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أهمّية رعاية الطفولة المبّكرة والتعليم

فرص االلتحاق في رعاية الطفولة المبّكرة والتعليم

 •

•

ينمـو دمـاغ الطفـل ويتطـور علـى نحٍو سـريع خـال السـنوات الخمس األولـى من حياتـه؛]1[  حيـث ُتصَقُل ٪85 مـن أفكاره 
و مهاراته وشـخصيته. ]2[

فـي األردن، كلُّ دوالر ُيسـتثَمر فـي مرحلـة رعايـة الطفولـة المبّكـرة والتعليـم يحقـق عائـدات ال تقّل عـن 9 دوالرات في 
المنافـع الخاّصـة واالجتماعّية. ]3[

لغـرض هـذا الموجـز، تشـمل مرحلـة رعايـة الطفولة المبّكـرة والتعليـم خدمـاٍت مقدمًة ألطفـال تتـراوح أعمارهم بين 
صفـر حتـى 6 سـنوات، وتحديدًا:

• مرحلة الرعاية قبل الوالدة والحضانة وبعدهما، لألعمار 0-4
• والمرحلة األولى من رياض األطفال، لألعمار 4-5
• والمرحلة الثانية من رياض األطفال، لألعمار 5-6

 •

•

•

الَتَحَق %38 من األطفال في مرحلتي رياض األطفال األولى والثانية للعام الدراسي 2014/2015.]4[

ـَذ فـي عـام 2015، َشـِمَل ُأّمهـات ُأردنّيـات، إلـى أّن ٪2 مـن أطفالهـّن الذين تتـراوح أعمارهم بيـن 3 حتى  توّصـل مسـح ُنفِّ
48 شـهرًا كانـوا ملتحقيـن بحضانات.]5[

ـَعب  يعتمـد األردنُّ علـى القطـاع الخـاص لتوفيـر خدمـات رعايـة الطفولـة المبّكـرة والتعليـم، بحيـث يتوفـر ٪82 مـن الشُّ
لمرحلتـي ريـاض األطفـال األولـى والثانيـة فـي القطـاع الخـاص. ]6[  إضافـًة إلـى ذلك، هنـاك قطاعـات أخرى قيـد التطور؛ 
إذ تعمـُل وزارة التربيـة علـى توسـيع نطـاق الخدمـات العامـة لمرحلـة ريـاض األطفـال الثانيـة. كمـا ويلتحـق العديـد من 
أطفـال معلمـي مـدارس وزارة التربيـة والتعليـم فـي الحضانـة الموجـودة فـي المدرسـة نفسـها )التـي سُيَشـاُر إليهـا 
م بعض المنظمـات المجتمعية ومؤسسـات العمل هـذه الخدمـات )في مرافق  الحقـا بالحضانـات المدرسـية(. كمـا تقـدِّ

العمـل( لعـدد كبيـر من األطفـال.]7[



توّصلـت دراسـة ُأجريـت فـي عـام 2012 إلـى أّن لدى األطفـال األقل حّظـًا ٪5 فقط من فـرص الحصول على خدمـات رعاية • 
الطفولـة المبّكـرة والتعليـم، فـي حين يتمّتع األطفـال األكثر حظـا ِبَنْحِو ٪44 ِمن تلـَك الفرص.]8[

فـي تمـوز 2017، أطلقـت وزارة التربيـة والتعليـم ومنظمـة اليونيسـيف خّطـًة تنفيذية مدتهـا ثماني سـنوات، تهِدُف 
ة ريـاض األطفال فـي جميع أنحـاء األردن.  إلـى توسـعة المرحلـة الثانيـة مـن ِمَظلَّ

 •

•

•

ذَكـَر ٤٢٪ مـن مقّدمـي الرعايـة فـي حضانات القطـاع الخاص و ٢7٪ مـن مقّدمي الرعاية فـي الحضانات المدرسـية أنهم 
اختـاروا هـذه المهنـة الهتمامهـم برعايـة األطفـال، كمـا ذَكَر ٪58 مـن مقّدمـي الرعاية فـي حضانات القطـاع الخاص و 
٪42 مـن مقّدمـي الرعايـة فـي الحضانـات المدرسـية أن الدرجـات التي حصلـوا عليها فـي التوجيهي كانت أحد األسـباب 
الرئيسـة التـي أّدت إلـى متابعـة دراسـتهم فـي تخّصصـات التربيـة فـي كليـات المجتمـع المحليـة أو الجامعـة؛ حيـث إّن  

هـذه البرامـج تتطّلب نسـبّيًا معداًل مدرسـّيًا منخفضـًا فـي التوجيهي. ]10[

ذكَر ٪90 من مقّدمي الرعاية في الحضانات المدرسية أنهم لم يتلقوا أيَّ تدريب قبل بدء العمل في الحضانة.]11[ 

ذكـَر ٪90 مـن مقّدمـي الرعايـة فـي الحضانـات الخاصـة و ٩٥٪  من مقّدمـي الرعاية فـي  الحضانات المدرسـية أّنهم لم 
يتلقـوا أيَّ فـرٍص لتطويـر مهاراتهم الِمهِنّيـة في العاميـن الماضيين.]12[

نسبة مقدمي الرعاية في الحضانات

شهادة البكالوريوس أو أعلىشهادة  الدبلومشهادة  التوجيهيأقل من شهادة التوجيهي
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*ماحظة: خدمات الحضانة المدرسية مقدمة فقط ألطفال المعلمين العاملين في المدرسة.

المصدر: المسح الوطني لمؤسسة الملكة رانيا للعام 2015 حول تنمية الطفولة المبّكرة.

جودة خدمات رعاية الطفولة المبّكرة والتعليم

 •

الحضانـات فـي  الرعايـة فـي  تعليمـي لمقدمـي  أعلـى مسـتوى   :1 الشـكل 
2015 الخدمـات،  مقدمـي  قطـاع  حسـب  األردن، 

يحِمـُل ٪25 مـن مقّدمـي الرعايـة فـي حضانـات القطـاع الخـاص و٪5 مـن مقّدمـي الرعايـة فـي الحضانـات المدرسـية 
شـهادة البكالوريـوس أو أعلـى منهـا، َحَسـَب إحصـاءات عـام 2015 )راجـع الشـكل 1(.]9[



 •

•

•

الشـكل 2: توّفـر مكّونـات البنيـة التحتّيـة والتعلـم المختِلفـة فـي الحضانـات 
2015 المدرسـية، 

ذَكـَر ٪32 مـن مديـري الحضانـات الخاّصـة، و ٤٪ مـن مديـري الحضانـات المدرسـية، و١٨٪ مـن مديـري حضانـات منّظمـات 
الُمجَتَمـع المدنيـة و١٦٪ مـن مديـري حضانـات مؤسسـات العمـل أّنهـم اسـتخدموا مناهج مقـررة في مؤسسـاتهم.]13[

ـر لمرحلة رياض  َر مشـروُع "تطويـر التعليـم نحـو اقتصـاد المعرفـة" عـام  2003  المنهـاَج الوطنـّي التفاعلـّي المتوفِّ َطـوَّ
األطفـال الثانيـة. ِعلَمـًا أّنـه لـم ُتَعـدُّ مناهـُج وطنيـٌة لمرحلتـي ريـاض األطفـال األولـى والحضانـة؛ ِلـذا يسـتخِدُم بعـُض 

مقّدمـي الرعايـة فـي هـذه المراحـل مناهـَج دراسـّية دولّيـة خاصـة بهـذه السـنوات.

ـح الشـكُل 2 بعـَض النتائـج المتعلقـة بالحضانات المدرسـية المسـتخرجة من المسـح ]14[ الذي ُأجِرَي فـي عام 2015،  يوضِّ
حيـث ُفِحصـت البنية التحتّيـة وبيئة التعليـم في حضانـات العينة.]15[
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المصدر: المسح الوطنّي لمؤّسسة الملكة رانيا حول تنمية الطفولة المبّكرة عام 2015

ُق فـي أثناء العمـل لمعلمي مرحلة  يتضّمـن مشـروع "تطويـر التعليـم نحـو اقتصاد المعرفة" عـّدة برامـج تدريبية ُتَطبَّ
الطفولـة المبّكـرة، ويشـمل ذلـك التدريـب على اسـتخدام المناهـج الدراسـية، والنظم التقنيـة، وزيادة وعـي الوالدين، 

وتعزيـز مهـارات الطلبة من خـال الّلعب.
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