطور اللغوي  ىوأدن%( 1108أعلى نسبة على بعد الصحة الجسمية أيضا )
 للتعلم كانت نسب أطفال الريف الذين ليس لديهم استعداد،  بصورة عامة، و %(803والمعرفي)

 أعلى من نسب أطفال المدينة عند جميع أبعاد األداة باستثناء بعد النضج االنفعالي.
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 حسب الموقع. األداةنسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على أبعاد توزيع : 02شكل 

 
يع جم علىولفحص داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أطفال المدينة ومتوسطات تقديرات أطفال الريف 

وجود  18( للعينات المستقلة حيث أظهرت النتائج المبينة في جدول tأبعاد األداة تم استخدام اختبار )
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أطفال المدينة ومتوسطات تقديرات أطفال الريف على 

فوق أطفال المدينة على أطفال إذ ت جميع أبعاد األداة لصالح أطفال المدينة باستثناء بعد الصحة الجسمية
 .الريف تفوقًا غير دال احصائياً 

 
 لفحص داللة فروق المتوسطات حسب الموقع على أبعاد األداة.  t. نتائج اختبار  02جدول 
حجم  الموقع البعد

 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
 S.Dالمعياري 

درجات 
 d.fالحرية 

مستوى  tقيمة 
 Pالداللة 

 الصحة 
 الجسمية

 1044 8091 2312 دينةم
4186 1082 0007 

 1051 8082 1876 ريف
الكفايات 
 االجتماعية

 2012 7067 2295 مدينة
4170 4027 0000 

 2031 7037 1877 ريف
 النضج 
 االنفعالي

 1076 7040 2296 مدينة
4156 2042 0002 

 1072 7027 1862 ريف
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 2014 8035 2304 مدينة

4175 4069 0000 
 2039 8001 1873 ريف

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

 2057 7042 2312 مدينة
4185 3030 00001 

 2071 7015 1875 ريف
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في مستوى االستعداد  α=2025هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السؤال الخامس:
 قين في الصف األول األساسي يعزى لاللتحاق بالروضة؟للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتح

 
% من األطفال الذين لم يلتحقوا بالروضة ليس لديهم االستعداد 4902أن ما نسبته  11يبين الشكل 

 % من األطفال الذين التحقوا بالروضة .2203للتعلم مقارنة مع ما نسبته 

 
م على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور : نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعل00شكل 

 الطفولة حسب االلتحاق بالروضة.
 

من مجموعة األطفال غير للتعلم  الذين ليس لديهم استعدادوعند النظر إلى نسب األطفال 
أنها تراوحت بين  12الملتحقين بالروضة على مستوى أبعاد األداة نالحظ من خالل الشكل 

النسب على بعدي الصحة الجسمية والتطور اللغوي والمعرفي %( وُسجلت أعلى 2507-1704%)
،فيما تراوحت نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من مجموعة األطفال الملتحقين بين 

 %( ، وُسجلت أعلى النسب على بعد النضج االنفعالي .1007-605%)

 
لم على أبعاد األداة حسب االلتحاق : توزيع نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتع00شكل 

 بالروضة.
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ولفحص داللة الفروق بين متوسطات تقديرات األطفال الملتحقين بالروضة ومتوسطات تقديرات 
( للعينات المستقلة tاألطفال غير الملتحقين بالروضة عند جميع أبعاد األداة تم استخدام اختبار )

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  وجود 19حيث أظهرت النتائج المبينة في جدول 
تقديرات األطفال الذين التحقوا بالروضة ومتوسطات تقديرات األطفال الذين لم يلتحقوا بالروضة 

 على جميع أبعاد األداة لصالح األطفال الملتحقين بالروضة. 
 
 

ضة عند جميع لفحص داللة فروق المتوسطات حسب متغير االلتحاق بالرو  tنتائج اختبار . 09جدول 
 أبعاد األداة.

حجم  االلتحاق البعد
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
المعياري 

S.D 

درجات 
 d .fالحرية 

 tقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة الجسمية
 1034 9000 3403 ملتحق

4073 12075 0000 
 1085 8022 672 غير ملتحق

الكفايات 
 االجتماعية

 2006 7077 3387 ملتحق
4059 14086 0000 

 2053 6043 674 غير ملتحق

 النضج االنفعالي
 1071 7043 3380 ملتحق

4046 7021 0000 
 1081 6090 668 غير ملتحق

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 1098 8052 3394 ملتحق
4062 19051 0000 

 2085 6075 670 غير ملتحق

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

 2047 7061 3401 ملتحق
4074 16030 0000 

 2091 5086 675 غير ملتحق
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في مستوى االستعداد  α=2025هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السؤال السادس:
للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لنوع الروضة)خاصة ، 

 حكومية(؟
 

أن نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم  13ي موضحة في الشكل بينت النتائج كما ه
% مقارنة مع ما نسبته 27من مجموعة األطفال الذين التحقوا برياض األطفال الحكومية بلغت 

 % في رياض األطفال الخاصة .2007

 
من أبعاد تطور  : نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل02شكل 

 الطفولة حسب نوع الروضة التي التحق بها الطفل.
 

فان نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من مجموعة  14وكما يالحظ من خالل الشكل 
األطفال الذين التحقوا في رياض األطفال الحكومية كانت األعلى على جميع أبعاد األداة مقارنة 

 لديهم استعداد للتعلم والذين التحقوا برياض األطفال الخاصة. بنسب األطفال الذين ليس

 
: توزيع نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على أبعاد األداة حسب نوع الروضة 04شكل 

 التي التحق بها الطفل.
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ات الحكومية ومتوسط ياضبالر  األطفال الذين التحقوا ولفحص داللة الفروق بين متوسطات تقديرات
القطاع الخاص عند جميع أبعاد األداة تم استخدام اختبار  ياضقديرات األطفال الذين التحقوا بر ت
(tللعينات المستقلة ) ، وجود فروق ذات داللة إحصائية  20حيث أظهرت النتائج المبينة في جدول

ألطفال الحكومية ومتوسطات تقديرات ا ياضبين متوسطات تقديرات األطفال الذين التحقوا بالر 
القطاع الخاص على جميع أبعاد األداة باستثناء بعد النضج االنفعالي لصالح  ياضالذين التحقوا بر 

 القطاع الخاص. ياض األطفال الذين التحقوا بر 
 

 لفحص داللة فروق المتوسطات حسب نوع الروضة على أبعاد األداة.  t. نتائج اختبار  02جدول 

نوع  البعد
 الروضة

حجم 
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
المعياري 

S.D 

درجات 
 d .fالحرية 

 tقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة
 الجسمية

 1046 8087 773 حكومية
3313 -3018 00001 

 1029 9004 2542 خاصة
الكفايات 
 االجتماعية

 2019 7057 772 حكومية
3297 -3050 0000 

 1099 7086 2527 خاصة

 النضج
 االنفعالي

 1067 7036 769 ةحكومي
3291 -1047 0014 

 1073 7046 2524 خاصة

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 2024 8022 774 حكومية
3306 -5002 0000 

 1086 8062 2534 خاصة

مهارات 
التواصل 
والمعارف 

 العامة

 2064 7036 774 حكومية

3311 -3036 00001 
 2039 7070 2539 خاصة
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في مستوى االستعداد  α=2025هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بع:الساالسؤال 
 للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى دخل األسرة ؟

 
أن نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من مجموعة  15تشير النتائج المبينة في الشكل 

نسبة  % تلتها3404دينار كانت األعلى، إذ بلغت النسبة  299الذين يقل دخل أسرهم عن األطفال 
ثم نسبة األطفال ، %(22( دينار)599-300األطفال الذين ينتمون لألسر التي يتراوح دخلها بين )

فيما كانت اقل النسب لفئة  %(،1705دينار) 900التي يزيد دخلها عن  الذين ينتمون لألسر
 . (%1506)( دينار899-600ذين ينتمون لألسر التي يتراوح دخلها بين)األطفال ال

 
 

: نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور 05شكل 
 الطفولة حسب متوسط دخل أسرة الطفل.

 
األطفال الذين  أن نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من مجموعة 16يبين شكل 

دينار كانت األعلى على جميع أبعاد األداة مقارنة  (299)ينتمون لألسر التي يقل دخلها عن 
بالفئات األخرى ، تلتها نسب األطفال من مجموعة األطفال الذين ينتمون لألسر التي يتراوح دخلها 

م من فئة األسر التي فيما كانت نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعل، ( 599-300بين )
دينار ( 900) ( ونسب األطفال من فئة األسر التي يزيد دخلها عن899-600يتراوح دخلها بين )

 وظلت بصورة عامة اقل من نسب األطفال في فئات الدخل األقل.متقاربة 
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عاد : توزيع نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم  حسب دخل األسرة على جميع أب06شكل 
 .األداة 

 
أن  21وعند النظر إلى متوسطات األطفال حسب دخل األسرة نالحظ من خالل الجدول 

متوسطات األطفال الذين ينحدرون من اسر ذات دخل مرتفع أعلى من متوسطات األطفال الذين 
 ينحدرون من اسر ذات دخل اقل.

 
 .متوسطات األطفال حسب دخل األسرة. 00 جدول

 922أكثر من  299-622 599-222 099اقل من  األبعاد

M S.D M S.D M S.D M S.D 

 الصحة 
 الجسمية

8062 1062 9008 1030 9013 1027 9014 1024 

الكفايات 
 االجتماعية

7014 2032 7078 2009 8022 1092 8042 1066 

 النضج 
 االنفعالي

7014 1080 7047 1069 7066 1064 7070 1063 

التطور اللغوي 
 والمعرفي

7075 2050 8051 2000 8086 1074 8096 1046 

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

6079 2079 7064 2045 8017 2025 7097 2031 
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حسب مستوى الدخل على أبعاد األداة  طفالاألولفحص داللة الفروق بين متوسطات تقديرات 
نتائج وجود فروق ذات ( حيث أظهرت الANOVAفقد تم استخدام تحليل التباين األحادي ) الخمسة،

 يبين نتائج التحليل . 22والجدول  الدخل،داللة إحصائية بين المتوسطات حسب مستوى 
 

نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة فروق المتوسطات حسب مستوى الدخل على  .00جدول 
 أبعاد األداة.

مجموع   البعد
 SSالمربعات 

درجات 
 d.fالحرية 

متوسط 
 MSالمربعات 

 Fيمة ق
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة
 الجسمية 

 75031 3 225092 بين المجموعات
35098 0000 

 2009 4161 8709051 داخل المجموعات

الكفايات 
 االجتماعية

 213033 3 639099 بين المجموعات
45012 0000 

 4073 4144 19591052 داخل المجموعات

 النضج
 االنفعالي 

 50018 3 150053 بين المجموعات
16066 0000 

 3001 4131 12438086 داخل المجموعات

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 251074 3 755023 بين المجموعات
51016 0000 

 4092 4152 20429009 داخل المجموعات

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 328078 3 986034 بين المجموعات
48096 0000 

 6072 4160 27937000 داخل المجموعات

 
وبغية التعرف على مستويات الدخل التي يوجد بينها فروق ذات داللة إحصائية تم إجراء المقارنات 

وجود  (27-23) حيث بينت النتائج كما تظهرها الجداول بين هذه المتوسطات، الثنائية البعدية
مية بين األطفال فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االستعداد للتعلم على بعد الصحة الجس

دينار ومستوى االستعداد للتعلم لألطفال من  299الذين ينتمون لألسر التي يقل دخلها عن 
وأما على بعد الكفايات االجتماعية فقد كانت هناك  مستويات الدخل األخرى لصالح هؤالء األطفال،
ينتمون لألسر ( دينار واألطفال الذين 899-600فروق لمصلحة  األطفال من مستويات الدخل )

كما ظهر فرق ، دينار مقارنة باألطفال من مستويات الدخل األخرى 900التي يزيد دخلها عن 
دينار مقارنة باألطفال  599-300لصالح األطفال الذين ينتمون لألسر التي يتراوح دخلها بين 

قد ظهرت دينار، وأما على بعد النضج العاطفي ف 299الذين ينتمون لألسر التي يقل دخلها عن 
دينار وباقي األطفال الذين ينتمون للفئات  299فروق بين األطفال من األسر التي يقل دخلها عن 

دينار وانطبق هذا الحال على بعد  299األخرى لصالح األطفال من األسر التي يزيد دخلها عن 
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ألطفال من التطور اللغوي والمعرفي ، وأما بعد التواصل والمعرفة العامة فقد ظهر فروق بين ا
دينار لصالح األطفال من فئات الدخل األخرى كما ظهر فرق  299األسر التي يقل دخلها عن 

دينار واألسر التي يتراوح دخلها بين  599-300بين األطفال من األسر التي يتراوح دخلها بين 
 دينار. 899-600دينار لصالح األطفال من األسر التي يتراوح دخلها بين  600-899

 
 .المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى الدخل على بعد الصحة الجسمية02 جدول

 مستوى الداللة فرق المتوسطات الدخل المقارن مستوى الدخل

 099اقل من 
311-599 -1046 1011 

611-299 -1051 1011 

 10112 1052- 911أكثر من

222-599 

 1011 1046 299اقل من 

611-299 -1015 1095 

 1092 1016- 911أكثر 

622-299 

 1011 1052 299اقل من 

311-599 1015 1095 

 1011 1011- 911أكثر 

 922أكثر 

 10112 1052 299اقل من 

311-599 1016 1092 

611-299 1011 1011 

 
 

 .المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى الدخل على بعد الكفايات االجتماعية04جدول 
 مستوى الداللة فرق المتوسطات الدخل المقارن ستوى الدخلم

 099اقل من 
311-599 -1064 1011 

611-299 -1012 1011 

 1011 1027- 911أكثر من

222-599 

 1011 1064 299اقل من 

611-299 -1044 1012 

 1012 1063- 911أكثر 

622-299 

 1011 1012 299اقل من 

311-599 1044 1012 

 1022 1019- 911ثر أك

 922أكثر 

 1011 1027 299اقل من 

311-599 1063 1012 

611-299 1019 1022 
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 .المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى الدخل على بعد النضج العاطفي.05جدول 

 مستوى الداللة فرق المتوسطات الدخل المقارن مستوى الدخل

 099اقل من 
311-599 -0033 1011 

611-299 -0052 1011 

 0001 0055- 911أكثر من

222-599 

 1011 0033 299اقل من 

611-299 -0019 0038 

 0058 0023- 911أكثر 

622-299 

 1011 0052 299اقل من 

311-599 0019 0038 

 1000 0003- 911أكثر 

 922أكثر 

 0001 0055 299اقل من 

311-599 0023 0058 

611-299 0003 1000 

 
 

 .المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى الدخل على بعد التطور اللغوي والمعرفي.06جدول 
 مستوى الداللة فرق المتوسطات الدخل المقارن مستوى الدخل

 099اقل من 
311-599 -1076 1011 

611-299 -1011 1011 

 1011 1021- 911أكثر من

222-599 

 1011 1076- 299اقل من 

611-299 -1035 1011 

 1021 1044- 911أكثر 

622-299 

 1011 1011 299اقل من 

311-599 1035 1011 

 1092 101- 911أكثر 

 922أكثر 

 1011 1021 299اقل من 

311-599 1044 1021 

611-299 101 1092 
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 لتواصل والمعرفة العامة..المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى الدخل على بعد ا07جدول 

 مستوى الداللة فرق المتوسطات الدخل المقارن مستوى الدخل

 099اقل من 
311-599 -0085 1011 

611-299 -1038 1011 

 1011 1019- 911أكثر من

222-599 

 1011 0085 299اقل من 

611-299 -0053 0002 
 0058 0033- 911أكثر 

622-299 

 1011 1038 299اقل من 

311-599 0052 0002 

 0092 0019 911أكثر 

 922أكثر 

 1011 1019 299اقل من 

311-599 0033 0058 

611-299 -0019 0092 
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في مستوى  α=2025هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الثامن:السؤال 
ف األول األساسي يعزى لمستوى تعليم االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الص

 األب ؟

 
من مستوى تعليم "أمي" هي  أن نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم ألب 17ُيظهر الشكل 

% 2808% ثم المرحلة األساسية العليا 4407% تلتها المرحلة األساسية الدنيا 5805،إذ بلغت األعلى
% وأخيرا المستوى الجامعي )بكالوريوس، 1806الدبلوم % تاله مستوى 2205ثم مستوى الثانوي 
 %.17 ماجستير ، دكتوراه( 

 

 
 

: نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور 07شكل 
 الطفولة حسب مستوى تعليم األب.

 
أن  28 ن خالل الجدولم األب نالحظوعند النظر إلى متوسطات األطفال حسب مستوى تعليم 

 متوسطات األطفال بصورة عامة تزداد بازدياد المستوى التعليمي لألب.
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 متوسطات األطفال حسب مستوى تعليم األب. .02جدول 

مرحلة أساسية  أمي األبعاد
 دنيا

مرحلة أساسية 
 جامعي دبلوم ثانوي عليا

M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D 

الصحة 
 1021 9015 1021 9010 1038 9002 1043 8081 1072 8038 1099 7088 الجسمية

الكفايات 
 1083 8030 1086 8011 2011 7065 2022 7024 2048 6056 2061 6069 االجتماعية

النضج 
 1063 7063 1071 7064 1067 7044 1079 7023 1081 6093 1096 6052 االنفعالي

التطور 
اللغوي 

 والمعرفي
6083 3001 7018 2068 7098 2032 8033 2009 8081 1074 8099 1063 

مهارات 
التواصل 
والمعرفة 

 العامة

6021 3000 6010 2094 6099 2066 7041 2050 7092 2029 8029 2018 

 
 

ولفحص داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أألطفال حسب مستوى الدخل على أبعاد األداة 
( حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات ANOVAاألحادي ) فقد تم استخدام تحليل التباين الخمسة،

 نتائج.الهذه يبين  29والجدول  األب،داللة إحصائية بين المتوسطات حسب مستوى تعليم 
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نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة فروق المتوسطات حسب مستوى تعليم األب  . 09جدول 
 على أبعاد األداة.

مجموع   البعد
 SSمربعات ال

درجات 
 d.fالحرية 

متوسط 
 MSالمربعات 

 Fقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

الصحة 
 الجسمية

 91097 5 459086 بين المجموعات
44081 0000 

 2005 4171 8560094 داخل المجموعات

الكفايات 
 االجتماعية

 264051 5 1322053 بين المجموعات
57061 0000 

 4059 4154 19073084 داخل المجموعات

النضج 
 االنفعالي

 72021 5 361006 بين المجموعات
24037 0000 

 2096 4141 12268098 داخل المجموعات
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 330043 5 1652016 بين المجموعات

69071 0000 
 4074 4161 19724033 داخل المجموعات

مهارات التواصل 
 والمعرفة العامة

 396006 5 1980029 بين المجموعات
60090 0000 

 6050 4172 27131057 داخل المجموعات

 

وبهدف تحديد مستويات تعليم األب التي يوجد بينها فروق تم إجراء المقارنات البعدية الثنائية عند 
وجود فروق ذات داللة  ( 34- 30) جميع أبعاد األداة حيث أظهرت النتائج المبينة في الجداول

ت االستعداد للتعلم على بعد الصحة الجسمية بين مستوى تعليم "أمي" وباقي إحصائية في مستويا
كما ظهرت الفروق بين مستوى مرحلة أساسية ، المستويات لصالح المستويات التعليمية األعلى 

فيما لم تظهر فروق بين المستويات  ،دنيا وباقي المراحل لصالح المستويات التعليمية األعلى
لى هذا البعد.كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  في التعليمية األخرى ع

 :مستويات االستعداد للتعلم على بعد الكفايات االجتماعية بين مستوى "أمي" ومستويات التعليم
بين مستوى المرحلة األساسية  الثانوي والدبلوم والجامعة ، وظهرت فروق ذات داللة إحصائية أيضاً 

األساسية العليا والمستويات التعليمية األعلى األخرى، فيما لم تظهر فروق ذات الدنيا والمرحلة 
داللة إحصائية بين مستوى الدبلوم ومستوى الجامعة.وظهرت فروق بين مستويات االستعداد للتعلم 

التعليمية األعلى لصالح  على بعد النضج العاطفي بين مستوى تعليم "أمي" وبين المستويات
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على هذا البعد بين مستوى المرحلة كما ، األخيرة

فيما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االستعداد  ،الدنيا ومستوى ثانوي  األساسية
للتعلم بين مستوى تعليم الثانوي والمستويات التعليمية األعلى .وأما على بعد التطور اللغوي 

وبعد التواصل والمعرفة العامة فقد ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تعليم  والمعرفي
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"أمي" والمستويات التعليمية األعلى باستثناء مستوى مرحلة أساسية دنيا، كما ظهرت فروق بين 
 مستوى تعليم جامعي وباقي المستويات باستثناء مستوى الدبلوم .

 

 المجموعات حسب مستوى تعليم األب على بعد الصحة الجسمية. المقارنات الثنائية بين 22جدول 
 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي

 00002 0050- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0000 0093- مرحلة أساسية عليا

 0000 1014- ثانوي

 0000 1021- دبلوم

 0000 1027- بكالوريوس

 00002 0050 أمي ة دنيامرحلة أساسي

 0000 0044- مرحلة أساسية عليا

 0000 0064- ثانوي

 0000 0072- دبلوم

 0000 0077- بكالوريوس

 0000 0093 أمي مرحلة أساسية عليا

 0000 0044 مرحلة أساسية دنيا

 0007 0021- ثانوي

 0006 0028- دبلوم

 00001 0034- بكالوريوس

 0000 1014 أمي ثانوي

 0000 0064 مرحلة أساسية دنيا

 0007 0021 مرحلة أساسية عليا

 0096 0008- دبلوم

 0054 0013- بكالوريوس

 0000 1022 أمي دبلوم

 0000 0072 مرحلة أساسية دنيا

 0006 0028 مرحلة أساسية عليا

 0096 0008 ثانوي

 1000 0005- بكالوريوس

 0000 1027 أمي بكالوريوس

 0000 0077 رحلة أساسية دنيام

 00001 0034 مرحلة أساسية عليا

 0054 0013 ثانوي

 1000 0005 دبلوم
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 . المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم األب على بعد الكفايات االجتماعية20جدول 
 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي

 0099 0012 مرحلة أساسية دنيا أمي
 0006 0056- مرحلة أساسية عليا

 0000 0096- ثانوي
 0000 1042- دبلوم

 0000 1061- بكالوريوس
 0099 0012- أمي مرحلة أساسية دنيا

 0000 0067- مرحلة أساسية عليا
 0000 1008- ثانوي
 0000 1054- دبلوم

 0000 1074- بكالوريوس
 0006 0056 أمي ة أساسية عليامرحل

 0000 0068 مرحلة أساسية دنيا
 0000 0040- ثانوي
 0000 0087- دبلوم

 0000 1006- بكالوريوس
 0000 0096 أمي ثانوي

 0000 1008 مرحلة أساسية دنيا
 0004 0040 مرحلة أساسية عليا

 0007 0046- دبلوم
 0000 0065- بكالوريوس

 0000 1042 أمي دبلوم
 0000 1055 مرحلة أساسية دنيا
 0000 0087 مرحلة أساسية عليا

 00007 0046 ثانوي
 0084 0019- بكالوريوس

 0000 1061 أمي بكالوريوس
 0000 1074 مرحلة أساسية دنيا
 0000 1006 مرحلة أساسية عليا

 0000 0065 ثانوي
 0084 0019 دبلوم
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 ئية بين المجموعات حسب مستوى تعليم األب على بعد النضج االنفعالي. المقارنات الثنا20جدول 

 

 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي
 0011 0041- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0000 0071- مرحلة أساسية عليا

 0000 0093- ثانوي

 0000 1012- دبلوم

 0000 1011- بكالوريوس

 0011 0041 أمي رحلة أساسية دنيام

 0009 0030- مرحلة أساسية عليا

 0000 0051- ثانوي

 0000 0071- دبلوم

 0000 0070- بكالوريوس

 0000 0071 أمي مرحلة أساسية عليا

 0009 0030 مرحلة أساسية دنيا

 0018 0022- ثانوي

 0001 0041- دبلوم

 00002 0040- بكالوريوس

 0000 0093 ميأ ثانوي

 0000 0051 مرحلة أساسية دنيا

 0018 0022 مرحلة أساسية عليا

 0051 0019- دبلوم

 0035 0019- بكالوريوس

 0000 1012 أمي دبلوم

 0000 0071 مرحلة أساسية دنيا

 0001 0041 مرحلة أساسية عليا

 0051 0019 ثانوي

 1000 0001 بكالوريوس

 0000 1011 أمي بكالوريوس

 0000 0070 مرحلة أساسية دنيا

 00002 0040 مرحلة أساسية عليا

 0035 0019 ثانوي

 1000 0001- دبلوم
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. المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم األب على بعد التطور اللغوي 22جدول 
 والمعرفي.

 

 الداللةمستوى  فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي
 0057 0034- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0000 1014- مرحلة أساسية عليا

 0000 1050- ثانوي

 0000 1098- دبلوم

 0000 2016- بكالوريوس

 0057 0034 أمي مرحلة أساسية دنيا

 0000 0080- مرحلة أساسية عليا

 0000 1016- ثانوي

 0000 1063- دبلوم

 0000 1081- بكالوريوس
 0000 1015 أمي مرحلة أساسية عليا

 0000 0080 مرحلة أساسية دنيا

 0003 0035- ثانوي

 0000 0083- دبلوم

 0000 1001- بكالوريوس
 0000 1050 أمي ثانوي

 0000 1016 مرحلة أساسية دنيا

 0003 0035 مرحلة أساسية عليا

 00006 0048- دبلوم

 0000 0066- بكالوريوس

 0000 1098 أمي مدبلو 

 0000 1064 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0083 مرحلة أساسية عليا

 00006 0048 ثانوي

 00871 0018- بكالوريوس

 0000 2016 أمي بكالوريوس

 0000 1082 مرحلة أساسية دنيا

 0000 1001 مرحلة أساسية عليا

 0000 0066 ثانوي

 0087 0018 دبلوم
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على بعد التواصل والمعرفة . المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم األب 24 جدول
 العامة

 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي
 1000 0010 مرحلة أساسية دنيا أمي

 0000 0078- مرحلة أساسية عليا

 0000 1021- ثانوي

 0000 1072- دبلوم

 0000 2006- بكالوريوس

 0001 0010- أمي مرحلة أساسية دنيا
 0000 0088- مرحلة أساسية عليا

 0002 1031- ثانوي

 0000 1082- دبلوم

 0000 2016- بكالوريوس

 0001 0078 أمي مرحلة أساسية عليا

 0000 0088 مرحلة أساسية دنيا

 0002 0043- ثانوي

 0000 0094- دبلوم

 0000 1028- يوسبكالور 

 0000 1021 أمي ثانوي

 0000 1031 مرحلة أساسية دنيا

 0002 0043 مرحلة أساسية عليا

 0002 0051- دبلوم

 0000 0085- بكالوريوس

 0000 1072 أمي دبلوم

 0000 1082 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0094 مرحلة أساسية عليا

 0002 0051 ثانوي

 0044 0034- بكالوريوس

 0000 2006 أمي بكالوريوس

 0000 2016 مرحلة أساسية دنيا

 0000 1028 مرحلة أساسية عليا

 0000 0085 ثانوي

 0044 0034 دبلوم
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في مستوى االستعداد  α=2025هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السؤال التاسع :
 األول األساسي يعزى لمستوى تعليم األم ؟ للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف

 

م من مستوى تعليم "أمي" أن نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم أل 18ُيظهر الشكل 
% ثم المرحلة األساسية 4309% تلتها المرحلة األساسية الدنيا 5807إذ بلغت نسبتهم  هي األعلى،

% وأخيرا المستوى الجامعي 1704مستوى الدبلوم  % تاله2204% ثم مستوى الثانوي 3103العليا 
 %.1507 )بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه( 

 
: نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور 02شكل 

 الطفولة حسب مستوى تعليم األم.

 
 أن 35الجدول من خالل  نالحظ األموعند النظر إلى متوسطات األطفال حسب مستوى تعليم 

 متوسطات األطفال بصورة عامة تزداد بازدياد المستوى التعليمي لالم.
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 ات األطفال حسب مستوى تعليم األممتوسط .25جدول 

مرحلة أساسية  أمي األبعاد
 دنيا

مرحلة أساسية 
 عليا

 جامعي دبلوم ثانوي

M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D 

ة الصح
 1007 9025 1030 9014 1035 9000 1050 8073 1072 8038 1089 7095 الجسمية

الكفايات 
 1073 8043 1091 8008 2008 7068 2023 7008 2050 8058 2059 6050 االجتماعية

النضج 
 1068 7065 1065 7070 1068 7046 1072 7008 1084 6087 1087 6069 االنفعالي

التطور اللغوي 
 1040 9014 1082 8074 2003 8039 2032 7084 2073 7022 3002 6059 والمعرفي

مهارات 
التواصل 

 والمعرفة العامة
5088 2093 6016 3000 6084 2069 7046 2047 7095 2028 8036 2011 

 
ولفحص داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أألطفال حسب مستوى الدخل على أبعاد األداة 

حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ، ليل التباين األحادي الخمسة ، فقد تم استخدام تح
 يبين نتائج التحليل . 36إحصائية بين المتوسطات حسب مستوى تعليم األم ، والجدول 

 
نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة فروق المتوسطات حسب مستوى تعليم األم على  .26جدول 

 أبعاد األداة.
مجموع   البعد

 SSربعات الم

درجات 
 d.fالحرية 

متوسط 
 MSالمربعات 

 Fقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

الصحة 
 الجسمية

 2002 4161 8421005 داخل المجموعات 0000 51079 104082 5 524010 بين المجموعات

الكفايات 
 االجتماعية

 308064 5 1543018 بين المجموعات
68018 0000 

 4053 4145 18762081 داخل المجموعات

النضج 
 االنفعالي

 2094 4131 12163016 داخل المجموعات 0000 29011 85070 5 428052 بين المجموعات
التطور اللغوي 

 والمعرفي
 402038 5 2011090 بين المجموعات

87014 0000 
 4062 4151 19168013 داخل المجموعات

مهارات التواصل 
 والمعرفة 

 6041 4160 26648064 داخل المجموعات 0000 70088 454007 5 2270034 بين المجموعات
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وبهدف تحديد الفروق بين أزواج المستويات التعليمية لالم على مستوى االستعداد للتعلم تم إجراء 
المقارنات البعدية الثنائية عند جميع أبعاد األداة حيث لوحظ بصفة عامة أن هناك فروق في 

ى أبعاد تطور الطفولة المبكرة باختالف المستويات التعليمية لالم متوسطات تقديرات األطفال عل
إذ لم يالحظ فروق بين مستوى الثانوية  ، ولصالح المستويات التعليمية األعلى وباستثناءات قليلة

ومستوى الدبلوم وبين مستوى الدبلوم ومستوى الجامعة. كما يظهر ذلك من خالل النتائج المبينة في 
 (.41-37الجداول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 0202دراسة االستعداد للتعلم باستخدام أداة التطور المبكر /  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 

 

 . المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم االم على بعد الصحة الجسمية.27جدول 
 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي

 00007 0042- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0000 0077- مرحلة أساسية عليا

 0000 1005- ثانوي

 0000 1019- دبلوم

 0000 1029- بكالوريوس

 00007 0042 أمي مرحلة أساسية دنيا

 00006 0035- مرحلة أساسية عليا

 0000 0063- ثانوي

 0000 0076- دبلوم

 0000 0087- بكالوريوس

 0000 0077 أمي مرحلة أساسية عليا

 00006 0035 مرحلة أساسية دنيا

 00004 0028- ثانوي

 0000 0042- دبلوم

 0000 0052- بكالوريوس
 0000 1005 أمي ثانوي

 0000 0063 مرحلة أساسية دنيا

 00004 0028 مرحلة أساسية عليا

 0052 0014- دبلوم

 0004 0024- بكالوريوس

 0000 1019 أمي دبلوم

 0000 0076 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0042 مرحلة أساسية عليا

 0052 0014 ثانوي

 0090 0010- بكالوريوس

 0000 1029 أمي بكالوريوس

 0000 0087 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0052 مرحلة أساسية عليا

 0004 0024 ثانوي

 0090 0010 دبلوم
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 . المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم األم على بعد الكفايات االجتماعية22جدول 
 

 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي
 1000 0008- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0001 0057- مرحلة أساسية عليا

 0000 1018- ثانوي

 0000 1058- دبلوم

 0000 1093- بكالوريوس

 1000 0008 أمي مرحلة أساسية دنيا

 0001 0050- مرحلة أساسية عليا

 0000 1010- ثانوي

 0000 1050- دبلوم

 0000 1085- بكالوريوس

 0001 0057 أمي مرحلة أساسية عليا

 0001 0050 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0060- ثانوي

 0000 1000- دبلوم

 0000 1035- بكالوريوس

 0000 1018 أمي ثانوي

 0000 1010 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0060 مرحلة أساسية عليا

 00007 0040- دبلوم

 0000 0075- بكالوريوس

 0000 1058 أمي دبلوم

 0000 1050 مرحلة أساسية دنيا

 0000 1000 مرحلة أساسية عليا

 00007 0040 ثانوي

 0015 0035- بكالوريوس

 0000 1093 أمي بكالوريوس

 0000 1085 مرحلة أساسية دنيا

 0000 1035 مرحلة أساسية عليا

 0000 0075 ثانوي

 0015 0035 دبلوم
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 . المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم األم على بعد النضج االنفعالي29جدول 
 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي

 0083 0019- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0007 0040- مرحلة أساسية عليا

 0000 0078- ثانوي

 0000 1002- دبلوم

 0000 0097- بكالوريوس

 0083 0019 أمي مرحلة أساسية دنيا

 0056 0021- مرحلة أساسية عليا

 0000 0059- ثانوي

 0000 0083- دبلوم

 0000 0078- بكالوريوس

 0007 0040 أمي مرحلة أساسية عليا

 0056 0021 مرحلة أساسية دنيا

 00001 0038- ثانوي

 0000 0062- دبلوم

 0000 0057- بكالوريوس

 0000 0078 أمي ثانوي

 0000 0059 مرحلة أساسية دنيا

 00001 0038 مرحلة أساسية عليا

 0012 0024- دبلوم

 0042 0019- بكالوريوس

 0000 1002 أمي دبلوم

 0000 0083 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0062 مرحلة أساسية عليا

 0012 0024 ثانوي

 1000 0005 بكالوريوس

 0000 0097 أمي بكالوريوس

 0000 0078 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0057 مرحلة أساسية عليا

 0042 0019 ثانوي

 1000 0005- دبلوم
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للغوي . المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم األم على بعد التطور ا42جدول 

 والمعرفي.
 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي

 0001 0063- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0000 1025- مرحلة أساسية عليا

 0000 1080- ثانوي

 0000 2015- دبلوم

 0000 2055- بكالوريوس

 0001 063 أمي مرحلة أساسية دنيا

 0000 0062- امرحلة أساسية علي

 0000 1017- ثانوي

 0000 1051- دبلوم

 0000 1092- بكالوريوس

 0000 1025 أمي مرحلة أساسية عليا

 0000 0062 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0055- ثانوي

 0000 0090- دبلوم

 0000 1030- بكالوريوس
 0000 1080 أمي ثانوي

 0000 1017 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0055 أساسية عليا مرحلة

 0004 0035- دبلوم

 0000 0075- بكالوريوس

 0000 2015 أمي دبلوم

 0000 1051 مرحلة أساسية دنيا

 0000 0090 مرحلة أساسية عليا

 0004 0035 ثانوي

 0006 0040- بكالوريوس

 0000 2055 أمي بكالوريوس

 0000 1092 مرحلة أساسية دنيا

 0000 1030 عليا مرحلة أساسية

 0000 0075 ثانوي

 0006 0040 دبلوم
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والمعرفة  لعلى بعد التواص األم. المقارنات الثنائية بين المجموعات حسب مستوى تعليم 40جدول 
 العامة.

 مستوى الداللة فرق المتوسطات المستوى المقارن به المستوى التعليمي
 1000 0028- مرحلة أساسية دنيا أمي

 0000 0096- حلة أساسية عليامر 

 0000 1058- ثانوي

 0000 2007- دبلوم

 0000 2048- بكالوريوس

 0001 0028 أمي مرحلة أساسية دنيا

 0000 0068- مرحلة أساسية عليا

 0002 1030- ثانوي

 0000 1079- دبلوم

 0000 2020- بكالوريوس

 0001 0096 أمي مرحلة أساسية عليا

 0000 0068 اسية دنيامرحلة أس

 0002 0062- ثانوي

 0000 1011- دبلوم

 0000 1052- بكالوريوس
 0000 1058 أمي ثانوي

 0000 1030 مرحلة أساسية دنيا

 0002 0062 مرحلة أساسية عليا

 0002 0049- دبلوم

 0000 0090- بكالوريوس

 0000 2007 أمي دبلوم

 0000 1079 مرحلة أساسية دنيا

 0000 1011 مرحلة أساسية عليا

 0002 0049 ثانوي

 0044 0041- بكالوريوس

 0000 2048 أمي بكالوريوس

 0000 2020 مرحلة أساسية دنيا

 0000 1052 مرحلة أساسية عليا

 0000 0090 ثانوي

 0044 0041 دبلوم
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بين  α= 2025 الداللة عند مستوى القة ارتباطيه ذات داللة إحصائيةهل يوجد ع:السؤال العاشر
 ؟ مع حجم األسرةمستوى االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي 

 
وجود عالقة ارتباطيه سلبية بين حجم األسرة ومستوى  42أظهرت النتائج المبينة في الجدول 

باط عند بعد التطور اللغوي والمعرفي االستعداد للتعلم عند جميع أبعاد األداة وسجل اكبر معامل ارت
تاله معامل االرتباط على بعد مهارات التواصل والمعارف العامة ، إذ كانت معامالت االرتباط ذات 

عند جميع األبعاد على الرغم من ضعف هذه  α=  0001الداللة  داللة إحصائية عند مستوى
 العالقة كما يبدو من األرقام المطلقة.

 
 ت االرتباط بين حجم األسرة ومستوى االستعداد للتعلم عند جميع أبعاد األداة.. معامال40جدول 

 معامل االرتباط البعد
 00064- الصحة الجسمية

 0011- الكفايات االجتماعية

 0005- النضج االنفعالي

 0014- التطور اللغوي والمعرفي

 0012- مهارات التواصل والمعارف العامة

 

معامالت االرتباط بين أبعاد أداة التطور المبكر وكل من متغيرات مستوى  كما تم ايجاد مصفوفة
تعليم األب ومستوى تعليم األم  ودخل األسرة حيث أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية بين 

اتجهت  إذ.  α=  0001أبعاد األداة وهذه المتغيرات وقد كانت ذات داللة احصائية عند مستوى 
باط ين أبعاد األداة ومستوى تعليم األم لالرتفاع قلياًل مقارنًة مع معامالت االرتمعامالت االرتباط ب

وتعليم األب التي مستوى دخل األسرة كل من ، وتلتها معامالت االرتباط بين أبعاد األداة و األخرى
 كانت متقاربة، وهذا بطبيعة الحال يعكس أهمية هذه المتغيرات باعتبارها محددات بالنسبة لمستوى

 ( قيم معامالت االرتباط بين أبعاد األداة وتلك المتغيرات.3االستعداد للتعلم، ويبين الملحق )
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في مجاالت  "مهارات متميزة خاصة"ما نسبة األطفال الذين اظهروا السؤال الحادي عشر : 
 القراءة والكتابة والفنون والموسيقى والرياضة وحل المشكالت بطريقة إبداعية؟

 
التميز الخاصة التي يظهرها  هاراتمب تتعلقداة التطور المبكر سبعة فقرات تضمنت أ

الطفل في مجاالت القراءة والكتابة والفنون والموسيقى والرياضة وحل المشكالت بطرق إبداعية ، 
وبناء على البيانات التي وفرتها عينة الدراسة فقد بلغت نسبة األطفال الذين لم يظهروا تميزا في أي 

فيما وصلت نسبة األطفال الذين ، % من مجموع األطفال3403من المجاالت المذكور مجال 
% ووصلت نسبة األطفال الذين اظهروا تميزا 1503اظهروا تميزا في واحد من المجاالت المذكور 

% ، والشكل التالي يبين نسب األطفال حسب عدد المجاالت التي اظهروا 501في سبعة مجاالت 
 تميز.عليها نوعا من ال

 
 

 
 : نسبة األطفال الذين يمتلكون مهارات متميزة حسب عدد المجاالت 09شكل 
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ما خصائص األطفال الذين لديهم مشكالت خاصة ، وما مستوى االستعداد السؤال الثاني عشر:
في مستوى  α= 2025 الداللة للتعلم لديهم ، وهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 د للتعلم بينهم وبين األطفال الذين ليس لديهم مشكلة خاصة؟االستعدا

 
طفل( من أطفال العينة على أن لديهم إعاقات سمعية و/أو إعاقات  328%)805ُصنف ما نسبته 

لديهم مشكالت نطق و/أو صعوبات تعلم، إذ ظهر أن ما نسبته و/أو بصرية و/أو إعاقات سمعية 
% منهم لديهم مشكالت في 2708ت تعلم وان ما نسبته % من هؤالء األطفال لديهم صعوبا4103

 يبين هذه النسب : 43% ظهر أن لديهم مشكالت منزلية ،والجدول 2404النطق كما أن ما نسبته 
 
 

 .توزيع نسب األطفال ذوي المشكالت الخاصة حسب نوع المشكلة42جدول 
 % النسبة نوع المشكلة
 307 إعاقة سمعية
 409 إعاقة بصرية

 304 سمعية إعاقة

 2708 مشاكل نطق
 4103 صعوبات تعلم
 1301 مشكلة انفعالية

 1605 مشكلة سلوكية
 2402 مشكلة منزلية

 
% من إجمالي األطفال الذين لديهم مشكالت خاصة ، 5705لقد شكل الذكور ما نسبته 

 كالت خاصةبالرياض من إجمالي األطفال الذين لديهم مش وقد بلغت نسبة األطفال الذين التحقوا
% منهم. بلغت نسبة األطفال 7507حيث بلغت نسبة الذين التحقوا بالرياض الخاصة ، % 6701

الذين  طفالمن األ %22% مقارنة مع 6509الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من هؤالء األطفال 
جموع استعداد للتعلم من م مليس لديهم مشكالت خاصة ، وقد كانت نسب األطفال الذين ليس لديه

األطفال الذين لديهم مشكالت خاصة أعلى من نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من 
. على جميع أبعاد تطور الطفولة المبكرة مشكالت خاصة ممجموعة األطفال الذين ليس لديه

 يبين هذه النسب. 18والشكل 
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 ود/عدم وجود مشكلة خاصةد للتعلم حسب وجا:نسب األطفال الذين ليس لديهم استعد02شكل 

 
كانت متوسطات تقديرا هؤالء األطفال على جميع أبعاد األداة اقل من متوسط األطفال 

 .21وكما هو موضح في شكل  الذين ليس لديهم مشكالت خاصة.
 

 
 لجميع األبعاد األطفال حسب وجود/عدم وجود مشكلة خاصة متوسطات:00شكل 
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األطفال الذين ليس لديهم مشكالت خاصة ،  ولفحص داللة الفروق بين متوسطات
حيث ، ( للعينات المستقلةtومتوسطات األطفال الذين لديهم مشكالت خاصة تم إجراء اختبار )

جميع أبعاد عند  α= 0005 الداللة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 يبين نتائج هذا التحليل. 44والجدول  األداة ،

 
لفحص داللة فروق المتوسطات حسب متغير وجود /عدم وجود مشكلة   t. نتائج اختبار 44جدول 

 خاصة لدى األطفال.

 البعد
وجود 
مشكلة 
 خاصة

حجم 
 Nالعينة 

المتوسط 
M 

االنحراف 
المعياري 

S.D 

درجات 
 d .fالحرية 

 tقيمة 
مستوى 
 Pالداللة 

 الصحة الجسمية
 1093 7065 327 نعم

3867 -17069 0000 
 1030 9004 3542 ال

الكفايات 
 االجتماعية

 2039 5043 324 نعم
3855 -19026 0000 

 2006 7077 3533 ال

 النضج االنفعالي
 1063 5096 327 نعم

3846 -16026 0000 
 1066 7053 3521 ال

التطور اللغوي 
 والمعرفي

 2091 6003 327 نعم
3865 -19047 0000 

 2006 8044 3540 ال

مهارات التواصل 
 والمعارف العامة

 2089 4046 328 نعم
3867 -21078 0000 

 2045 7059 3541 ال
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 مناقشة النتائج
 

يتمثل الهدف األساسي لهذه الدراسة بتوفير بيانات قاعدية عن مستويات االستعداد للتعلم 
أداة التطور المبكر التي تطبق لألطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي باستخدام 

بهدف تكييفها للبيئة األردنية، وقد تم  2008ألول مرة في األردن بعد أن تم تجريب األداة في عام 
في هذا المسح تحديد مستويات االستعداد للتعلم وقياس عالقته ببعض المتغيرات مثل :جنس الطفل 

ستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم والموقع الجغرافي وااللتحاق بالروضة ودخل األسرة وم
 وغيرها.سيتم في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وفقًا ألسئلتها.

 
ما مستوى االستعداد للتعلم في المدرسة لألطفال األردنيين الملتحقين في السؤال األول : 

 الصف األول األساسي؟

 
على أبعاد الطفولة المبكرة  بصورة عامة ، أظهرت النتائج أن متوسطات األطفال األردنيين

على  8087على بعد الصحة الجسمية إلى  7030كانت مرتفعة، إذ تراوحت هذه المتوسطات بين 
بعد مهارات التواصل والمعرفة العامة ،ولدى مقارنة هذه المتوسطات بمتوسطات األطفال الكنديين 

دنيين على جميع أبعاد كانت متوسطات األطفال الكنديين تتفوق على متوسطات األطفال األر 
أظهرت النتائج أن غالبية األطفال  الطفولة المبكرة باستثناء بعد الصحة الجسمية .من جهة أخرى،

% فيما بلغت نسبة األطفال 73األردنيين لديهم االستعداد للتعلم، إذ بلغت نسبة هؤالء األطفال 
لفنا أن هؤالء األطفال ليس لديهم % وتعني هذه النسبة كما أس27الذين ليس لديهم استعداد للتعلم 

استعداد للتعلم على بعد واحد أو أكثر من أبعاد الطفولة المبكرة األمر الذي يشير إلى أن هذه 
المجموعات من األطفال تحتاج إلى  برامج مدرسية مكثفة لوضعها على مسار التعلم السليم الذي 

 قة .سيؤثر على أدائهم ونجاحهم في المراحل الدراسية الالح
 

لقد أظهرت النتائج وجود تباين في األبعاد التي ليس لألطفال األردنيين استعداد للتعلم 
% 1208إذ بلغت نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم على بعد الصحة الجسمية  عليها،

 % على1108 وغوي والمعرفي % على بعد التطور الل10فيما تراوحت على األبعاد األخرى بين 
بعد النضج االنفعالي وهذا يتطلب تفريد البرامج التعليمية التي تعنى بالنواحي الجسدية والعقلية 

 واالجتماعية واالنفعالية للطفل.
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كما أظهرت النتائج وجود مجموعات من الطلبة في مسار الخطر بالنسبة الستعدادهم 
هارات التواصل والمعارف % على بعدي الصحة الجسمية وم1804للتعلم، إذ تراوحت نسبهم بين 

% على بعد النضج االنفعالي وهذه المجموعات من الطلبة تحتاج إلى عناية 1401العامة و 
لهم في الصفوف المدرسية األولى واالهتمام بالمناهج  التعليميةمناسبة من خالل تهيئة البيئة 

 لم.وبرامج الطفولة المبكرة لالنتقال بهم إلى مستوى االستعداد التام للتع
 

وكما يشير األدب النظري ونتائج الدراسات االمبريقية في سياقات مختلفة فان لتجارب األطفال 
المنزلية، وللمجتمع المحلي، ونوعية عالقة األطفال بوالديهم ، وفرص المشاركة في األنشطة 

ولة المبكرة من الجماعية دورًا مهمًا في تحديد مستويات االستعداد للتعلم ،وعليه فان االستثمار بالطف
خالل تقديم خدمات متكاملة في رياض األطفال ودعم األسر ذات المستوى االقتصادي 
واالجتماعي المتواضع يبدو أن  له آثار ايجابية على تحسين قدرات األطفال وتحسين تفاعلهم مع 

 األنشطة المدرسية مستقباًل.
 

في مستوى  α=2025ستوى هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مالسؤال الثاني : 
االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لجنس 

 الطفل ؟

 
% من الذكور صنفوا ضمن األطفال الذين ليس لديهم 3002أظهرت النتائج أن ما نسبته 

% من 2306قابل استعداد للتعلم على بعد واحد على األقل من أبعاد تطور الطفولة المبكرة م
اإلناث وقد كانت فروق المتوسطات بين الذكور واإلناث ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث وقد 
يكون سبب ذلك التفاعل االيجابي بين البنات مع أمهاتهن أثناء القيام باألعمال المنزلية باإلضافة 

نفعالية واالجتماعية لديهن إلى تمكين البنات من استخدام األلعاب المتنوعة التي تنمي الجوانب اال
.وبطبيعة الحال فان ذلك ال يعني عدم وجود أطفال ذكور لديهم االستعداد للتعلم بفضل تلك 
العالقة مع الوالدين ؛ إال أن تداخل العوامل المختلفة التي تؤدي إلى هذه الفروق تحتاج إلى 

 دراسات للكشف عن العوامل المرتبطة بتلك التباينات.
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في مستوى  α=2025 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالثالث: السؤال
االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى للمنطقة 

 جنوب(؟ وسط، الجغرافية )شمال،

 
اطق الجنوب للتعلم في من دعلى الرغم من ارتفاع نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعدا

% بين 304مقارنة بمناطق الشمال ومناطق الوسط ؛إال أن هذه الفروق كانت قليلة بلغ أقصاها 
الجنوب والشمال وأظهرت النتائج أن فروق المتوسطات بين األطفال في مناطق الشمال والوسط 

ي نسب ، وقد تشير الفروق البسيطة ف α =0005والجنوب لم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى 
األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم بين أطفال الشمال والوسط من جهة وأطفال الجنوب من 
جهة إلى اختالف في مستويات الرعاية االجتماعية واألسرية بين هذه المناطق بسبب التباين في 

الرعاية  المستويات االجتماعية واالقتصادية لألسر واالختالف في مستوى انتشار ونوعية برامج
 بالطفولة المبكرة ، باإلضافة إلى مستوى رياض األطفال الخاصة.

 
في مستوى  α=2025 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالسؤال الرابع :

 االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى للموقع
 مدينة(؟ )ريف،

   
داللة إحصائية بين متوسطات أطفال المدينة ومتوسطات أطفال  فروق ذاتلنتائج وجود أظهرت ا

وكذلك ارتفاع نسب األطفال  المدينة،الريف على جميع أبعاد أداة التطور المبكر لصالح أطفال 
%( ألطفال 2502%( مقارنة مع )2903الذين اعتبروا بان ليس لديهم استعداد للتعلم في الريف )

التفاوت إلى مستوى خدمات رعاية الطفولة المبكرة والى تنوع تلك  ويمكن أن يعزى هذا  ، المدينة
باإلضافة إلى المستويات االقتصادية واالجتماعية لألسر ، كما أن نوعية ،  في المدينة البرامج

 األمر ، البرامج واألنشطة التي تقدمها رياض األطفال الخاصة في المدن تبدوا أكثر غنى وتنوعاً 
واالجتماعية وتحسن تنوعة تزيد من إمكاناته المعرفية الطفل إلى خبرات م يساعد على تعرض الذي

ويشير وجود الفروق بين أطفال المدينة وأطفال الريف إلى وجود فجوة  من نموه العاطفي ،
يقتضي زيادة فرص الوصول أمام أطفال الريف هذا اجتماعية معتمدة إلى الفوارق االجتماعية و 

 .هممنة لآمات الطفولة ذات النوعية التي تضمن حياة لخد
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في  α=2025 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالسؤال الخامس : 
مستوى االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى 

 لاللتحاق بالروضة؟

 
ين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والنمو العقلي لدى األطفال تؤيد األبحاث وجود عالقة قوية ب

وتؤثر نوعية التدخالت والتعليم في برامج الطفولة المبكرة على نجاح األطفال في المدرسة في وقت 
الحق ،وتشير الدراسات إلى األثر الذي تحدثه رياض األطفال على نمو األطفال في الجوانب 

 من خالل رياض األطفال السلوكية ،وان النجاح في القراءة في وقت مبكراالجتماعية والمعرفية و 
 أمر بالغ األهمية لتحقيق نموهم المعرفي .

لقد جاءت نتائج هذه الدراسة متسقة مع ما يشير إليه أدب الموضوع ،إذ بلغت نسبة األطفال الذين 
% مقارنة مع ما نسبته 4902ليس لديهم استعداد للتعلم من األطفال الذين لم يلتحقوا بالروضة 

% من األطفال الذين التحقوا بالروضة ،وبينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2203
متوسطات األطفال تبعا اللتحاقهم أو عدم التحاقهم بالروضة على جميع أبعاد تطور الطفولة 

ح األطفال الملتحقين بالروضة المبكرة الجسمية واالجتماعية واالنفعالية واللغوية والمعرفية لصال
بغض النظر عن نوعية الرياض التي التحقوا بها .وهذه النتائج تؤيد خطط الوزارة في مشروع 

المرحلة الثانية الهادفة إلى التوسع في إنشاء رياض األطفال -تعليم نحو اقتصاد المعرفةالتطوير 
 د الدعم المجتمعي واألسري لها .بهدف تعزيز ونشر برامج الطفولة المبكرة لجميع األطفال وحش

 
في  α=2025 الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالسؤال السادس :

مستوى االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لنوع 
 الروضة )خاصة ، حكومية(؟

 
ء كان ذلك من خالل الوالدين أو من خالل المؤسسات إن العناية باألطفال في مرحلة مبكرة سوا

التربوية والتعليمية له تأثير ايجابي على تطورهم االنفعالي واالجتماعي ويؤسس لهم مسار العالقات 
 اآلمنة  وتلك القائمة على الثقة مدى حياتهم .

فرص اللعب  تلعب رياض األطفال ادوار مهمة من حيث تقديم االستثارة المناسبة للطفل وتوفير
والتعلم وتعزيز مفهوم الذات؛ إال أن هذه األدوار تتحدد بمواصفات تلك الرياض من حيث 
المساحات واألثاث المتوفر في الروضة واألنشطة التي توفرها الروضة والتفاعل بين المعلمات 
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ة الرياض وبنية البرامج التي تقدمها تلك الرياض وعالق، وكذلك األطفال فيما بينهم  ، واألطفال
 باألسر، وخصائص المعلمات واإلدارة.

لقد بينت هذه الدراسة وجود فروق بين متوسطات األطفال الذين التحقوا برياض األطفال الخاصة 
ومتوسطات األطفال الذين التحقوا برياض األطفال الحكومية لصالح األطفال الذين التحقوا برياض 

وقد بلغت نسبة األطفال ،ستثناء بعد النضج االنفعالي األطفال الخاصة على جميع أبعاد األداة با
% مقارنة 27الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من األطفال الذين التحقوا برياض األطفال الحكومية 

 % لألطفال الذين التحقوا برياض األطفال الخاصة.2007بد  
ر كفاءة في تعليم وتربية ُتظهر هذه النتائج بصور عامة أن رياض األطفال الخاصة قد تكون أكث

األطفال ليكونوا أكثر استعدادًا للتعلم في المدرسة وقد تتداخل هذه النتيجة مع عوامل أخرى قد 
سر ذات المستوى االقتصادي األعلى تكون أكثر قدرة على ترتبط بمستوى دخل األسرة، إذ أن األ

بطبيعة الحل يتطلب بذل  إرسال أطفالها للرياض الخاصة وتحمل تكاليف تلك الرياض ، وهذا
المزيد من الجهود لالرتقاء بمستوى رياض األطفال الحكومية من حيث تأثيثها وتوفير المساحات 

 المناسبة للعب وتأهيل معلماتها .
 

في مستوى  α=2025هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السؤال السابع : 
ملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى دخل االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين ال

 األسرة ؟

 
أن دخل األسرة يعد مؤشرًا هاما حول استعداد األطفال للتعلم إلى تشير العديد من الدراسات 

فاألطفال الذين ينتمون لألسر ذات الدخل المرتفع يكون استعدادهم للتعلم اكبر من األسر ذات 
في منزل الطفل مثل القراءة اليومية والتفاعل اإليجابي مع الوالدين الدخول األدنى ،إذ أن األنشطة 

والمشاركة في األلعاب الرياضية المنظمة تزيد من استعداد الطفل للتعلم ، ومن المالحظ على 
 نطاق واسع أن توفر مثل هذه األنشطة لألطفال يقل بانخفاض دخل األسرة.

  
استعداد األطفال للتعلم يزداد بازدياد دخل األسرة، إذ  بصورة عامة ، أظهرت نتائج هذه الدراسة أن

دينار  299 من بلغت نسبة األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم في فئة األسر ذات الدخل اقل
دينار، كما أشارت  900% لألطفال من ذوي الدخل أكثر من 1705% انخفضت إلى 3404

األداة كانت ذات داللة إحصائية بين فئات الدخل النتائج أن فروق المتوسطات على جميع أبعاد 
المختلفة،وعلى مستوى المقارنات الثنائية دلت النتائج  بصورة إجمالية عدم وجود فروق في 
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ومستوى  899-600متوسطات األطفال ضمن فئات الدخل المتقاربة من مثل مستوى الدخل 
قليلة وأنها لم تحدث تباينًا في  وقد يفسر ذلك على أساس أن فروق الدخل 900الدخل أكثر من 

مستوى االستعداد للتعلم ،وعلى هذا األساس فان من شان برامج رعاية األطفال التي تتسم  بالجودة 
العالية ال سيما لألطفال المنحدرين من اسر ذات دخول متدنية أن تنمي مهاراتهم االجتماعية 

مدارس،وفي هذا اإلطار فان اهتمام وزارة واللغوية والمعرفية وتعدهم بصورة أفضل لاللتحاق بال
التربية والتعليم ضمن خططها التطويرية بإنشاء رياض أطفال في المناطق النائية ذات الدخول 

 المتدنية تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة في جميع أنحاء المملكة ينسجم مع نتائج الدراسة .
 

في مستوى  α=2025ة عند مستوى هل يوجد فروق ذات داللة إحصائي الثامن:السؤال 
االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى 

 تعليم األب ؟

    
بصورة عامة ، أظهرت النتائج وجود تباين في مستويات االستعداد للتعلم تبعا للتباين في مستويات  

للتعلم بازدياد تعليم األب ، وعلى العكس من ذلك تزداد تعليم األب، إذ يزداد مستوى االستعداد 
نسب األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم بتدني المستوى التعليمي لألب ، فقد وصلت نسبة 

% 5805األطفال الذين ليس لديهم استعداد للتعلم من األطفال الذين ينحدرون من أباء أميين إلى 
لدى األطفال الذين ينحدرون من أباء في مستوى التعليم  %17بينما وصلت هذه النسبة إلى 

ويمكن مالحظة أن الفروق بين مستوى الدبلوم والمستوى الجامعي ليست ذات داللة الجامعي. 
إحصائية عند جميع أبعاد األداة ، وهذا يعني وجود عتبه معينه من التعليم يكون لها اثر ملموس 

 طفال.على مستوى االستعداد للتعلم لدى األ
 

من المعروف أن المستوى االقتصادي يزداد بازدياد المستوى التعليمي للوالدين، وهذا بدوره يؤثر 
ايجابيا على تطور األطفال من كافة النواحي نظرًا لقدرة هذه األسر على توفير بيئة منزلية محفزة 

طفال على القراءة من ومثيرة لألطفال من خالل توفير اللعب وممارسة األنشطة الرياضية وتعويد األ
خالل الكتب المتوفرة في المنزل.إن توفير برامج متنوعة خاصة بالطفولة المبكرة لألسر ذات 
التحصيل المتدني  تعنى بتدريب اآلباء واألمهات على األساليب التربوية المناسبة لتحسين تطور 

بر  جهدا يحتاج إلى تعاون من أطفالهم من النواحي الجسدية واالجتماعية واالنفعالية واللغوية يعت
 كل الجهات المعنية بالطفولة لتحسين مستوى استعداد األطفال للتعلم.
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في مستوى  α=2025هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السؤال التاسع : 
االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي يعزى لمستوى 

 م ؟تعليم األ

 
لها عالقة بالظروف االجتماعية واحتياجات  وهذه العوامل  تلعب عوامل عديدة في تطور الطفل

األسرة والقيم الثقافية وخصائص الوالدين وغيرها ، ويشير أدب الموضوع إلى أن تعليم األم يؤثر 
تي تكون فيها إذ تزداد مستويات االستعداد للتعلم لدى األسر ال استعداد تعلم الطفل ،على مستوى 

من مستوى تعليمي اقل ،وقد  األماألم من مستوى تعليمي أعلى مقارنة باألسر التي تكون فيها 
جاءت نتائج هذه الدراسة منسجمة مع ذلك حيث سجلت فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات 

تثناءات قليلة ؛إال انه لم التعليمية العليا والمستويات التعليمية الدنيا لالم في كافة أبعاد األداة وباس
 ماجستير، يالحظ فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى الدبلوم ومستوى الجامعي )بكالوريوس،

 دكتوراة( عند جميع أبعاد تطور الطفولة المبكرة.
األمهات في توفير الدفء العاطفي لألطفال قد تعزى هذه الفروق إلى الدور المهم الذي تلعبه و 

وعليه يغدوا تدريب األمهات األقل تعليما على أساليب ، نفعالية والمشاعر االيجابية واالستجابات اال
أمرًا بالغ  الرعاية الوالدية التي تجعل الطفل سعيدًا وطيبا في عالقاته باآلخرين والبيئة المحيطة به

 الفاعلية في تحسين مستويات االستعداد للتعلم لدى األطفال.
 

 
بين  α= 2025عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوىهل يوجد  العاشر:السؤال 

مستوى االستعداد للتعلم لدى األطفال األردنيين الملتحقين في الصف األول األساسي مع حجم 
 األسرة ؟

 
أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية بين حجم األسرة ومستوى 

أن مستوى االستعداد لدى الطفل يقل بازدياد حجم األسرة وعلى  االستعداد للتعلم ، وهذا يعني
وهذا بطبيعة الحال قد يكون  ، العكس من ذلك يزداد مستوى االستعداد للتعلم كلما قل حجم األسرة

بسبب نقصان نصيب الفرد الواحد في األسرة من مصادر الدخل المتاحة بسبب ازدياد حجم األسرة 
على توفير البيئة المنزلية التي تثير الطفل من خالل القراءة واللعب  مما يؤثر على قدرة األسرة

واألنشطة الرياضية هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يؤثر ذلك على الوقت المتاح للطفل للتفاعل 
مع والديه بسبب ازدياد عدد أفراد األسرة . وفي هذا اإلطار ،فانه يحسن توعية األمهات واإلباء 



 92 0202دراسة االستعداد للتعلم باستخدام أداة التطور المبكر /  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 

 

سرة من جهة ومن جهة أخرى يمكن تعزيز برامج الطفولة المبكرة لألسر ذات بأهمية تنظيم األ
رشادها إلى أفضل السبل للتعامل مع األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.  اإلمكانيات المتواضعة وا 

 

ما نسبة األطفال الذين اظهروا مهارات متميزة خاصة في مجاالت القراءة  عشر:السؤال الحادي 
 نون والموسيقى والرياضة وحل المشكالت بطريقة إبداعية؟والكتابة والف

 
تشهد الطفولة المبكرة تطورًا في قدرات الطفل اإلبداعية التي يمكن لبرامج الطفولة المبكرة والمدرسة 

وتعريض األطفال لتجارب وأنشطة متنوعة  المناسبة استثمارها وتعزيزها من خالل توفير اإلمكانيات
% من األطفال اظهروا 1503بينت نتائج الدراسة أن إبداعية.ن في أعمال تجعل األطفال ينخرطو 

فيما أظهرت  ، % من األطفال اظهروا تميزا في مجالين1408تميزا في احد المجاالت المذكورة وان 
% من األطفال لم يظهروا تميزًا في أي مجال .إن المحافظة على 3403النتائج أن ما نسبته 
األطفال وتعزيزها يستوجب االهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وبمناهجها  القدرات اإلبداعية لدى

 أهمية باإلضافة إلى ، باإلضافة إلى تحديث الممارسات التدريسية بحيث تبتعد عن أسلوب التلقين
 تدريب المعلمات وتمكينهن من التعامل مع مظاهر التميز لدى األطفال.

 
الذين لديهم مشكالت خاصة ، وما مستوى االستعداد ما خصائص األطفال  عشر:السؤال الثاني 

في مستوى  α= 2025للتعلم لديهم ، وهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 االستعداد للتعلم بينهم وبين األطفال الذين ليس لديهم مشكالت خاصة؟

 
منزلية و/أو  شكل األطفال الذين لديهم مشكالت خاصة جسمية و/أو صعوبات تعلم و/أو مشكالت

% من أطفال العينة ،وقد لوحظ أن نسبة األطفال الذين ليس لديهم  805مشكالت سلوكية ما نسبته 
% لألطفال اآلخرين، وتشير هذه  22% مقابل  6509استعداد للتعلم من هؤالء األطفال بلغت 

ألطفال من النسب إلى الفروق الواضحة بين المجموعتين والتي تعني ضرورة االهتمام بهؤالء ا
خالل التعاون بين المدارس واألسر والمؤسسات المعنية لتشخيص هذه المجموعات  ووضع البرامج 
التربوية واإلرشادية  المالئمة لها  وتأهيل المعلمات لزيادة فعاليتهن في التعامل مع األطفال الذين 

ية ولغوية لهم مما يعانون من مشكالت خاصة لتقليل احتمالية حدوث اضطرابات سلوكية وانفعال
يقلل من فرص نجاحهم مستقباًل األمر الذي يشكل  عبئا على االقتصاد الوطني مما يستوجب 
االستثمار الرشيد  في برامج تعليمية وبرامج طفولة مبكرة للتعامل مع األطفال ذوي المشكالت 

 الخاصة.
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 التوصيات

 
 ا يلي:بناء على نتائج الدراسة ومناقشتها فان الدراسة توصي بم

 كومية وتعزيز نوعية البرامج المقدمة خاصة في حالتوسع كمًا ونوعًا في رياض األطفال ال
 .مجال الصحة الجسمية والتطور اللغوي والمعرفي لألطفال

  تقديم خدمات الطفولة المبكرة من حيث االهتمام بمناطق الريف والمناطق النائية
نشاء رياض ية لدى األطفال ،وخصوصًا تلك التي تركز على تطور الصحة الجسم وا 

 األطفال.

  تشجيع القطاع الخاص وتقديم الحوافز له إلنشاء رياض األطفال وخصوصَا في المناطق
دارتها األقل حظًا واالستفادة من تجارب هذا القطاع في إنشاء رياض األطفال ا لحكومية وا 

الي في البرامج التي وتصميم برامجها، باإلضافة إلى االهتمام بتعزيز بعد النضج االنفع
 يقدمونها.

  شراك األسرة في هذه البرامج وتفعيل مشاركة المؤسسات التوسع في برامج الطفولة المبكرة وا 
 المجتمعية فيها.

  تنفيذ برامج تدريب شاملة لمعلمات ومشرفي رياض األطفال قبل وأثناء الخدمة وتطوير
 المعايير المهنية للمعلمات.

 الوالدين ذوي التعليم  ية الوالدية  لتغطية اكبر عدد ممكن منالتوسع في برنامج التوع
بهدف زيادة قدرتهم ومعارفهم في أساليب تربية ورعاية ، ومن مقدمي الرعاية  المتدني

 اتهم على التواصل، الطفل وطرق تنمية قدرات األطفال المعرفية واالنفعالية وتحسين إمكاني
  مؤشرات وطنية لكافة أوجه الطفولة المبكرة تعزيز أساليب المتابعة من خالل توفير

 وبرامجها يمكن قياسها وتتبعها.

  االهتمام باألسر ذات الدخل المتدني من خالل تمكينها من الوصول لرياض األطفال
الحكومية من جهة ومن خالل تقديم برامج توعوية وتثقيفية ألساليب رعاية الطفولة المبكرة 

 لها.

  الذين لديهم مشكالت خاصة ووضع الخطط العالجية لهم االهتمام بتشخيص األطفال
وتمكين المدرسة من التعامل معهم واالرتقاء بهم نفسيا ومعرفيا لوضعهم على مسار التعلم 

 السليم الذي يقودهم إلى اللحاق بأقرانهم.
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  االهتمام بتوفير اإلمكانيات التربوية الضرورية وخاصة التكنولوجية منها لتعزيز قدرات
 ة اإلبداعية والتأكيد على أهمية قيام المدرسة في تقدير مواهب األطفال.الطلب

 مديريات طفولة المبكرة بما يتناسب وحاجات تعديل البرامج الموجهة لألطفال في مرحلة ال

 .وفق استعداد األطفال للتعلم في مجاالت تطور الطفولة المبكرة التربية
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 املالحققائمة 
 

 

 

 0لحق م
 مستوى مديريات التربية والتعليم والمحافظاتنتائج تطور الطفولة المبكرة على 

 مستوى مديريات التربية والتعليم - أ

 أوال: الصحة الجسمية
 المديرية

 
 متوسط الدرجات عدد األطفال

 (2-02) 
الذين ليس لديهم األطفال 

 للتعلم % استعداد
 0002 2027 4005 مستوى المملكة

 1201 8078 206 0عمان 
 1204 8078 105 0عمان 
 705 9016 67 2عمان 
 3009 8007 139 4عمان 
 1203 8097 228 5عمان 

 908 8097 584 التعليم الخاص
 1704 8089 69 الجيزة
 703 9026 55 الموقر
 504 9030 56 السلط

 1203 8095 81 الشونة الجنوبية
 1804 8053 158 عين الباشا

 803 9014 230 0الزرقاء
 605 9025 46 ألرصيفه
 807 8094 46 0الزرقاء 

 2302 8065 69 ابماد
 801 9016 37 ذيبان
 401 9033 344 0اربد
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 907 8066 145 0اربد
 1107 8089 103 2اربد

 602 9019 194 الكورة
 1501 8074 212 بني كنانة

 503 9037 19 األغوار الشمالية
 609 9000 101 الرمثا
 3306 8030 128 المفرق

 1300 8040 46 البادية الشمالية الشرقية
 1701 8068 181 البادية الشمالية الغربية

 2609 8007 93 جرش
 1203 8086 81 عجلون
 3309 8016 59 الكرك

 601 9037 115 المزار الجنوبي
 2107 8011 23 األغوار الجنوبية

 503 9011 19 الطفيلة
 807 8090 46 بصيرة

 904 9006 64 نمعا
 1306 8051 22 البتراء

 5000 7022 8 البادية الجنوبية

 1704 8060 46 العقبة
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 ثانيًا: الكفايات االجتماعية
 المديرية

 
متوسط الدرجات  عدد األطفال

(2-02) 
الذين ليس األطفال 

 للتعلم % لديهم استعداد
 0209 7054 4029 مستوى المملكة
 1306 7028 206 0عمان 
 805 7039 106 0عمان 
 1201 7011 66 2عمان 
 1300 6098 138 4عمان 
 1009 7040 229 5عمان 

 600 7080 582 التعليم الخاص
 1405 7023 69 الجيزة
 1007 7052 56 الموقر
 809 8010 56 السلط

 2007 7030 82 الشونة الجنوبية
 1406 7004 158 عين الباشا

 509 8030 219 0الزرقاء
 605 8038 46 ألرصيفه
 1009 7055 46 0الزرقاء 

 1509 7005 69 ابماد
 504 7084 37 ذيبان
 808 7094 339 0اربد
 1301 7040 145 0اربد
 1507 7025 103 2اربد

 507 8003 194 الكورة
 1600 7009 212 بني كنانة

 000 8093 19 األغوار الشمالية
 1500 7023 100 الرمثا
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 1009 7036 128 المفرق
 1009 7022 46 البادية الشمالية الشرقية
 2403 6024 181 البادية الشمالية الغربية

 806 7076 93 جرش
 1203 7048 81 عجلون
 501 8071 59 الكرك

 107 8073 115 المزار الجنوبي
 1300 6069 23 األغوار الجنوبية

 000 8035 19 الطفيلة

 1009 7045 46 بصيرة
 1506 7066 64 معان
 1802 7024 22 البتراء

 000 6076 10 البادية الجنوبية
 1502 6083 46 العقبة

 

 
 

 ثالثًا: النضج االنفعالي
 المديرية

 
متوسط الدرجات  عدد األطفال

(2-02) 
الذين ليس لديهم األطفال 

 للتعلم % استعداد
 0002 7024 4095 مستوى المملكة
 1905 6094 205 0عمان 
 1004 7032 106 0عمان 
 904 7053 64 2عمان 
 1900 6081 137 4عمان 
 709 7052 229 5عمان 

 907 7029 578 التعليم الخاص
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 403 8048 69 الجيزة
 1207 6054 55 الموقر
 809 7087 56 السلط

 909 7057 81 الشونة الجنوبية
 2100 6071 157 عين الباشا

 902 7067 228 0الزرقاء
 807 8007 46 ألرصيفه
 1502 7022 46 0الزرقاء 

 702 7035 69 ابماد
 504 7084 37 ذيبان
 600 7087 334 0اربد
 900 7036 145 0اربد
 1109 7030 101 2اربد

 502 7099 194 الكورة
 1207 7011 212 بني كنانة

 1005 8071 19 األغوار الشمالية
 509 7035 101 الرمثا
 2003 6059 128 المفرق

 1300 6094 46 ة الشمالية الشرقيةالبادي
 1005 7003 181 البادية الشمالية الغربية

 3807 6010 93 جرش
 909 7070 81 عجلون
 806 7029 58 الكرك

 1505 7070 110 المزار الجنوبي
 3004 6065 23 األغوار الجنوبية

 503 8030 19 الطفيلة

 807 7025 46 بصيرة
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 1504 7040 65 معان
 901 7078 22 البتراء

 7000 4095 10 البادية الجنوبية
 1506 7008 45 العقبة

 
 

 رابعًا : التطور اللغوي والمعرفي 
 المديرية

 
متوسط الدرجات  عدد األطفال

(2-02) 
الذين ليس لديهم األطفال 

 للتعلم % استعداد
 02 2002 4004 مستوى المملكة
 902 8029 206 0عمان 
 706 8021 105 0عمان 
 1004 8022 67 2عمان 
 1300 7072 138 4عمان 
 1400 7062 229 5عمان 

 402 8061 578 التعليم الخاص
 1300 8019 69 الجيزة
 1601 7071 56 الموقر
 1205 7095 56 السلط

 1306 7086 81 الشونة الجنوبية
 1708 7032 157 عين الباشا

 309 8098 230 0الزرقاء
 809 8062 45 ألرصيفه

 1704 7080 46 0لزرقاء ا
 1808 7074 69 ابماد

 1809 7084 37 ذيبان
 703 8067 341 0اربد
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 1606 7072 145 0اربد
 1107 8030 103 2اربد

 702 8073 194 الكورة
 1607 7064 210 بني كنانة

 1508 8030 19 األغوار الشمالية
 300 8057 101 الرمثا
 709 8077 128 المفرق

 1502 6094 46 الية الشرقيةالبادية الشم
 1308 7041 181 البادية الشمالية الغربية

 705 8010 93 جرش
 909 8010 81 عجلون
 000 8084 59 الكرك

 305 9014 115 المزار الجنوبي
 3901 5072 23 األغوار الجنوبية

 1005 8089 19 الطفيلة
 1009 7075 46 بصيرة
 1008 8014 65 معان
 901 7088 22 البتراء

 2000 7003 10 البادية الجنوبية
 807 7099 46 العقبة
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 خامسًا : التواصل والمعرفة العامة
متوسط الدرجات  عدد األطفال المديرية

(2-02) 
الذين ليس األطفال 

 للتعلم % لديهم استعداد
 0200 7022 4004 مستوى المملكة
 1107 7010 205 0عمان 
 606 7017 106 0عمان 
 807 6097 69 2عمان 
 1209 6065 139 4عمان 
 700 7027 228 5عمان 

 707 7053 578 التعليم الخاص
 1509 6098 69 الجيزة
 1709 6077 56 الموقر
 701 7050 56 السلط

 1703 6080 81 الشونة الجنوبية
 1002 7008 157 عين الباشا

 708 7075 230 0الزرقاء
 403 7069 46 ألرصيفه

 2309 6040 46 0قاء الزر 
 2107 6050 69 ابماد

 1305 7030 37 ذيبان
 602 7074 339 0اربد
 1709 6095 145 0اربد
 1605 6089 103 2اربد

 702 7082 194 الكورة
 1108 6098 212 بني كنانة

 5030 7093 19 األغوار الشمالية
 1109 6090 101 الرمثا
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 700 8009 128 المفرق
 1300 6067 46 ية الشرقيةالبادية الشمال

 904 6082 181 البادية الشمالية الغربية
 705 7080 93 جرش
 1600 6094 81 عجلون
 304 7048 59 الكرك

 404 8054 114 المزار الجنوبي
 1704 5090 23 األغوار الجنوبية

 1508 7053 19 الطفيلة

 1906 6086 46 بصيرة
 1308 7056 65 معان
 901 7002 22 البتراء

 3000 5065 10 البادية الجنوبية
 1009 6094 46 العقبة

 
 مستوى المحافظات - ب

 أوال : الصحة الجسمية
 المحافظة

 
متوسط الدرجات  عدد األطفال

(2-02) 
الذين ليس لديهم األطفال 

 للتعلم % استعداد
 0002 2027 4005 مستوى المملكة

 1303 8083 1566 عمان
 1709 8083 106 ابماد
 801 9012 322 رقاءالز 

 1009 8097 183 البلقاء
 802 9003 1117 اربد
 2609 8007 93 جر 
 1203 8086 81 عجلون
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 2205 8051 355 المفرق
 1602 8086 197 الكرك
 707 8096 65 الطفيلة
 1308 8078 94 معان
 1704 8060 46 العقبة

 
 ثانيًا : الكفايات االجتماعية

توسط الدرجات م عدد األطفال المحافظة
(2-02) 

الذين ليس لديهم األطفال 
 للتعلم % استعداد

 0209 7054 4029 مستوى المملكة
 1000 7045 1565 عمان
 1203 7033 106 ابماد

 608 8020 311 الزرقاء
 1502 7053 184 البلقاء
 1103 7061 1110 اربد
 806 7076 93 جر 
 1203 7048 81 عجلون
 1707 6077 355 المفرق
 401 8049 197 الكرك
 707 7071 65 الطفيلة
 1406 7047 96 معان
 1502 6083 46 العقبة
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 ثالثًا : النضج االنفعالي
 المحافظة

 
متوسط الدرجات  عدد األطفال

(2-02) 
الذين ليس لديهم األطفال 

 للتعلم % استعداد
 0002 7024 4095 مستوى المملكة

 1201 7024 1554 عمان
 606 7052 106 ابماد

 1000 7066 320 الزرقاء
 1307 7033 183 البلقاء
 801 7060 1105 اربد
 3807 6010 93 جر 
 909 7070 81 عجلون
 1404 6086 355 المفرق
 1502 7045 197 الكرك
 707 7056 65 الطفيلة
 1906 7024 97 معان
 1506 7008 46 العقبة

 
 رابعًا : التطور المعرفي واللغوي

 محافظةال
 

متوسط الدرجات  عدد األطفال
(2-02) 

الذين ليس لديهم األطفال 
 للتعلم % استعداد

 02 2002 4004 مستوى المملكة
 906 8015 1560 عمان
 1809 7077 106 ابماد

 605 8076 321 الزرقاء
 1206 7076 183 البلقاء
 1004 8031 1105 اربد
 705 8010 93 جر 
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 909 8010 81 عجلون
 1109 7084 353 مفرقال

 606 8065 196 الكرك
 1008 8008 65 الطفيلة
 1103 7096 97 معان
 807 7099 46 العقبة

 
 

 خامسًا: مهارات التواصل والمعرفة العامة
 المحافظة

 
متوسط الدرجات  عدد األطفال

(2-02) 
الذين ليس لديهم األطفال 

 للتعلم % استعداد
 0200 7022 4004 مستوى المملكة

 905 7023 1568 عمان
 1809 6078 106 ابماد

 906 7055 322 الزرقاء
 1200 7003 183 البلقاء
 1004 7036 1112 اربد
 705 7080 93 جر 
 1600 6094 81 عجلون
 900 7026 355 المفرق
 506 7091 196 الكرك
 1805 7006 65 الطفيلة
 1404 7024 97 معان
 1009 6094 46 العقبة
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 0ملحق 
على ثالثة أبعاد فأكثر من أبعاد تطور للتعلم % الذين ليس لديهم استعداداألطفال  خصائص

 الطفولة المبكرة
 أوال : الجنس

 النسبة % عدد األطفال جنس الطفل

 4001 131 ذكور
 5909 196 إناث

 
 ثانيًا : المنطقة الجغرافية

 النسبة % عدد األطفال المنطقة الجغرافية

 4101 134 شمال
 4901 160 وسط
 908 32 جنوب

 
 ثالثًا: الموقع

 النسبة % عدد األطفال الموقع

 5205 171 ريف
 4705 155 مدينة

 
 رابعًا : تعليم األب

 النسبة % عدد األطفال مستوى تعليم األب

 11 36 أمي
 2706 90 مرحلة أساسية دنيا
 2009 68 مرحلة أساسية عليا

 2805 93 ثانوي
 403 14 دبلوم

 707 25 ىعلبكالوريوس فأ
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 خامسًا : تعليم األم
 النسبة % عدد األطفال مستوى تعليم األم

 1602 52 أمي
 2409 80 مرحلة أساسية دنيا
 2006 66 مرحلة أساسية عليا

 2509 83 ثانوي
 9 29 دبلوم

 304 11 ىعلبكالوريوس فأ
 

 رابعًا : مستوى دخل األسرة
 النسبة % العدد األطف مستوى دخل األسرة

 6501 209 099اقل من 
222-599 95 2906 
622-299 14 404 

 009 3 922أكثر من 
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 2ملحق 
 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد أداة التطور المبكر ومتغيرات منتقاة
 حجم األسرة تعليم األم تعليم األب دخل األسرة البعد

 *0006- *0014 *0011 *0014 الصحة الجسمية

 *0011- *0020 *0019 *0017 الكفايات االجتماعية

 *0005- *0012 *0010 *0011 النضج العاطفي

 *0014- *0020 *0020 *0018 التطور المعرفي واللغوي

مهارات التواصل والمعرفة 
 العامة

0017* 0019* 0020* -0012* 

 α=0001*:معامالت االرتباط ذات داللة عند مستوى 

  


