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َبع3 أهداف الدراسة والنهج الُمتَّ

]1[ فـي األردّن، يخـدم ريـاض األطفـال المرحلـة األولـى )KG1( األطفـاَل مـن 4 إلـى 5 سـنوات، بينمـا يخدم ريـاض األطفـال المرحلة الثانيـة )KG2( األطفـاَل من 5 
إلى 6 سـنوات.

ــرة  ــم نظ ــى تقدي ــدف إل ــافّية ته ــٌة استكش ــو دراس ــرة ه ــة الُمبّك ــة الطفول ــّي لتنمي ــا الوطن ــة راني ــة الملك ــح مؤّسس مس
ــة: ــة اآلتي ــاؤالت البحثي ــاول التس ــى تن ــدًا إل ــة تحدي ــذه الدراس ــدف ه ــي األردّن. وته ــرة ف ــة الُمبّك ــة الطفول ــة لتنمي عاّم

 •

•

•

•

•

ــث  ــت ببح ــا قام ــن نوعه ــاملة م ــة ش ــرة أول دراس ــة الُمبّك ــة الطفول ــّي لتنمي ــا الوطن ــة راني ــة الملك ــح مؤّسس ــّد مس ُيع
تّوفــر التعليــم الُمبّكــر والّرعايــة فــي األردّن، وقــد تظهــر نتائــج الدراســة القضايــا الرئيســية حــول تعليــم ورعايــة الطفــل فــي 
المرحلــة الُمبّكــرة، كمــا قــد تســاهم فــي بنــاء السياســات لتحســين  جــودة برامــج التعليــم والّرعايــة المقّدمــة فــي هــذه 
المرحلــة، ونظــرا إلــى طبيعــة الدراســة االستكشــافية واالفتقــار إلــى البيانــات المحدثــة لتوجيــه بعــض فرضيــات الدراســة، 

ــا النقاشــية” لدراســتها فــي األبحــاث المســتقبلية للموضــوع. نجــح المســح فــي تحديــد عــدد مــن »القضاي

وقــد اّتبــع مســح مؤّسســة الملكــة رانيــا الوطنــّي لتنميــة الطفولــة الُمبّكــرة نهًجــا مختلًطــا لتحقيــق أهدافــه )مكــّون مــن 
جــرء كّمــي وجــزء نوعــي(، حيــث جمــع المســح الكّمــي - المكــّون مــن عــدد مــن االســتبانات التــي اســتهدفت فئــاٍت مختلفــة 
مــن المجتمــع - الجــزء األكبــر مــن البيانــات األوليــة. بينمــا ســاهم  المســح النوعــي فــي الدراســة - المكــّون مــن جلســات 
نقــاش ومقابــالت مــَع مختلــف المجموعــات الُمســتهدفة - فــي توجيــه وصياغــة أســئلة المســح الكّمــي، كمــا وقــد ســاهم 

فــي إثــراء النتائــج الرئيســية الناجمــة عــن مكــّون المســح الكمــّي.

أهداف الدراسة
َبع والنهج الُمتَّ

مــا هــي نســب االلتحــاق بخدمــات الطفولــة المبكــرة )باألخــص دور الحضانــة وريــاض األطفــال المرحلــة األولــى( ]1[ بيــن 
اأُلســر األردنّيــة؟

ما هي طبيعة بيئات التعّلم في المنزل لألطفال األردنيين الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما دون؟

ما هي ممارسات ُمقّدمات الّرعاية األوليات )الوالدات( األردنيات وتصوراتهم نحو التعليم الُمبّكر والّرعاية؟

ــواع  ــة األولــى فــي األردّن، ومــا هــي أن ــاض األطفــال المرحل ــة المســّجلة وُشــَعب ري ــرز خصائــص دور الحضان مــا هــي أب
ــم واألنشــطة التــي تقدمهــا؟ مــوارد التعّل

ما هي مؤّهالت ومعتقدات/ مواقف ُمقّدمي الّرعاية في دور الحضانة وما نوع وكمّية التدريبات التي يتلقونها؟ 
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الفئات
الُمستهدفة

لتحقيق أهداف المسح اسُتهدفت فئات المجتمع اآلتية :

•

•

•

•

اشتمل مكّون الدراسة النوعي على جلسات نقاش ومقابالت، وُأديرت جلسات النقاش مَع الفئات الُمستهدفة اآلتية:

•

•

ــات لألطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم 5 ســنوات )60 شــهًرا( ومــا دون: ُأجريــت 1800 مقابلــة مــَع  ُمقّدمــات الّرعايــة األولّي
ُمقّدمــات الّرعايــة األولّيــات ألطفــال بلغــت أعمارهــم 5 ســنوات ومــا دون فــي المملكــة بأكملهــا، وتــم اختيــار ُمقّدمــات 
الّرعايــة األولّيــة اإلنــاث فــي المنــزل إلجــراء المقابــالت معهــّن وذلــك مــن أجــل تحقيــق االتســاق وألنهــّن األكثــر احتمــاال 

بــأن يُكــّن فــي المنــزل. ]2[

إدارّيــو ]3[ دور الحضانــة المســّجلة: ُأجريــت 437 مقابلــة مــَع إداريــي دور الحضانــة المدرســيّة والخاّصــة والمؤسســّية وتلــك 
التابعــة ِلمنظمــاتّ ُمجتمعّيــة ]4[ والُمدرجــة فــي ســجّل وزارة التنميــة االجتماعّيــة.

إدارّيــو ريــاض األطفــال الخاّصــة - التــي لديهــا صفــوف لريــاض األطفــال المرحلــة األولــى - المســّجلة فــي وزارة التربيــة 
والتعليــم: أجريــت 310 مقابلــة مــَع إداريــي هــذه الــّدور.

ُمقّدمــو الّرعايــة فــي دور الحضانــة المســّجلة: ُأجريــت 437 مقابلــة مــَع ُمقّدمــي الّرعايــة فــي دور الحضانــة المدرســّية 
والخاّصــة والمؤّسســّية وتلــك التابعــة ِلمنظمــات ُمجتمعّيــة.

ــة  ــي مرحل ــن ف ــا دون، الُملتحقي ــهًرا( وم ــنوات )60 ش ــم 5 س ــغ أعماره ــن تبل ــال الذي ــات لألطف ــة األولّي ــات الّرعاي ُمقّدم
التعليــم مــا قبــل ريــاض أطفــال 2: ُأديــرت أربــع جلســات نقــاش؛ اثنتــان فــي إقليــم الوســط، وواحــدة فــي الشــمال، وواحــدة 

فــي الجنــوب.

ُمقّدمــو الّرعايــة األولّيــة لألطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم 5 ســنوات )60 شــهًرا( ومــا دون، الغيــر ملتحقيــن فــي مرحلــة 
ــمال،  ــي الش ــدة ف ــط، وواح ــم الوس ــي إقلي ــان ف ــاش؛ واثنت ــات نق ــع جلس ــرت أرب ــال 2: ُأدي ــاض أطف ــل ري ــا قب ــم م التعلي

وواحــدة فــي الجنــوب.

]2[ بلغت نسبة المشاركة النسائّية في القوى العاملة ٪14 في عام 2015 مقارنة بنسبة الذكور التي بلغت 60٪:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=JO

]3[ ُأجـري المسـح الخـاّص بالمديـر/ اإلدارّي إّمـا مـَع مديـر الحضانة أو مـَع إدارّيها، الـذي يعّد أكثر أعضـاء طاقم العمل كفـاءة؛ حيث يمكنه اإلجابة عن األسـئلة 
المتعّلقـة بعمليـات الحضانة. وفي التقارير، ُيشـار إلى المسـتجيبين في المسـح عـن المدراء/ اإلدارييـن “باإلداريين".

]4[ ُيشار إلى دور الحضانة التابعة ِلمنظمات ُمجتمعّية "بدور الحضانة التطوعّية"  في سّجل وزارة التنمية االجتماعّية.ّ 

الفئات الُمستهدفة

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=JO
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•

•

ُعِقـَدْت مقابـالٌت مـَع عـدد مـن خبـراء الطفولـة الُمبّكـرة األردنييـن، وممّثلين من منظمـات غيـر حكومّية والعامليـن في هذا 
المجـال فـي األردّن، وممّثليـن مـن وزارتـي التربية والتعليـم والتنمية االجتماعّيـة، وإداريـي دور الحضانة المدرسـّية والخاّصة، 

وإداريـي ريـاض األطفـال المرحلة األولـى الخاّصة.

ُمقّدمــو الّرعايــة فــي دور الحضانــة المدرســّية المســّجلة: ُأديــرت أربــع جلســات نقــاش؛ اثنتــان فــي إقليــم الوســط، وواحدة 
فــي الشــمال، وواحــدة فــي الجنوب.

ُمقّدمــو الّرعايــة فــي دور الحضانــة الخاّصــة المســّجلة: ُأديــرت أربــع جلســات نقــاش؛ اثنتــان فــي إقليــم الوســط، وواحــدة 
فــي الشــمال، وواحــدة فــي الجنــوب.

الفئات الُمستهدفة
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إجراءات
اختيار العينة 

ُأجريـت جميـع مقابـالت المسـح مـن خـالل المقابـالت الشـخصّية بالورقـة والقلـم )PAPI(، واختلفـت أسـاليب أخـذ العينـة لفئات 
المجتمـع المختلفـة َوفًقـا للبيانـات الُمتاحـة )إطـارات المعاينة(.

مقابالت مَع ُمقّدمات الّرعاية األولّيات لألطفال الذين تبلغ 
أعمارهم ٥ سنوات وما دون.

صّمـم مركـز الدراسـات االسـتراتيجّية فـي الجامعـة األردنّيـة )CSS( العينة لتقديـم تقديـرات إحصائية موثوقة من المسـح في 
محافظـات المملكـة البالـغ عددهـا 12 محافظـة، بمـا في ذلـك المناطـق الريفّيـة والحضرّيـة والمجتمعات األصغـر، وُصّممت 
ـَمت أقاليـم اأًلردّن تبًعـا  هـذه العينـة أيًضـا لضمـان التقديـرات اإلحصائيـة الموثوقـة علـى المسـتوى اإلقليمـّي. وقـد ُقسِّ
للمحافظـات علـى النحـو اآلتـي: الّشـمال )يغّطـي عجلـون وإربـد وجـرش والمفـرق(، والوسـط )يغّطـي عّمـان والبلقـاء ومأدبـا 

والّزرقـاء(، والجنـوب )يغّطـي العقبـة والكـرك ومعـان والطفيلـة(.

وبمـا أن البيانـات الـواردة مـن تعـداد الّسـكان لعـام 2015 فـي األردّن لـم تكـن ُمتاحـة في وقـت اختيار العينـة، فإّن تعـداد عام 
2004 كان أسـاس إطـار المعاينـة؛ إذ ُسـحبت عينـة مكّونـة مـن 1800 أسـرة أردنّيـة باسـتخدام الطريقـة الطبقّيـة العنقوديـة 
الختيـار العينـة، مـَع وجـود هامـش خطـأ وطنـّي بنسـبة +/- ٪3 عنـد نطـاق الثقـة بنسـبة ٪95، وتحّققـت طبقّيـة العينـة على 
ثالثـة مسـتويات عـن طريـق: 1. تقسـيم المحافظـات إلى مناطـق قروّية وحضرّيـة. 2. تحديد التقسـيمات اإلدارّيـة داخل كلٍّ من 
المناطـق الحضرّيـة والريفّيـة. 3. تحديـد العناقيـد، واختيارهـا داخـل كّل مـن التقسـيمات اإلدارّيـة. كانـت العناقيـد هـي وحدات 

المعاينـة األولّيـة للمسـح، َوُتَحّقـق عـن طريـق تقسـيم المملكة إلـى وحدة عـد )بلوك(

وعندمـا أخـذت العينـات مـن العناقيـد، دّونـت قائمـٌة باأُلسـر الموجـودة فـي هـذه العناقيـد، وطـّور إطاٌر لهـا فـي كّل عنقود/ 
مجموعـة. وتنـّص أهـداف الدراسـة علـى أن تكون رّبـة اأُلسـرة أردنّية، وأن يكـون لديها طفل واحـد على األقّل يبلـغ من العمر 
60 شـهًرا ومـا دون. ]5[ وبعـد تحديـد المجتمـع اإلحصائي الُمسـتهدف مـن كّل مجموعة، ُتسـحب عينة مكّونة من 10 أسـر من 

كّل منهـا، مـَع اختيـاٍر ممنهج متسـاو االحتمال لكل ُأسـرة.

ُاختيـرت مقّدمـة الّرعايـة األولّيـة )اأُلّم( ]6[ فـي اأُلسـرة إلجراء المقابلـة مَعها، وتضّمنت االسـتبانة مجموعة من األسـئلة حول 
االلتحـاق فـي برامـج مـا قبـل مرحلـة ريـاض األطفـال المرحلـة الثانيـة لجميـع األطفـال فـي اأُلسـرة، باإلضافـًة إلـى مجموعة 
مـن األسـئلة األكثـر تفصيـاًل حـول طفـل واحـد فقـط مـن اأُلسـرة، وقـد اختيـر هـذا الطفل بنـاء علـى تاريخ ميـالد األطفـال في 
العائلـة )أي تاريـخ الميـالد األقـرب إلـى موعـد المقابلة(، ثـّم ُجمعت البيانـات حتى تحقق حجـم العينة الُمسـتهدفة من 1800، 

وتراوحـت معـّدالت االسـتجابة بيـن ٪86-78  حسـب المحافظـة )راجـع الجدول 1(.

]5[ نظـًرا إلـى عـدم وجـود بيانـات موثوقـة حول التدّفـق الكبير لالجئين السـوريين قبل التعداد الّسـكانّي لعام 2015، فلـم يكن من الممكن أخـذ عينات دقيقة 
من الّسـكان غير األردنيين.

]6[ ٪100 من المشاركين في االستطالع كانوا من اإلناث، و٪99 ذكروا أنهم اأُلّمهات البيولوجّيات لألطفال محّل االستقصاء.

إجراءات اختيار العينة 
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معّدل االستجابةعدد اأُلسر التي ُأجريت معهم المقابالتعدد المجموعات

%5353078عّمان

%99080البلقاء

%2525081الّزرقاء

%77083مأدبا

%3030084إربد

%88081المفرق

%66082جرش

%66083عجلون

%1313084الكرك

%77086الطفيلة

%88087معان

%88086العقبة

%1801,80082اإلجمالّي

الجـدول 1: حجـم عينـة مقّدمـات الّرعايـة األوليـات ومعـّدل االسـتجابة َحَسـَب 
المحافظـة

ـذ مركـز الدراسـات االسـتراتيجّية إجـراءات تنظيـف البيانـات، والتحّقـق مـن صحتهـا، ثـّم ُأنتـج العينـة  بعـد جمـع البيانـات، نفَّ
الُمرّجحـة النهائّيـة. ويبّيـن الجـدول 2 التوزيـع الجغراّفـي للعينـة الُمرّجحـة النهائّيـة لُمقّدمـات الّرعايـة األولّيات مقابـل توزيع 

.)Department of Statistics, 2004(  2004 لعـام  اأُلسـراألردنّية 

إجراءات اختيار العينة 
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اإلقليم
توزيع اأُلسر الخاّصة 

األردنّية: التعداد 
السكانّي 2004

ُمقّدمات الّرعاية 
األولّيات - العينة 
الُمرّجحة النهائّية

المحافظة
توزيع اأُلسر الخاّصة 

األردنّية: التعداد 
السكانّي 2004

ُمقّدمات الّرعاية 
األولّيات - العينة 
الُمرّجحة النهائّية

%56%63الوسط

%23%39عّمان

%11%7البلقاء

%17%15الّزرقاء

%5%2مأدبا

%30%28الّشمال

%9%19إربد

%8%4المفرق

%7%3جرش

%5%2عجلون

%14%9الجنوب

%4%4الكرك

%3%1الطفيلة

%3%2معان

%4%2العقبة

%100%100اإلجمالّي%100%100اإلجمالّي

الجدول 2: التوزيع الجغرافّي لعينة ُمقّدمات الّرعاية األولّيات

بمـا أّن البيانـات الُمسـتخدمة إلطـار المعاينـة لهـذه العينـة قـد مضـى عليهـا أكثـر مـن 10 سـنوات، فقـد اسـتعرض توزيـُع 
األردنييـَن الجغرافـّي َوفًقـا لتعـداد الّسـكان لعـام Department of Statistics, 2016( 2015( عندمـا أصبحت بيانـات هذا التعداد 
متوّفـرة، لقيـاس توزيـع األسـر األردنية النسـبية بين عامي 2004 و 2015 ولفحـص مدى مالءمة إطار المعاينة الذي اسـُتخِدم 
وفًقـا لتعـداد السـكان لعـام 2015، وقد كشـفت بيانات التعداد السـكانّي للعامين أّن توزيـُع األردنييَن الجغرافـّي في المملكة 

قـد تغّيـر بدرجة طفيفـة بيـن 2004 و 2015 )راجـع الجدول 3(.

إجراءات اختيار العينة 
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المحافظة
توزيع اأُلسر الخاّصة األردنّية:

التعداد السكانّي 2004

توزيع اأُلسر الخاّصة األردنّية:

التعداد السكانّي 201٥

%40%39عّمان

%6%7البلقاء

%14%15الزرقاء

%2%2مأدبا

%20%19إربد

%4%4المفرق

%2%3جرش

%2%2عجلون

%4%4الكرك

%1%1الطفيلة

%2%2معان

%2%2العقبة

%100%100اإلجمالّي

الجدول 3: التوزيع الجغرافّي لألسر األردنّية، 2004 مقابل 2015

مقابالت مَع إداريي دور الحضانة وُمقّدمي الّرعاية في دور 
الحضانة المسّجلة

اسـُتخدمت قوائـم تضـّم 937 حضانـة مسـّجلة فـي وزارة التنميـة االجتماعّيـة كإطار أخـذ عينات لهاتيـن الفئتيـن. وتوجد أربعة 
أنـواع مـن دور الحضانـة فـي هـذا السـّجل: )1( دور الحضانة الخاّصـة )2( دور الحضانة المدرسـّية، التي توجد في مـدارس الوزارة 
ويديرهـا مدّرسـو المـدارس ألطفالهـم )3( دور الحضانـة المؤّسسـّية )أي دور الحضانـة فـي أماكـن العمـل( التـي تؤسسـها 
المؤسسـات أو الشـركات الخاّصـة ألطفـال النسـاء العامـالت هنـاك )4( دور الحضانـة التابعـة لمنظمـات ُمجتمعّيـة تديرهـا 
الجمعيـات الخيرّيـة المسـّجلة. ونظـًرا إلـى االختالفـات الكبيـرة فـي نمـاذج العمـل ألنـواع دور الحضانـة األربعـة هـذه، فقـد 
ُدِرسـت كأنهـا أربـع عينات منفصلـة لغايات المقارنـة، َوُوّفرت إحصـاءات منفصلة لكّل مجموعـة في جداول التقاريـر والجداول 

الخاّصـة بمؤّسسـة الملكـة رانيا.

ووفـرت وزارة التنميـة االجتماعّيـة بيانـات حـول اسـم الحضانـة وتاريـخ إنشـائها وتفاصيـل االتصـال والعنـوان الفعلـّي ومـا 
إذا تلّقـت تحذيـًرا بشـأن أّي انتهـاك. وعلـى هـذا الّنحـو، ُحـّددت الطبقـات علـى أسـاس متغيريـن فقـط ذوي الّصلـة: الموقـع 
الجغرافـّي والمحافظـة، وُأخـذت عينـات عشـوائيّة منظمـة مـن دور الحضانـة الموجـودة فـي كّل طبقـة. واسـُتخدمت طريقة 
أخـذ العينـات هـذه ألنـواع دور الحضانـة األكثـر شـيوًعا فـي سـجّل وزارة التنميـة االجتماعّيـة: دور الحضانـة المدرسـّية ودور 
الحضانـة الخاّصـة. أمـا بالنسـبة لـدور الحضانـة التابعة ِلمنظمـات ُمجتمعّيـة ودور الحضانـة المؤّسسـّية وقد اختيـَرت جميعها 
نظـرا إلنخفـاض عددهـا؛ حيـث لـم يكـن هنـاك سـوى 45 حضانـة تابعـة ِلمنظمـات ُمجتمعّيـة مسـّجلة و30 حضانـة مؤّسسـّية. 
كمـا أّن بعًضـا مـن دور الحضانـة التابعـة ِلمنظمـات ُمجتمعّيـة ودور الحضانـة المؤّسسـّية المسـّجلة لـم تعـد تعمـل في وقت 
ْقم الموجـود في القائمـة األصلية. وفي النهايـة، ُأجريت  ْقـم النهائّي فـي العينة أقل قلياًل مـن الرَّ جمـع البيانـات؛ لـذا فـإّن الرَّ

دراسـة اسـتقصائّية حـول 437 حضانـة؛ أي نحـو ٪47 مـن دور الحضانـة المسـّجلة فـي األردن.

إجراءات اختيار العينة 
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فـي وقـت إجـراء مؤّسسـة الملكـة رانيـا المسـح الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبّكـرة، كانـت معّلمـات وزارة التربيـة والتعليم 
يـِدْرَن أكثـَر مـن نصـف دور الحضانـة المسـّجلة )٪55(، وكانـت ُقرابـة ٪37 مـن دور الحضانـة المسـّجلة مملوكـة للقطـاع الخاّص 
وُتـدار خـارج أماكـن العمـل، وكانت نسـبة ٪3 فقط مـن دور الحضانة المسـّجلة ُتدار عن طريـق دور الحضانة المؤّسسـّية، وكانت 
الُمنظمـات الُمجتمعّيـة تديـر ٪5 من دور الحضانة المسـّجلة. ويعكس توزيع العينة في المسـح الوطني الذي أجرته مؤّسسـة 

الملكـة رانيـا إلـى حـد كبير توزيـع جميـع دور الحضانة فـي األردّن )انظـر الجدول 4(.

الجدول 4: توزيع دور الحضانة المسـّجلة لـدى وزارة التنمية االجتماعّية وعينة 
المسـح حـول تنميـة الطفولـة الُمبّكـرة الـذي أجرتـه مؤّسسـة الملكـة رانيـا 

َحَسـَب نـوع الحضانة

يقـارن الجـدول )5( بيـن التوزيـع الجغرافـي لـدور الحضانـة المسـّجلة فـي وزارة التنميـة االجتماعّيـة مقابـل عينـة دور الحضانة 
التـي وصـل إليهـا المسـح. وبالنظـر إلى ِصغر عـدد المجتمع، فقـد كان الهدف مـن العينة التمثيـَل على المسـتوى اإلقليمّي 
وليـس علـى مسـتوى المحافظة. وكمـا يبّين الجدول )5(، فـإّن عينات دور الحضانة المدرسـّية والخاّصة تتبـع التوزيع الجغرافي 
األصلـّي للحضانـات المسـّجلة فـي وزارة التنميـة االجتماعّيـة علـى نحٍو وثيق، علـى الّرغم من أّن العينة العاّمة شـملت نسـبة 
أكبـر إلـى حـّد مـا مـن دور الحضانـة الموجـودة فـي الجنـوب. وكمـا ُذكـر سـابقًا، تضّمـن المسـح جميـع دور الحضانـة التابعـة 
ِللمنظمـات المجتمعيـة ودور الحضانـة المؤّسسـّية. ومـا زال يمكـن اعتبـار العينـة ممثّلة لـدور الحضانة  المسـّجلة المتوّفرة 
علـى الّرغـم مـن وجـود بعـض الفروقـات البسـيطة بيـن العينـة و توزيـع دور الحضانـة المسـّجلة فـي قائمـة وزارة التنميـة 
االجتماعّيـة. مـن المهـّم المالحظـة أن العديد مـن دور الحضانة في األردّن قد ال تكون مسـّجلة فـي وزارة التنمية االجتماعّية؛ 

فـال يمكـن اسـتخدام عينـات إداريـي الحضانـة وُمقّدمـي الّرعاية لتحديد اسـتنتاجات حـول دور الحضانـة غير المسـّجلة. ]7[

المسّجلة في وزارة 
التنمية االجتماعّية

عينة المسح حول تنمية 
الطفولة الُمبّكرة الذي أجرته 

مؤّسسة الملكة رانيا

المسّجلة في وزارة 
التنمية االجتماعّية

عينة المسح حول تنمية 
الطفولة الُمبّكرة الذي أجرته 

مؤّسسة الملكة رانيا

النسبة المئوّية لدور الحضانةعدد دور الحضانة

%50%51221855دور الحضانة المدرسّية

%39%35017137دور الحضانة الخاّصة

دور الحضانة التابعة 
ِلمنظمات الُمجتمعّية

45315%7%

%4%30173دور الحضانة المؤّسسّية

%100%937437100 اإلجمالّي

ا فـي وزارة التنمية  ل فيها عـدٌد قليل جـدًّ ]7[ أشـارت الـردود فـي اسـتبيان اأُلّمهـات إلـى وجـود دور حضانـة فـي مناطـق لـم ُتسـّجل فيهـا أّي حضانـات أو ُسـجِّ
االجتماعّية.

إجراءات اختيار العينة 
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فـي أثنـاء كّل زيـارة ميدانّيـة إلـى دور الحضانـة المختارة، جرى مقابلتـان؛ واحدة مَع المديـر/ اإلدارّي، واألخرى مـَع ُمقّدم رعاية 
ا ]8[. ومـن َثـّم، يتبـع توزيع مديـري/ إداريـي دور الحضانة وُمقّدمـي الّرعاية توزيـع دور الحضانـة المبّين في  واحـد ُيختـاُر عشـوائيًّ

.)5( الجدول 

مقابالت مَع إداريي رياض األطفال الخاّصة التي لديها صفوف 
رياض أطفال المرحلة األولى

إّن وزارة التربيـة والتعليـم هـي الجهـة المسـؤولة عـن إدارة التعليـم فـي مرحلـة ريـاض األطفـال داخـل المملكـة. وعلى هذا 
الّنحـو، اسـتخرجت قوائـُم ريـاض األطفـال التـي تحتـوي علـى صـف واحد لريـاض األطفـال المرحلة األولـى على األقـّل من نظام 
معلومـات إدارة التعليـم بالـوزارة، ومـن هذه القائمـة اختيرت عينة مكّونة مـن 310 روضة من رياض األطفـال المرحلة األولى 
مـن خـالل أخـذ عينـات عشـوائّية ُمنظمـة فـي كّل طبقـة محـّددة، ثـّم زار فريـق البحـث ريـاض األطفـال المرحلـة األولـى التـي 
اختيـرت، وأجـرى مقابـالت مـَع المـدراء أو اإلدارييـن  في كل روضة. ويقـارن الجدول )6( التوزيـع الجغرافّي لعينـة رياض األطفال 
المرحلـة األولـى مـَع قائمـة نظـام معلومـات إدارة التعليم بـوزارة التربية والتعليـم، مّما يدّل علـى أّن العينـة النهائّية تطابق 
توزيـع قائمـة نظـام معلومـات إدارة التعليـم. يتبـع توزيـع اإلدارييـن التوزيـع المذكور فـي الجـدول )6(  حيث ُأجريـت مقابلة مَع 

إداري واحـد فـي كّل حضانـة أطفال.

الجـدول 5: توزيع دور الحضانة المسـّجلة في وزارة التنميـة االجتماعّية مقابل 
العينـات المأخوذة كعينة َحَسـَب اإلقليم

]8[ نظـًرا إلـى عـدم توّفـر أّي بيانـات موثوقـة عـن ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانة، فـإّن أخـذ العينات إلجـراء مقابالت مـَع ُمقّدمـي الّرعاية يسـتند إلى عدد 
دور الحضانـة وليس عـدد ُمقّدمـي الّرعاية.

دور الحضانة الخاّصةدور الحضانة المدرسّية 
دور الحضانة التابعة للمنظمات 

الُمجتمعّية
دور الحضانة المؤّسسّية

 
المسّجلة في 
وزارة التنمية 

االجتماعّية

عينة المسح 
حول تنمية 

الطفولة 
الُمبّكرة الذي 
أجرته مؤّسسة 

الملكة رانيا

المسّجلة في 
وزارة التنمية 

االجتماعّية

عينة المسح 
حول تنمية 

الطفولة 
الُمبّكرة الذي 
أجرته مؤّسسة 

الملكة رانيا

المسجلة في 
وزارة التنمية 

االجتماعية

عينة المسح 
حول تنمية 

الطفولة 
الُمبّكرة الذي 
أجرته مؤّسسة 

الملكة رانيا

المسّجلة 
في وزارة 
التنمية 

االجتماعّية

عينة المسح 
حول تنمية 
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عينة المسح حول تنمية الطفولة الُمبّكرة الذي أجرته مؤّسسة الملكة رانياالمسّجلة في وزارة التربية والتعليم
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1376310اإلجمالّي

لجـدول 6: توزيـع ريـاض األطفـال المرحلـة األولـى المسـّجلة فـي وزارة التربية 
والتعليـم مقابـل عينـات ريـاض األطفـال المرحلة األولـى َحَسـَب المحافظة

جلسات النقاش والمقابالت
ـم مركـز الدراسـات االسـتراتيجّية المقابالت وجلسـات النقـاش، وأدارها من أجل المسـح الوطنـّي لتنمية الطفولـة الُمبّكرة  نظَّ
الـذي ُتجريـه مؤّسسـة الملكـة رانيـا؛ وذلـك لتحديـد عينـة جلسـة النقـاش؛ إذ إّن المسـح الـذي جـرى علـى ُمقّدمـي الّرعايـة 
فـي الحضانـة حـّدد إذا كان المسـتجيبون يرغبـون فـي المشـاركة فـي مناقشـات جلسـات النقـاش، وذلـك لتوفيـر عينـة مـن 
المسـتجيبين اختيـر مـن خاللهـا المشـاركون من جلسـة النقاش على نحٍو عشـوائّي. وعلى هـذا الّنحو، ُأديرت 16 جلسـة نقاش، 
بحيـث ضّمـت كّل فئـة مـن 8 إلى 10 مشـاركين، غّطوا ُمقّدمـي الّرعاية األولّية لألطفال غيـر  الملتحقين فـي التعليم  المبّكر، 
وُمقّدمـي الّرعايـة لألطفـال الملتحقيـن فـي التعليـم  المبّكـر، وُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانـة المدرسـّية، وُمقّدمـي 

الّرعايـة فـي دور الحضانـة الخاّصة.

واختيـَر المسـتجيبون للمقابـالت مـن بعـض الـوزارات والمنّظمـات غيـر الحكومّيـة التـي تعمل فـي هـذا المجال، والمبـادرات، 
وبعـض المؤّسسـات فـي األردّن. ونجـم عـن ذلـك إجـراء نحـو 11 مقابلـة رئيسـة مـَع ممثليـن مـن وزارة التنميـة االجتماعّيـة، 
ووزارة التربيـة والتعليـم، ووزارة الّصحة، والمجلس الوطنّي لشـؤون اأُلسـرة، و إداريي دور الحضانـة، ورياض أطفال 1، ومنظمة 

اليونيسـف )UNICEF(، ومؤسسـة صداقـة، وخبـراء أكاديمييـن مـن الجامعـة األردنّية.

تطوير أدوات جمع البيانات
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وبوصفــه الشــريك الفنــّي لهــذا  المشــروع البحثــّي، فقــد نّفــذ مركــز الدراســات االســتراتيجّية الجوانــب الفنّيــة واللوجســتّية 
اآلتيــة إلدارة المســح بالتعــاون مــَع مؤّسســة الملكــة رانيــا: تصميــم العينــة وتدريــب الموظفيــن )الباحثيــن( وجمــع البيانــات 
ــو لعــام 2015، وكان  ــن يوميــن فــي شــهر ماي ــب المدّربي ــات، وقــد اســتغرق تدري وضبــط الجــودة والمعالجــة وإدخــال البيان
ــك  ــتخدمة، وكذل ــات الُمس ــع البيان ــة ألدوات جم ــاور المختلف ــن بالمح ــن المعّيني ــف الباحثي ــب تعري ــذا التدري ــن ه ــرض م الغ
ــتطالعية  ــة اس ــون دراس ــرى الباحث ــب، أج ــذا التدري ــد ه ــع. وبع ــن المجتم ــتهدفة م ــة ُمس ــكّل فئ ــات ل ــذ العين ــة أخ منهجّي
لضمــان صالحّيــة األســئلة الُمســتخدمة ومالءمتهــا، كمــا تلّقــى المشــرفون علــى الفريــق الميدانــّي تدريًبــا علــى مختلــف 
منهجّيــات أخــذ العينــات وإجــراءات  ضبــط جــودة البيانــات، واســتغرق جمــع البيانــات أكثــر مــن ثالثــة أســابيع بيــن شــهري مايــو 

خــذت العديــد مــن إجــراءات  ضبــط الجــودة لضمــان صالحّيــة البيانــات التــي ُجمعــت: ويونيــو لعــام 2015، كمــا اتُّ

•

•

•

وكمــا ذكرنــا بإيجــاز فــي القســم الســابق، نّفــذ مركــز الدراســات االســتراتيجّية أيًضــا الجوانــب الفنّيــة لجلســات النقــاش، بمــا 
ــذت جلســات  ســخ والتقاريــر وتفريــغ المقابــالت. َوُنفِّ فــي ذلــك التوظيــف واختيــار المشــاركين وإدارة المجموعــات وإعــداد النُّ

النقــاش هــذه فــي يونيــو ويوليــو مــن عــام 2016 بعــد تحليــل  البيانــات الكّميــة التــي جمعــت فــي العــام  الــذي ســبق.

تدريب الباحثين
وإدارة المسح

، وقامــوا بزيــارة المســتجيبين علــى  الضبــط الميدانــي: اختــار المشــرفون بعــض االســتباناِت المكتملــة بشــكل عشــوائيًّ
هــذه االســتبيانات للتأّكــد مــن صّحــة/ صــدق عــدد مــن االســتجابات الُمقّدمــة.

ــل  ــة، واتص ــتبانات الكامل ــن االس ــوائّي ٪10 م ــٍو عش ــى نح ــات عل ــودة البيان ــق ج ــار فري ــة: اخت ــل المؤّسس ــط داخ الضب
ــة. ــردود الُمقّدم ــن ال ــدد م ــن ع ــق م ــتجيبين للتحق بالمس

ضبــط إجــراءات إدخــال البيانــات: أعــاد فريــق إدخــال البيانــات فــي مركــز الدراســات االســتراتيجّية إدخــال ٪10 مــن البيانــات 
ا، ثــّم ربطهــا بملــّف إدخــال البيانــات األصلــّي. الُمجّمعــة عشــوائيًّ

تدريب الباحثين وإدارة المسح
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تطوير أدوات
جمع البيانات

طـّور فريـق تطويـر البرامـج واألبحاث في مؤّسسـة الملكة رانيا أدوات المسـح الكمّية، بمسـاهمة من فريق عمـل يتأّلف من 
ممثليـن مـن المنظمـات المحلّيـة التابعـة للمؤّسسـة، وقـد اسـُتقصيت بعض األسـئلة مـن االسـتبيانات العالمّيـة الموجودة، 
 ،)Early Care and Education Provider Survey( مثـل اسـتبانة ُمقّدمي الّرعاية فـي مرحلة التعليم والرعاية للطفولة الُمبّكـرة
واالسـتقصائية العنقوديـة المتعـددة المؤشـرات)UNICEF’s Multiple Indicator Cluster Surveys( ، وُأشـيَر إلـى هـذه الحـاالت 
فـي تقاريـر مؤّسسـة الملكـة رانيـا، وسـاهم مركز الدراسـات االسـتراتيجّية فـي ترجمـة أدوات جمـع البيانات وصياغة األسـئلة 
لتحسـين إدارة المسـح وضمـان دقـة المعلومـات. ُقّسـمت أدوات هـذه الدراسـة إلى عـدد من المحـاور التي تغّطـي مجموعة 
واسـعة مـن الموضوعـات فـي مجـال رعاية الطفولـة الُمبّكـرة بناء على بعـض من القضايـا السياسـية والثغرات فـي البيانات 

التـي حّددتها مؤّسسـة الملكـة رانيا.

بعـض مـن أسـئلة النقـاش والمقابالت صيغت وأجريـت قبل جمع وتحليـل البيانات الكمّيـة، وذلك لتوفير الخلفيـة والمعلومات 
األساسـية الالزمـة لبنـاء أسـئلة اإلسـتمارة. وأعـّد فريـق األبحـاث وتطويـر البرامج فـي مؤّسسـة الملكـة رانيا أسـئلة النقاش 
لجلسـات النقـاش والمقابـالت بعـد تحليـل بيانـات االسـتبانات المبدئيـة وتحديـد بعـض النتائـج مـن االسـتبانات ذات األهمّيـة 

المعّينـة، ومّكـن هـذا النهـج التثليـث بيـن البيانـات الكمّيـة والنوعّية وتصديـق النتائـج الكمّية.

تطوير أدوات جمع البيانات
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ــة )بمــا فــي ذلــك تثليــث النتائــج( بدعــم مــن الدكتــورة دانــا  أجــرت مؤّسســة الملكــة رانيــا تحليــاًل للبيانــات الكمّيــة والنوعّي
ــى خبرتهمــا الواســعة فــي  ــات المتحــدة. ونظــًرا إل ــورة ألكســندرا تشــين مــن جامعــة هارفــارد فــي الوالي ماكــوي والدكت
ــج الدراســة  ــات نتائ ــورة تشــين دور أساســّي فــي إثب ــورة مكــوي والدكت ــرة، فقــد كان للدكت ــة الُمبّك ــة الطفول مجــال تنمي

ــج دراســات أخــرى. ــة مــَع نتائ ــج المســح بالمقارن ــم نظــرة حــول نتائ ــة وتقدي ــراح تحليــالت إضافّي واقت

تحليل البيانات
وإعداد التقارير

تحليل البيانات وإعداد التقارير
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ُمحّددات
الّدراسة

بينمـا جمـع مسـح مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبّكـرة ثروة مـن البيانـات عـن الطفولـة الُمبّكرة في 
األردّن، ال بـد مـن االعتـراف بعـدد مـن التحّديـات والمحـددات التي واجهـت فريق العمـل. فكان التحـدي األكبر للتأكـد من دقة 
النتائـج هوعـدَم وجـود المعلومـات الكافيـة عـن دور الحضانـة وريـاض األطفـال المرحلـة األولـى غيـر الُمسـّجلة فـي الـوزارات 
المعنّيـة. واسـتند إطـار المعاينـة الخـاّص بمؤّسسـة الملكـة رانيـا إلـى قوائـم تسـجيل وزارتـي التنميـة االجتماعّيـة والتربيـة 
والتعليـم، ولـم تكـن أعـداد وطبيعـة دور الحضانـة غيـر الُمسـّجلة وريـاض األطفـال المرحلـة األولـى معروفـة؛ وبذلـك ال يمكن 
لهـذه الدراسـة اسـتخالص اسـتنتاجات حـول  الصـورة الكاملـة لـدور الحضانـة وريـاض األطفـال المرحلـة األولى فـي المملكة، 
ولكـن بـداًل مـن ذلـك، فإنـه يوفـّر صـورة شـاملة لـدور الحضانـة الُمسـّجلة وريـاض األطفـال المرحلـة األولـى فـي جميـع أنحـاء 
المملكـة. وبالمثـل، ونظـًرا إلـى عـدم وجـود إطـار موثـوق ألخـذ العينـات لغيـر األردنييـن فـي المملكـة، فـإّن مسـح ُمقّدمـي 
الّرعايـة األولّيـة )أي اأُلّمهـات( كان ُمقتصـًرا علـى األردنييـن. ومـَع االنتهـاء مـن التعـداد الّسـكانّي لعـام 2015، فإّن الدراسـات 
المسـتقبلّية سـتتضّمن بيانـاٍت سـكانّيًة أدّق، يمكـن مـن خاللهـا وضـع خطـط أخذ العينـات التي تغّطـي جميـع المقيمين في 
األردّن. ومـن أجـل الحـّد مـن التكاليـف، رّكـز المسـح علـى ُمقّدمـي الّرعايـة اإلنـاث أو اأُلّمهـات فقـط، تـارًكا فجوة فـي معرفة  

ممارسـات ُمقّدمـي الّرعايـة الّذكـور أو اآلبـاء وتجاربهـم ومواقفهـم التـي ال بـّد مـن ملئها.

ـوء عليهـا في تقاريـر مؤّسسـة الملكة  وعلـى الّرغـم مـن أنـه أقـّل أهمّيـة، فـإّن هنـاك بعض القيـود األخـرى التـي ُألِقَي الضَّ
رانيـا، وبعضهـا جديـر بالذكـر فـي هـذا التقريـر. لـم تكن بعـض العينـات في الدراسـة ممّثلـة على مسـتوى المحافظـات؛ حيث 
أنهـا ُصّممـت فقـط لتقديـم تقديـرات إحصائيـة إقليمّيـة ووطنّيـة موثوقـة. ونظـًرا إلـى نقـص المعلومـات المتوفـرة حـول 
توزيـع العـدد األكبـر مـن مجتمـع ُمقّدمـي الّرعايـة عبر مختلـف أنـواع دور الحضانـة )المدرسـّية والخاّصـة و التابعـة ِلمنظمات 
ُمجتمعّيـة و المؤّسسـّية(، ال يمكـن تحليـل بيانـات ُمقّدمـي الّرعايـة المجّمعة من دور الحضانة بشـكل إجمالـي. أيضا، ال يمكن 
دراسـة بعـض الجوانـب والعوامـل فـي صفـوف الحضانة وريـاض األطفال المرحلـة األولى من خـالل االسـتبانات أو المقابالت أو 
جلسـات النقـاش، مثـل طبيعـة العالقة والتفاعـل بين الطفل وُمقـّدم الّرعايـة أو طبيعة األنشـطة التعليمّية التـي ُتمارس مَع 
الطفـل؛ إذ أن طبيعـة األسـئلة هـذه تحتـاج إلـى أبحـاث قائمة على المالحظـة والرصد، لـذا ُيوصى لألبحـاث المسـتقبلّية بإجراء 
البحـوث القائمـة علـى هـذه المنهجيـة؛ بهـدف التحقيق في  خصائـص دور الحضانة و ريـاض األطفال المرحلـة األولى. إضافة 
إلـى ذلـك، فقـد تأّثر مسـح ُمقّدمـي الّرعاية األولّية وجلسـات النقاش بالتحيـز عند اختيار العينـة؛ حيث اختيَر الُمسـتجيبوَن الذين 
أبـدوا موافقتهـم علـى المشـاركة، وقـد تكـون هنـاك خصائـص أو توّجهـات معّينـة فـي اأُلسـر التـي لـم تشـارك في المسـح 

تختلف عـن العينـة الُمختارة.

ّد علـى أسـئلة  وأخيـًرا، مـن المهـّم األخـذ بعيـن االعتبـار انمـاط االسـتجابة لـدى المسـتجيبين؛ أي ميـل المسـتجيبين إلـى الـرَّ
أسـاليب  ذلـك  أن يشـمل  )Van Vaerenbergh & Thomas, 2013(. ويمكـن  الفعلّيـة  آراءهـم  االسـتطالع بطريقـة ال تعكـس 
االسـتجابة القصـوى )extreme response style( أو أسـاليب الموافقـة الضمنّيـة عنـد االسـتجابة )الميـل إلـى الموافقـة علـى 
 )Billiet & McClendon, 2000( العمـر  َحَسـَب  االسـتجابة  أسـاليب  تختلـف  وقـد   .)acquiescence response styles البيانـات، 
والجنـس؛ حيـث أظهـرت أسـاليب االسـتجابة المذكورة أعـاله بشـكل أكبـر عنـد اإلنـاث )Austin, Deary & Egan, 2006(. علًما أّن 

هـذه العوامـل تحـّد مـن إمكانّيـة اسـتخالص اسـتنتاجات داّلـة مـن األسـئلة المتعّلقـة بالمواقـف أو اآلراء المسـحّية.

.info@qrf.org للمزيد من المعلومات حول منهجّية الدراسة، يمكنك التواصل مَع فريق البحث على

ُمحّددات الّدراسة
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