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( هي دراسة شاملة ممّثلة على الّصعيد الوطنّي أجريت بالّتعاون 1المرحلة ) -سلوك أولياء األمور في سنوات الّطفولة المبّكرة 

األردنّية، ومؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية، بتمويٍل من وزارة (، ووزارة الّتربّية والّتعليم WEIبين منظمة الّتعليم العالمّي )
 الخارجّية والّتنمية البريطانّية )الوكالة البريطانّية للّتنمية الّدولّية سابًقا(، ومؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية.

 
اسة؛ وشركة )إبسوس( على جمع البيانات؛ وكاًل من )سام وهنا نوّد أن نشكر )جان دومايس( على المعاينة وإعداد األوزان للّدر 

م؛ ستيرنين( و)بيتر شميد( على دعمهما في إعداد االستبيان، وتقديم الّتغذية الّراجعة حول هذا الّتقرير، وفريق وزارة الّتربية والّتعلي
اسر العمري، على المشاركة بخبراتهم حيث نخّص بالّذكر د. عاليا عربيات، و د. خالد النعيمات، و د. غادة العكول، ود. ي

 .ومدخالتهم
 

 وُنهدي هذا الّتقرير إلى )د. هايان هوا( اّلذي أظهر اهتماًما شديًدا بزمالئه وطاّلبه وعمله، وكان لعمِله تأثيره على حياة األطفال.
 

 المسؤولية  إخالء
تربية والتعليم أو ممولي المشروع أو مؤسسة الملكة رانيا تمثل وزارة ال واليه فقط، اردة في هذا الملخص تعبر عنُ معدالو  اآلراء

للتعليم والتنمية أو المؤسسات التابعة لها. قد يتضمن هذا الملخص وجهات نظر حول السياسات أو توصيات تخص السياسات، 
 .تتخذ المؤسسة أي مواقف سياسية الولكن 
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 ةاألسئلة البحثيّ 
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 تائجالنّ 
 

 انيةبة على المرحلة الثّ داعيات المترتّ االستنتاجات والتّ 
 

 المراجع
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 ركيزة لمجموعات التّ ة اإلرشاديّ الملحق )ي(: األدلّ 
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 الملخص التنفيذي
 

عاون جريت بالتّ أُ  عيد الوطنيّ لة على الّص ( هي دراسة شاملة ممثِّ 1المرحلة ) -رة فولة المبكّ سلوك أولياء األمور في سنوات الطّ 
نمية، بتمويٍل من وزارة عليم والتّ سة الملكة رانيا للتّ ومؤسّ  ،ةعليم األردنيّ ربية والتّ ووزارة التّ  ،(WEIعليم العالمي )مة التّ بين منظّ 
نمية. يهدف هذا المشروع عليم والتّ سة الملكة رانيا للتّ ومؤسّ  ،ة سابًقا(وليّ نمية الدّ ة للتّ كالة البريطانيّ ة )الو  نمية البريطانيّ ة والتّ الخارجيّ 
عاية عنى بالرّ تي تُ وجمع معلومات هادفة تدعم توّجه تصميم البرامج الّ  ،األساس لسلوك أولياء األمور إلى تحديد خطّ  البحثيّ 
راسة، وألغراض هذه الدّ  .عّلمللتّ  الّسادسةسّن  دون  لدعم وتعزيز سلوكات أولياء األمور من أجل رفع استعداد األطفال ؛ةالوالديّ 
حيث ؛ ة األولى في حياتهة للمرّ ظاميّ جاح عند االلتحاق بالمدرسة النّ فل للنّ مدى استعداد الطّ "عّلم" بأّنه: مفهوم "االستعداد للتّ  عّرفنا

ا للتّ الطّ يكون  عّلم بحسب المستوى زمة للتّ ة الاّل لوكيّ ة والسّ ة والعاطفيّ ة واالجتماعيّ هنيّ ة والذّ عّلم عندما يملك القدرات البدنيّ فل مستعدًّ
من خالل عالقاته وتفاعالته مع  استعداد الطفل للتعّلم(. وعليه، ُيبنى Al-Hassan & Landsford ,2009) "االمناسب تنمويًّ 
العالقة بين أولياء األمور ال سّيما ة، العالقات هي العالقات األسريّ  رة، تكون أهمّ فولة المبكّ ة. وفي سنوات الطّ بيئته المحيط

 يخّص فيما  ،على سلوكات أولياء األمور -بشكل أساسيّ -راسة ركيز في هذه الدّ التّ وقد كان (. Pianta ,2002واألطفال )
 عب.والحديث والقراءة والعّد واللّ عّلم من خالل الغناء فل للتّ استعداد الطّ 

 
طفال أردنيّ كانت العيّ و  راسة إلى اإلجابة وهدفت الدّ  ،ادسة من العمرين دون السّ ين وسوريّ نة المستهدفة من آباء وأمهات ألأ

 الية:ة التّ عن األسئلة البحثيّ 
  

ق بدورهم في ضمان المعرفة حول أفضل الممارسات فيما يتعلّ  مدى يمتلك أولياء األمور في األردنّ  إلى أيّ  .1
 م؟علّ استعداد أطفالهم للتّ 

ق بدورهم في ضمان كيف يكتسب أولياء األمور في األردن المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعلّ  .2
واصل هل عن طريق وسائل التّ  قنوات؟ من خالل أيّ  :)على سبيل المثال ؟معلّ استعداد أطفالهم للتّ 

 .(؟ةأم اإلعالميّ  ةجتماعيّ أم اال ةخصيّ الشّ 
 م؟علّ ما العوائق في سلوكات أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم للتّ  .3
 م؟علّ وافع في سلوكات أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم للتّ ما الدّ  .4
ا، )اجتماعيًّ  ؟رغم اختالفهمبم علّ باالستعداد للتّ كيف تختلف العوائق في سلوكات أولياء األمور المرتبطة  .5

 .(ذلك ا أو غيرسلوكيًّ و ا، ديموغرافيًّ و ا، اقتصاديًّ و 
)اجتماعيًّا،  ؟اختالفهم للّتعّلم برغموافع في سلوكات أولياء األمور المرتبطة باالستعداد كيف تختلف الدّ  .6

 واقتصاديًّا، وديموغرافيًّا، وسلوكيًّا أو غير ذلك(.
)على سبيل المثال: المعلومات اّلتي  ولياء األمور؟أل هةالموجّ  حمالتالتي ينبغي استهدافها في القضايا الّ ما  .7

 يجب على الوالدين أن يكونوا على دراية بها، أو الّسلوكات اّلتي يجب تغييرها أو تعزيزها(
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 ةالمنهجيّ 
 

 يتكّون البحث من أربعة أجزاء: 
 .اتومراجعة األدبيّ  ،ةالبحوث المكتبيّ  .1
 .ةوعيّ المقابالت النّ  .2
 .عيد الوطنيّ ل على الّص ح الممثِّ س  الم   .3
 ركيز.مجموعات التّ  .4

 
كان إذ  ؛ة بجائحة كورونابشدّ  ر هذا المشروع البحثيّ ، فقد تأثّ 2021-2020 عمل أجري بين عامي   وكما هو الحال مع أيّ  

ة. أو عبر االجتماعات االفتراضيّ  ،وإجراء بعض المسوحات عبر الهاتف ،أن يتكّيف مع احتياجات المستجيبين على الفريق البحثيّ 
 بطريقة انعكستأيًضا على سلوكات أولياء األمور أّثرت تي فرضتها الجائحة، فقد ة الّ ة والمنهجيّ وجستيّ ات اللّ وإلى جانب التحديّ 

الية من هذا راسة وتداعياتها في توجيه المرحلة التّ ات ال تمنع االستفادة من نتائج هذه الدّ التحديّ بي د أّن هذه . راسةعلى نتائج الدّ 
 ة.بصورة عامّ  رة في األردنّ فولة المبكّ وسياسة الطّ  ،المشروع

 
ة ّن البحوث المكتبيّ أل ؛وشرق آسيا ،وأوروبا ،حدةوالواليات المتّ  ،راسات من الوطن العربيّ الدّ  مجموعة من راسة علىوقد اعتمدت الدّ 
 .تي ترّكز على األردنّ راسات الّ عدًدا قلياًل من الدّ  ت  د  ات وج  ومراجعة األدبيّ 

  
أو  ،ة ساعة واحدة عبر الهاتفت المقابلة لمدّ استمرّ ؛ إذ ادسةمن أولياء أمور األطفال دون السّ  30ة وعيّ وشارك في المقابالت النّ 

بشأن مشاركة أولياء األمور، ودوافع أولياء األمور، وعوائق المشاركة، -ئيسة للمقابلة تائج الرّ سهمت النّ أة. و فتراضيّ اجتماعات اعبر 
ذي شّكل مصدر البيانات الّ  عيد الوطنيّ ل على الّص في إنشاء المسح الممثِّ  -وسلوكات القراءة، وتوافر الكتب، ومصادر المعلومات

 راسة.ئيس لهذه الدّ الرّ 
  

م المسح الممثِّ  المسح  ة )أيّ نة االستطالعيّ باالستناد إلى تطبيق األداة على العيّ  وُجرِّب وُنقِّح عيد الوطنيّ ل على الّص لقد ُصمِّ
لكّن الباحث اختار  ،علًما أّن أسئلة المقابلة كانت مفتوحة. ةمقابلة، معظمها وجاهيّ  1641أجرى باحثون مدّربون (؛ إذ جريبيّ التّ 

 ة.وعيّ اإلجابات المحتملة )بما في ذلك خيار "أخرى"( المجّمعة من المقابالت النّ إجابًة من قائمة محّددة مسبًقا من 
 

للحصول على رؤى مختلفة عن تلك المستقاة من المقابالت المنّظمة،  ؛ا للمعلوماتوأخيًرا، قّدمت مجموعات التركيز مصدًرا إضافيًّ 
تي يمكن البناء لوكات اإليجابية الّ في تحديد المعتقدات والسّ ركيز مفيدًة حيث يمكن أن تكون الرؤى المستقاة من مجموعات التّ 

ة من تي ينبغي معالجتها. كما يمكن استخدامها في تحديد المجموعات الفرعيّ ة الّ لبيّ لوكات السّ عليها، فضاًل عن المعتقدات والسّ 
 ة.لوكات الحاليّ حيث المعتقدات والسّ 
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 تائجالنّ 
 

 -غالًبا-ركيز، و من جميع المصادر: المقابالت، ومجموعات التّ  تٍ وتتضّمن بيانا ،البحثيّ ؤال تائج منّظمة حسب السّ إّن النّ 
 .عيد الوطنيّ ل على الّص المسح الممثِّ 

  
ق بدورهم في ضمان استعداد أطفالهم المعرفة حول أفضل الممارسات فيما يتعلّ  يمتلك أولياء األمور في األردنّ  مدى   إلى أيّ 

 م؟علّ للتّ 
 

 جاح األكاديميّ وأّن العديد منهم يتمّنون ألطفالهم النّ  ،عليم كثيًراقّدرون التّ يُ  راسة إلى أّن أولياء األمور في األردنّ هذه الدّ  تشير نتائج
ة العظمى من أولياء األمور . وتشعر الغالبيّ واالستقرار الماليّ  ،ةجاح في الحياة العمليّ والفوائد المصاحبة له، بما في ذلك النّ 

نظًرا ألّن أكثر من أربعة من  ؛، وهو شعور منطقيّ ّن مسؤولية إعداد الطفل لاللتحاق بالمدرسة تقع على عاتق األمّ %( أ81.1)
هاتهم. وذكر أكثر من نصف أولياء ادسة في األردن يقضون معظم أوقاتهم مع أمّ %( دون السّ 88.4خمسة أطفال ) بين كلّ 

%( أيًضا إلى 35.3ف قبل االلتحاق بالمدرسة واجٌب عليهم، بينما أشار البعض )األمور أّنهم يشعرون بأّن تعليم أطفالهم الحرو 
في حين أشار البعض  ،هاب إلى المدرسةوتحبيبهم بفكرة الذّ  ،ا من خالل تشجيعهموعاطفيًّ  ،اأّنه ينبغي لهم إعداد أطفالهم اجتماعيًّ 

%( إلى أّنه 32.6وأشار البعض ) ،قبل االلتحاق بالمدرسة %( إلى أّنه ينبغي لهم تعليم أطفالهم األخالق واألدب28.3اآلخر )
 فل قبل التحاقه بالمدرسة.ينبغي لهم تقوية شخصية الطّ 

 
سنوات كانوا مسّجلين في  4% فقط من األطفال بعمر 6.8راسة أّن هذه الدّ  دت  ج  عليم، فقد و  ومع أّن أولياء األمور يقّدرون التّ 

المرحلة الثانية.  /سنوات كانوا مسّجلين في رياض األطفال 5% من األطفال بعمر 56.6و  ،المرحلة األولى /رياض األطفال
المة المرتبطة بجائحة % من المستجيبين أّن مخاوف السّ 56.8ذكر ؛ فقد ما تكون هذه عالمة على تأثير جائحة كوروناربّ و 

أو رياض األطفال. كما  ،أو الحضانة ،م قبل المدرسةعليكبيٍر( بعدم تسجيل أطفالهم في التّ حدٍّ رت على قرارهم )إلى كورونا أثّ 
فل ما زال "صغيًرا ألّن الطّ  ؛انيةاألولى والثّ المرحلتين  /األطفالرياض و  ،أفاد أولياء األمور بعدم إرسال أطفالهم إلى الحضانة

 أو تحت رعاية أحد أفراد األسرة. ،للغاية"
 

لب من أولياء األمور تحديد ر، طُ عّلم المبكّ لمهارات التّ  األطفال اكتساب ةكيفيّ  عن األمور أولياء فهم حول المزيد معرفة أجل ومن
عّلم الحروف، مشاهدة فيديو يُ  :كانت اإلجابتان األكثر شيوًعا هماو تي يمكنهم من خاللها تعليم أطفالهم الحروف، بعض الطرق الّ 

على ورقة. وتبّين أّنه ال يوجد فرق بين اآلباء واألمهات من حيث نسخها أو  ،في كتابٍ  إليهاوحفظ الحروف من خالل اإلشارة 
ذين تتراوح % هذه الطرق(. وعلى نحٍو مماثل، عندما ُطلب من أولياء أمور األطفال المحّددين الّ 45هذه المعتقدات )ذكر نحو 

ر بعض الطّ  6-2أعمارهم بين  ات واألشكال، يّ مساعدة أطفالهم على تعّلم األعداد والكمّ  تي يمكنهم من خاللهارق الّ سنوات ِذك 
%(، 30.3بهذه اإلجابة أعلى من نسبة اآلباء ) تي أجبن  %( الاّل 44.5هات )%(، وكانت نسبة األمّ 37.9عب )أجابت الغالبية باللّ 

ات في يّ إلى األعداد/ األشكال/ الكمّ واإلشارة  ،%(27.7ات )يّ مشاهدة فيديو يعّلم األعداد/ األشكال/ الكمّ ومن اإلجابات األخرى 
%(. إّن 16.8تي أجبن بهذه اإلجابة أعلى من نسبة اآلباء )%( الالّ 31.9هات )%(، وكانت نسبة األمّ 24.8) الحديث اليوميّ 
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عّلم ويجدون فرص التّ  ،عبة في اللّ عليميّ يرون القيمة التّ  –األّمهاتال سّيما –ألّنها تشير إلى أّن أولياء األمور  ؛تائج مشّجعةهذه النّ 
ر بعض الطّ  6-4ذين تتراوح أعمارهم بين ة. وعندما ُطلب من أولياء أمور األطفال المحّددين الّ فاعالت اليوميّ في التّ  رق سنوات ِذك 

شراك %(، وإ62.5حّدث مع الطفل عن شعوره )ة بالتّ م في مشاعرهم، أجابت الغالبيّ حكّ تي يمكنهم من خاللها مساعدة أطفالهم للتّ الّ 
%(. تجدر اإلشارة إلى أّن هذه 22.8فل عن شعوره )%(، وطرح أسئلة على الطّ 23.2فل في إيجاد الحلول للمشكالت )الطّ 
 .والعاطفيّ  طّور االجتماعيّ ًة ُتعّد من أفضل الممارسات في دعم التّ صّرفات كافّ التّ 
 

ق بدورهم في ضمان استعداد أطفالهم المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعلّ  كيف يكتسب أولياء األمور في األردنّ 
 أم االجتماعّية أم اإلعالمّية؟( هل عن طريق وسائل الّتواصل الّشخصّية قنوات؟؟ )على سبيل المثال: من خالل أّي معل  للتّ 
 
عة من مصادر إلى أّن أولياء األمور يعتمدون على مجموعة متنوّ  ،والمدعومة ببيانات المقابالت ،ة من المسحة المستمدّ شير األدلّ تُ 

أفراد األسرة ومنها  ؛المصادر األكثر شيوًعاإذ تعّددت ؛ لة بتربيتهماألخرى ذات الّص  والموضوعات ،المعلومات حول تطّور أطفالهم
وسائل كة منها سميّ ال سّيما غير الرّ ؛ سائل اإلعالمة، وو ربيّ وخبراء التّ  ،واألخصائّيون  ،اءبما في ذلك األطبّ  ؛"الخبراء"وواألقران، 

 ؛ة مثلسميّ والمصادر األخرى على شبكة اإلنترنت )بالمقارنة مع وسائل اإلعالم الرّ  ،ةوالمواقع اإللكترونيّ  ،واصل االجتماعيّ التّ 
عندما تكون لديهم  على األقلّ  -ياًناأح-وجة وج/الزّ أو اإلذاعة(. كما يلجأ العديد من أولياء األمور إلى الزّ  ،حفأو الّص  ،الكتب

%( 55.6هات )ذين يسألون زوجاتهم "غالًبا" أعلى من األمّ %( الّ 75.5%(، وكانت نسبة اآلباء )87.4أسئلة حول أطفالهم )
إعداد الطفل نة يشعرون بأّن مسؤولية نظًرا ألّن معظم أولياء األمور في العيّ  ؛تي يسألن أزواجهّن "غالًبا. وهذا ليس مفاجًئاالاّل 

هاتهم. كما أفاد نحو ثلثي اآلباء واألمهات وألّن أغلب األطفال يقضون معظم أوقاتهم مع أمّ  ،لاللتحاق بالمدرسة تقع على عاتق األمّ 
أو  ،صوص% من اآلباء بأّنهم يرجعون إلى النّ 63ة في تربية أطفالهم )أفاد ينيّ عاليم الدّ أو التّ  ،صوصبأّنهم يعتمدون على النّ 

 هات بأّنهنّ هات(. ومن ناحية أخرى، أفادت نسبة أعلى من األمّ % من األمّ 61.7مع  مقارنةً  على األقلّ  -اأحيانً -ة ينيّ عاليم الدّ التّ 
المواقع  ،%65.2: واصل االجتماعيّ وسائل التّ  ،%79.3)البحث عبر اإلنترنت: ؛ على األقلّ  -أحياًنا-يستخدمن اإلنترنت 

وسائل  ،%68.9أسئلتهم المتعّلقة بتربية األطفال مقارنًة مع اآلباء )البحث عبر اإلنترنت: عن بة %( لإلجا58.6: اإللكترونّية
تيجة. إضافًة إلى د هذه النّ ؤكّ %(، علًما أّن بيانات المقابالت أيًضا تُ 54.9: اإللكترونّيةالمواقع  ،%59.7: واصل االجتماعيّ التّ 

عليم لوسائل اإلعالم ربية والتّ ى أن تكون هناك قائمة معتمدة من وزارة التّ بأّنه يتمنّ  ذلك، أفاد أحد اآلباء ذوي المشاركة المنخفضة
 تي بإمكانه االعتماد عليها.والموارد الّ 

 
رغم ب وافعالعوائق والدّ  وكيف تختلف ؟معل  ت أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم للتّ اوافع في سلوكما العوائق والدّ 
  (اجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وديموغرافيًّا، وسلوكيًّا أو غير ذلك) ؟األمور اختالف أولياء

 
حسب تأثيرها على ب –ما على األقلّ  إلى حدّ –ًقا لبيانات المقابالت، يبدو أّن العديد من أولياء األمور يختارون تصّرفاتهم ف  و  

رورة. وعند سؤالهم أثناء المقابالت عن آمالهم أو ما تقتضيه الّض  ،، وليس ببساطة ما هو أسهل عليهمومستقبله فلة الطّ شخصيّ 
ة. وعند سؤالهم في المسح: أو الحصول على شهادة جامعيّ  ،جاح في المدرسةة ألطفالهم، ذكر العديد من أولياء األمور النّ المستقبليّ 

فل المحّدد[؟" ذكر تي ترغبها في الحياة لـ]اسم الطّ أشياء مختلفة ألطفالهم في الحياة. ما أهم األمور الّ في "يرغب أولياء األمور 
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% من أولياء األمور 24.5و ،اد أن يكون ذكيًّ جيّ  فل المحّدد على تعليمٍ % من أولياء األمور أّنهم يرغبون في أن يحصل الطّ 81.7
 عادة لطفلهم.السّ  في هم يرغبون أفادوا بأنّ 

 
عنصًرا تتضّمن أنشطًة  32ر مع أطفالهم، أعددنا قائمًة من عّلم المبكّ ت التّ ومن أجل فهم مستوى مشاركة أولياء األمور في سلوكا

وسألناهم عن األنشطة  ،ث إليهم، أو القراءة لهم، أو الغناء معهم، أو العّد معهم(حدّ عب معهم، أو التّ ر )مثل اللّ عّلم المبكّ مرتبطًة بالتّ 
فل تعّلمها قبل تي ينبغي للطّ األشياء الّ  وحول معتقداتهم بشأن أهمّ  ،الماضيةالثة تي شاركوا فيها مع أطفالهم خالل األيام الثّ الّ 

 األمور أولياء أفاد ،طعب مع األطفال اآلخرين(. في المتوسّ ة اللّ طق، أو كيفيّ ل )مثل تعليمه الحروف، أو النّ ف األوّ دخول الّص 
(، وكانت العناصر الّسلوكاتسبة إلى ثة الماضية، بالنّ المن خمسة عناصر )خالل األيام الثّ  بأقلّ  اقتناعهم أو مشاركتهم عن

الغناء. وقد و تعليم الحروف، و الحديث، و ة، رفيهيّ ة أو األماكن التّ هاب إلى الحديقة العامّ الذّ و عب، الخمسة األكثر شيوًعا هي: اللّ 
نظًرا لطريقة تقسيم فئات المشاركة. في حين أفاد أولياء األمور  ؛طة% من جميع أولياء األمور في فئة المشاركة المتوسّ 80وقع 

أو بممارسة سلوٍك  ،رعّلم المبكّ باقتناعهم بعنصٍر واحٍد فقٍط من العناصر المرتبطة بالتّ  –طفي المتوسّ –ذوو المشاركة المنخفضة 
 11نحو  –طفي المتوسّ –مور ذوو المشاركة العالية الثة الماضية، وذكر أولياء األواحٍد فقط مع أطفالهم خالل األيام الثّ  تعليميٍّ 

 حسين حّتى بين أولياء األمور ذوي المشاركة العالية.ويشير إلى مجال كبير للتّ  ،نشاًطا/معتقًدا، وهو عدد قليل للغاية
 

 خصائص أولياء األمور
 
 ،وع االجتماعيّ اء األمور، بما في ذلك النّ والخصائص المختلفة ألولي ،العالقات بين مستويات المشاركة البحثيّ  الفريقُ  س  ر  د  

%( وقعت في فئة 14.8هات )تائج أّن نسبًة أعلى من األمّ . وأظهرت النّ عليميّ والمستوى التّ  ،والعمر ،ةوالجنسيّ  ،والوضع الوظيفيّ 
المنخفضة مقارنًة مع  %( وقعت في فئة المشاركة21%(، وأّن نسبًة أعلى من اآلباء )8.8المشاركة العالية مقارنًة مع اآلباء )

% فقط من اآلباء 9.9فات وقعت في فئة المشاركة العالية مقارنًة مع هات الموظّ % من األمّ 11.2%(، وأّن نسبة 5.8هات )األمّ 
 %(،8.7ين )%( وقعت في فئة المشاركة العالية مقارنًة مع اآلباء األردنيّ 10.9ين )وريّ فين، وأّن نسبًة أعلى من اآلباء السّ الموظّ 

طة. هناك ًة في فئة المشاركة المتوسّ %( كافّ 79.3ات )%( واألردنيّ 80.3ات )وريّ هات السّ فضاًل عن تصنيف أربعة أخماس األمّ 
بما في ذلك  ؛ينم أطفالهم مقارنة باآلباء األردنيّ أكبر في تعلّ  رون مشاركةً ظهِ ين يُ وريّ تي قد تجعل اآلباء السّ عدد من األسباب الّ 
تي مات والهيئات الّ مساعدة أكبر من المنظّ  حصولهم على هم لديهم مزيد من الوقت، أوبب ظروفهم، أو أنّ وجود دافع أكبر بس

اًل بقليٍل إلى الوقوع في فئة المشاركة ي  رة أكثر م  متأخّ سّن في  ذين أصبحوا أولياء أمورٍ وكان المستجيبون الّ  جئين.تدعم الاّل 
ة بين أعلى ل. وكان من المفاجئ اكتشاف عدم وجود عالقة قويّ ا عند والدة طفلهم األوّ ذين كانوا أصغر سنًّ المنخفضة من أولئك الّ 

 حصل عليه أولياء األمور ومستوى المشاركة. مستوى تعليميّ 
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فلخصائص الطّ   
 
 ،وع االجتماعيفل المحّدد، بما في ذلك النّ أيًضا العالقات بين مستويات المشاركة والخصائص المختلفة للطّ  البحثيّ  الفريقُ  س  ر  د  

اًل إلى الوقوع في فئة المشاركة ي  م   ر  أكث   ،وأولياء أمور األوالد ،اوالعمر. وكان أولياء أمور األطفال األكبر سنًّ  ،وحالة اإلعاقة
مقارنًة مع %( 18.1%( أو المنخفضة )10.7اًل للوقوع في فئة المشاركة العالية )ي  العالية، بينما كان أولياء أمور البنات أكثر م  

ة ارتباط ضعيف للغاية بين %(. وكان ثمّ 91.6طة في فئة المشاركة المتوسّ  -تقريًبا-ذين وقعوا جميًعا أولياء أمور األوالد )الّ 
ليمين كان أولياء أمور األطفال السّ  :(α=-0.02, p<0.01) ؛بةليمين ودرجات المشاركة المركّ أولياء أمور األطفال المحّددين السّ 

 اًل بقليٍل إلى الحصول على درجات مشاركة أعلى.ي  أكثر م  
 

 خصائص األسرة
 
 ،واإلقليم ،يفر/الرّ ض  بما في ذلك الح  ؛ أيًضا العالقات بين مستويات المشاركة والخصائص المختلفة لألسرة البحثيّ  الفريقُ  س  ر  د  

ة وقعت في فئة المشاركة يفيّ هات في المناطق الرّ أعلى من األمّ  أّن نسبةً  د  ج  . وو  واالقتصاديّ  والوضع االجتماعيّ  ،وحجم األسرة
قيض من ذلك، كان اآلباء في المناطق %(. وعلى النّ 5.6ة )هات في المناطق الحضريّ %( مقارنًة مع األمّ 9.1المنخفضة )

%(. عالوًة على 14ة )يفيّ رّ %( من اآلباء في المناطق ال21.5اًل إلى الوقوع في فئة المشاركة المنخفضة )ي  ة أكثر م  الحضريّ 
والي( وقعت في فئة المشاركة العالية % على التّ 24.5% و 15.1هات في الجنوب )ذلك، وجدنا أّن نسبًة أعلى من اآلباء واألمّ 

 د  ج  والي(. كما و  % على التّ 2.8% و 3.6مال )والي( والشّ % على التّ 19.4% و 11.1هات في الوسط )مقارنًة مع اآلباء واألمّ 
. وفي المقابل، كّلما ادسة في األسرة، انخفضت درجة مشاركة أولياء األمور، بشكٍل عامّ الفريق أّنه كّلما زاد عدد األطفال دون السّ 

خل الدّ ط ادسة في األسرة، ارتفعت درجة مشاركة أولياء األمور. ومن ناحية أخرى، لم يُكن متوسّ السّ  زاد عدد األطفال فوق سنّ 
ع ذلك إلى آثار جائحة كورونا رجِ (، وقد ي  α=0.07, p<0.001ًعا )قّ ا على المشاركة )انظر أدناه( كما كان متو  ا قويًّ رً مؤشّ  هريّ الشّ 

ب هو مركّ  واالقتصاديّ  ا للوضع االجتماعيّ جّول على دخل األسرة. كان المقياس األكثر داللة إحصائيًّ ة وحظر التّ حيّ والقيود الّص 
تي وقعت في فئة المشاركة ممتلكات( الّ  8-7طة العليا )بقة المتوسّ هات من الطّ ة، كانت نسبة األمّ ممتلكات األسرة. بصورة عامّ 

بي ع األعلى %( والر  11.3ممتلكات،  6اني ) بي ع الثّ %( والر  11ممتلكات،  5-1بي ع األدنى )%( أعلى مقارنًة مع الر  20العالية )
تي وقعت في فئة المشاركة ممتلكات أو أكثر( الّ  9ء من الفئة األكثر ثراًء )%(. وكانت نسبة اآلبا15ممتلكات أو أكثر،  9)

بي ع %( أعلى مقارنًة مع 12.3العالية ) بي ع %( 7.5ممتلكات،  5-1األدنى )الر  بي ع %( 11.2ممتلكات،  6الثاني )والر  الث الثّ والر 
أو راحة  ،خل( يملكن أيًضا المواردالمال )أو الدّ بعض يمتلكن  تيهات الاّل ما يشير ذلك إلى أّن األمّ %(. ربّ 4.5ممتلكات،  7-8)

ما يوّفر سبة إلى اآلباء، فإّن عي ش حياة رغيدة ربّ اقة للمشاركة بشكٍل أكبر في حياة أطفالهم. أّما بالنّ أو الطّ  ،أو الوقت ،البال
 طفالهم.اقة للمشاركة بشكل أكبر في حياة أأو الطّ  ،أو الوقت ،أو راحة البال ،الموارد
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 استبيان تحليل العوائق
 

لتحديد العوامل المحّددة لممارسة/ عدم ممارسة المستجيب  ؛د إلى بيانات المقابالتنِ استخدمنا استبيان تحليل العوائق، المست  
لوك إذا للسّ بصفته ممارًسا ف المستجيب ّد؛ حيث ُيصن  الع  و الغناء، و عب، اللّ و الحديث، و وهي: القراءة،  ،م رئيسةلخمسة أنشطة تعل  

نة المسح % فقط من جميع أولياء األمور ضمن عيّ 6.3الثة الماضية. وقد أفاد ام الثّ أفاد بالمشاركة فيه مع طفله خالل األيّ 
% فقط من جميع 14.1ة. كما أفاد ام العاديّ ألطفالهم في األيّ  بالقراءة% 0.3وأفاد  ،الثة الماضيةام الثّ بالقراءة ألطفالهم خالل األيّ 
ؤال، حيث يتعّين على ظر إلى طبيعة السّ الثة الماضية. وبالنّ ام الثّ فل المحّدد خالل األيّ مع الطّ بالعّد أولياء األمور المستجيبين 

غ بل  لوك أكبر من المُ لسّ لممارسي ا الثة الماضية، فمن الممكن أن يكون العدد الفعليّ ام الثّ ر ما فعله خالل األيّ األمر أن يتذكّ  وليّ 
 عنه.

 
فل، مساعدة/إعاقة المنشودة هي: المعتقدات بشأن مدى مالءمة األنشطة لعمر الطّ الّسلوكات ضح أّن أبرز العوائق لممارسة واتّ 
 حديد،وجه التّ ضيق الوقت. أّما فيما يتعّلق بسلوكات القراءة على و وعدم راحة البال،  فسيّ غط النّ الّض و  فل،كنولوجيا إلشراك الطّ التّ 
 وعدم اهتمامهم، وفًقا ألولياء األمور. ،و"عناد" األطفال ،عدم توافر الكتب :ئيسةشملت العوائق الرّ  فقد
 

وّلد اإلبداع لدى شاط )القراءة في هذه الحالة( من شأنه أن يُ المرغوبة االعتقاد بأّن النّ  اتلوكعالوًة على ذلك، تضّمنت دوافع السّ 
جاح في المدرسة ة ألطفالهم )النّ العالقة بين أولياء األمور واألطفال، ويساعدهم على بلوغ األهداف المستقبليّ ي األطفال، ويقوّ 
فل(، األمر ة الطّ )جدّ  وجة و/أو األمّ وج/الزّ تحظى بدعم الزّ الّسلوكات ة(. وأفاد أولياء األمور بأّنهم يعتقدون أّن هذه والحياة العمليّ 

ّد والحديث من شأنها أن تساعد في بناء ثقة األطفال أنشطة الع   بعض. ويعتقد بعض أولياء األمور أنّ ذي قد يشّكل دافًعا للالّ 
الثة الماضية إلى أّن الغناء يساعد في ام الثّ ذين أفادوا بالغناء ألطفالهم خالل األيّ بأنفسهم. كما أشار العديد من أولياء األمور الّ 

 تهدئة أطفالهم.
 

 االنحراف اإليجابيّ 
 

أيًضا وصف  من أجل تفسير التباين في درجات المشاركة، حاول الفريق البحثيّ عاّم جاهات بشكٍل باإلضافة إلى تحديد االتّ 
قوا درجات ا هم عبارة عن أفراد حقّ (. هؤالء المنحرفون إيجابيًّ Pascale, Sternin & Sternin ,2010ا" )"المنحرفين إيجابيًّ 

ة. وقد وجدنا أّن يموغرافيّ ة والدّ ء خصائصهم االجتماعيّ و  عنا أن تكون منخفضة في ض  أّننا توقّ طة أو عالية، مع مشاركة متوسّ 
تي من شأنها أن تساعد في زيادة مشاركة أولياء األمور ذوي المشاركة المنخفضة )ونقلهم إلى فئة سائل المحتملة الّ بعض الرّ 

فل، وأّن الغناء طريقة رائعة دة لقضاء وقت ممتع مع الطّ قراءة طريقة جيّ طة أو العالية( يمكن أن  تتضّمن أّن الالمشاركة المتوسّ 
تي تربط العّد سائل الّ ة مع األطفال، فضاًل عن الرّ عليميّ وج قد يدعم فكرة مشاركة زوجته في األنشطة التّ فل، وأّن الزّ لتهدئة الطّ 
 ياضيات مستقباًل. فل في الرّ بنجاح الطّ 
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هدافها في الحمالت الموّجهة ألولياء األمور؟ )على سبيل المثال: المعلومات اّلتي يجب على ما القضايا اّلتي ينبغي است
 الوالدين أن يكونوا على دراية بها، أو الّسلوكات اّلتي يجب تغييرها أو تعزيزها(

 
بحيث يمكن  ؛بةدرجات المشاركة المركّ باين في لتفسير التّ  ة نماذجٍ عدّ  الفريق البحثيّ  ع  ض  ، و  جميعها تائج الواردة أعالهباستخدام النّ 

ة، يموغرافيّ ة والدّ ولياء األمور المستهدفة. بعبارة أخرى، بعد ضبط العوامل االجتماعيّ أل هةالموجّ  حمالتالأخذها باالعتبار في 
هات في إعداد أطفالهم لتعّلم ما المحّددات األكثر تأثيًرا لزيادة مشاركة اآلباء واألمالي: ؤال التّ لإلجابة عن السّ  سعى الفريق البحثيّ 

أثير على باًل للتّ ة لمشاركة أولياء األمور، وتقترح سُ ن  رِ ابتة والم  عة من المحّددات الثّ ماذج أدناه مجموعة متنوّ تصف النّ  المهارات؟
 .انية من هذا المشروع البحثيّ مستويات المشاركة في المرحلة الثّ 

 
 ةيموغرافيّ ة والدّ العوامل االجتماعيّ 

 
ة، وعدد األطفال ل، والجنسيّ األمر، والعمر عند والدة الطفل األوّ  لوليّ  وع االجتماعيّ النّ  :ةيموغرافيّ ة والدّ تشمل العوامل االجتماعيّ 

لألسرة )مع اعتبار عدم وجود مصدر  هريّ خل الشّ ط الدّ ة(، ومتوسّ مال كفئة مرجعيّ حّضر، واإلقليم )مع اعتبار الشّ ، والتّ اإلجماليّ 
كور كفئة فل المحّدد )مع اعتبار الذّ للطّ  وع االجتماعيّ ب ممتلكات األسرة، والنّ ة(، ومركّ خل المحدود كفئة مرجعيّ أو الدّ  ،خلللدّ 

ة أّن هذه العوامل االجتماعيّ  الفريق البحثيّ  د  ج  ة(. وقد و  كفئة مرجعيّ  2-0ة فل المحّدد )مع اعتبار الفئة العمريّ ة(، وعمر الطّ مرجعيّ 
ة رات ذات داللة إحصائيّ بة، لكّن عدًدا قلياًل منها ُيشّكل مؤشّ باين في درجات المشاركة المركّ % من التّ 17ر نحو ة تفسِّ يّ يموغرافوالدّ 

 يّ األمر، واإلقليم، والوضع االجتماع لوليّ  وع االجتماعيّ ؛ حيث اقتصرت على النّ واحدللمشاركة عند جمعها كافًة تحت نموذٍج 
 خل المحدود.خل المرتفع مقارنًة بالدّ ب ثروة األسرة(، والدّ ة مركّ )ُيقاس بواسط واالقتصاديّ 

 
 ة ألطفالهمآمال أولياء األمور المستقبليّ 

 
ياق، درسنا االرتباطات بين درجات ة ألطفالهم دافًعا محتماًل للمشاركة. وفي هذا السّ ن أن تكون آمال أولياء األمور المستقبليّ مكِ يُ 

مختلفة ألطفالهم في أشياء  في الي: يرغب أولياء األمورؤال التّ الثة األكثر شيوًعا عن السّ واإلجابات الثّ مشاركة أولياء األمور 
ا، أن د/أن يكون ذكيًّ عليم الجيّ ة، التّ جاح في الحياة العمليّ فل المحّدد[؟ النّ تي ترغبها في الحياة لـ]اسم الطّ األمور الّ  الحياة. ما أهمّ 

تائج أّن ابق(. وأظهرت النّ موذج السّ ة من النّ ة وديموغرافيّ ة )عند ضبط تسعة عوامل اجتماعيّ ته قويّ ًدا/ شخصيّ يكون شخًصا جيّ 
ة قّدموا مساهمة ذات داللة إحصائيّ  ،ة" فقطته قويّ ًدا أو شخصيّ ذين أعربوا عن أملهم لطفلهم بأن "يكون شخًصا جيّ أولياء األمور الّ 

بين رغبة أولياء  اسلبيًّ ة. في الواقع، وجدنا ارتباًطا يموغرافيّ ة والدّ تتعّدى العوامل االجتماعيّ بة في تباين درجات المشاركة المركّ 
ا" ودرجات المشاركة، ما يعني أّن درجات مشاركة د/أن يكون ذكيًّ عليم الجيّ ة" أو "التّ فل في الحياة العمليّ األمور في "نجاح الطّ 

تيجة، تشير ة. في النّ لكّن هذا االرتباط غير ذي داللة إحصائيّ ، طفي المتوسّ  انت أقلّ ذين لديهم هذا االعتقاد كأولياء األمور الّ 
 ر.عّلم المبكّ التّ سلوكات ما تلعب دوًرا محدوًدا ال أكثر في تحفيز ة ألطفالهم ربّ ة إلى أّن آمال أولياء األمور المستقبليّ هذه األدلّ 
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 رالمبكّ عّلم المعرفة بطرق تعليم مهارات ومحتوى التّ 
 

 وكّل مّما يلي: ب لمشاركة أولياء األمورر المركّ العالقات بين درجة المؤشّ  البحثيّ  الفريقُ  س  ر  د  

 .معرفة أولياء أمور األطفال بعمر سنتي ن فما فوق بطرق تعليم الحروف .1
 .اتياضيّ معرفة أولياء أمور األطفال بعمر سنتي ن فما فوق بطرق تعليم الرّ  .2
 .ةة والعاطفيّ ابعة فما فوق بطرق تعليم المهارات االجتماعيّ األطفال في سّن الرّ معرفة أولياء أمور  .3

طرق تعليم الحروف  وقد وجدنا أّن معرفة أولياء األمور بأهمّ ، ة لها جميًعايموغرافيّ ة والدّ مع ضبط العوامل االجتماعيّ وجرى ذلك 
% 58ر نحو ات تفسِّ ياضيّ بة، وأّن معرفتهم بطرق تعليم مفاهيم الرّ في درجات المشاركة المركّ  يّ باين الكلّ % من التّ 52ر نحو فسِّ تُ 

% من 43ة تفّسر نحو ة والعاطفيّ بة، وأّن معرفتهم بطرق تعليم المهارات االجتماعيّ في درجات المشاركة المركّ  يّ باين الكلّ من التّ 
الي، كان أولياء أمور األطفال بعمر ذات الصلة. وبالتّ ة بة ألولياء أمور الفئة العمريّ في درجات المشاركة المركّ  يّ باين الكلّ التّ 

أكثر مياًل إلى  -ةة والعاطفيّ والمهارات االجتماعيّ  ،اتياضيّ والرّ  ،ذين لديهم معرفة أوسع بطرق تعليم الحروفالّ -سنتي ن فما فوق 
 ّد(.أو الع   ،غناءأو ال ،أو القراءة ،أو الحديث ،عبر مع أطفالهم )مثل اللّ عّلم المبكّ التّ سلوكات ممارسة 

 

 وافعالعوائق والدّ 
 

تي ئيسة الّ وجستية الرّ غوطات اللّ ة إلى نتائج االستبيان إلى أّن بعض الّض د  نِ ة المست  نبؤيّ مذجة التّ أشار استبيان تحليل العوائق والنّ 
ر ة تؤثّ ة، ُتعّد عوامل مهمّ واألعراف االجتماعيّ  ،عاتبِ والتّ  ،ئيسة بشأن الكفاءةعيقه، وكذلك بعض المعتقدات الرّ لوك أو تُ تدفع السّ 

ئيسة ضيق الوقت، وعدم راحة وتضّمنت المواضيع الرّ  .رعّلم المبكّ التّ  هم تجاهومعتقداتأولياء األمور بصفة عاّمة على سلوكات 
. ويشير تحليل االنحدار االجتماعيّ  بولكنولوجيا، والق  البال، والمعتقدات بشأن العمر المناسب )"الطفل ما زال صغيًرا للغاية"(، والتّ 

أو  ،أو الغناء ،أو الحديث ،لوك المستهدف )القراءةذين أفادوا بممارسة السّ تي ذكرها أولياء األمور الّ ئيسة الّ باستخدام العوامل الرّ 
حديد، ة. وعلى وجه التّ بصفة عامّ ا في تفسير مشاركة اآلباء ة جدًّ تي تدفع سلوكات القراءة مهمّ أو العّد( إلى أّن العوامل الّ  ،عباللّ 

فل، وإيجاد الوقت وسط االنشغال بأعمال المنزل، واالعتقاد دة لقضاء الوقت مع الطّ هي طريقة جيّ المشتركة فإّن معرفة أّن القراءة 
ى نحٍو . وعلومعتقداتها المشاركةسلوكات بأّنهم يحظون بدعم أصدقائهم، هي عوامل تدفع )أو تعيق، في حال دعم األصدقاء( 

أو الحديث عن  ،ذين أفادوا بالعدّ ات لدى أولياء األمور الّ ياضيّ وافع والعوائق األكثر شيوًعا لسلوكات العّد/الرّ مماثل، يبدو أّن الدّ 
ما يكون ة. وعلى وجه الخصوص، ربّ تدفع سلوكات المشاركة بصورة عامّ  ،الثة الماضيةام الثّ ات مع أطفالهم خالل األيّ الرياضيّ 
ا لتحسين معتقدات وسلوكات المشاركة ة إيجاد الوقت أمًرا مهمًّ عب وكيفيّ عّلم من خالل اللّ ألفكار ألولياء األمور حول طرق التّ تقديم ا

 ة.بصورة عامّ 
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 االستنتاجات
 

تقريًبا بحاجة إلى المزيد  جميعهم عليم كثيًرا، وأّن أولياء األموريقّدرون التّ  راسة أّن أولياء األمور في األردنّ ح بيانات هذه الدّ توّض 
ة استثمار يمكنهم االستفادة من المعلومات حول كيفيّ إذ  ؛ر ألطفالهمعّلم المبكّ من المعلومات حول ُسُبل المشاركة بشكل أكبر في التّ 

 ،عبمن خالل اللّ  عّلم،فل للتّ لزيادة استعداد الطّ  ؛ورعاية األطفال اآلخرين( ،ةوالواجبات المنزليّ  ،وقتهم المحدود )في ظّل العمل
 ،امعه. كما يمكن أن يستفيد أولياء األمور من المزيد من الموارد، بما في ذلك الكتب المناسبة عمريًّ  وقضاء بعض الوقت اليوميّ 

أولياء األمور ة أيًضا إلى أّنه كّلما زادت معرفة نبؤيّ مذجة التّ ة عالية الجودة، واستخدامها مع أطفالهم. وتشير النّ عليميّ والوسائط التّ 
ة، زادت احتمالية مشاركتهم في ة والعاطفيّ والمهارات االجتماعيّ  ،اتياضيّ والرّ  ،ومفاهيم الحساب ،باستراتيجيات تعّلم الحروف

لتعليم  ؛ةطرق تربويّ بر. وعليه، فإّن تزويد أولياء األمور عّلم المبكّ أو اإليمان بالمعتقدات المرتبطة بالتّ  ،عّلمتي تعّزز التّ لوكات الّ السّ 
 ة.رة محّددة قد يكون له تأثيرات تتجاوز تلك المهارات بحّد ذاتها وُتسهم في زيادة المشاركة اإلجماليّ أطفالهم مهارات مبكّ 
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 الجداول واألشكال
 

 .ةوعيّ نة المقابالت النّ ة لعيّ يموغرافيّ الخصائص الدّ  :1 الجدول
  

 .)غير الموزونة( يّ تفاصيل إجراء المسح الكمّ : 2الجدول 
  

 .نة المسحة لعيّ يموغرافيّ الخصائص الدّ  :3 الجدول
  

 .فل المحّددة للطّ يموغرافيّ الخصائص الدّ : 4 الجدول
  

 .لةبة المعدّ ركيز حسب درجة المشاركة المركّ القيم الحّدية للمشاركين في مجموعات التّ : 5الجدول 
  

 ل؟ف األوّ فل المحّدد[ ليكون جاهًزا لدخول الّص مساعدة ]اسم الطّ من في رأيك أكثر شخص مسؤول عن  :6الجدول 
  

 ؛ادسةالسّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ اإلجابات المختارة لسؤال "ما أهم األشياء الّ  :7الجدول 
 ."ة؟عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ ف األوّ ليكونوا مستعدين لدخول الّص 

  
  ل.أو رياض األطفا ،أو الحضانة ،عليم قبل المدرسةفل المحّدد في التّ أسباب عدم تسجيل الطّ  :8الجدول

 
وع حسب النّ  ،الثة الماضيةام الثّ ذين أفادوا بالمشاركة في األنشطة األكثر شيوًعا خالل األيّ نسبة أولياء األمور الّ  :9الجدول 

 .األمر لوليّ  االجتماعيّ وع والنّ  ،فل المحّددللطّ  االجتماعيّ 
  

 ،الثة الماضيةام الثّ تي أفاد أولياء األمور بالمشاركة فيها خالل األيّ ر الّ عّلم المبكّ لة بالتّ األنشطة المحّددة ذات الّص : 10 الجدول
 .فل المحّددحسب عمر الطّ 

  
 .رعّلم المبكّ عّزز التّ أنشطة تُ ذين أفادوا بمشاركتهم في سنة الّ  2-0نسبة أولياء أمور األطفال بعمر  :11الجدول 

  
ذين أفادوا بطرق لتعليم الّ  -سنوات 6-2ذين تتراوح أعمارهم بين الّ -نسبة أولياء أمور األطفال المحّددين  :12الجدول 
 .الحروف

  
لتعليم األعداد ذين أفادوا بطرق الّ  -سنوات 6-2ذين تتراوح أعمارهم بين الّ -نسبة أولياء أمور األطفال المحّددين  :13الجدول 

 .ات واألشكاليّ واألحجام والكمّ 
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عّلم ذين أفادوا بطرق لتعزيز التّ الّ  -سنوات 6-4ذين تتراوح أعمارهم بين الّ -نسبة أولياء أمور األطفال المحّددين  :14الجدول 

  .م في مشاعرهم(ة التحكّ )كيفيّ  والعاطفيّ  االجتماعيّ 
 

 ،أو مصادر المعلومات اآلتية عندما تواجهك مشكلة ،مدى تلجأ إلى األشخاص "إلى أيّ اإلجابات المختارة لسؤال  :15الجدول 
وع حسب النّ  ،أو سلوكه؟" )باستثناء إجابة "ال ينطبق"( ،أو تطّوره ،فل المحّدد[ق بتعّلم ]اسم الطّ أو يكون لديك سؤال فيما يتعلّ 

 .يفوالحضر/الرّ  ،االجتماعيّ 
 

 ،أو مصادر المعلومات اآلتية عندما تواجهك مشكلة ،مدى تلجأ إلى األشخاص لسؤال "إلى أيّ اإلجابات المختارة  :16الجدول 
حسب عمر  ،أو سلوكه؟" )باستثناء إجابة "ال ينطبق"( ،أو تطّوره ،فل المحّدد[ق بتعّلم ]اسم الطّ أو يكون لديك سؤال فيما يتعلّ 

 .األمر وليّ 
  

 ،أو مصادر المعلومات اآلتية عندما تواجهك مشكلة ،مدى تلجأ إلى األشخاص أيّ اإلجابات المختارة لسؤال "إلى  :17الجدول 
وع أو سلوكه؟" )باستثناء إجابة "ال ينطبق"( حسب النّ  ،أو تطّوره ،فل المحّدد[ق بتعّلم ]اسم الطّ أو يكون لديك سؤال فيما يتعلّ 

 .ومستوى المشاركة ،االجتماعيّ 
  

حسب  حول تربية الّطفل وتطّوره، تي وجدها المستجيبون أكثر فائدةً در المعلومات الّ اإلجابات المختارة لمصا :18الجدول 
  .وع االجتماعيّ والنّ  ،مستوى المشاركة

 
ب إجابات أولياء األمور عند سؤالهم "يرغب أولياء األمور  :19الجدول   أشياء مختلفة ألطفالهم في الحياة. ما أهمّ في ِنس 
 .فل المحّدد[؟"الحياة لـ]اسم الطّ تي ترغبها في األمور الّ 

  
 .فئة من فئات المشاركة نسبة اآلباء واألمهات المندرجين في كلّ  :20الجدول 

  
 .والوضع الوظيفيّ  ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ  :21الجدول 

  
 .ةوالجنسيّ  ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  المندرجين في كلّ نسبة أولياء األمور  :22الجدول 

  
 وع االجتماعيّ ل، مع ضبط النّ وعمر المستجيب عند والدة طفله األوّ  ،بةنماذج العالقة بين درجات المشاركة المركّ  :23الجدول 

 .(3موذج )النّ  ( والوضع الوظيفيّ 3و  2موذجي ن )النّ 
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فل والطّ  ،األمر لوليّ  وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ  :24الجدول 
 .المحّدد

  
 .يفوالحضر/الرّ  ،واإلقليم ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ  :25الجدول 

  
 .وأعلى مستوى تعليميّ  ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  في كلّ  المندرجيننسبة أولياء األمور  :26الجدول 

  
 .(مان االجتماعيّ والّض  ،رائبلألسرة )بعد استقطاعات الّض  هريّ خل الشّ ط صافي الدّ متوسّ  :27الجدول 

  
خل ط صافي الدّ ومتوسّ  ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  في كلّ  المندرجيننسبة أولياء األمور  :28الجدول 

 .هريّ الشّ 
  

 .ب ممتلكات األسرةومركّ  ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  في كلّ  المندرجيننسبة أولياء األمور  :29الجدول 
 

 .األنشطة حسب مستوى المشاركة ط عددومتوسّ  ،توزيع أولياء األمور على مستويات المشاركة :30الجدول 
  

 ،ت القراءةارات المرتبطة بامتالك الوقت الكافي كعوائق أو دوافع لسلوكوا المتغيّ رُ ذين ذك  نسبة أولياء األمور الّ  :31الجدول 
 .وحجم األسرة ،لوكاتحسب ممارسة/عدم ممارسة السّ 

 
 .ةيموغرافيّ ة والدّ جتماعيّ والعوامل اال ،بةاالرتباط بين درجة المشاركة المركّ  :32الجدول 

 
 .فل المحّددة للطّ واآلمال المستقبليّ  ،بةاالرتباط بين درجة المشاركة المركّ  :33الجدول 

  
ة بة وسبع طرق لتعليم الحروف، مع ضبط تسع خصائص اجتماعيّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ  :34الجدول 

 .ةوديموغرافيّ 
 

ة ات، مع ضبط تسع خصائص اجتماعيّ ياضيّ بة وخمس طرق لتعليم الرّ درجة المشاركة المركّ االرتباطات بين  :35الجدول 
 .ةوديموغرافيّ 

 
ة، مع ضبط تسع ة والعاطفيّ بة وخمس طرق لتعليم المهارات االجتماعيّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ  :36الجدول 

 .ةة وديموغرافيّ خصائص اجتماعيّ 
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بة وسبعة دوافع وعوائق لسلوكات القراءة، مع ضبط عشر خصائص االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ  :37الجدول 
 .ةة وديموغرافيّ اجتماعيّ 

  
ة مع ضبط عشر خصائص اجتماعيّ  ،حّدثبة ودافع واحد لسلوك التّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ  :38الجدول 

 .ةوديموغرافيّ 
 

ة بة وأربعة دوافع وعوائق لسلوك الغناء، مع ضبط عشر خصائص اجتماعيّ بين درجة المشاركة المركّ  االرتباطات :39الجدول 
 .ةوديموغرافيّ 

  
ة عب، مع ضبط عشر خصائص اجتماعيّ بة وثالثة دوافع وعوائق لسلوك اللّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ  :40الجدول 

 .ةوديموغرافيّ 
 

ات والعّد، مع ضبط عشر ياضيّ بة وأحد عشر دافًعا وعائًقا لسلوك الرّ درجة المشاركة المركّ االرتباطات بين  :41الجدول 
 .ةة وديموغرافيّ خصائص اجتماعيّ 

 
 .ةوعيّ ة ترميز المقابالت النّ مثال على استراتيجيّ  :1كل الشّ 

  
 .الماضية، بناًء على إجابات أولياء األمورالثة ام الثّ فل المحّدد خالل األيّ األنشطة األكثر شيوًعا المنّفذة مع الطّ  :2كل الشّ 

  
 .لفل األوّ وعمر المستجيب عند والدة الطّ  ،العالقة بين درجة مشاركة المستجيب :3كل الشّ 

  
دينار  460-261=  3.00دينار أردني،  260= > 2.00= ال يوجد دخل،  1.00خل )العالقة بين شرائح الدّ  :4كل الشّ 

دينار أردني( ودرجات المشاركة  1060-861=  6.00، 860-661=  5.00دينار أردني،  660-461=  4.00أردني، 
 .بةالمركّ 

  
 .وع االجتماعيّ والنّ  ،بةالمقارنة بين توزيعات المستجيبين حسب درجة المشاركة المركّ  :5كل الشّ 
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 مقّدمة
 

 ،نميةعليم والتّ سة الملكة رانيا للتّ الي حول دراستها لمؤسّ التّ  هائيّ قرير النّ وفريق خبرائها التّ  ،(WEI) عليم العالميّ مة التّ أعّدت منظّ 
 (.1المرحلة ) -رة فولة المبكّ ة: سلوك أولياء األمور في سنوات الطّ عليم األردنيّ ربية والتّ ووزارة التّ 

 
لتغيير سلوك أولياء األمور بوضع مسار  2022-2018ة للفترة عليم االستراتيجيّ ة التّ عليم من خالل خطّ ة والتّ ربيّ امت وزارة التّ ق

 -اا وإناثً ذكورً  -ذي يندرج تحت الهدف االستراتيجي "لزيادة فرص حصول األطفال والّ  ،من أجل دعم تعليم أطفالهم بشكل أفضل
ة ربيّ رة التّ ة لوزاة االستراتيجيّ الخطّ  تنّص  .م من أجل الحياة"علّ وزيادة استعدادهم للتّ  ،رةفولة المبكّ في مرحلة الطّ  على تعليم نوعيّ 

ـر؛ بتشـجيع أوليـاء عليـم المبكّ ة المطلوبـة فـي نظـام التّ غييـرات اإليجابيّـ عليم على أن "تسـاهم األسـاليب المبتكـرة فـي إحـداث التّ والتّ 
تشتمل و  .نـزل والمدرسـة"ة فـي الموالحمايـة االجتماعيّـ  ،غذيـةوالتّ  ،ـةحّ والّص  ،عليـماألمـور علـى تكثيـف جهودهـم فـي مجـال دعـم التّ 

 ،ةوعية الوالديّ ن الفرعي "أنماط التفكير"، على تطوير دليل التّ عليم، تحت المكوّ ربية والتّ ة االستراتيجية لوزارة التّ أنشطة الخطّ 
مثل تشجيع أولياء األمور على القراءة مع  من م، بما في ذلك مواضيععلّ ورش عمل عن االستعداد للتّ عقد و  ،ونشره ،وطباعته
 ر.علم المبكّ ة دور الوالدين في التّ وعًيا بأهميّ  ؛ وذلكأطفالهم

 
تي ستوّجه تصميم برامج فاعلة لدعم ؤى الّ وجمع الرّ  ،ة لسلوك أولياء األمورقاط األساسيّ إلى تحديد النّ  وهدف  هذا المشروع البحثيّ 

راسة، لدى أطفالهم في سّن ما قبل المدرسة. ألغراض هذه الدّ  عّلماستعداد التّ تي تبني قدرات وتعزيز سلوكات أولياء األمور الّ 
ة األولى في حياته، حيث يكون ة للمرّ ظاميّ جاح عند االلتحاق بالمدرسة النّ فل للنّ مدى استعداد الطّ " :عّلم" بأّنهُيعر ف "استعداد التّ 
ا للتّ  عّلم على مستوى زمة للتّ ة الاّل لوكيّ والسّ  ،ةوالعاطفيّ  ،ةواالجتماعيّ  ،ةهنيّ والذّ  ،ةالكفاءات البدنيّ عّلم عندما يملك الطفل مستعدًّ

من خالل عالقاته وتفاعالته مع  عّلمفل للتّ استعداد الطّ (. وعليه، ُيبنى Al-Hassan & Landsford ,2009) "اتنمويًّ  مناسبٍ 
العالقات هي العالقات األسرية، وخصوًصا العالقة بين أولياء األمور  كون أهمّ رة، تفولة المبكّ بيئته المحيطة. وفي سنوات الطّ 

 ،فلعّلم عند الطّ لة باستعداد التّ ت أولياء األمور ذات الّص ا(. وقد رّكزت هذه الدراسة، على سلوكPianta ,2002واألطفال )
 عب.واللّ  ،والعدّ  ،والقراءة ،والحديث ،على الغناء ركيز بشكل أخّص والتّ 
 

 الية:، في ضوء األهداف المحّددة التّ ونتائجها بيانات المرحلة األولى من المشروع هائيّ قرير النّ يتضّمن هذا التّ 
  

 تي يظهرها أولياء األمور فيما يتعّلق باستعداد والممارسات الّ  ،لوكاتوالسّ  ،ة حول المعرفةالفجوات في البيانات الوطنيّ  ردم
 .ةعّلم قبل دخولهم المدرسة األساسيّ ادسة( للتّ أطفالهم )دون السّ 

 
  ّوتطّوره. عّلمتي تعّزز استعداد أطفالهم للتّ ي أولياء األمور الممارسات الّ ر على تبنّ تي تؤثّ وافع والعوائق الّ تحديد أهم الد 
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  ّفيما  سلوكاتهمو  على معرفة أولياء األمور ليكون لها تأثير إيجابيّ  ؛ة في حملة أولياء األمورروريّ نات الّض تحديد المكو
 .عّلميتعّلق باستعداد أطفالهم للتّ 

 
 ،عيد الوطنيّ ل على الّص والمسح الممثّ  ،ةوعيّ والمقابالت النّ  ،ةوالبحوث المكتبيّ  ،اتتضّمنت المرحلة األولى مراجعة األدبيّ  

انية وصيات للمرحلة الثّ ويقّدم التّ  ،ويحّللها قرير جميع مصادر البيانات هذهحيث يناقش هذا التّ ؛ ركيزوالمقابالت مع مجموعات التّ 
 من المشروع.

 
 أو ،عون بخصائصذين يتمتّ سائل المناسبة للوصول إلى أولياء األمور الّ والرّ  ،غةانية إلى تحديد أنماط اللّ وتهدف المرحلة الثّ 

 وسلوكاتهم وممارساتهم على معرفة أولياء األمور تي أيًضا سيكون لها تأثير إيجابيّ والّ  ،ات مشتركة حول األردنّ وخلفيّ  ،احتياجات
 ات.من مختلف الخلفيّ 

 
 ،نميةعليم والتّ سة الملكة رانيا للتّ شاور مع مؤسّ بالتّ – تي صاغها الفريق البحثيّ ة الّ قرير األسئلة البحثيّ هذا وتتضّمن محتويات هذا التّ 

، راسة ككلّ ة المستخدمة في الدّ ة البحثيّ لمنهجيّ ل ، كما يتضّمن وصًفاتحليلهاراسة و ة تصميم الدّ لتوجيه عمليّ  –عليمة والتّ ربيّ ووزارة التّ 
، باالستناد إلى البيانات ؤال البحثيّ تائج منّظمة حسب السّ ة. وتجدر اإلشارة إلى أّن النّ بما في ذلك مصادر البيانات والقيود العامّ 

ختتم هذا ركيز. وأخيًرا، يُ مجموعات التّ و ، عيد الوطنيّ ل على الّص الممثّ المسح و ة، وعيّ من مصادر البيانات: المقابالت النّ  من كلٍّ 
انية من بة على المرحلة الثّ داعيات المترتّ راسة والتّ ئيسة المستندة إلى الدّ داعيات واالستنتاجات الرّ قرير بالتّ التّ 

  ع.المشرو 
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 األسئلة البحثّية
 

ة حول أفضل الممارسات فيما يتعّلق بدورهم في ضمان إلى أّي مدى يمتلك أولياء األمور في األردّن المعرف .1
 استعداد أطفالهم للّتعّلم؟

كيف يكتسب أولياء األمور في األردن المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعّلق بدورهم في ضمان  .2
 الّشخصّيةهل عن طريق وسائل الّتواصل  قنوات؟استعداد أطفالهم للّتعّلم؟ )على سبيل المثال: من خالل أّي 

 أم االجتماعّية أم اإلعالمّية؟(.
 ما العوائق في سلوكات أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم للّتعّلم؟ .3
 ما الّدوافع في سلوكات أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم للّتعّلم؟ .4
للّتعّلم برغم اختالفهم؟ )اجتماعيًّا، كيف تختلف العوائق في سلوكات أولياء األمور المرتبطة باالستعداد  .5

 واقتصاديًّا، وديموغرافيًّا، وسلوكيًّا أو غير ذلك(.
)اجتماعيًّا، اختالفهم؟  للّتعّلم برغمكيف تختلف الّدوافع في سلوكات أولياء األمور المرتبطة باالستعداد  .6

 واقتصاديًّا، وديموغرافيًّا، وسلوكيًّا أو غير ذلك(.
ينبغي استهدافها في الحمالت الموّجهة ألولياء األمور؟ )على سبيل المثال: المعلومات اّلتي ما القضايا اّلتي  .7

 يجب على الوالدين أن يكونوا على دراية بها، أو الّسلوكات اّلتي يجب تغييرها أو تعزيزها(
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 المنهجّية
 
ذين لديهم أطفال الّ  ين في األردنّ وريّ ين والسّ األردنيّ ة حول أولياء األمور راسة في توفير قاعدة معرفيّ ض من هذه الدّ الغر   مّثل  ت  

األسئلة  نبهدف تحسين استعداد األطفال للمدرسة. ولإلجابة ع ؛ادسة(دون السّ  تتراوح أعمارهم بين الميالد والخامسة )أي  
 راسة أربعة مصادر للبيانات:ت الدّ م  ة المذكورة أعاله، استخد  البحثيّ 

 
 .اتاألدبيّ  ة ومراجعةالبحوث المكتبيّ  .1
 .ةوعيّ المقابالت النّ  .2
 .عيد الوطنيّ ل على الّص المسح الممثّ  .3
 .ركيزمجموعات التّ  .4

  
ثالثة  وحّدد الفريق البحثيّ ، ة السبعةمن األسئلة البحثيّ  ُيقّدم فهًما أعمق لكلٍّ  عيد الوطنيّ ل على الّص راسة بمسٍح ممثّ هذه الدّ ُأن ِجز ت  

ع توقّ و  ،المناسبة للحصول على بيانات واضحة ومفيدة األسئلة   المسحُ يطر ح  ة قبل تصميم المسح، هي: ضمان أن أهداف بحثيّ 
ة وأفضل الخبرات وضع المسح في سياق البحوث الحاليّ ، و عةماح باإلجابات غير المتوقّ اإلجابات المرّجحة لألسئلة المغلقة مع السّ 
ّل المشروع هِ ور في االستعداد للمدرسة. وبعد وضع هذه األهداف بعين االعتبار، استُ المتاحة في موضوع مشاركة أولياء األم

 معتقدات أولياء األمورو  ،ات المتاحة حول: مهارات االستعداد للمدرسة واألنشطة المناسبة لتنميتهابمراجعة األدبيّ  البحثيّ 
. لة باألردنّ ياقات ذات الّص عّلقة باالستعداد للمدرسة في السّ امية إلى فهم سلوكات أولياء األمور المتالمسوحات الرّ و  ،وسلوكاتهم

ن من يئيسيّ وناقش أسئلة المسح مع أصحاب المصلحة الرّ  ،اتصة من مراجعة األدبيّ تائج المستخل  النّ  قّدم الفريق البحثيّ  ،مّ ومن ث  
وصياغة أنواع اإلجابات لألسئلة المغلقة،  ،تجريب األسئلةالية في . وتمّثلت الخطوة التّ 2019ل عليم في كانون األوّ ة والتّ ربيّ وزارة التّ 

ات )مثل توزيع نظًرا لعدم تغطيتها بشكل كاٍف في مراجعة األدبيّ  ؛تي تحتاج إلى مزيٍد من االستكشافوتحديد المجاالت الّ 
من أولياء األمور  19متعّمقة مع ة مقابالت نوعيّ  نّظم الفريق البحثيّ  بعد ذلك،(. هات في األردنّ ات بين اآلباء واألمّ المسؤوليّ 

أمر. كما حّلل  وليّ  30ين، حيث بلغ مجموع أولياء األمور المشاركين في المقابالت وريّ من أولياء األمور السّ  11و ،يناألردنيّ 
ات في األدبيّ  ة من مراجعةص  تائج المستخل  تي جمعها من المقابالت وناقشها في هذه الوثيقة، واستخدمها إلى جانب النّ البيانات الّ 

ة مع مجموعات تركيٍز تضّم جلسات نقاشيّ  تصميم المسح األوسع نطاًقا. وأخيًرا، أثناء تحليل نتائج المسح، عقد الفريق البحثيّ 
عّمق في تي أثارتها بيانات المسح والتّ يناريوهات المختلفة الّ من أجل متابعة المواضيع والسّ  ؛ات مختلفة من أولياء األمورنوعيّ 

مصدٍر  راسة، تجدون وصًفا للمنهجية المستخدمة لكلّ ة على تصميم الدّ ذي يِصف القيود العامّ الي الّ افها. وبعد القسم التّ استكش
 من مصادر البيانات.
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 راسة ات تصميم الدّ تحديّ 
  

ة، لكّن هناك بعض األسئلة البحثيّ  ات وأفضلها لإلجابة عنالمنهجيّ  أدقّ  هذا المشروع البحثيّ  م  خدِ ت  س  الجهود لضمان أن ي   ُبذلت كلّ 
قة بسلوكات راسات حول المواضيع المتعلِّ يوجد عدد محدود من الدّ  ِمن ذلك أّنه .القيود المحتملة، كما هو الحال مع جميع البحوث

في  ،األوسط وشمال إفريقيارق والبحوث من منطقة الشّ  ،ةليّ و  راسة على البحوث الد  ولذا اعتمدت هذه الدِ ؛ أولياء األمور في األردنِ 
 ة.ات لإلجابة عن األسئلة البحثيّ ووضع الفرضيّ  ،تهاتوجيه تصميمها ومنهجيّ 

  
ة لسلوك قاط األساسيّ ل الهدف من هذا البحث في تحديد النّ ، تمثّ ة البحوث المسبقة في األردنّ ي الكامن في قلّ حدّ ء التّ و  وفي ض  

باين بين لوكات، والتّ ادسة، ولدوافع وعوائق تلك المشاركة والسّ م مع أطفالهم دون السّ علّ ومشاركتهم في أنشطة التّ  ،أولياء األمور
تهدف إلى  عيد الوطنيّ نة ممّثلة على الّص راسة عيّ . وعليه، استخدمت هذه الدّ المجموعات المختلفة من أولياء األمور في األردنّ 

 بمختلف خصائصهم. ان األردنّ تمثيل سكّ 
  

ًة موثوقًة لجمع البيانات، ُوتعّد هذه منهجيّ ، وجاهيّ  راسة من خالل مسحٍ ة المستخدمة في هذه الدّ ليّ لبيانات األوّ وقد جمع الباحثون ا
في تسجيل إجابات المستجيبين،  يمكن أن يرتكب الباحث أخطاءً : لكّنها تخضع إلى بعض القيود المحتملة. على سبيل المثال

أو األسئلة ذات اإلجابات المرغوبة  ،اسة حول دخلهمويمكن أن يترّدد المستجيبون في اإلجابة بصدٍق عن بعض األسئلة الحسّ 
ن إلى ييبي ل المستجات بم  لوكيّ ة حول المعتقدات والسّ راسات المسحيّ ر الدّ ا. إضافًة إلى هذه القيود، من المرّجح أن تتأثّ اجتماعيًّ 

ة. ًدا في بحوث العلوم االجتماعيّ قة جيّ إذ  إّن تحّيز اإلذعان ظاهرة شائعة موثّ (؛ اإلذعان )حيث يميل المستجيبون إلى الموافقة
ي هذه األسئلة ويمكن أن تؤدّ  .ة طرح األسئلة المفتوحةأو اإلذعان، لجأ الباحثون إلى استراتيجيّ  وللحّد من تحّيز القبول االجتماعيّ 

نتيجًة  من الفعليّ  ة أقلّ ل اإلجابات اإليجابيّ إلى أن يكون معدّ  –ةم بعض اإلجابات اإليجابيّ مع أّنها ال ُتسِهم في تضخّ –ا أيًض 
ام القليلة الماضية ألّنه نسي  األمر أّنه عّد مع طفله خالل األيّ  ما لم يذكر وليّ ر )على سبيل المثال، ربّ ذكّ ألسباٍب أخرى، مثل التّ 

 ذلك(.
 

ة أدناه(، ما يعني أّن ش  راسة على مزايا وعيوب )مناق  مة في هذه الدّ ات المستخد  ة من المنهجيّ منهجيّ  ًة على ذلك، تنطوي كلّ عالو 
 ،رةفولة المبكّ لكن لديهم خبرة في تعليم الطّ  ،قافةمن أشخاص غرباء عن الثّ  ف الفريق البحثيّ تألّ  :الً راسة تخضع لبعض القيود. أوّ الدّ 

، فإّن قيم أولياء األمور لها سبق لهم أن عاشوا و/أو عملوا في األردنّ  ة. ومع أّن ثالثًة من أعضاء الفريق البحثيّ ربويّ والبحوث التّ 
قافة في حين يغفل عنها الغرباء، حّتى أولئك سبة إلى أبناء الثّ وقد تشمل جوانب ُتعّد من المسّلمات بالنّ  ،ةقافيّ اتها الثّ خصوصيّ 

ين، خصوًصا من ركاء المحليّ على الشّ  خفيف من هذا القيد، اعتمد الفريق البحثيّ . وللتّ قافيّ ياق الثّ ة في السّ نيّ ذين لديهم خبرة مهالّ 
 وتقديم المالحظات حولها. ،ةً ة كافّ لمراجعة األدوات البحثيّ  ؛عليمربية والتّ ووزارة التّ  ،نميةتعليم والتّ سة الملكة رانيا للّ مؤسّ 

  
ة بتأثيرات جائحة كورونا. وفي بشدّ  ر هذا المشروع البحثيّ ، فقد تأثّ 2021-2020 عمٍل أجري  بين عامي   وكما هو الحال مع أيّ 

داخل المنزل، مع مقابالت متعّمقة  بيعيّ ياق الطّ ومالحظة في السّ  ات رصدٍ راسة يشمل إجراء عمليّ للدّ  ليّ صميم األوّ حين كان التّ 
ة المرتبطة حيّ فقد حالت الجائحة والمخاطر الّص ، ةمور مع أطفالهم في البيئة المنزليّ للحصول على صورة شاملة لتفاعالت أولياء األ
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ة أو برامج مؤتمرات الفيديو االفتراضيّ  ،ة، وكان ال بّد من إجراء المقابالت المتعّمقة عبر الهاتفبها دون إجراء المالحظات المنزليّ 
وجًها  أن تكون  على مسافة بضعة أقدام من منازل المستجيبين )عوًضا عن امل. وعلى نحٍو مماثٍل، أجري  المسحأثناء الحظر الشّ 

حال دون الوصول إلى بعض المستجيبين،  قد يشعرون براحة أكبر(. كما أّن الحظر الجزئيّ حيث  ؛لوجه داخل منازل المستجيبين
وكانوا متفّرغين فقط خالل عطلة  ،الحظر مساءً بيل بدء ساعات ذين كانوا يصلون إلى المنزل قُ ن الّ و فبما في ذلك اآلباء الموظّ 

وإجراء بعض  ،كّيف مع احتياجات المستجيبينإلى التّ  المشروع البحثيّ  رّ . وعليه، اضطُ نهاية األسبوع المشمولة في الحظر الجزئيّ 
 ة.أو مؤتمرات الفيديو االفتراضيّ  ،المسوحات عبر الهاتف

  
على نحٍو رت الجائحة أيًضا على سلوكات أولياء األمور تي فرضتها الجائحة، فقد أثّ ة الّ جيّ ة والمنهوجستيّ ات اللّ حديّ وإلى جانب التّ 

راسة في توزيع وقت أولياء األمور ومواردهم بين أطفالهم في سّن ما تسّبب تعليق الدّ  :راسة. على سبيل المثالر على نتائج الدّ أثّ 
وفقد العديد  ،رت بعض القطاعات كثيًرا بتداعيات الجائحةلمدرسة. كما تأثّ واألطفال في سّن ا ،راسة(قبل المدرسة )محور هذه الدّ 

ما شهدت تغّيًرا مؤقًتا بسبب ر ربّ مثاًل، ما يعني أّن سلوكات بعض األس   كبعض الموظفين في القطاع الخدميّ  ؛من اآلباء وظائفهم
قد ال  (ان األب عاطاًل عن العمل، على سبيل المثالحيث ك)ر صة حول األس  فإّن االستنتاجات المستخل   ؛البطالة. ونتيجًة لذلك

سبة إلى اآلباء العاطلين عن ما تكون صحيحة بالنّ تكون صحيحة في المستقبل عندما يعود األب إلى العمل بعد الجائحة، لكّنها ربّ 
 تة(.مؤقّ  تالعمل بصورة دائمة )وليس

 
في ذلك  وسلوكاتهم ة معتقدات أولياء األمور المشاركين في المسحأّن هذه البيانات تعكس بدقّ  ومع ذلك، يعتقد الفريق البحثيّ 

رة بالقيود أّنها قد تكون غير موثوقة، أو متأثّ  يعتقد الفريق البحثيّ  نتائجٍ  تائج إلى أيّ قرير في قسم النّ الوقت عموًما. وُيشير هذا التّ 
 خضمها، أو بجائحة كورونا. راسة فيتي أجريت الدّ راسة، أو بالظروف الّ تي خضع لها تصميم الدّ الّ 
 

 اتمراجعة األدبيّ 
 

رة، والمهارات فولة المبكّ ويلة في مجاالت تنمية الطّ فين الطّ استفادت مراجعة األدبيات هذه )انظر الملحق ب( من خبرات المؤلّ 
ات بناًء على معرفة المشمولة في مراجعة األدبيّ ربية المقارنة. واختيرت المقاالت تعّلم، والتّ رة، واستعداد الّ ة المبكّ ة والحسابيّ القرائيّ 

. وتضّمنت مصطلحات البحث جميعها قيق في المصادر المتاحةومن خالل البحث الدّ  ،االهتمام محلّ  اتعو الخبراء بالموض
ة ، المهارات القرائيّ ردنّ عّلم في األعّلم، االستعداد للمدرسة، االستعداد للتّ ئيسة المستخدمة في العثور على المصادر: االستعداد للتّ الرّ 

م السّ رة، سلوك أولياء األمور، سلوك أولياء األمور في األردنّ ة المبكّ المهارات الحسابيّ  ،رةالمبكّ  لوكات المحّددة . بينما لم ُتستخد 
جعة األعمال ر المذكورة أعاله. وشملت المراعّلم المبكّ ألّنها تندرج تحت مجاالت التّ  ؛االهتمام كمصطلحات بحث منفصلة محلّ 
تنمية ة عالية التأثير )مثل ت العلميّ ، ومقاالت من المجاّل "رةة المبكّ دليل بحوث المهارات القرائيّ "هيرة، مثل فصول رة والشّ المؤثّ 
ت ((. كما شملت المراجعة مقاالت من المجاّل 5.417) األطفال طبّ و  ،(4.856) فس األمريكيعالم النّ و  ،(5.024) فلالطّ 

رق والشّ  ال توجد العديد من البحوث حولها أو سياقات محّددة، مثل األردنّ  اتعو شهرة إذا كانت تتناول موض األقلّ والعلماء 
 راسة.ة لهذه الدّ األوسط، وكانت ذات قيمة خاّص 
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 القيود
 

وشرق آسيا، وال يوجد  ،وأوروبا ،حدةعّلم في الواليات المتّ أجريت الغالبية العظمى من البحوث األكثر استشهاًدا حول استعداد التّ 
ات دراسات من العالم العربي، حيث . وشملت مراجعة األدبيّ الكثير من البحوث عالية الجودة حول سلوك أولياء األمور في األردنّ 

ل جميع ات هذه ال تشمقافة، بهدف معالجة هذه المسألة. وتجدر اإلشارة إلى أّن مراجعة األدبيّ يوجد تشابه في الممارسات والثّ 
 راسة.ذي ُيعّد محور هذه الدّ تي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بسلوك أولياء األمور الّ ز على الجوانب الّ عّلم، لكّنها تركّ نات استعداد التّ مكوّ 

 
 ةوعيّ المقابالت النّ 

 
 نةالعيّ 
 

شاركوا في مرحلة تجريب أدوات ادسة )باإلضافة إلى أربعة أفراد هات ألطفال دون السّ من اآلباء واألمّ  30أجريت مقابالت مع 
لتزويد  ؛موّ موذجّيين من حيث النّ واألطفال النّ  ،ة"موذجيّ ة مجموعًة محّددًة مسبًقا من األسر "النّ نة الفرعيّ المقابلة(. وضّمت العيّ 

أيًضا مزيًجا من  ةنة الفرعيّ . كما ضّمت العيّ بفهم أعمق لمجموعة متنّوعة من سلوكات أولياء األمور في األردنّ  الفريق البحثيّ 
ون نحو ثلثي  المستجيبين، وشّكل األردنيّ  ،نةهات ثلثي  العيّ محافظات مختلفة، حيث شّكلت األمّ  ة من ستّ ة واألردنيّ وريّ ر السّ األس  

أطفال  3أو  2%( ولديهم 60ين. وكان معظم أولياء األمور في العقد الثالث من العمر )وريّ ة من السّ في حين كانت البقيّ 
متقاعدين )مستجيب واحد(،  ا بين  اآلباء متوّزع زل، بينما اات منهات، باستثناء واحدة فقط، ربّ %(. وكانت جميع األمّ 66.7)

مستجيبين(. وضّمت إحدى األسر طفاًل وولي أمٍر  6فين )موظّ و مستجيبين(،  4وعاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا )
 على الكالم. محدودةٍ  مع وقدرةٍ يعانيان من ضعٍف شديٍد في السّ 
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 1الجدول 
  ةوعيّ نة المقابالت النّ ة لعيّ يموغرافيّ الخصائص الدّ 

 
 % العدد الّنوع االجتماعيّ 

 66.7 20 أنثى
 33.3 10 ذكر

 الجنسّية
 63.3 19 ةاألردنيّ 

 36.7 11 ةوريّ السّ 
 المحافظة

 33.4 10 انعمّ 
 16.7 5 إربد

 16.7 5 الكرك
 16.7 5 المفرق 

 16.7 5 رقاءالزّ 
 العمر

20-29 8 26.7 
30-39 18 60 
40-49 2 6.7 

 6.7 2 فما فوق  50
 أعلى مستوى تعليميّ 

 3.3 1 (6-1 فّ )الّص  أساسيّ 
 16.7 5 (10-7 فّ )الّص  يّ أساس

 6.7 2 (12-11 فّ )الّص  ثانويّ  
 40 12 ة )توجيهي(ة العامّ انويّ شهادة الثّ  
 3.3 1 مجتمعة دبلوم / كليّ  
 30 9 ة )البكالوريوس(درجة جامعيّ  

 الوضع الوظيفيّ 
 20 6 فةف/موظّ موظّ  
 63.3 19 ة منزلربّ  /ربّ  
 13.3 4 تة بسبب جائحة كورونامؤقّ  ال أعمل بصفةٍ  
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 3.3 1 متقاعد/ متقاعدة 
 الّدخل الّشهرّي لألسرة

 20 6 ال يوجد
 20 6 د. أ. 100-199
 16.7 5 د. أ. 200-299
 13.3 4 د. أ. 300-399
 10 3 د. أ. 400-499
 10 3 د. أ. 500-599

 10 3 د. أ. 600أكثر من 
 عدد األطفال

1 2 6.7 
2-3 20 66.7 
4-5 6 20 

 6.7 2 أو أكثر 6
 

 جمع البيانات
 

ة المرتبطة بجائحة كورونا، حيّ بسبب المخاوف الّص  ؛الفيديوعبر أو  ،ة الواحدة منها ساعة تقريًبا عبر الهاتفأجريت مقابالت مدّ 
زمة لمعرفة متى وكيف يتعّمقون في رات الاّل والمؤشّ  ،ا إلجراء المقابالت مع األسئلةعطي القائمون بالمقابالت دلياًل منهجيًّ حيث أُ 

 ة من أجل تحليلها.زيّ غة اإلنجليت إلى اللّ م  ثم ُترجِ  ،واإلجابات ُوّثقت ،حقيق. علًما أّن المقابالت ُسّجلتالتّ 
  

 تحليل البيانات
 

". وبدأت عملية تحليل البيانات Dedoose" وعيّ ة باستخدام برنامج البحث النّ غة اإلنجليزيّ لقد ُحّللت اإلجابات المترجمة إلى اللّ 
رئيسة متقاطعة عبر المقابالت واألسئلة.  اتعو موز تحت موضرميز المفتوح لجميع األسئلة، وبعد ترميزها جميًعا، ُجمعت الرّ بالتّ 

ولة فل[؟" لقد أسفرت الجّ اه لـ ]اسم الطّ ة ألطفالهم: "ما هو أكثر ما تتمنّ على سبيل المثال، ُسئل المستجيبون عن آمالهم المستقبليّ 
 رئيسة. اتعو بعدها إلى موض ترمًزا ُقّسم 15ؤال عن رميز المفتوح لهذا السّ األولى من التّ 
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 1 كلالشّ 
 ةوعيّ ة ترميز المقابالت النّ مثال على استراتيجيّ 

 
  

                                 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 شخص جيد 
 التصرف الحسن

 الدين
 ُخلق جيد

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 مستقبل أفضل
 يكون سعيًدا
 حياة جيدة

 اكتشاف المواهب 
 الحرية

 مهنة جيدة
 النجاح

 يأمل أن يكون طفاًل ذكّيا
 التعليم/أهمية الشهادات

 النجاح في المدرسة

 األمان 
 الصحة

الرموز األلولية                      لمواضيع الرئيسيةا  

 السعادة

 الخيار/الحرية

 النجاح

التعليمي النجاح  

    الصحة الجسدية
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 الوطنيّ عيد ل على الّص المسح الممثّ 
 

 ةنة االستطالعيّ تطبيق األداة على العيّ 
 
 
، قبل جمع البيانات. 2021هات في شهر شباط من عام من اآلباء واألمّ  36ة بمشاركة نة االستطالعيّ ت األداة على العيّ ق  بِّ طُ 

د من أّن صيغة أداة أكّ داة، والتّ ة في ضمان الجودة للباحثين وتدريبهم على األنة االستطالعيّ لت أهداف تطبيق األداة على العيّ وتمثّ 
سهم أرميز كانت دقيقة وخالية من المشكالت. وقد إجراءات جمع البيانات والتّ  ق من أنّ حقّ وسهلة الفهم، والتّ  المسح كانت مناسبةً 

أدناه(. باإلضافة إلى حة نة الكاملة )الموّض ة البيانات المجموعة من العيّ ة في ضمان دقّ نة االستطالعيّ تطبيق األداة على العيّ 
 ة.وعيّ ذلك، ُجّربت أسئلة المسح في المقابالت النّ 

 
 

 جمع البيانات
 

أجرى باحثون مدّربون ؛ إذ ةوقيّ لألبحاث السّ  (إبسوس)بمساعدة شركة  2021اني من عام ل والثّ بعي ن األوّ ُجمعت البيانات خالل الر  
األسئلة المطروحة مفتوحًة، واختار القائم بالمقابلة اإلجابة األكثر مالءمًة من ة. وكانت العديد من مقابلة، معظمها وجاهيّ  1641

ُيعط   لم. وعليه، أو شرحها ة اختيار "أخرى" وتحديد إجابة المستجيبقائمة محّددة مسبًقا من اإلجابات المحتملة، مع إمكانيّ 
ال على اإلطالق( أو أسئلة نعم/ال )مثاًل  ،ما إلى حدٍّ  ،كبيرٍ  إلى حدٍّ  :المستجيب خيارات لإلجابة باستثناء أسئلة المقياس )مثاًل 

ة األسئلة المفتوحة نويه إلى أّن منهجيّ (. ويجدر التّ واالقتصاديّ  ممتلكات األسرة المستخدمة كمقياس للوضع االجتماعيّ  :ؤالالسّ 
نظًرا لجودة ذاكرة المستجيب  ،لى زيادٍة أو نقصانٍ ي أيًضا إلكّنها في الوقت ذاته قد تؤدّ  ،هذه يمكن أن تحّد من اإلجابات المتحّيزة

الثة الماضية: ام الثّ تي شاركوا فيها مع أطفالهم خالل األيّ أو لعوامل أخرى. على سبيل المثال، ُسئل المستجيبون حول األنشطة الّ 
أو  ،فل المحّدد[ها ]اسم الطّ أنشطة يحبّ  ة أيّ الثة الماضية، خاّص ام الثّ فل المحّدد[ خالل األيّ ما فعلته مع ]اسم الطّ  "أخبرني بكلّ 

رها. ويمكن أن يكون ما ال يتذكّ وربّ  ،تي شارك فيها مع طفلهالّ  جميعها األمر األنشطة ر وليّ ما يتذكّ دة لتعليمه". ربّ ها جيّ تعتقد أنّ 
ؤال تساعد إجابات هذا السّ ر على تحليل األسئلة األخرى أيًضا: ؤال بعينه، بحيث تؤثّ لذلك آثار ال تقتصر على تحليل هذا السّ 

لوك لممارسي السّ  من الممكن أن يكون العدد الفعليّ ؛ لذلك ئيسة. ونتيجةً لوكات الرّ بأشكاٍل شّتى في تحديد بعض عوائق ودوافع السّ 
ة وغيرها جتماعيّ ة االنظًرا للمرغوبيّ  ؛يادة في هذه الحالةقصان أفضل من الزّ قّرر أّن النّ  لكّن الفريق البحثيّ  ،بلغ عنهأكبر من المُ 

 وعند تقديم اإلجابات للمشاركين. ،من التحّيزات المحتملة المتعّلقة باألسئلة المباشرة
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 2الجدول 
 )غير الموزونة( يّ تفاصيل إجراء المسح الكمّ 

 
 % العدد العّينة الكاملة

 83.1 1364 ةة الوجاهيّ يارات الميدانيّ الزّ 
 14.5 238 الهاتف  
 2.4 39 سكايب أو زوم 

 سكان المخّيمات فقط
 90.7 98 ةة الوجاهيّ يارات الميدانيّ الزّ  
 4.6 5 الهاتف  
 4.6 5 سكايب أو زوم 

  631 نة*ذين تواصلنا معهم لكّنهم ليسوا ضمن العيّ المستجيبون الّ 
  236 ذين تواصلنا معهم لكّنهم رفضوا المشاركةالمستجيبون الّ 

 .ة(نة ألسباب أخرى )مثل الجنسيّ ادسة، أو ليسوا ضمن العيّ ليس لديهم أطفال دون السّ * رحلوا، لم يكونوا في المنزل، 

ات لتلبية احتياجات المستجيبين، ة استراتيجيّ وقد جّرب الفريق عدّ ، لة للمقابلةريقة المفّض ة هي الطّ خصيّ ة الشّ يارات الميدانيّ كانت الزّ 
فّضل بعض المستجيبين إجراء ، و مّكن من إجراء المقابلةبعض األحيان للتّ  ات فية مرّ الفريق زار بعض المستجيبين عدّ إّن حّتى 

لبات. وفي المناطق هذه الطّ  استجاب الفريق لكلّ و باح الباكر، والبعض اآلخر مساًء، بعضهم في الّص ؛ المقابالت في مكان عملهم
 استجاب الفريق لكلّ و الموافقة على إجراء المقابالت، ة لطلب ة، طلب المستجيبون من فريق جمع البيانات زيارة رئيس البلديّ يفيّ الرّ 

ري ت المقابالت عبر سكايب أو زوم أو الهاتف. ج  أُ فقد ا، تي تعّذر فيها إجراء المقابالت وجاهيًّ هذه الطلبات. أّما في الحاالت الّ 
يل. وكانوا يستطيعون إيقاف المقابلة لّ ي ناسبهم، حّتى لو كان بعد منتصف الكما اختار المستجيبون في هذه المقابالت الموعد الذّ 

 وقت واستكمالها في وقٍت آخر. في أيّ 

رق ة، وجدت الفِ سبة إلى المقابالت الوجاهيّ بالنّ ؛ ة عقبات في إيجاد المستجيبين وإجراء المقابالتعالوًة على ذلك، واجه الفريق عدّ 
وتضّمنت األسباب المقّدمة لرفض ، أثناء جائحة كورونا فين بسبب الحظر الجزئيّ واصل مع المستجيبين الموظّ صعوبًة في التّ 

 /شعر اآلباء أّن على زوجاتهم تعبئة االستبيان /اإجراء المقابلة ما يلي: اعتقد أولياء األمور أّن أطفالهم كانوا ما يزالون صغاًرا جدًّ 
 لم يرغب بعض أولياء األمور في المشاركة ألسباب أخرى.

صال عبر اإلنترنت، لم ير  بعض األشخاص طائاًل من المشاركة، بينما افتقر البعض اآلخر إلى االتّ سبة إلى المقابالت وبالنّ  
وإرشادهم خطوًة بخطوة  ،ةوضيحيّ ومقاطع الفيديو التّ  ،عليماتكية. ومع أّن الفريق بذل جهوًدا لتزويدهم بالتّ باإلنترنت أو الهواتف الذّ 

 ًة في استخدامه.طبيق، إال أّنهم وجدوا صعوبالستخدام التّ 
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جئين، مات الاّل ان مخيّ نة من سكّ أخذ عيّ  راسة، كان من المهمّ ين تحديًدا في الدّ وريّ ظر إلى االهتمام بإشراك أولياء األمور السّ وبالنّ 
 ة.ّص خاتصريحات مات تطّلبت الحصول على ان المخيّ ة، علًما أّن معاينة سكّ وريّ ة السّ ذين فّر الكثير منهم من الحرب األهليّ الّ 

 نةالعيّ 
  

%( أكبر قلياًل 53.5هات )رة، وكان عدد من األمّ فولة المبكّ شخًصا في مسح سلوك أولياء األمور في سنوات الطّ  1641شارك 
و  ،عاًما 34-25% بين 40.7الخامسة واألربعين:  %( دون سنّ 83.5%(. وكان معظم المستجيبين )46.5من اآلباء )

ل. وكان توزيع عاًما عند والدة طفلهم األوّ  29-23%( ما بين 47.9عاًما. وكان معظم المستجيبين ) 44-35% بين 42.8
أفراد(،  6-5طة )%( متوسّ 37.8أفراد(، ثلث ) 4-3%( صغيرة )31.4حو اآلتي: ثلث )األسر المشاركة في المسح على النّ 

 نة أسًرا من جميع المحافظات.العيّ أفراد أو أكثر(. وشملت  7%( كبيرة )31ثلث )
  

ة لألسر يموغرافيّ ركيبة الدّ نة موزونة تمّثل التّ نة لمراعاة أخطاء المعاينة في تصميم المشروع بهدف الحصول على عيّ وُوزنت العيّ 
ب . والنِّ روط في األردنّ تي تنطبق عليها الشّ الّ  لك. انظر الملحق )د( ذكر خالف ذنة الموزونة ما لم يُ مأخوذة من العيّ جميعها س 

 ة.مهيديّ ة التّ نبؤيّ ماذج التّ ة المعاينة والوزن. باإلضافة إلى ذلك، استخدمنا أوزاًنا مكّررة للنّ لمزيٍد من المعلومات حول استراتيجيّ 
  

 3الجدول 
  نة المسحة لعيّ يموغرافيّ الخصائص الدّ 

 

 الّنوع االجتماعيّ 
 العّينة الموزونة العّينة غير الموزونة

 % العدد
 53.5 921 أنثى 
 46.5 720 ذكر 

 الحالة االجتماعّية
  98.5 1600 جةج/متزوّ متزوّ  
  0.4 13 منفصل/منفصلة 
 0.9  14 قةق/مطلّ مطلّ  
 0.2  14 أرمل/أرملة 

    ةالجنسيّ 
 91.7 1439 ةأردنيّ  
 8.3 202 ةسوريّ  

 أعلى مستوى تعليميّ 
 2.1  52 1ي / غير متعّلم أمّ  
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 17.2  341 (يّ عليم األساسالعاشر )التّ  فّ دون الّص  
 10.1 198 (عليم اإللزاميّ العاشر )التّ  فّ الّص  

 36.2 563 ة )توجيهي(انوية العامّ شهادة الثّ  
 8.6 123 ة مجتمعدبلوم / كليّ  
 23.3 320 ة )البكالوريوس(درجة جامعيّ  
 1.8 20 دراسات عليا )الماجستير( 
 0.7 21 دبلوم عاليّ  
 0 3 دكتوراه  

 الحالة الوظيفّية
 44.4  718 فةف/موظّ موظّ  

 45.1 756 ة منزلربّ /ربّ  
 4.8 25 تةال أعمل بصفة مؤقّ  
 1.8 72 ال أعمل طوًعا 
 3.9 69 متقاعد/ متقاعدة 
 0 1 طالب/طالبة 

 حجم األسرة
 31.4 489 أفراد( 4-2صغيرة ) 
 37.8 672 (6-5ط )متوسّ  
 31 480 أفراد أو أكثر( 7كبيرة ) 

 أو بعدم ذهابهم إلى المدرسة، مع أّن البعض يستطيع القراءة. ،يون / غير المتعّلمين بأّنهم ال يستطيعون القراءةأفاد األفراد األمّ 1 

 
الميالد القادم. وكان أكثر من ادسة في األسرة باستخدام طريقة عيد اختير األطفال المحّددين عشوائًيا من بين األطفال دون السّ 

مسهم تقريًبا وكان خُ  ،%(94إعاقات ) % إناًثا. ومعظم األطفال لم يُكن لديهم أيّ 47.5%( ذكوًرا و52.5نصف األطفال بقليل )
% 3% في الحضانة، 1.9انية، % في رياض األطفال المرحلة األولى أو الثّ 12.6)، لين في رياض األطفال أو الحضانةمسجّ 

 قبل المدرسة(. سميّ عليم غير الرّ في التّ 
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 4الجدول 
 فل المحّددة للطّ يموغرافيّ الخصائص الدّ 

 

 الّنوع االجتماعيّ 
 العّينة الموزونة العّينة غير الموزونة

 % العدد
  

 47.5 773 أنثى 
 52.5 868 ذكر 

 العمر
  4.5 53 أشهر 6>  
  9.6 154 عام واحد –أشهر  6 
 17.5  283 عامي ن –شهًرا  13 
 17.2 295 أعوام 3 –شهًرا  25 
 19.6 310 أعوام 4 –شهًرا  37 
 16.1 277 أعوام 5 –شهًرا  49 
 15.6 269 أعوام 6 –شهًرا  61 

 اإلعاقة
 6 71 معاق 
 94 1570 سليم 
 الّتسجيل في الّتعليم قبل المدرسة 
 1.9  30 حضانة 
 2.6  58 رياض األطفال المرحلة األولى 
 10 179 انيةرياض األطفال المرحلة الثّ  
 3 39 سمي قبل المدرسةعليم غير الرّ التّ  
 82.6 1335 غير مسّجل 
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 تحليل البيانات
  

ُحّللت البيانات لوصف ". وقد IBMة توّفرها شركة ""، وهي حزمة برمجيات إحصائيّ SPSSبيانات المسح بواسطة برنامج " ُحّللت  
تي يمكن استخدامها ة الّ نبؤيّ ماذج التّ رات، واقتراح بعض النّ ، ودراسة العالقة بين العديد من المتغيّ كان، وإيجاد االتجاه المركزيّ السّ 

 ة تحليل البيانات.انية من هذا المشروع. انظر الملحق )و( لمزيٍد من المعلومات حول عمليّ في المرحلة الثّ 
 

 ركيزالتّ  مجموعات
 
ر رؤًى مختلفًة عن تلك ويمكن أن توفّ  .ةلردم الفجوات في البيانات الكميّ  ؛ا للمعلوماتركيز مصدًرا إضافيًّ فر مجموعات التّ توّ 

ركيز ؤى المستقاة من مجموعات التّ األخرى. ويمكن أن تكون الرّ  وعيّ وأشكال البحث النّ  ،والمالحظات ،المستقاة من المقابالت
ي ينبغي ة التّ لبيّ لوكات السّ تي يمكن البناء عليها، فضاًل عن المعتقدات والسّ لوكات اإليجابية الّ حديد المعتقدات والسّ مفيدًة في ت

 ة.لوكات الحاليّ ة من حيث المعتقدات والسّ معالجتها. كما يمكن استخدامها في تحديد المجموعات الفرعيّ 
 

ركيز وأهدافها استرشد تصميم مجموعات التّ ؛ ة. ونتيجًة لذلكمجموعات تركيز بعد جمع البيانات الكميّ  ستّ  لقد نّظم الفريق البحثيّ 
تي من شأنها مفيدًة في تحديد األهداف واالستراتيجيات الّ  تّ ة. وستكون نتائج هذه المجموعات السّ للبيانات الكميّ  ليّ حليل األوّ بالتّ 

طة إلى العالية. أّما طة، ومن المتوسّ لالنتقال من فئة المشاركة المنخفضة إلى المتوسّ  مودعمه أن تساعد في تحفيز أولياء األمور
تائج مفيدًة في تحديد االستراتيجيات الفاعلة لتحسين دعمهم ألطفالهم في ستكون النّ فولياء األمور ذوي المشاركة العالية، ألسبة بالنّ 

 .سميّ عليم الرّ جاح في التّ تعّلم القراءة والنّ 
 

 ع البياناتجم
  

ركيز عبر اإلنترنت. الجائحة، ُعقدت جلسات مجموعات التّ  مّ ض  خِ جّمعات في ة والقيود المفروضة على التّ حيّ نظًرا للمخاوف الّص 
كانت  . وفي المقابلوتكاليفها انة القدوم إلى عمّ للمشاركة دون تكّبد مشقّ  ومن مزايا ذلك دعوة المشاركين من جميع أنحاء األردنّ 

فاق مع ركيز، وصعوبة تحديد مستويات االتّ ذلك صعوبة بناء العالقات بين أعضاء مجموعة التّ  ؛ منعيوبهناك مجموعة من ال
أس ورفع اليد وما إلى ذلك( عبر اإلنترنت. باإلضافة ة )مثل اإليماء بالرّ فظيّ وذلك لصعوبة االنتباه إلى اإلشارات غير اللّ  ؛العبارات

فريق جمع البيانات كان قادًرا على التكّيف  صال باإلنترنت، إاّل أنّ ل أحياًنا بسبب مشكالت في االتّ يانات تعطّ إلى أّن جمع الب
 ي.حدّ في مواجهة هذا التّ 
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 نةالعيّ 
  

 يّ من المشاركين في المسح الكمّ  9-7هات واآلباء، ضّمت ركيز من مجموعات غير مختلطة من األمّ تكّونت مجموعات التّ 
ب )انظر الملحق ز(. ر المركّ نة من المؤشّ فًقا لنسخة معيّ طة أو العالية، و  المصّنفين في فئات المشاركة المنخفضة أو المتوسّ 

صنيف إلى بة للتّ رجة المركّ ة للدّ م الحّديّ ركيز، خضعت القي  هات واآلباء في مجموعات التّ نة مناسبة من األمّ ولضمان مشاركة عيّ 
 الي:حو التّ طة والعالية إلى تعديٍل طفيٍف على النّ المنخفضة والمتوسّ فئات المشاركة 

  
 5الجدول 

  لةبة المعدّ ركيز حسب درجة المشاركة المركّ ة للمشاركين في مجموعات التّ القيم الحّديّ 
 
  
  

 درجة المشاركة المرّكبة

 اآلباء األّمهات

 2 ≥ 2 ≥ مشاركة منخفضة

 8و >  2<  9و >  2<  طةمشاركة متوسّ 

 8 ≤ 9 ≤ مشاركة عالية

  
سندة إلى أولياء األمور يجب أن تكون عدًدا صحيًحا. رجة المُ ب، ما يعني أّن الدّ ر المركّ في المؤشّ  ةٌ رات ثنائيّ أّن المتغيّ  الِحظ  
طة المشاركة العالية والمتوسّ هات ذوي مجموعة من اآلباء واألمّ  عديالت طفيفة لكّنها تضمن أن تشّكل كلّ الي، فإّن التّ وبالتّ 

لغرض اختيار المشاركين  ؛ةيّ م الحدّ ( لالختيار منها. وقد أجريت هذه التعديالت على القي  امشاركً  40نًة كافيًة )نحو والمنخفضة عيّ 
ر تضّمنت المؤشّ تي ة الّ يّ حليالت الكمّ ة اسُتخدمت في جميع التّ ة األصليّ يّ ركيز فقط ال غير، لكّن القيم الحدّ في مجموعات التّ 

 ب للمشاركة.المركّ 
  

والموافقة على المشاركة، وفًقا  ،وافروالتّ  ،ة بناًء على سهولة الوصوليّ نة الكمّ ركيز من العيّ المشاركون في مجموعات التّ  ير  تِ وقد اخ  
لتعزيز شعور المشاركين أولياء األمور في مجموعات متجانسة من حيث مستويات المشاركة  ع  . وُوِض إلجاباتهم في المسح الوطنيّ 

 احة وزيادة استعدادهم لإلعراب عن وجهات نظرهم.بالرّ 
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 تحليل البيانات
  

ة، حليل من منظور المستجيبين )شخصيّ التّ  حيث يتمّ  ؛ةداخليّ موضوعاتّية ة ركيز باستخدام عمليّ محاضر مجموعات التّ  ُحّللت  
ة، بعد ت المواضيع من المحاضرات الفرديّ ص  لِ خ  (. وقد استُ بالهدف البحثيّ لة ا، ومنّظمة حول المواضيع ذات الّص ومحّددة ثقافيًّ 

ما المذكورة في المحاضرات. وبما أّن بعض المشاركين ربّ  اتعو ظر في الموضأعيد النّ  ، ثمّ الموضوعاتإحصاء عدد مرات ذكر 
ة نقص في بيانات ة وليست قاطعة. وكان ثمّ استرشاديّ كرارات باعتبارها عامل مع التّ يجب التّ كان روا بغيرهم من المشاركين، تأثّ 

ركيز إّن دراسات مجموعات التّ ؛ إذ اقصةغني عن البيانات النّ حليل ال يُ ة، علًما أّن هذا التّ بعض األسئلة لبعض المجموعات الفرعيّ 
مجموعة المشاركة العالية، ما فقط على  ت  ح  رِ لوكات. كما أّن بعض األسئلة طُ ؤى المفيدة، ال وصف السّ تهدف إلى تقديم الرّ 

 ها أكثر فائدة لهذه المجموعة تحديًدا.ل  ع  ج  
  



 

 

  37 | الصفحة

 

 الّنتائج
 

 مقّدمة
  

 ؤال البحثيّ . وهي منّظمة حسب السّ عيد الوطنيّ ل على الّص ركيز والمسح الممثّ فيما يلي نتائج بيانات المقابالت ومجموعات التّ 
ذكر خالف ما لم يُ  ،ة من المسح هي تقديرات موزونةيّ تائج الكمّ جميع النّ  تائج ما أمكن. كما أنّ ذي الصلة، مع ذكر مصدر النّ 

 ذلك. 
  

إلى أّي مدى يمتلك أولياء األمور في األردّن المعرفة حول أفضل الممارسات فيما يتعّلق بدورهم في ضمان  :1 ؤال البحثيّ السّ 
 استعداد أطفالهم للّتعّلم؟

 
 المدرسةفل لدخول المواقف إزاء إعداد الطّ  
  

ئيسة في مساعدة أطفالهّن على أن يكونوا جاهزين لدخول ة الرّ هات يتحّملن المسؤوليّ نة أّن األمّ يعتقد معظم أولياء األمور في العيّ 
% من المستجيبين فقط أّن األب 7.1 د  ق  هات المشاركين في المسح. واعت  %(. وينطبق ذلك على اآلباء واألمّ 81.1ل )األوّ  فّ الّص 

واألب. وهذه ليست  ة يجب أن تكون مشتركة بين األمّ % أّن المسؤوليّ 5.3رئيسة، في حين اعتقد  هو المسؤول عن ذلك بصفةٍ 
%(، وأخيًرا األب 4.2%(، يليها اإلخوة/األخوات )88.4فل المحّدد معظم وقته معها )هي من يقضي الطّ  مفاجأة بما أّن األمّ 

فل ليكون جاهًزا لدخول ة مساعدة الطّ اًل لالعتقاد بأّن مسؤوليّ ي  %( أكثر م  10.4ة )يفيّ %(. وكان اآلباء في المناطق الرّ 2.9)
 %(.6.8ة )ل تقع على عاتق األب مقارنًة مع اآلباء في المناطق الحضريّ األوّ  فّ الّص 
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 6الجدول 
ا لدخول الّص أكثر شخص مسؤول عن مساعدة ]اسم الطّ  ،في رأيك ،نم    ل؟األوّ  فّ فل المحّدد[ ليكون مستعدًّ
 

  % 
 فقط اآلباء األّمهات فقط اإلجمالّية العّينة

 82.4 80 81.1 األمّ 
 7.7 6.5 7.1 األب
 4.9 5.6 5.3 واألب مع ا األمّ 

 1.3 3.4 2.4 اإلخوة/األخوات
 0.6 2.8 1.8 ةوالجدّ  الجدّ 

 2.6 0.1 1.3 ةاألسرة الممتدّ 
 0.5 1.1 0.8 وضةمو الحضانة أو الرّ معلّ 

 0 0.4 0.2 ةالوصيّ 
  

ين لدخول ادسة ليكونوا مستعدّ السّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ األشياء الّ  لوا عن أهمّ ئِ عندما سُ 
من فل لدخول المدرسة ليس أولياء األمور بأّن إعداد الطّ ة، أفاد عدد قليل جًدا من عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ األوّ  فّ الّص 

 فّ ين ]لدخول الّص "سيكون األطفال مستعدّ  :%0.3ة )أجاب ين لوحدهم بصورة طبيعيّ وأّن األطفال سيكونون مستعدّ  ،مسؤوليتهم
أّن "إعداد األطفال بأو  ،المدرسة" ةعّلم مهمّ أّن "إعداد األطفال للتّ ب% 1.6ة المدرسة )أجاب أو بأّنها مسؤوليّ  ،ل[ بمفردهم"(األوّ 
وضة"(. وذكر أكثر من نصف أولياء األمور أّنهم يشعرون بأّن تعليم أطفالهم الحروف قبل االلتحاق ة الحضانة / الرّ عّلم مهمّ للتّ 

ا من ا وعاطفيًّ %( إلى أّنه ينبغي لهم إعداد أطفالهم اجتماعيًّ 35.3بالمدرسة هو من واجباتهم. وأشار العديد من أولياء األمور )
%(. وأشار ربع أولياء األمور 32.6اتهم )%(، أو تقوية شخصيّ 28.3في المدرسة، أو تعليمهم األخالق واألدب )ترغيبهم خالل 

وارتداء  ،ات )مثل األكل بمفردهأو االعتماد على الذّ  ،%(24.1ات )ياضيّ فل مفاهيم الرّ تقريًبا إلى أّنهم مسؤولون عن تعليم الطّ 
% "قراءة القرآن 6.5واإلمساك بالقلم"، وذكر  ،% من أولياء األمور بـ "تعليمه الكتابة5.8%(. كما أجاب 24مالبسه بمفرده( )

 ".وحفظه الكريم
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 7الجدول 
ادسة ليكونوا السّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ األشياء الّ  اإلجابات المختارة لسؤال "ما أهمّ 

 ة؟"عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ األوّ  فّ ين لدخول الّص مستعدّ 
 

  % 
 اآلباء األّمهات العّينة اإلجمالّية

 يأتي استعداد الّتعّلم "بصورة طبيعّية"
 1.4 1.3 1.3 وضة.ة الحضانة/الرّ عّلم مهمّ فإعداد األطفال للتّ  ؛ءيال ش

 0.4 0.1 0.3 جاهزين بمفردهم.ال شيء، سيكون األطفال 
 0.4 0.1 0.3 ة المدرسة.عّلم مهمّ فإعداد األطفال للتّ  ؛ال شيء

 الّلغة والمهارات القرائّية
 42.7 59.8 55.7 ة.تعليمه الحروف األبجديّ 

 18.4 23.1 20.9 طق.تعليمه النّ 
 12.6 10.4 11.4 القراءة له.

 6.7 9 7.9 ث والغناء معه.حدّ التّ 
 الحساب والّرياضّيات مفاهيم

 ،والكمّ  ،والحجم ،األعداد :مثل ؛اتياضيّ تعليمه مفاهيم الرّ 
 واأللوان. ،واألشكال

24.1 28.6 19 

 المهارات االجتماعّية والعاطفّية
 29.1 35.6 32.6 ته وتعزيز ثقته بنفسه.تقوية شخصيّ 

 32.7 24.4 28.3 تعليمه األخالق واألدب.
 15.3 21.3 18.5 مع األطفال اآلخرين.عب ة اللّ تعليمه كيفيّ 
عبير عن مشاعره وعواطفه بطريقة ة التّ تعليمه كيفيّ 

 رة.ثمِ مُ 
9 10.1 7.8 

 أساليب الّتعّلم
هاب إلى المدرسة خالل بفكرة الذّ وترغيبه  /تشجيعه على

 الحديث عنها.
35.3 35.8 34.8 

وتعليمه أشياء عن العالم من  ،فل في رحالتأخذ الطّ 
 حوله.

4.5 3.7 5.5 

 انضباط الّذات والوظائف الّتنفيذّية
 20.4 15.3 17.7 ة إطاعة القواعد.تعليمه كيفيّ 
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 المهارات البدنّية )المهارات الحركّية واالعتماد على الّذات(
 ،األكل بمفرده :مثل ؛على نفسهاالعتماد  ّيةتعليمه كيف

 وارتداء مالبسه بمفرده.
24.0 29 18.3 

 3.8 6 5 دة.ة جيّ ة بدنيّ ع بصحّ ه يتمتّ أنّ د من أكّ التّ 
 3.1 5.3 4.3 ة.ة وحرفيّ يّ القيام بأعمال فنّ 

  
والعمر المناسب لتعّلمها.  ،تي يحتاج إليها األطفال ليكونوا جاهزين للمدرسةركيز عن المهارات الّ ُسئل المشاركون في مجموعات التّ 

فاع عن أنفسهم، واإلمساك بقلم أن يتعّلم األطفال االعتناء بأنفسهم، والدّ  هات ذوات المشاركة العالية ما يلي: يجبوذكرت األمّ 
عب مع رحاض، وعدم البكاء، واللّ قود وقيمتها، وغسل أيديهم، واالعتماد على أنفسهم في استخدام المِ النّ  ّرف إلىعصاص، والتّ الرّ 

أعوام. وفي المقابل، ذكر اآلباء ذوو المشاركة العالية  5-4بين اعتقدن أّن العمر المناسب لتعّلم هذه المهارات يتراوح إذ زمالئهم؛ 
اعتقدوا ؛ إذ ته وقيمه وتعليمهمالء، وتنمية شخصيّ مين واألصدقاء والزّ عامل مع المعلّ ة التّ ة، وكيفيّ ما يلي: تعّلم الحروف األبجديّ 

من ذوي المشاركة العالية أّن إعداد  حد على األقلّ أعوام. واعتقد أب وا 4-3أّن العمر المناسب لتعّلم هذه المهارات يتراوح بين 
هات ذوات المشاركة فل للمدرسة هي مسؤولية رياض األطفال والمدارس، لكّنها ال تقوم بواجبها على أكمل وجه. وذكرت األمّ الطّ 

ة، وعيش تجربة رياض خصيّ الشّ  ظافةة، والنّ قويّ الة خصيّ فس، والشّ قة بالنّ ة، وبناء الثّ طة ما يلي: تعّلم الحروف األبجديّ المتوسّ 
-3العمر المناسب إلتقان هذه المهارات يتراوح بين أّن هات اعتقدت بعض األمّ إذ المدرسة؛  عليم قبل المدرسة، وحبّ األطفال والتّ 

فاءات أو طة كأعوام. ولم يذكر اآلباء ذوو المشاركة المتوسّ  5-4أّن العمر المناسب يتراوح بين أخريات أعوام، بينما اعتقدت  4
أعوام. كما  5-4ّن األطفال يجب أن يكونوا جاهزين للمدرسة في سن إ :ستعداد للمدرسة، لكّنهم قالواة لالمهارات محّددة ضروريّ 

ؤال، لكن اآلباء ذوي المشاركة المنخفضة ذكروا ما يلي: هات ذوات المشاركة المنخفضة إجابات محّددة عن هذا السّ لم تقّدم األمّ 
هات ذوات المشاركة ة. وعلى غرار األمّ ة القويّ خصيّ فس، والشّ قة بالنّ ة، وبناء الثّ وبعض الكلمات اإلنجليزيّ  ،ةاألبجديّ  تعّلم الحروف

أعوام، بينما اعتقد البعض اآلخر  4-3ء في تعّلم هذه المهارات يتراوح بين د  طة، اعتقد بعض اآلباء أّن العمر المناسب للب  المتوسّ 
 أعوام. 5-4يتراوح بين أّن العمر المناسب 

ما يحتاج ربّ : على سبيل المثال؛ األمر لوليّ  وع االجتماعيّ ركيز أيًضا عن اختالفات تعتمد على النّ وكشفت بيانات مجموعة التّ 
إّن ذ ؛ إةفهيّ حالت كفرصة لبناء المفردات الشّ ة استغالل هذه الرّ وإلى المشورة حول كيفيّ  ،شجيع للخروج مع أطفالهماآلباء إلى التّ 

ًرا على األقدام مع اإلشارة إلى األشياء ي  س   أو حّتى التنّزه في الحيّ  ،ةأو الحديقة العامّ  ،أو المتجر ،حالت إلى حديقة الحيوانالرّ 
ضون لها في المنزل. ومن الممكن أيًضا ما ال يتعرّ ة جديدة ربّ تساعد األطفال على تطوير مفردات شفهيّ  ، كّلها أمورهاوتسميتِ 

ة خالل طفولتهم. وينبغي مساعدة ّص تجاربهم اإليجابيّ وق   ،ةث مع أطفالهم حول المدرسة بطريقة إيجابيّ حدّ آلباء على التّ تشجيع ا
 كي يتعاملوا معهم بطرق مناسبة ألعمارهم. ؛ألطفالهم هات على إدراك مراحل التطّور المعرفيّ اآلباء واألمّ 

  



 

 

  41 | الصفحة

 

 سجيل في رياض األطفال/ الحضانةالتّ 
  

م أعمق ه  راسة. وهدف المسح إلى اكتساب ف  تي حظيت باهتمام هذه الدّ ئيسة الّ سجيل في رياض األطفال أحد المتغّيرات الرّ كان التّ 
أو في  ،ة )حسب العمر(سميّ أو دور الحضانة الرّ  ،ألسباب اختيار أولياء األمور تسجيل/عدم تسجيل أطفالهم في رياض األطفال

ين في رياض لِ ابعة مسج  % من األطفال في سّن الرّ 6.8قبل المدرسة. وبحسب المسح، فقد كان  سميّ عليم غير الرّ التّ 
ما كانت . وربّ 1انيةالمرحلة الثّ /% من األطفال في سّن الخامسة مسّجلين في رياض األطفال56.6وكان  ،المرحلة األولى/األطفال

سجيل في رياض األطفال كانت أعلى وفًقا لتقديرات الت التّ معدّ  ألنّ  ؛سجيل المنخفضة في رياض األطفال مفاجئةً مستويات التّ 
أعوام  4-3ذين تتراوح أعمارهم بين % من األطفال الّ 14(: كان Jordan Ministry of Education ,2018ابقة )راسات السّ الدّ 

أعوام مسّجلين في رياض  6-5 ذين تتراوح أعمارهم بين% من األطفال الّ 62وكان  ،المرحلة األولى/مسّجلين في رياض األطفال
عليم بذلت جهوًدا مشكورًة لتسهيل الوصول ة والتّ ربيّ . ومع أّن وزارة التّ 2018-2017 راسيّ انية خالل العام الدّ المرحلة الثّ /األطفال

ما ُيعزى تراجعت قلياًل. وربّ سجيل في هذه المرحلة بقي ت ثابتًة أو حّتى الت التّ انية، فقد وجدنا أّن معدّ إلى مرحلة رياض األطفال الثّ 
رت على قرارتهم ة المرتبطة بالجائحة أثّ حيّ % من المستجيبين أّن المخاوف الّص 56.8ذكر ؛ فقد ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا

تيجة لنّ أو رياض األطفال. تشير هذه ا ،أو الحضانة ،قبل المدرسة سميّ عليم غير الرّ كبيٍر( بعدم تسجيل أطفالهم في التّ  )إلى حدٍّ 
خاذ أولياء األمور ة اتّ ورة الكاملة لعمليّ ًة ال تعكس الّص تي ُجمعت هذه البيانات خاللها قد تكون حالًة استثنائيّ نة الّ إلى أّن السّ 

أن وّصل إلى نتائج مثيرة لالهتمام بشعليم قبل المدرسة. بي د أّن هذا القيد ال يمنع التّ قراراتهم بشأن تسجيل أطفالهم في مرحلة التّ 
عليم والتّ  ،والحضانة ،تي تشمل ألغراض هذه الدراسة رياض األطفالعليم قبل المدرسة، والّ القرار بتسجيل األطفال في مرحلة التّ 

 قبل المدرسة. سميّ غير الرّ 
  

المدرسة عليم قبل غبة في تسجيل األطفال في التّ وعدم الرّ  ،ة المرتبطة بجائحة كوروناحيّ إلى جانب المخاوف من المخاطر الّص 
هي رعاية  -عليم قبل المدرسةفي التّ  2رت على قرارات أولياء األمور بشأن تسجيل أطفالهمتي أثّ الّ -العوامل  عن ُبعد، يبدو أّن أهمّ 

بدو عليم قبل المدرسة. وال يفل ما زال صغيًرا للغاية(، أو تكلفة التّ فل )اعتقدوا أّن الطّ عمر الطّ  وأفل من قبل أحد أفراد األسرة، الطّ 
خاذ أولياء األمور قراراتهم بشأن تسجيل أطفالهم في الحضانة أو رياض األطفال. وتوجد ا في اتّ أّن المسافة شّكلت عاماًل رئيسً 

عليم قبل المدرسة خارج المنزل: اعتق د ًة في إرسال أطفالهم إلى برنامج للتّ ة على أّن بعض أولياء األمور لم يجدوا قيمًة تعليميّ أدلّ 
ا يتعّلمون في الحضانة أو رياض األطفال، واعتق د ، أّن األطفال يتعّلمون في المنزل أكثر ممّ ما على األقلّ  لى حدّ %، إ41.8
ما ترّدد أولياء األمور في االعتراف بأّن ا. ومع ذلك، ربّ % أّن ما يتعّلمه األطفال في الحضانة أو رياض األطفال ليس مهمًّ 23.1

 عّلم في المنزل.ألّن ذلك قد يعني أّنهم ال يدعمون التّ  ؛درسة/ الحضانةاألطفال يتعّلمون أكثر في الم
 

  

                                                 
1
ا إذا كانوا يقعون ضمن الفئة العمري   نذيةً لألسر من أجل فهم تكوينها، حيث استفسرنا عن جميع األطفال ال  شمل المسح إحصائي    ة المناسبة في األسرة عم 

لين في الت    انية، لكن نا لم نذكر هنا سوى األطفال المحد دين.أو رياض األطفال المرحلة األولى أو الث   ،أو الحضانة ،عليم قبل المدرسةمسج 

2
 فل المحد د تحديدًا.طفل في سن  ما قبل المدرسة في األسرة، وليس الط   ؤال حول أي  ُطِرح هذا الس   
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 8الجدول 
 أو رياض األطفال ،أو الحضانة ،عليم قبل المدرسةفل المحّدد في التّ أسباب عدم تسجيل الطّ 

 
  % 

 ال على اإلطالق إلى حدٍّ بسيط إلى حدٍّ ما إلى حدٍّ كبير 
قة ة المتعلّ حيّ أخاف على طفلي من المخاطر الّص 

 .وضةبوباء كورونا إذا أرسلته إلى الحضانات/الرّ 
62 5.9 7.6 24.5 

 22.2 9.7 10.3 57.9 .فل ما زال صغير ا للغايةالطّ 
ني أعتني أنا أو فرد آخر من أسرتي ألنّ 

 .فل/األطفال طوال الوقتبالطّ 
51.1 11 8.6 29.3 

عن عليم لم أرأد أن أسّجل طفلي وأدفع األقساط للتّ 
 .بعد

38.9 6.7 6 48.5 

 40.3 9.1 13 37.6 .وضة مرتفعة للغايةتكاليف الحضانة/الرّ  ألنّ 
وضات غير آمنة )بسبب مسائل الحضانات/الرّ  ألنّ 

 .المة عدا عن وباء كورونا(ق بالسّ أخرى تتعلّ 
30.3 13 12.8 44 

 59.1 9.6 12.6 18.7 وضة بعيدةالحضانة/الرّ  ألنّ 
ا يتعّلم في في المنزل أكثر ممّ فل يتعّلم الطّ  ألنّ 

 .وضةالرّ /الحضانة
17.2 10.9 13.6 58.2 

لم يكن هناك مكان متاح لطفلي في 
 له فيهاأردت أن أسجّ اّلتي وضة الحضانة/الرّ 

10.9 3.1 6.6 79.4 

وضة ليس الرّ /ما يتعّلمه األطفال في الحضانة ألنّ 
 امهمًّ 

6.4 8.3 8.5 76.9 

 
عّلملة بالتّ األنشطة ذات الّص  مشاركة أولياء األمور في  

 
عب % من المشاركين باللّ 61الثة الماضية، أجاب ام الثّ تي مارسوها مع أطفالهم خالل األيّ عندما ُسئل المستجيبون عن األنشطة الّ 

ثة الماضية، ولم الام الثّ طفال خالل األيّ األوقت مع  % بعدم قضاء أيّ 2.5الثة الماضية، بينما أفاد ام الثّ مع أطفالهم خالل األيّ 
% فقط من المستجيبين بالقراءة ألطفالهم، وأفاد 6ر، أفاد عّلم المبكّ أنشطة. ومن بين األنشطة األكثر صلًة بالتّ  % أيّ 4.2يذكر 

%( بسرد القصص 5.7أو تعليمهم األعداد، وأفاد عدد ضئيل ) ،% بالعّد مع أطفالهم14.1% بتعليم أطفالهم الحروف، وأفاد 17
 لهم.ة فهيّ الشّ 
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 2الشكل 
 ألموراالثة الماضية، بناًء على إجابات أولياء ام الثّ فل المحّدد خالل األيّ األنشطة األكثر شيوًعا المنّفذة مع الطّ 

 

 
 وع االجتماعيّ الت مشاركة أولياء األمور في هذه األنشطة وفًقا للنّ في معدّ  3ةكانت هناك فروقات بسيطة ذات داللة إحصائيّ 

أو زيارة  ،طقأو تعليم النّ  ،أو العدّ  ،أو تعليم الحروف ،عبحيث أفاد عدد أكبر قلياًل من أولياء أمور البنات باللّ  ؛المحّددفل للطّ 
أو مشاهدة  ،أو الغناء ،(الثة الماضية، بينما أفاد عدد أكبر من أولياء أمور األوالد بالحديث )بشكل عامّ ام الثّ األقارب خالل األيّ 

الثة الماضية. وكانت الفروقات أكبر بين ام الثّ ة خالل األيّ أو تعليم المهارات الحياتيّ  ،عب على اإلنترنتأو اللّ  ،مقاطع الفيديو
ة خالل نة: أفادت نسبة أكبر من اآلباء باصطحاب أطفالهم إلى الحدائق العامّ هات في أنشطة معيّ الت مشاركة اآلباء واألمّ معدّ 
 ،طقوتعليم النّ  ،والعدّ  ،والغناء ،هات بتعليم الحروفبينما أفادت نسبة أكبر من األمّ  ،هاتباألمّ  الثة الماضية مقارنةً ام الثّ األيّ 

والحديث  ،عبالت اللّ الثة الماضية مقارنًة باآلباء. وكانت معدّ ام الثّ ة خالل األيّ وتعليم المهارات الحياتيّ  ،ومشاهدة مقاطع الفيديو
 الثة الماضية.ام الثّ ة( خالل األيّ هات )مع وجود فروقات ذات داللة إحصائيّ بين اآلباء واألمّ وزيارة األقارب متشابهًة  ،()بشكل عامّ 

 
  

                                                 
3
 ة مع أبنائهم وبناتهم.رفيهي  و األماكن الت  أ ،ةالت ذهاب أولياء األمور إلى الحدائق العام  لم يكن هناك فرق كبير في معد   
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 9الجدول 
 وع االجتماعيّ الثة الماضية حسب النّ ام الثّ ذين أفادوا بالمشاركة في األنشطة األكثر شيوًعا خالل األيّ نسبة أولياء األمور الّ 

 األمر لوليّ  وع االجتماعيّ والنّ  ،فل المحّددللطّ 
 

 ولّي األمر الّطفل المحّدد  

 األمّ  األب أنثى ذكر
 60.1 62 62.9 59.3 .لعبت معه

أو  ،ةهاب إلى الحديقة العامّ الذّ 
 .ةرفيهيّ األماكن التّ 

319.3 319.4 25.6 13.9 

 17.4 19.9 15.8 21.1 .ثت معه عن أشياء مختلفةتحدّ 

 23 10.1 17.2 16.9 .مته الحروفعلّ 

 19.3 9.9 13.1 16.5 .يت معهغنّ 

 18.8 8.6 14.3 13.9 .مته األعدادمع ا/ علّ  قمنا بالعدّ 

ة نطق حروف أو كلمات مته كيفيّ علّ 
 .محّددة

11.9 14.1 9.2 16.2 

 11.2 10.8 11.3 10.7 .أحد أقاربنا مع ازرنا 

شاهدنا الفيديوهات/لعبنا على 
 .اإلنترنت

11.3 9.0 7.9 12.3 

ق بالمهارات تتعلّ مته أشياء علّ 
 .ةالحياتيّ 

9.4 7.2 5.8 10.6 

  
ة، عليميّ فل أصغر سًنا، قّل احتمال مشاركة أولياء األمور في هذه األنواع من األنشطة التّ ليس من المستغرب أّنه كّلما كان الطّ 

مًعا،  المثال من خالل القراءة، والعدّ ة )على سبيل ة والحسابيّ مع أّن بعض البحوث تشير إلى أّن تعّلم مفاهيم المهارات القرائيّ 
ث مع أطفالهم منذ والدتهم، حدّ والتّ  ،والغناء ،يستطيع أولياء األمور القراءة؛ إذ ة في المنزل( يبدأ منذ الوالدةالقرائيّ  وامتالك الموادّ 

 عب(.اللّ ًما الحًقا )مثل تعليم الحروف من خالل ة األكثر تقدّ عليميّ في حين يمكن أن تبدأ األنشطة التّ 
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 10الجدول 
الثة الماضية حسب عمر ام الثّ تي أفاد أولياء األمور بالمشاركة فيها خالل األيّ ر الّ عّلم المبكّ لة بالتّ األنشطة المحّددة ذات الّص 

 فل المحّددالطّ 
 

  
  

% 
 أعوام 6إلى  4 أعوام 3الوالدة إلى 

 %10.8 %4.1 .قرأت لطفلي/مع اقرأنا 

 %16.2 %19.6 .أشياء مختلفةثت معه عن تحدّ 

 %17.4 %12.5 .مته األعدادمع ا/ علّ  قمنا بالعدّ 

 %11.1 %16.7 .يت معهغنّ 

 %52.9 %64.8 .لعبت معه

 %14 %8.5 .شاهدنا الفيديوهات/لعبنا على اإلنترنت

  
فولة عّلم في سنوات الطّ أو التّ  ،ةاألكاديميّ ة المحّددة المتعّلقة بتنمية المهارات عن الممارسات اإلضافيّ  ،أيًضا ،ُسئل أولياء األمور

بأّنهم  %(81.1) 2-0أجاب معظم أولياء أمور األطفال المحّددين بعمر و فل، تي يمكنهم ممارستها حسب عمر الطّ رة الّ المبكّ 
تي يصدرها دون األصوات الّ بكثير يقلّ  أو يشير إليه ويستجيبون لذلك، لكّن نسبًة أقلّ  ،نفل بتمعّ ر إليه الطّ غالًبا ما يتابعون ما ينظُ 

فل المحّدد مقارنًة ة االستجابة لما ينظر إليه الطّ %(. ويشير هذا إلى أّن أولياء األمور قد يكونون أكثر وعًيا بأهميّ 51.9أطفالهم )
حقة ة الاّل غويّ للّ ويرتبطان بالمهارات ا ،ران مهمان لمدى استجابة أولياء األموري يصدرها، مع أّن كليهما مؤشّ بتقليد األصوات التّ 

 (.Rowe & Goldin-Meadow ,2009فل )لدى الطّ 
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 11الجدول 
 رعّلم المبكّ ذين أفادوا بمشاركتهم في أنشطٍة تعّزز التّ الّ  2-0نسبة أولياء أمور األطفال بعمر 

 
لذلك، في حين ال يقوم أولياء األمور  ن أو يشير إليه ويستجيبو ،نفل بتمعّ يتابع بعض أولياء األمور ما ينظر إليه الطّ 

أو يشير إليه واالستجابة  ،نفل المحّدد[ بتمعّ خرون بذلك. وماذا عنك؟ ما مدى تكرارك لمتابعة ما ينظر إليه ]اسم الطّ اآل
 لذلك؟

 هاتاألمّ  اآلباء الجميع 
 83.6 78.6 81.1 غالًبا

 15.6 8.3 12 أحياًنا
 0.6 4.3 2.4 نادًرا

 0.2 8.8 4.4 مطلًقا
 تي يصدرها أطفالهم، في حين ال يقوم آخرون بذلك. ماذا عنك؟د بعض أولياء األمور األصوات الّ يقلّ 
 هاتاألمّ  اآلباء الجميع 

 53.5 50.2 51.9 غالًبا
 35.5 29.8 32.7 أحياًنا
 7.9 8.1 8.0 نادًرا

 3.1 11.9 7.5 مطلًقا
 

من خاللها مساعدة أطفالهم على تعّلم الحروف، ذكر أولياء أمور األطفال  هميمكنتي رق الّ وعندما ُطلب منهم تحديد بعض الطّ 
في كتاٍب  اوحفظ الحروف من خالل اإلشارة إليه ،%(46.3مشاهدة فيديو يعّلم الحروف ) :أعوام( 6-2المحّددين األكبر سًنا )

%(. وذكر القليل من 20.8سبة إليهم )المألوفة بالنّ تي تمّثل الحروف ث عن األصوات الّ حدّ والتّ  ،%(44.2على ورقة ) اأو نسخه
%(. وربما يشير هذا إلى أّن أولياء 9.5ة تمثيل األصوات بالحروف )أو توضيح كيفيّ  ،%(8.4المستجيبين استخدام الكتب )

 رق األخرى لتعليم الحروف بخالف الحفظ. األمور بحاجة إلى معلومات حول الطّ 
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 سبة لهمتي تمّثل األصوات المألوفة بالنّ حروف الّ ث مع األطفال عن الحدّ التّ 
 

 12الجدول 
 ذين أفادوا بطرق لتعليم الحروفسنوات الّ  6-2ذين تتراوح أعمارهم بين نسبة أولياء أمور األطفال المحّددين الّ 

 
 هاتاألمّ  اآلباء الجميع  

 49.2 43 46.3 .مشاهدة فيديو يعّلم الحروف

 46.9 41.2 44.2 .على ورقة افي كتاب أو نسخه اإليه حفظ الحروف من خالل اإلشارة

ة ي  جأ ح  أو أُ  ،الجةعب بألعاب تحتوي على حروف )مثل مغناطيس الثّ اللّ 
 .الحروف(

17 10.1 23.1 

ركيز على استخدام مطبوعات استخراج الحروف أو الكلمات المألوفة )التّ 
أو  ،والكلمات المكتوبة على علبة الحبوب ،فلاسم الطّ  :مثل ؛ذات معنى

 .عنوان كتاب ما(

14.9 14.1 15.5 

تي يسمعونها في تي تمّثل األصوات الّ ث مع األطفال عن الحروف الّ حدّ التّ 
 .سبة لهمبداية أسمائهم والكلمات األخرى المألوفة بالنّ 

11.1 10.7 11.5 

 11.1 9.8 10.5 .("ممسأ أهال  سأ "يعّلم الحروف )مثل  مشاهدة حلقة من برنامج تلفزيونيّ 

 1.8 19.1 9.9 .األمر اآلخر ة زوجتي/زوجي/ وليّ هذه مسؤوليّ 

 15 3.1 9.5 .ة تمثيل األصوات بالحروفتوضيح كيفيّ 

 8.2 8.7 8.4 .فلظر في الكتب مع الطّ النّ 

 10.4 3.7 7.3 .ة تحليل األصوات في كلمات بسيطةتوضيح كيفيّ 

أو كلمات بسيطة يعرفونها  ،ف على أسمائهمعرّ األطفال في التّ  دعم
 .وكتابتها

7.2 8.4 6.1 

 5.3 9.4 7.2 ونطقها. اتكرار الحروف شفهيًّ 

ف على فترات لتشجيعه على "قراءة" وقّ فل، والتّ قراءة قصص يعرفها الطّ 
 .الكلمة اآلتية

4.8 2.7 6.7 
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 3.6 1.8 2.8 .دال أعرف / غير متأكّ 

  
ر بعض الطّ   ،اتيّ والكمّ  ،تي يمكنهم من خاللها مساعدة أطفالهم على تعّلم األعدادرق الّ وبصورة مماثلة، عندما ُطلب منهم ِذك 

تي %( الاّل 44.5هات )%(، وكانت نسبة األمّ 37.9لعب )الّ  :أعوام 6-2واألشكال، ذكر أولياء أمور األطفال المحّددين بعمر 
ات يّ وذكر أولياء األمور أيًضا مشاهدة فيديو يعّلم األعداد/ األشكال/ الكمّ  ،%(30.3نسبة اآلباء )أجبن بهذه اإلجابة أعلى من 

تي %( الاّل 31.9هات )%(، وكانت نسبة األمّ 24.8) ات في الحديث اليوميّ يّ واإلشارة إلى األعداد/ األشكال/ الكمّ  ،%(27.7)
ال سّيما –ألّنها تشير إلى أّن أولياء األمور  ؛تائج مشّجعةهذه النّ  %(. إنّ 16.8أجبن بهذه اإلجابة أعلى من نسبة اآلباء )

 ة. فاعالت اليوميّ عّلم في التّ عب ويجدون فرص التّ ة في اللّ عليميّ يرون القيمة التّ  –هاتاألمّ 
 

 13الجدول 
 ،واألحجام ،بطرق لتعليم األعدادذين أفادوا الّ  ،سنوات 6-2ذين تتراوح أعمارهم بين نسبة أولياء أمور األطفال المحّددين والّ 

 واألشكال ،اتيّ والكمّ 
 

 هاتاألمّ  اآلباء الجميع  
 44.5 30.3 37.9 .عبمن خالل اللّ 

 25.9 29.8 27.7 .اتيّ مشاهدة فيديو يعّلم األعداد/ األشكال/ األحجام/ الكمّ 

أو األعداد في حديثنا  ،أو األحجام ،أو األشكال ،اتيّ اإلشارة إلى الكمّ 
الجة أكبر من عدد البرتقال الموجود في الثّ  )ومن ذلك قولنا: "إنّ  اليوميّ 

 .فاح"(عدد من التّ 

24.8 16.8 31.9 

فل على وتشجيع الطّ  ،على األصابع ة العدّ كيفيّ لفل ا أمام الطّ ليًّ م  رح ع  الشّ 
 .ريقةبهذه الطّ  العدّ 

23.5 19.3 27.1 

 20.6 19.5 20.1 .على ورقة افي كتاب أو نسخه اظر إليهالنّ  حفظ األعداد من خالل

 ،و"صغير" ،"كبير"و ،و"ثالثة" ،و"اثنان" ،استخدام كلمات مثل "واحد"
 .في مواقف مختلفة ،"و"عدّ  ،و"كم عدد؟" ،و"مئات" ،"و"أقلّ  ،و"الكثير من"

16.8 13.4 19.8 

 19.8 10.7 15.6 ها.وقصص هاوقصائد األعداد ور واألجسام لتوضيح أغانياستخدام الّص 

ات الموجودة في البيئة يّ أو الكمّ  ،أو األحجام ،أو األشكال ،تحديد األعداد
أو لوحات أرقام  ،المحيطة )مثل األرقام الموجودة في لوحة المفاتيح

 .ارات(يّ السّ 

15.3 9.7 20.3 
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غير  عدّ دة عن طريق األجسام واألشياء المجرّ  كيفية عدّ لا ي  رح عملالشّ 
ة والتّ  ط ق   .صفيقاألجسام، مثل القفزات والط ق 

10.6 9.7 11.5 

والقياس في  ،وتحديد المكان ،غة المستخدمة في وصف األشكالتوضيح اللّ 
 ،و"على" ،و"في" ،ع"و"مربّ  ،و"شكل" ،المناقشات، ومن ذلك "جسم كروي"

و"أقصر  ،و"قصير" ،و"األطول" ،و"أطول من" ،و"طويل" ،و"تحت" ،و"داخل"
 .و"فارغ" ،و"ممتلئ" ،و"خفيف" ،و"ثقيل" ،و"األقصر" ،من"

9.5 5.9 12.7 

هر( أو عب )الشدة(، الزّ عبان، ورق اللّ لم والثّ السّ  :استخدام األلعاب )مثل
 .بات(المجّسمات )مثل المكعّ 

9.5 10.7 8.5 

 1.2 13.8 7.1 .األمر اآلخر وليّ  زوجي/ ة زوجتي/هذه مسؤوليّ 

مسألة  نتي يستعين بها األطفال في اإلجابة عاألساليب الّ الحديث عن 
طرحوها، ومن ذلك قولنا: "احصل على واحدة أخرى، وبعد ذلك سيكون لدى 

 ا اثنتان."منّ  كلّ 

2.7 1 4.1 

 0.3 0.5 0.4 .دال أعرف/ غير متأكّ 

  
ر بعض الطّ  6-4ذين تتراوح أعمارهم بين وعندما ُطلب من أولياء أمور األطفال المحّددين الّ  من خاللها  همتي يمكنرق الّ سنوات ِذك 

فل في إيجاد الحلول %(، وإشراك الطّ 62.5فل عن شعوره )حّدث مع الطّ حكم في مشاعرهم، أجابت الغالبية بالتّ مساعدة أطفالهم للتّ 
ة ُتعّد من ّرفات كافّ ص%(. تجدر اإلشارة إلى أّن هذه التّ 22.8فل عن شعوره )%(، وطرح أسئلة على الطّ 23.2للمشكالت )

 .والعاطفيّ  طّور االجتماعيّ أفضل الممارسات في دعم التّ 
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 عّلم االجتماعيّ ذين أفادوا بطرق لتعزيز التّ الّ  ،سنوات 6-4ذين تتراوح أعمارهم بين نسبة أولياء أمور األطفال المحّددين الّ 

 م في مشاعرهم( حكّ ة التّ )كيفيّ  والعاطفيّ 
 

 هاتاألمّ  اآلباء الجميع 
 64.6 59.8 62.5 .فل عن شعورهث مع الطّ حدّ التّ 

والخالفات، وإشراك  تة إيجاد حلول للمشكالكيفيّ لفل ا أمام الطّ رح عمليًّ الشّ 
 .األطفال في إيجاد حلول لها

23.2 23.7 22.8 

 30.1 13.3 22.8 .فل عن شعورهطرح أسئلة على الطّ 

ا أمكّ   12.7 13.3 13 .خياراتإعطائه نه من خالل إذا كان طفلي عنيد 
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م بها )ومن ذلك حكّ ة وصف مشاعرك والتّ كيفيّ لفل ا أمام الطّ رح عمليًّ الشّ 
فأنا بحاجة إلى الهدوء،  قولك: "ينتابني شعور بالغضب نوع ا ما، ومن ثمّ 

 لذلك سوف..."(

11 7.9 13.4 

جميع  نّ وتوضيح أ ،تحديد مجموعة كبيرة من المشاعر والحديث عنها
مها وقبولها، وذلك على عكس عور بالغضب، يمكن تفهّ كالشّ ؛ المشاعر

 لوكات.السّ 

10.5 5.5 14.3 

خص تي قد تجعل الشّ توجيه أسئلة لألطفال لطرح أفكارهم عن األشياء الّ 
ن إذا انتابه شعور بالحزن أو الغضب. وإبداء االحترام يشعر بتحسّ 

 والبيئة.ة واالهتمام بالغير والكائنات الحيّ 

10.2 8.8 11.4 

 13 5.1 9.6 .ما يريده ه ال يستطيع أخذ كلّ فل أنّ م الطّ أعلّ 

 ،واصطحابه خارج المنزل ،وتقويته ،ومحاولة إرضائه ،فلتوجيه الطّ 
 .وما إلى ذلك ،هومنحه شيئ ا يحبّ 

8.2 9.2 7.4 

 9.5 2.8 6.6 .والحنان من خالل )الكلمات، العناق...( عور بالحبّ فل الشّ منح الطّ 

 6.6 1.3 4.3 .ةوتينيّ تي قد تطرأ على األمور الرّ غييرات الّ تجهيز األطفال لمواكبة التّ 

 3.6 2.5 3.1 .ؤ بهانبّ ة لها تسلسل وأحداث يمكن التّ وضع إجراءات روتينيّ 

 2.4 3.8 3 .اعميق   اس  ف  أن يأخذ ن  بفل القول للطّ 

 0.1 2.8 1.2 .األمر اآلخر ة زوجتي/زوجي/ وليّ هذه مسؤوليّ 

 2 5.4 3.4 دال أعرف / غير متأكّ 
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كيف يكتسب أولياء األمور في األردن المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعّلق بدورهم في ضمان : 2 ؤال البحثيّ السّ 
أم االجتماعّية أم  الّشخصّيةهل عن طريق وسائل الّتواصل  قنوات؟استعداد أطفالهم للّتعّلم؟ )على سبيل المثال: من خالل أّي 

 اإلعالمّية؟(
 

تشير بيانات المقابالت إلى أّن معظم أولياء األمور يتعّلمون معنى أن يكونوا أولياء أمور من ذويهم. وأفاد بعض أولياء األمور 
تي ال يريدون تكرارها ذويهم الّ ، وفي الوقت ذاته كانوا مدركين لممارسات يمارسها ذووُهمتي كان ة الّ بإدراكهم للممارسات اإليجابيّ 

عّلم من مشاهدة البعض اآلخر التّ  ف  ص  جربة، وو  بعض أولياء األمور تعّلمهم تربية األطفال من خالل التّ  ف  ص  مع أطفالهم. كما و  
المسح أسئلًة  ة منة المستمدّ أو أعضاء آخرين في مجتمعهم مّمن ُرزقوا بأطفال قبلهم. وقد تضّمنت األدلّ  ،اائهم األكبر سنًّ أشقّ 

ذي يلجأ له المستجيبون للحصول على المشورة عندما تكون لديهم أسئلة أو موضوع معّين يشغلهم متعّلق بتعّلم خص الّ حول الشّ 
مصادر المعلومات األكثر شيوًعا جميع أولياء األمور من أفراد األسرة واألقران، تضّمنت أو سلوكهم، حيث  ،أو تطّورهم ،أطفالهم

واصل مثل وسائل التّ  ؛ة منهاسميّ ربية، ووسائل اإلعالم، ال سّيما غير الرّ وخبراء التّ  ،ينواألخصائيّ  ،اءبما في ذلك األطبّ  "الخبراء"و
أو  ،الكتب ؛ة مثلسميّ والمصادر األخرى على شبكة اإلنترنت )بالمقارنة مع وسائل اإلعالم الرّ  ،ةوالمواقع اإللكترونيّ  ،االجتماعيّ 

عندما تكون لديهم أسئلة حول  أو اإلذاعة(. كما يلجأ العديد من أولياء األمور إلى زوجاتهم/أزواجهّن أحياًنا على األقلّ  ،حفالّص 
تي يسألن %( الاّل 55.6هات )ذين يسألون زوجاتهم "غالًبا" أعلى من األمّ %( الّ 75.5%(، وكانت نسبة اآلباء )87.4أطفالهم )

فل لاللتحاق بالمدرسة ة إعداد الطّ نة يشعرون بأّن مسؤوليّ نظًرا ألّن معظم أولياء األمور في العيّ  ؛فاجًئاأزواجهّن "غالًبا". وهذا ليس م
هات بأّنهم يعتمدون هاتهم. كما أفاد نحو ثلثي اآلباء واألمّ وألّن أغلب األطفال يقضون معظم أوقاتهم مع أمّ  ،تقع على عاتق األمّ 

–ة ينيّ عاليم الدّ صوص أو التّ % من اآلباء بأّنهم يرجعون إلى النّ 63في تربية أطفالهم )أفاد  ةينيّ عاليم الدّ صوص أو التّ على النّ 
هات بأّنهن يستخدمن هات(. ومن ناحية أخرى، أفادت نسبة أعلى من األمّ % من األمّ 61.7مقارنًة مع  على األقلّ  -أحياًنا

ة: المواقع اإللكترونيّ %/ 65.2: واصل االجتماعيّ وسائل التّ %/ 79.3)البحث عبر اإلنترنت:  على األقلّ  -أحياًنا-اإلنترنت 
واصل وسائل التّ %/ 68.9أسئلتهم المتعّلقة بتربية األطفال مقارنًة مع اآلباء )البحث عبر اإلنترنت: عن %( لإلجابة 58.6

 تيجة.هذه النّ د %(، علًما أّن بيانات المقابالت أيًضا تؤكّ 54.9ة: المواقع اإللكترونيّ %/ 59.7: االجتماعيّ 
 

أو مشكلة  ،فلإلى جانب أفراد المجتمع، أفاد معظم أولياء األمور خالل المقابالت أّنهم عندما يكون لديهم سؤال حول تطّور الطّ 
لة على شبكة اإلنترنت. ولم تذكر الغالبية فل يحتاجون إلى المشورة بشأنها، فإّنهم يبحثون عن الموارد ذات الّص الطّ ب متعلقةنة معيّ 

أو موارد أخرى محّددة حول موضوع تربية األطفال. وذكر  ،أو متابعتها نات أو مجموعات محّددة على الفيسبوكاالشتراك في مدوّ 
)تنشر مقاطع  "روال قطامي"قاشات حول تربية األطفال(، ومتني كنز" )صفحة على الفيسبوك للنصائح والنّ بعض أولياء األمور "علّ 

وم، وتهدئتهم وما ة تحميم األطفال، وتدريبهم على النّ مثل كيفيّ ؛ ضعمور حول األطفال حديثي الوالدة والرّ ة ألولياء األفيديو إرشاديّ 
". وليس Fun Education، وموقع ""د. سهى")قناة على اليوتيوب تنشر أغاني وفيديوهات لألطفال(، و "كراميش"إلى ذلك(، و

أو  ،ف جمهور كراميش من األطفال(يتألّ : فل )على سبيل المثالد حول الطّ تتمحور هذه الموار  مدىً  من الواضح تماًما إلى أيّ 
؛ إذ ة واضحةة فجوة رقميّ تستهدف موارد روال قطامي أولياء األمور(. كما أّن ثمّ : تتمحور حول أولياء األمور )على سبيل المثال

وع من البحث على شبكة اإلنترنت. عليهم هذا النّ  أشار بعض أولياء األمور إلى عدم وجود إنترنت لديهم في المنزل، لذا سيتعّذر
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تي يجدها أولياء األمور اآلخرون مفيدًة، أو نقترح شكاًل من ما نذكر بعض المصادر الّ راسة، ربّ انية من هذه الدّ في المرحلة الثّ 
 فع على مزّودي الخدمة والمستهلكين.عاون يعود بالنّ أشكال التّ 
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أو يكون لديك  ،تلجأ إلى األشخاص أو مصادر المعلومات اآلتية عندما تواجهك مشكلة مدىً  لسؤال "إلى أيّ اإلجابات المختارة 
 ،وع االجتماعيّ فل المحّدد[ أو تطّوره أو سلوكه؟" )باستثناء إجابة "ال ينطبق"( حسب النّ ق بتعّلم ]اسم الطّ سؤال فيما يتعلّ 

 يفوالحضر/الرّ 
 

 % 

العّينة 
المناطق  األّمهات اآلباء اإلجمالّية

 الّريفّية
المناطق 
 الحضرّية

 زوجك أو زوجتك

 65.1 63.1 55.6 75.5 64.9 غالًبا

 22.5 23.6 25.8 18.8 22.5 أحياًنا

 7.2 8.5 10.7 3.6 7.3 نادًرا

 4.8 4.3 7.7 1.6 4.8 مطلًقا

 والدتك أو والدك

 23.9 22.5 26.7 20.4 23.8 غالًبا

 28.9 24.9 27.2 30.1 28.6 أحياًنا

 13.9 14.2 16.2 11.2 13.9 نادًرا

 22.1 24.7 22.3 22.3 22.3 مطلًقا

 ك أو حماتكو حم

 17.2 11.4 21.3 11.7 16.8 غالًبا
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 18.1 17.1 15.8 20.5 18 أحياًنا

 18.2 19.2 19.1 17.3 18.3 نادًرا

 36.7 39.2 31 43.5 36.9 مطلًقا

 إخوتك

 18.2 25 21.5 15.3 18.6 غالًبا

 31.9 28.2 32.8 30.3 31.6 أحياًنا

 21.5 14.3 20.4 21.6 21 نادًرا

 26.9 30.1 23.4 31.5 27.2 مطلًقا

 ع أو أطفال صغارن لديهم أطفال رّض األصدقاء أو البالغون اآلخرون ممّ 

 15.4 19 20.2 10.3 15.6 غالًبا

 32.5 30.2 31.6 33.2 32.3 أحياًنا

 18.8 17.1 20.5 16.5 18.7 نادًرا

 32.2 32.5 27 38.3 32.3 مطلًقا

 ن ون أو أخصائيّ واء آخر اء األطفال أو أطبّ أطبّ 

 20.3 17.3 19.3 21.1 20.1 غالًبا

 28 24.6 27 28.7 27.8 أحياًنا

 17.2 20.6 15.7 19.4 17.4 نادًرا

 34.5 37.5 38 30.8 34.7 مطلًقا

 ةنصوص أو تعاليم دينيّ 

 30.1 30.8 28.1 32.6 30.2 غالًبا

 32.4 28.1 33.6 30.4 32.1 أحياًنا
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 13 14 13.1 13.1 13.1 نادًرا

 24.4 27.1 25.3 23.8 24.6 مطلًقا

 خبير في تربية األطفال

 13.7 12.6 15.4 11.6 13.6 غالًبا

 22.1 16.3 18.8 25 21.7 أحياًنا

 21.6 17.6 19.5 23.4 21.3 نادًرا

 42.6 53.5 46.3 39.9 43.3 مطلًقا

 البحث عبر اإلنترنت

 41.1 35.9 54.2 28.0 40.8 غالًبا

 31.7 29.6 25.1 40.9 31.5 أحياًنا

 8.9 10.2 9.1 9.5 9 نادًرا

 15.5 20.1 11.7 21.6 15.8 مطلًقا

 نستغرام()مثل الفيسبوك أو اليوتيوب أو اإل  واصل االجتماعيّ وسائل التّ 

 29 27.3 33.8 23.3 28.9 غالًبا

 33.8 32.9 31.4 36.4 33.7 أحياًنا

 11.4 10.7 8.5 14.6 11.4 نادًرا

 25.8 29.1 26.3 25.7 26 مطلًقا

 قة بتربية األطفالة متعلّ مواقع إلكترونيّ 

 23.7 22.9 30.4 15.8 23.6 غالًبا

 33.9 25.5 28.2 39.1 33.3 أحياًنا

 12.2 12.7 10.9 13.7 12.2 نادًرا
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 30.3 38.9 30.4 31.3 30.9 مطلًقا
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أو يكون لديك  ،تلجأ إلى األشخاص أو مصادر المعلومات اآلتية عندما تواجهك مشكلة مدىً  اإلجابات المختارة لسؤال "إلى أيّ 
 .األمر عمر وليّ فل المحّدد[ أو تطّوره أو سلوكه؟" )باستثناء إجابة "ال ينطبق"( حسب ق بتعّلم ]اسم الطّ سؤال فيما يتعلّ 

 

 % 

 العّينة اإلجمالّية

 العمر

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

 زوجك أو زوجتك

 87.7 91.8 53.7 65.9 65.6 67.3 64.9 غالًبا

 0^ 4.7 31.5 23.3 21 20.9 22.5 أحياًنا

 12.3 2.5 5.8 7 8.7 3.7 7.3 نادًرا

 0^ 1 9 3.8 4.7 8.1 4.8 مطلًقا

 أو والدكوالدتك 

 0^ 16.3 25.9 17.5 32.7 43.3 23.8 غالًبا

 0^ 9.7 19.2 29.2 36.9 34.6 28.6 أحياًنا

 0^ 0^ 14.2 19 13.9 10.2 13.9 نادًرا

 100 74.1 40.7 34.3 16.6 11.9 22.3 مطلًقا

 ك أو حماتكو حم
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 0^ 0^ 6 12.1 25.5 28.8 16.8 غالًبا

 0^ 11.2 13.4 20.6 19.9 24.1 18 أحياًنا

 0^ 40.3 16.8 19 20.5 27 18.3 نادًرا

 100 48.5 63.8 48.2 34 20.1 36.9 مطلًقا

 إخوتك

 40.7 1.4 9.7 16.5 23 22 18.6 غالًبا

 0.6 45.6 27.7 30.1 33.7 39.9 31.6 أحياًنا

 43.9 1.3 14.7 26.5 16.9 25 21 نادًرا

 14.8 51.7 47.9 26.9 26.5 13.1 27.2 مطلًقا

 ع أو أطفال صغارن لديهم أطفال رّض األصدقاء أو البالغون اآلخرون ممّ 

 0^ 3.3 6.5 12.9 21.3 13.8 15.6 غالًبا

 40.7 19.7 38.2 27.6 37.5 31.4 32.3 أحياًنا

 43.9 29.8 17.3 17.9 18.4 27.1 18.7 نادًرا

 15.4 47.2 38 41.6 22.8 27.6 32.3 مطلًقا

 ن ون أو أخصائيّ واء آخر أطبّ  اء األطفال أوأطبّ 

 0^ 16.4 12.2 22.6 22 6 20.1 غالًبا

 43.9 12.8 31.6 24.2 31 27.5 27.8 أحياًنا

 0^ 41.9 11.2 17.8 17.9 17 17.4 نادًرا
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 56.1 28.9 45 35.4 29.1 49.5 34.7 مطلًقا

 ةنصوص أو تعاليم دينيّ 

 91.5 14 17.6 35.5 28.1 24.5 30.2 غالًبا

 0^ 70.6 35 32.6 33 17.6 32.1 أحياًنا

 0^ 9.5 15 12.9 9.7 31.5 13.1 نادًرا

 8.5 5.9 32.4 19 29.2 26.4 24.6 مطلًقا

 خبير في تربية األطفال

 0^ 0.7 4.2 13 18.3 4 13.6 غالًبا

 0^ 18 20.6 26.6 17.2 20.3 21.7 أحياًنا

 0^ 41.6 16.7 19 24.3 21.3 21.3 نادًرا

 100 39.7 58.5 41.3 40.2 54.4 43.3 مطلًقا

 البحث عبر اإلنترنت

 0^ 48 20.5 43 43.3 52.5 40.8 غالًبا

 0^ 7.3 48.6 35.7 28.1 24.2 31.5 أحياًنا

 51.1 2.6 13.2 5.6 12.4 8.5 9 نادًرا

 48.9 42.1 17.6 15.7 16.2 14.7 15.8 مطلًقا

 نستغرام()مثل الفيسبوك أو اليوتيوب أو اإل  واصل االجتماعيّ وسائل التّ 

 0^ 46.2 11.9 35.3 27.4 17.6 28.9 غالًبا



 

 

  58 | الصفحة

 

 6.9 5.8 42.3 36.2 31.9 24.6 33.7 أحياًنا

 ^0 16.4 8.6 8.2 12.9 24 11.4 نادًرا

 93.1 31.6 37.2 20.3 27.9 33.8 26 مطلًقا

 قة بتربية األطفالة متعلّ مواقع إلكترونيّ 

 ^0 31.6 11.9 28.1 22.2 18.4 23.6 غالًبا

 ^0 18.5 41.4 36.5 28.9 33.3 33.3 أحياًنا

 ^0 10.8 10 7.6 17.3 13.2 12.2 نادًرا

 100 39.1 36.6 27.8 31.6 35.1 30.9 مطلًقا

 
ة اختالفات جوهريّ ة ة، لكّن ثمّ ة والحضريّ يفيّ ال توجد اختالفات جوهرية في مصادر المعلومات بين أولياء األمور في المناطق الرّ 

هات يعتمدن على ويبدو أّن األمّ  . 4(واالقتصاديّ  ر غير مباشر لوضع األسرة االجتماعيّ ب ممتلكات األسرة )مؤشّ حسب مركّ 
 ،بأّنهم يسألون زوجاتهم عندما تكون لديهم أسئلة حول سلوك أطفالهم همذين أفاد ثالثة أرباعمصادر أكثر للمعلومات من اآلباء الّ 

ل استخدام مصادر المعلومات حسب مستوى مشاركة أو تطّورهم. وكانت االختالفات أكثر وضوًحا عند مقارنة معدّ  ،أو تعّلمهم
م، مقارنًة هِ ي  ة، أفاد اآلباء ذوو المشاركة المنخفضة بأّنهم غالًبا ما يلجؤون إلى زوجاتهم أو والد  بصورة عامّ  . 5أولياء األمور

ات ذوات المشاركة المنخفضة على مجموعة أكثر تنّوًعا من المصادر مقارنًة باآلباء ين تعتمد األمهّ بالمصادر األخرى، في ح
واصل ووسائل التّ  ،ن، واإلنترنتو اء/األخصائيّ ذوي المشاركة المنخفضة، بما في ذلك األصدقاء مّمن لديهم أطفال، واإلخوة، واألطبّ 

 وج والوالدين(.)باإلضافة إلى الزّ  االجتماعيّ 
 

  

                                                 
4
ر هذا المؤش  بًا يستخدم ممتلكات األسرة كمؤش  ًرا مرك  استخدمنا مؤش     ر.ر غير مباشر لثراء األسرة. انظر الملحق )ح( لمزيٍد من المعلومات حول تطو 
5
 ة تحديدها.مستويات مشاركة أولياء األمور وكيفي  قرير والملحق )ز( لمزيٍد من المعلومات حول الي من الت  انظر القسم الت   
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أو يكون لديك  ،تلجأ إلى األشخاص أو مصادر المعلومات اآلتية عندما تواجهك مشكلة مدىً  اإلجابات المختارة لسؤال "إلى أيّ 

ومستوى  ،وع االجتماعيّ فل المحّدد[ أو تطّوره أو سلوكه؟" )باستثناء إجابة "ال ينطبق"( حسب النّ ق بتعّلم ]اسم الطّ سؤال فيما يتعلّ 
 المشاركة

 
 % 

 مشاركة عالية مشاركة متوّسطة مشاركة منخفضة
 األّمهات اآلباء األّمهات اآلباء األّمهات اآلباء

 زوجك أو زوجتك
 59.4 84.1 53.9 73.3 70.3 81.1 غالًبا

 14.3 14.3 29.1 29.7 11.8 15.1 أحياًنا
 11.8 1.6 10.7 5.1 8.1 2.8 نادًرا

 14.5 0 6.2 2.0 9.8 1.1 مطلًقا
 والدتك أو والدك

 31.8 23.5 27.2 27.2 44.5 13.2 غالًبا
 31 33.2 29.9 33.4 21.3 47 أحياًنا
 14.7 10.1 18.5 16.6 11.3 2 نادًرا

 22.5 33.2 24.5 22.9 22.8 37.8 مطلًقا
 حموك أو حماتك

 19.7 6.8 26.3 15.5 12.6 5.5 غالًبا
 11.5 44.9 18.8 18.6 26.5 23.7 أحياًنا
 31.6 9.2 20.5 20 15.4 18.1 نادًرا

 37.1 39.1 34.4 45.9 45.5 52.7 مطلًقا
 إخوتك

 22.8 6.4 20.4 19 41 7.6 غالًبا
 27.5 37.4 35 28.1 26.9 36.5 أحياًنا
 13.1 20 23 20.3 10.8 28 نادًرا

 26.6 36.2 21.6 32.5 21.4 27.9 مطلًقا
 ع أو أطفال صغارن لديهم أطفال رّض اآلخرون ممّ األصدقاء أو البالغون 

 31.7 7 17.4 10.7 32.3 11.2 غالًبا
 32.1 34 32.4 33 22.9 36 أحياًنا
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 11.5 15.9 23 19.3 12.6 8.8 نادًرا
 24.7 43.1 27.2 36.9 32.1 44 مطلًقا

 أطّباء األطفال أو أطّباء آخرون أو أخصائّيون 
 30.1 34.4 17.5 19.9 16 19.7 غالًبا

 27.8 18.1 26.8 29.4 26.8 30.6 أحياًنا
 9.3 12.4 16.4 21 22.8 17.1 نادًرا

 32.9 35.1 39.3 29.7 34.4 32.7 مطلًقا
 ةنصوص أو تعاليم دينيّ 

 27.8 39.8 27.7 30.8 33.6 35.4 غالًبا
 40.3 27.1 32.2 29.3 36 35.8 أحياًنا
 10.2 24.7 14.2 12.9 5.3 9.2 نادًرا

 21.8 8.4 25.9 27 25.1 19.6 مطلًقا
 خبير في تربية األطفال

 26.2 10.9 13.2 12.9 17.6 7.5 غالًبا
 27.2 35.8 17.4 21.5 15.8 32.3 أحياًنا
 7.8 22.7 22.3 23.5 10.9 23.6 نادًرا

 38.8 30.6 47 42.1 55.7 36.5 مطلًقا
 البحث عبر اإلنترنت

 62.2 24.2 52.1 32.4 63.1 15 غالًبا
 19.7 48.8 27.3 40.6 8 38.5 أحياًنا
 11.6 6.9 8.1 9.7 15.9 9.9 نادًرا

 6.5 20.1 12.5 17.4 12.9 36.6 مطلًقا
  نستغرام()مثل الفيسبوك أو اليوتيوب أو اإل  واصل االجتماعيّ وسائل التّ 

 35.8 17.1 32.9 24.3 41.1 22.7 غالًبا
 35.4 54.1 31.9 36.5 14.7 28.3 أحياًنا
 13 5.1 7.1 15.6 16.2 15.3 نادًرا

 15.8 23.7 28.1 23.5 28.1 33.7 مطلًقا
 قة بتربية األطفالة متعلّ مواقع إلكترونيّ 

 39.3 18.8 29.1 13.5 25.7 22.7 غالًبا
 27.9 51 28.5 42.9 25.3 21.7 أحياًنا
 17.8 10.9 10.2 14.7 2.8 11.5 نادًرا
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 15 19.3 32.2 29 46.2 44.1 مطلًقا
 

أو  ،% مواقع اإلنترنت20تي وجدها المستجيبون أكثر فائدًة، اختار نحو حين ُسئل أولياء األمور عن مصادر المعلومات الّ 
؛ تائجركيز هذه النّ أو مصادر أخرى على شبكة اإلنترنت. وأّكدت مجموعات التّ  ،األخرى  واصل االجتماعيّ أو وسائل التّ  ،الفيسبوك

طة في لياء األمور من جميع مستويات المشاركة البحث عبر اإلنترنت. وذكر أولياء األمور ذوو المشاركة المتوسّ أو  ر  ك  ذ  إذ 
لفاز أو وسائل اإلعالم ركيز استشارة األصدقاء أو الزمالء مّمن لديهم أطفال، وقال أحد اآلباء إّنه ال يثق في التّ مجموعة التّ 

هات ذوات المشاركة المنخفضة في قيض من ذلك، ذكرت معظم األمّ ألطفال. وعلى النّ للمعلومات حول تربية ابصفتها مصدًرا 
ة تدور حول تطّور األطفال أو تربيتهم، وقال أحد اآلباء ذوي المشاركة المنخفضة ركيز أّنهّن يشاهدن برامج تلفزيونيّ مجموعة التّ 

 .اإلعالم والموارد المعتمدة والموثوقةعليم نشر قائمة بوسائل ربية والتّ ه يتمّنى من وزارة التّ إنّ 
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 تي وجدها المستجيبون أكثر فائدًة حسب مستوى المشاركةفل الّ اإلجابات المختارة لمصادر المعلومات حول تربية وتطّور الطّ 

  وع االجتماعيّ والنّ 
 

 % 
 عالية متوّسطة منخفضة 
 األّمهات اآلباء األّمهات اآلباء األّمهات اآلباء الكلّ 

 28.2 78 33.9 63.5 28.4 77.6 49 زوجك أو زوجتك
 16.1 2.9 14.2 6.8 7.8 2.8 10.1 والدتك أو والدك

)مثل  واصل االجتماعيّ وسائل التّ 
 نستغرام(الفيسبوك أو اليوتيوب أو اإل

7.8 0.5 27 4.1 10.9 10.8 6.9 

 13.7 1.5 8 7.9 1 3.4 7.5 البحث عبر اإلنترنت
ن أو البالغون اآلخرون ممّ األصدقاء 

 ع أو أطفال صغارلديهم أطفال رّض 
5.2 0.4 5.3 1.5 8.2 1.8 11.9 

 4.8 0.5 7.1 2.2 6.4 0 4.3 إخوتك
 1 1.4 4 3.6 3.9 9.2 4 قة بتربية األطفالة متعلّ مواقع إلكترونيّ 

 4.2 0 4.7 1.3 1.5 0.4 2.9 ك أو حماتكو حم
 5.8 0 2.9 2.4 10.4 1.2 2.9 اء األطفالأطبّ 

 5.6 1.5 2.9 1.6 0 0.3 2.3 خبير في تربية األطفال
 0 0 0.7 2.4 0.4 2.8 2.2 ة )رجال أو نساء(ة دينيّ شخصيّ 

 0.1 1.6 1 1.6 2.5 0.1 1.1 ةنصوص أو تعاليم دينيّ 
 1.4 0 1.4 0.3 5.4 1.4 2.1 لفزيون األفالم أو التّ 
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قة بتربية األطفال ة المتعلّ والمواقع اإللكترونيّ  ،والبحث عبر اإلنترنت ،واصل االجتماعيّ مع أّن أولياء األمور لم يذكروا وسائل التّ 

عم في كثيٍر من األحيان باعتبارها األكثر فائدًة من بين الموارد المتاحة لهم، ُتظهر البيانات أعاله أّنهم يلجؤون إليها بحًثا عن الدّ 
جوء إلى المواقع % باللّ 56.9، وأفاد واصل االجتماعيّ % باستشارة وسائل التّ 62.6% بالبحث عبر اإلنترنت، وأفاد 72.3)أفاد 

ة: مثل سميّ ا من أولياء األمور باالعتماد على وسائل اإلعالم الرّ ة "أحياًنا" أو "غالًبا"(، في حين أفاد عدد قليل جدًّ اإللكترونيّ 
 أو الكتب. ،تأو المجاّل  ،حفالّص  ؛أو الموارد المطبوعة مثل ،أو األفالم ،لفازأو التّ  ،اإلذاعة

 
ونها من أسرهم ومجتمعاتهم المباشرة هي األكثر فائدة، لكّنهم تي يتلقّ صائح الّ تائج إلى أّن أولياء األمور يجدون النّ تشير هذه النّ 

قة بتربية ة المتعلّ اإللكترونيّ ، والمواقع واصل االجتماعيّ يعتمدون أيًضا على اإلنترنت، وتحديًدا البحث عبر اإلنترنت، ووسائل التّ 
ة أولياء خصيّ عزيز الشّ ما تساعد أنشطة التّ ونها من األصدقاء واألسرة. باإلضافة إلى ذلك، ربّ تي يتلقّ لتكميل المعلومات الّ  ؛األطفال

 ين.وتزيد من احتمالية مشاركة هذه المعلومات مع اآلخر  ،ونهاي يتلقّ األمور على إعطاء قيمة أكبر للمعلومات التّ 
 

عب مع أطفالهم، كانت اإلجابات قرارهم بالقراءة واللّ  -أو قد يدعمون -ذين يدعمون عندما ُسئل أولياء األمور عن األشخاص الّ 
يشير هذا ورّبما فل المحّدد. األمر، وإخوة الطّ  فل(، وإخوة وليّ ة الطّ األمر )أي جدّ  وجة، ووالدة وليّ وج أو الزّ األكثر شيوًعا هي الزّ 

ذكرهم أولياء  ن  م   عّلم عبر األجيال واألسر. ومن أقلّ وأنشطة التّ  ،والقراءة ،عليميّ عب التّ فرص إلشراك األسر في اللّ  إلى وجود
ة )لم ُيذكروا بتاًتا(. ويبدو أّن ينيّ ات الدّ خصيّ والشّ  ،واألصدقاء ،والجيران ،الحمو ؛فل المحّددللقراءة للطّ بصفتهم داعمين األمور 

% أّن أصدقاءهم قد 7.5 ر  الثة الماضية )ذك  ام الثّ ذين أفادوا بالقراءة ألطفالهم خالل األيّ سبة إلى اآلباء الّ اًل بالنّ قلي األصدقاء أهمّ 
 (.يدعمون فكرة القراءة ألطفالهم بشكٍل يوميّ 

 
وكيف تختلف  ؟علمللتّ وافع في سلوكات أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم : ما العوائق والدّ 6-3ة األسئلة البحثيّ 

 (؟ذلك غير وأ ،اسلوكيًّ و ا، ديموغرافيًّ و ا، اقتصاديًّ و ا، )اجتماعيًّ  ؟رغم اختالف أولياء األموربوافع العوائق والدّ 
 

 عليم، ومع ذلك لم ُيِفد العديد منهم بالمشاركة في العديد منة الواردة أعاله أّن أولياء األمور في األردن يقّدرون التّ أظهرت األدلّ 
 وفًقا لبيانات المسح، أفاد أولياء األمور بأّنهم يمارسون أو يؤمنون بأقلّ ؛ ر واالستعداد للمدرسةعّلم المبكّ تي تعّزز التّ لوكات الّ السّ 

وء على تي تسّلط الّض تائج الّ الي النّ ط. يورد القسم التّ ًقا باالستعداد للمدرسة، في المتوسّ سلوًكا ومعتقًدا متعلّ  32من أصل  5من 
ة، يموغرافيّ ة والدّ اتهم االجتماعيّ وكيف تختلف بين أولياء األمور باختالف خلفيّ  ،عّلملة باستعداد التّ لوكات ذات الّص وافع وعوائق السّ د

 راسة.تي تتناولها هذه الدّ واختالف معتقداتهم، والمتغّيرات األخرى الّ 
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 دوافع أولياء األمور
 

حسب تأثيرها على  -ما على األقلّ  إلى حدّ -وفًقا لبيانات المقابالت، يبدو أّن العديد من أولياء األمور يختارون تصّرفاتهم 
رورة. وعند سؤالهم أثناء المقابالت عن آمالهم ، وليس ببساطة ما هو أسهل عليهم أو ما تقتضيه الّض ومستقبله فلة الطّ شخصيّ 

 :ة. وعند سؤالهم في المسحأو الحصول على شهادة جامعيّ  ،جاح في المدرسةالعديد من أولياء األمور النّ ة ألطفالهم، ذكر المستقبليّ 
فل المحّدد[؟" ذكر تي ترغب بها في الحياة لـ ]اسم الطّ األمور الّ  أشياء مختلفة ألطفالهم في الحياة. ما أهمّ  في "يرغب أولياء األمور

ا. وعندما ُسئل أولياء األمور د/أن يكون ذكيًّ فل المحّدد على تعليٍم جيّ في أن يحصل الطّ  % من أولياء األمور أّنهم يرغبون 81.7
على ؛ ة طفلهم أو سلوكهشخصيّ لتصّرفاتهم  ّية تحسيننة، ذكر العديد كيفأثناء المقابالت عن أسباب ممارستهم لسلوكات معيّ 

م عليهم... أريدها ها لتسلّ و ى عندما يأتي عندنا ضيوف أدعوحتّ  ،سادة مع النّ : "}أريدها{ أن تكون جيّ سبيل المثال، قال أب سوريّ 
ًدا" % من أولياء األمور المشاركين في المسح بأّن رغبتهم في أن يكون الطفل "شخًصا جيّ 10ة أكثر." أجاب أن تكون اجتماعيّ 

ألطفالهم في الحياة. وفي بعض الحاالت، عزا أولياء األمور المشاركون في المقابالت  بها تي يرغبون األمور الّ  هي من أهمّ 
يكون  ىمه حتّ ة: "أعلّ أردنيّ  قالت أمّ  ؛بأّنها ستساعد أطفالهم في أن يكونوا جاهزين للمدرسةإلى اعتقادهم ممارستهم لسلوكات معّينة 

من ذوي المشاركة العالية في  وبالمثل، أفاد أب واحد على األقلّ  ،قادمة"نة العندما يذهب للمدرسة معهم السّ  متعّلًما ولديه فكرة
 ألّن الحياة أصعب دون شهادة. ؛على شهاداتوا أن يحصل ألطفاله ركيز بأّنه يريدمجموعة التّ 
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ب إجابات أولياء األمور عند سؤالهم "يرغب أولياء األمور  تي ترغبها األمور الّ ما أهم ّ  أشياء مختلفة ألطفالهم في الحياة.في ِنس 
 فل المحّدد[؟"في الحياة لـ]اسم الطّ 

 
   

 الكلّ 
 الجنسّية الّسورّية الجنسّية األردنّية

 األّمهات اآلباء األّمهات اآلباء
 88.6 89.9 82.6 79.2 81.7 اد / أن يكون ذكيًّ عليم الجيّ التّ 

 62.6 42.5 49.4 45.4 48 دة و/أو األمانحة الجيّ الّص 

ما يحتاجونه/ يريدونه من  ر لهم كلّ أن يتوفّ 
ة )مثل المالبس واأللعاب أشياء ماديّ 
 ومنزل...(

30 30.5 30.5 19.6 29.8 

 15.7 25.2 25.8 32.7 28.3 ةجاح في الحياة العمليّ النّ 

 35.8 27.4 24 23.6 24.5 عادةالسّ 

 8.2 0.6 11 10 10.1 ايًّ ا دينيًّ قِ أن يكون ت  
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 9.6 1.4 8.7 12.6 10 ةته قويّ ًدا/ شخصيّ شخًصا جيّ أن يكون 

 2.5 20.4 5.2 4.1 5.2 روةالثّ 

 1 0.2 4.7 0.9 2.7 طيًعاأن يكون مُ 

 0 7.6 2.4 2 2.3 ة بهواج/ بدء تكوين أسرة خاّص الزّ 

 
وجد فروقات ذات ؛ إذ فل المحّددللطّ  وع االجتماعيّ ة ألطفالهم حسب النّ أيًضا آمال أولياء األمور المستقبليّ  حّلل الفريق البحثيّ 

ا في معظم الحاالت، ولم تُكن ملحوظًة سوى في حالتي ن؛ ة في إجاباتهم عن هذا السؤال، لكّنها كانت صغيرة جدًّ داللة إحصائيّ 
، 0.321ط األوالد = سّ ا )متو أتقياء دينيًّ أبناُؤهم يء لإلجابة بأّنهم يأملون في أن يكون اًل بعض الشّ ي  كان أولياء أمور األوالد أكثر م  

بناتهم مطيعات  تكون بينما كان أولياء أمور البنات أكثر مياًل للقول إّنهم يأملون أن  ،(p<0.0001، 0.283ط البنات = متوسّ 
 .(p<0.0001، القيمة 0.205ط البنات = ، متوسّ 0.091ط األوالد = )متوسّ 

 
 مشاركة أولياء األمور

 
% من المستجيبين 88.4أفاد ؛ إذ فًقا لبيانات المقابالت والمسحهاتهم )مع استثناءات قليلة( و  يقضي األطفال معظم أوقاتهم مع أمّ 

فات. ويعتقد معظم هات الموظّ %( األمّ 75.3هاتهم. وينطبق ذلك على غالبية )بأّن األطفال المحّددين يقضون معظم اليوم مع أمّ 
ة هي إعالة األسرة، لكّن العديد منهم ذكروا أيًضا أّنهم يلعبون مع أطفالهم "كثيًرا". اتهم األبويّ مسؤوليّ  فًقا للمقابالت أّن أهمّ اآلباء و  

بحيث يشعر اآلباء باالرتياح للمشاركة  ؛ةة تتطّور، وخصوًصا بين األسر الحضريّ وعلى صعيٍد آخر، يبدو أّن األعراف االجتماعيّ 
ًة. ويمكن تعزيز هذي ن االتجاهي ن من خالل تعليم البنات بات أولويّ  رة في المنزل، ويبدو أنّ ولة المبكّ فبشكل أكبر في تنمية الطّ 

 .سويق االجتماعيّ التّ 
 

طة والمنخفضة، بينما ينقسم اآلباء إلى فئتي ن هات ينقسمن إلى فئات المشاركة العالية والمتوسّ وتشير بيانات المقابالت إلى أّن األمّ 
أولياء األمور ذوو المشاركة العالية الوقت مع أطفالهم في تعليمهم الكلمات  المنخفضة. ويقضيو المشاركة العالية  :وهما ؛فقط

رة )مثل تعّلم أسماء فولة المبكّ حيح ألنشطة تنمية الطّ سلسل الّص واألعداد والحروف واأللوان، لكّن العديد منهم ال يدركون التّ 
ة. أّما عليميّ التّ  ستطيعون الوصول إلى العديد من الموادّ ة حروف( وال يتي تتكّون من عدّ الكلمات الّ  أصواتها، ثمّ  الحروف، ثمّ 

عّلم غير عن ظهر قلب أو غيرها من أنشطة التّ الحفظ في أنشطة  فيشاركن مع أطفالهنّ  ،طةهات ذوات المشاركة المتوسّ األمّ 
هات ذوات ة، في حين لم ُتِفد األمّ عليميّ غوية والتّ طبيقات لتعريف أطفالهّن بالمفاهيم اللّ مثل استخدام مقاطع الفيديو والتّ ؛ شطالنّ 

ن باللّ  ،ة محّددةالمشاركة المنخفضة بمشاركتهّن في أي أنشطة تعليميّ   عب مع أطفالهّن.لكّنهّن أفد 
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فالهم. على عب لتعليم أطات القائمة على اللّ ة، يستخدم أولياء األمور غالًبا الحفظ عن ظهر قلب بداًل من االستراتيجيّ بصورة عامّ 
تي ة الّ ة أثناء المقابالت حول الطريقرقيّ ان الشّ عاًما ويعيش في عمّ  33لطفلي ن يبلغ من العمر  يل المثال، قال أب أردنيّ سب

 .ي"من ورائ ... أدعه يعدّ أصبح يعدّ  ثمّ  ،ل شيءه إياهم، الحفظ أوّ نعم، أكيد يعني أحفظّ "يستخدمها لتعليم طفله األعداد: 
 

ادس على هر السّ حّدث إلى أطفالهم عند بلوغهم الشّ يوًعا وفًقا إلجابات أولياء األمور ما يلي: التّ لوكات األكثر شنت السّ وتضمّ 
لقراءة ، والغناء معهم، ومساعدتهم على حفظ الحروف واألعداد واأللوان )يوجد أدناه المزيد من المعلومات حول سلوكات ااألقلّ 

مة أطفالهم كأحد اًل لذكر سالي  ة نواٍح: كانوا أكثر م  ن في عدّ ون عن األردنييّ وريّ حديد(. وقد اختلف أولياء األمور السّ على وجه التّ 
 (.)بما في ذلك اشتراك اإلنترنت المنزليّ  أهدافهم، فضاًل عن امتالكهم موارد أقلّ 

 
 هات مقابل اآلباء(للمستجيبين )األمّ  وع االجتماعيّ النّ 
 

هات إلى الحصول مالت األمّ (؛ إذ p=0.2, α<0.01ودرجات المشاركة ) ينمستجيبلل وع االجتماعيّ بين النّ  6كان ثمة ارتباط بسيط
نسبة اآلباء. وقد انعكس هذا  ف  ع  هات في فئة المشاركة العالية ِض على درجات أعلى من اآلباء بشكل عام، وبلغت نسبة األمّ 

هات من منخفضة/معدومة، في حين تفاوتت مشاركة األمّ مالت مشاركة اآلباء ألن تكون إذ  ؛ةوعيّ في نتائج المقابالت النّ  االرتباط
 طة أو عالية.منخفضة إلى متوسّ 

 
 20الجدول 

  فئة من فئات المشاركة هات المندرجين في كلّ نسبة اآلباء واألمّ 
 

 % 
 األّمهات اآلباء

 5.8 21 المشاركة المنخفضة
 79.3 70.2 طةالمشاركة المتوسّ 
 14.8 8.8 المشاركة العالية

 
 وقطاع العمل الوضع الوظيفيّ 

 
(، ما يشير إلى α=-0.08, p<0.01بة )ودرجة المشاركة المركّ  ا ضعيًفا بين الوضع الوظيفيّ ارتباًطا سلبيًّ  البحثيّ  الفريقُ  د  ج  و  

لعمل ات المنازل أو العاطلين عن امن أرباب/ربّ  فين يميلون إلى الحصول على درجات مشاركة أقلّ أولياء األمور الموظّ  أنّ 
% من 11.3ين، بينما كانت % من جميع أولياء األمور ذوي المشاركة العالية في المسح موظفّ 87.9ألسباٍب أخرى. وكان 

زل. اات من%( ربّ 87.2هات ذوات المشاركة العالية )ة األمّ فات. في الواقع، كانت غالبيّ هات ذوات المشاركة العالية موظّ األمّ 
                                                 

6
 ما لم يُذكر خالف ذلك. ،٪ أو أعلى95ة بمستوى ثقة يبلغ قرير ذات داللة إحصائي  جميع االختالفات المذكورة في هذا الت   
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ا ليس عاماًل مهمًّ  ودرجة المشاركة، إلى أّن الوضع الوظيفيّ  عيف بين الوضع الوظيفيّ باالرتباط الّض ليل، مقروًنا ويشير هذا الدّ 
 في مستويات مشاركة أولياء األمور.

 
 20الجدول 

 والوضع الوظيفيّ  وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ 
 

 % 
 المشاركة العالية المشاركة المتوّسطة المشاركة المنخفضة

 الموّظفون 
 11.3 16.2 8.1 هاتاألمّ 

 12.1 21.9 73.9 اآلباء
 العاطلون عن العمل

 88.7 83.8 91.9 هاتاألمّ 
 87.9 78.1 26.1 اآلباء
ون عن ويشمل "العاطل ،فين بدوام جزئي أو كامٍل والعاملين لحسابهم الخاّص فون" أولياء األمور الموظّ : يشمل "الموظّ مالحظة

 زل والعاطلين عن العمل طوًعا أو قسًرا.اات المنالعمل" ربّ 
 

هات من مختلف مستويات ، لكّن غالبية األمّ ا في تحديد مستوى مشاركتهنّ هات كان عاماًل مهمًّ لألمّ  ال يبدو أّن الوضع الوظيفيّ 
؛ إذ تائجفين قد أّثر على داللة النّ غير لفئات الموظّ نة الّص العيّ لذا فمن الممكن أن يكون حجم ؛ ات منزل%( كّن ربّ 81المشاركة )
هات العاطالت عن العمل قلياًل للغاية، ولم طة، وكان عدد األمّ هات في فئة المشاركة المتوسّ % من جميع األمّ 80اندرج نحو 

 . 7متقاعدات يكن بينهّن أيّ 
 
ن في وظائف ذين يعملو وجد أّن اآلباء الّ إذ  ؛قطاع العمل وحالة المشاركة ة ارتباط بينفيما إذا كان ثمّ  البحثيّ  الفريقُ  ث  ح  وب  

ة، الخدمة المدنيّ  ذين يعملون في، يميلون إلى المشاركة المنخفضة، أّما اآلباء الّ مثل اإلدارة/ األعمال أو القطاع القانونيّ ؛ ةمكتبيّ 
يميل  طة، في حينراعة، فيميلون إلى المشاركة المتوسّ والزّ  ةحّ عليم والجيش والحكومة، إلى جانب قطاعي  الّص بما في ذلك التّ 

ليم إلى المشاركة عحة والتّ هات في قطاعي  الّص ياحة إلى المشاركة العالية، وتميل األمّ مويل والسّ ذين يعملون في قطاعي  التّ اآلباء الّ 
 .العالية

 
  

                                                 
7
 ة.كانت غير ذات داللة إحصائي   ا%( لدرجة أن ه0.29ا )هات متقاعدات، لكن  نسبتهن  كانت ضئيلة جد  نة الموزونة أم  نت العي  تضم   
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 ةالجنسيّ 
 

راسة. وقد ة لهذه الدّ ين من األهداف المهمّ ين واألردنيّ وريّ ولياء األمور السّ لوكات والمعتقدات بين أإّن اكتشاف االختالفات في السّ 
نة الموزونة(؛ ما قد يجعل المقارنة % من العيّ 8.3راسة )نة غير الموزونة لهذه الدّ % من العيّ 12ون وريّ شّكل أولياء األمور السّ 

( 4.57ين )وريّ بة ألولياء األمور السّ رجة المركّ ط الدّ يكون متوسّ ة بين المجموعتين أمًرا صعًبا. وليس من المستغرب أن ي  ِض ر  المُ 
ين وريّ تي يعيشها العديد من أولياء األمور السّ روف القاسية الّ ظر إلى الظّ ( بالنّ 4.89ين )بقليل من أولياء األمور األردنيّ  أقلّ 

-=αاألمر) ة ودرجة مشاركة وليّ ضعيف بين جنسيّ  ة ارتباط سلبيّ مات(، وكان ثمّ وبعضهم يعيش في المخيّ  ،جئين)أغلبهم من الاّل 
0.03, p<0.01 ّتي تندرج في فئة المشاركة العالية أعلى قلياًل من نسبة اآلباء ين الّ وريّ (. وتجدر اإلشارة إلى أّن نسبة اآلباء الس

 ين.األردنيّ 
 

 22الجدول 
 ةوالجنسيّ  االجتماعيّ  وعفئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ 

 
 % 

 المشاركة العالية المشاركة المتوّسطة المشاركة المنخفضة
 الجنسّية األردنّية

 15 79.3 5.7 هاتاألمّ 
 8.7 71.1 20.3 اآلباء

 الجنسّية الّسورّية
 12.6 80.3 7.1 هاتاألمّ 

 10.9 61.4 27.8 اآلباء
 

 األمر عمر وليّ 
 

(، مّما يشير α=-0.09, p<0.001ل ودرجة المشاركة )مر المستجيب عند والدة طفله األوّ ضعيف بين عُ  يوجد ارتباط سلبيّ 
ذين كانوا أصغر عند والدة مشاركة من أولياء األمور الّ  ل أقلّ ا عند والدة طفلهم األوّ ذين كانوا أكبر سنًّ إلى أّن أولياء األمور الّ 

( بين عمر المستجيب في وقت المسح ودرجة المشاركة. α=-0.04, p<0.01ضعيف ) ل. ويوجد أيًضا ارتباط سلبيّ طفلهم األوّ 
عمر  الي تشير إلى أنّ وبالتّ  ،ااالرتباطات بين العمر والمشاركة صغيرة جد   ة، فإنّ تائج ذات داللة إحصائيّ هذه النّ  في حين أنّ 

 ا في مشاركة الوالدين.الوالدين ليس عاماًل رئيسً 
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 3الشكل 
  لفل األوّ بين درجة مشاركة المستجيب وعمره عند والدة الطّ العالقة 

 

 
 

وع ا على درجة المشاركة، حّتى عند ضبط النّ ًرا مهمًّ ل ليس مؤشّ طفله األوّ  ةاألمر عند والد أيًضا أّن عمر وليّ  وجد الفريق البحثيّ 
ا على درجة المشاركة عند ضبط ًرا مهمًّ األمر ليس مؤشّ  لوليّ  األمر. كما أّن الوضع الوظيفيّ  لوليّ  والوضع الوظيفيّ  االجتماعيّ 

ليسا  ل والوضع الوظيفيّ فل األوّ الطّ  ةتائج إلى أّن العمر عند والدل. تشير هذه النّ فل األوّ والعمر عند والدة الطّ  وع االجتماعيّ النّ 
 ي ن في مستويات مشاركة أولياء األمور.عاملي ن مهمّ 
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 23الجدول 
 2موذجي ن )النّ  وع االجتماعيّ ل، مع ضبط النّ بة وعمر المستجيب عند والدة طفله األوّ ين درجات المشاركة المركّ نماذج العالقة ب

 (3)النموذج  ( والوضع الوظيفيّ 3و 
 

  
 الّتأثير

 3الّنموذج  2الّنموذج  1الّنموذج 
β SE F p β SE T p β SE F p 

 تقاطع خطّ 
االنحدار مع 

ر المحو  
 العموديّ 

6.28 0.9
5 

2.0
9 

.00 1.2
9 

1.2
8 

181.
96 

.01 3.3
5 

1.2
1 

6.26 .0
1 

العمر عند 
فل والدة الطّ 

 لاألوّ 

-
0.06 

0.0
4 

2.0
9 

.16 0.0
4 

0.0
4 

28.3
3 

.66 0.0
2 

0.0
5 

0.13 .7
2 

وع النّ 
 االجتماعيّ 

األمر  لوليّ 
 )أنثى(

        0.3
9 

0.3
9 

205.
10 

.00  
1.7
3 

0.4
0 

18.9
9 

.0
0 

الوضع 
 الوظيفيّ 

                 
0.4
3 

0.3
1 

1.95 .1
7 

2R  ّ0.0       0.01 لالمعد
4 

      0.0
4 
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 8فل المحّددخصائص الطّ 
 

ا بدرجات ( ارتباًطا ضعيفً α=-0.06, p<0.001) ( ونوعه االجتماعيّ α=0.04, p<0.001فل المحّدد )يرتبط عمر الطّ 
ة المشاركة العالية. اًل إلى الوقوع في فئي  ا وأولياء أمور األوالد أكثر م  األكبر سنًّ كان أولياء أمور األطفال إذ  ؛بةالمشاركة المركّ 

  .بةليمين ودرجات المشاركة المركّ باإلضافة إلى ذلك، يوجد ارتباط ضعيف للغاية بين أولياء أمور األطفال المحّددين السّ 
(α=-0.02, p<0.001 ّكان أولياء أمور األطفال الس :)  ت مشاركة أعلى. وكان اًل بقليٍل إلى الحصول على درجاي  ليمين أكثر م

أمور األوالد  %( مقارنًة مع أولياء18.1أو المنخفضة ) ،%(10.7اًل للوقوع في فئة المشاركة العالية )ي  أولياء أمور البنات أكثر م  
 %(.91.6طة ذين وقعوا جميًعا تقريًبا في فئة المشاركة المتوسّ )الّ 
 

 24الجدول 
 دفل المحدّ األمر والطّ  لوليّ  وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  ولياء األمور المندرجين في كلّ نسبة أ

 
 % 

 المشاركة العالية المشاركة المتوّسطة المشاركة المنخفضة
 البنات
 9.2 84.4 6.4 هاتاألمّ 

 9.8 69.3 20.8 اآلباء
 األوالد
 19.5 75.1 5.3 هاتاألمّ 

 7.8 71.1 21.1 اآلباء
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 ادسة في األسرة باستخدام طريقة عيد الميالد القادم.اختير األطفال المحد دين عشوائًيا من بين األطفال دون الس   
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 يفضر/الرّ اإلقليم والحّ 
 

بات الحياة ة نظًرا لمتطلّ من المناطق الحضريّ  ة أقلّ يفيّ أن تكون مشاركة أولياء األمور في المناطق الرّ  افترض الفريق البحثيّ 
 ،المشاركة على عدٍد أكبر من األشخاصي إلى توزيع سلوكات ما قد يؤدّ  ،ةة(، والعيش في أسٍر ممتدّ راعيّ ة )مثل الواجبات الزّ يفيّ الرّ 

إاّل أّننا وجدنا  ،ذي يحدث في المنزلعّلم الّ ة حول أنواع التّ قليديّ فل المحّدد فقط، فضاًل عن المعتقدات التّ وليس أولياء أمر الطّ 
(. كما وجدنا أّن نسبًة α=0.01, p<0.001بة )ة ودرجة المشاركة المركّ ا ضئياًل بين العيش في المناطق الحضريّ ارتباًطا إيجابيًّ 
ة هات في المناطق الحضريّ %( مقارنًة مع األمّ 9.61ة يقعن في فئة المشاركة المنخفضة )يفيّ هات في المناطق الرّ أعلى من األمّ 

%( مقارنًة مع 21.5ة في فئة المشاركة المنخفضة )أعلى من اآلباء في المناطق الحضريّ  %(. وفي المقابل، تقع نسبةٌ 5.6)
(. باإلضافة إلى α=0.30, p<0.001%(. ويوجد ارتباط معتدل بين اإلقليم ودرجات المشاركة )14ة )يفيّ آلباء في المناطق الرّ ا

والي( أعلى من %، على التّ 15.1% و 24.4هات واآلباء ذوي المشاركة العالية في منطقة الجنوب )ذلك، وجدنا أّن نسبة األمّ 
 والي(.%، على التّ 3.6% و 2.8مال )الي( والشّ و %، على التّ 11.1% و 19.4الوسط )
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 يفوالحضر/الرّ  ،واإلقليم ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ 
 

 % 
 المشاركة العالية المشاركة المتوّسطة المشاركة المنخفضة

 اآلباء األّمهات اآلباء األّمهات اآلباء األّمهات
 3.6 2.8 62 85.8 34.3 11.4 مالالشّ  اإلقليم

 11.1 19.4 73.8 77.5 15.1 3.1 الوسط
 15.1 24.4 79.9 69.6 5 6 نوبالجّ 

 8.9 15.2 69.6 79.2 21.5 5.6 ةمنطقة حضريّ  وعالنّ 
 7.6 10.1 78.4 80.7 14 9.1 ةمنطقة ريفيّ 

 
 عدد األطفال وحجم األسرة

 
وهي أّن مستويات المشاركة ستختلف  ؛كجزٍء من هذا المشروع جريبيّ ة أخرى قبل بدء البحث التّ فرضيّ  الفريق البحثيّ كان لدى 

سيكون  -ومشاركتهم بما في ذلك اهتمام أولياء األمور-طفل من موارد األسرة  إذ  يقول المنطق إّن نصيب كلّ ؛ حسب حجم األسرة
ما ذين يرتادون المدرسة عادًة ألّن العديد من األطفال الّ  ؛اهرةجت هذه الظّ ما أجّ في األسر الكبيرة، وإّن جائحة كورونا ربّ  أقلّ 

ط ّرون  بي د أّننا وجدنا ارتباًطا ضعيًفا بين ، عليم عن ُبعدحاجة إلى دعم أولياء أمورهم في التّ ويكونون بإلى البقاء في المنزل ُيض 
(. وقد بحثنا أيًضا فيما إذا كان هناك ارتباط بين المشاركة α=0.05, p<0.001بة )ألطفال ودرجة المشاركة المركّ إجمالي عدد ا
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( وعدد األطفال في سّن ما قبل المدرسة في األسرة )دون α=0.06, p<0.001عاًما؛  18-6وعدد األطفال في سّن المدرسة )
 ما زاد عدد األطفال الصغار، انخفض مستوى المشاركة.(، وتبّين أّنه كلّ α=-0.02, p<0.001ادسة؛ السّ 
 

كما في األسر  إلى البالغين، ، إضافةً ة بديلة على أّن حجم األسرة الكبير )بما في ذلك األطفالومن ناحية أخرى، تنّص فرضيّ 
على مستويات مشاركة أولياء  إيجابيّ ن( قد يكون له تأثير و ن اآلخر و ن المنزليّ و والعامل ،ياتوالمربّ  ،ة[والجدّ  ة ]مثل الجدّ الممتدّ 
ما تدعم نتائج هذا المسح هذه الفرضية: يوجد ارتباط ة مع البالغين اآلخرين في األسرة. وربّ ات المنزليّ نظًرا لتقاسم المسؤوليّ  ؛األمور

 .(α=0.03, p<0.001األمر المستجيب ) بة لوليّ ضعيف بين حجم األسرة ودرجة المشاركة المركّ 
 

 عليمالتّ 
 

( وارتباط α=0.10, p<0.001بة )للمستجيب ودرجة المشاركة المركّ  عليميّ ضعيف بين المستوى التّ  يوجد ارتباط إيجابيّ 
(. وقد α=0.01, p<0.001بة )المستجيب/المستجيبة ودرجة المشاركة المركّ  لزوج/زوجة عليميّ أضعف بين المستوى التّ 

 غير  بصفته مؤّشًرا  نظًرا لشيوع استخدام تعليم األمّ ؛ ومستوى المشاركة عليميّ افترضنا أن نجد ارتباًطا أكبر بين المستوى التّ 
ة بين أعلى حليل المتعّمق يشير إلى عدم وجود عالقة خطيّ ة، لكّن التّ ربويّ في البحوث التّ  واالقتصاديّ  مباشٍر للوضع االجتماعيّ 

أو درجة  ،%(48.3)الّثانوّية العاّمة ركة العالية شهادة إذ  يحمل معظم اآلباء ذوي المشا؛ ومستوى المشاركة مستوى تعليميّ 
أو درجة  ،%(47.9) ّثانوّية العاّمةهات ذوات المشاركة العالية أيًضا شهادة الة األمّ %(، وتحمل غالبيّ 20.6البكالوريوس )
 %(.21.9البكالوريوس )
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  تعليميّ  وأعلى مستوىً  ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ 
 

 % 
 المشاركة العالية المشاركة المتوّسطة المشاركة المنخفضة

 أّمي / غير متعّلم
 36.6 57.3 6.1 هاتاألمّ 

 33.3 53.2 13.5 اآلباء
 الّتعليم األساسّي )دون الّصّف العاشر(

 8.6 78.1 13.3 هاتاألمّ 
 3.5 79.7 16.8 اآلباء

 الّتعليم اإللزامّي )الّصّف العاشر(
 5.8 87.3 6.8 هاتاألمّ 
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 6.4 78 15.6 اآلباء
 شهادة الّثانوّية العاّمة )توجيهي(

 19.8 75.3 4.8 هاتاألمّ 
 11.6 67.2 21.2 اآلباء

 دبلوم/ كلّية مجتمع
 11.4 86.6 1.9 هاتاألمّ 

 4.2 55.6 40.2 اآلباء
 جامعّية )البكالوريوس(درجة 
 12.3 83 4.7 هاتاألمّ 

 9.2 74.2 16.6 اآلباء
 دبلوم عالي

 89.4 10.6 ^0 هاتاألمّ 
 72 28 ^0 اآلباء

 دراسات عليا )الماجستير(
 1.6 98.4 ^0 هاتاألمّ 

 7.3 37.7 55 اآلباء
 : تشير عالمة ^ إلى عدم وجود مستجيبين في هذه الفئة.مالحظة

 
 خلالدّ 
 

ح أدناه. ينقسم إلى فئات كما هو موّض ؛ إذ واالقتصاديّ  للوضع االجتماعيّ  إضافيّ  مقياٌس  هريّ خل الشّ ط صافي الدّ متوسّ إّن 
ا، ونحو ثلثهم يتقاضون ا شهريًّ ديناًرا أردنيًّ  660من  ة العظمى من أولياء األمور يتقاضون أقلّ ح الجدول أدناه أّن الغالبيّ ويوّض 

% بقليٍل من المشاركين أكثر من 10(، في حين يتقاضى أكثر من األدنى لألجور في األردنّ  ا )الحدّ ديناًرا شهريًّ  260من  أقلّ 
 ,α=0.07ًعا )نظر أدناه( كما كان متوقّ اا على المشاركة )ًرا قويًّ مؤشّ  هريّ خل الشّ الدّ ط ا. ولم يُكن متوسّ ديناًرا شهريًّ  661

p<0.001 ،) مذجة جّول على دخل األسرة. وقد وجدت النّ وحظر التّ  ،ةحيّ والقيود الّص  ،ذلك إلى آثار جائحة كوروناما يرجع بّ ور
 ؛هريّ خل الشّ باين في درجات المشاركة فقط، ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى آثار الجائحة على الدّ % من التّ 2خل يفّسر ة أّن الدّ نبؤيّ التّ 
 ما ال يعكس الوضع االقتصاديّ المسح ربّ إّن أي ؛ في وقت إجراء المسح هريّ خل الشّ دّ رت على التة أثّ ما تكون البطالة المؤقّ ربّ 

 ة.لألسرة بدقّ  بيعيّ الطّ 
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 (مان االجتماعيّ رائب والّض لألسرة )بعد استقطاعات الّض  هريّ خل الشّ ط صافي الدّ متوسّ 

 
 % 

 1.6 ال يوجد دخل
 32.9 ا أو أقلّ دينار ا أردنيًّ  260
 43.5 ادينار ا أردنيًّ  460 - 261
 11.2 ادينار ا أردنيًّ  660 - 461

 3.2 ادينار ا أردنيًّ  860 - 661 
 3.2 ادينار ا أردنيًّ  1060 - 861

 1.1 ا أو أكثردينار ا أردنيًّ  1061
 3.2 رفض اإلجابة

 
هات في شريحة ة، لكّننا وجدنا أّن األمّ بصورة عامّ خل والمشاركة والدّ  وع االجتماعيّ جاهات واضحة في العالقة بين النّ ال توجد اتّ 

 .خل العليا أظهرن مشاركًة عاليًة للغاية، وينطبق األمر ذاته على اآلباء أيًضا ولكن بدرجة أقلّ الدّ 
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  هريّ شّ خل الط صافي الدّ ومتوسّ  ،وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ 

 
 % 

 المشاركة العالية المشاركة المتوّسطة المشاركة المنخفضة
 ال يوجد دخل

 45.8 54.2 ^0 هاتاألمّ 
 0.3 98.9 0.8 اآلباء

 دينار ا أردنيًّا أو أقلّ  260
 18.8 74.2 7 هاتاألمّ 

 8.6 66.9 24.5 اآلباء
 دينار ا أردنيًّا 460 - 261
 10.9 84.3 4.8 هاتاألمّ 

 7.9 71.8 20.3 اآلباء
 دينار ا أردنيًّا 660 - 461
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 8.9 82.1 9 هاتاألمّ 
 9.6 74.4 16 اآلباء

 دينار ا أردنيًّا 860 - 661
 17 77.2 5.8 هاتاألمّ 

 8.4 89.3 2.3 اآلباء
 دينار ا أردنيًّا 1060 - 861
 18.9 81.1 ^0 هاتاألمّ 

 16.7 73.5 9.8 اآلباء
 أردنيًّا أو أكثردينار ا  1061
 63.2 9.4 27.3 هاتاألمّ 

 44.2 55.8 ^0 اآلباء
 رفض اإلجابة

 22.4 77.6 ^0 هاتاألمّ 
 5.5 36.8 57.7 اآلباء
 : تشير عالمة ^ إلى عدم وجود مستجيبين في هذه الفئة.مالحظة

 
 4كل الشّ 

 بةخل ودرجات المشاركة المركّ العالقة بين شرائح الدّ 
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 ممتلكات األسرةب ر مركّ مؤشّ 

 
في  . وبحث الفريق البحثيّ واالقتصاديّ  ا للوضع االجتماعيّ ة هو المقياس األكثر داللة إحصائيًّ ب الممتلكات المنزليّ كان مركّ 

 ،(واالقتصاديّ  ر غير مباشر شائع للوضع االجتماعيّ )مؤشّ  هريّ خل الشّ ط صافي الدّ ( متوسّ 2، )9( تعليم األمّ 1) :االرتباطات بين
ًرا غير مباشر شائع ذي ُيعّد مؤشّ ، الّ نظر أعاله(. ولم يُكن تعليم األمّ اتائج مختلطة )بة، وكانت النّ درجة المشاركة المركّ ( 3)

ما سًقا لمستوى مشاركة أولياء األمور، وربّ ًرا متّ ة، مؤشّ ربويّ راسات التّ خصوًصا في الدّ  واالقتصاديّ  االستخدام للوضع االجتماعيّ 
لى للتّ )مثل القيمة العالية الّ  قافية المحّددة في األردنّ المعايير الثّ يكون ذلك بسبب  باين في تي تحّد من التّ عليم عموًما( الّ تي ُتو 

 ر.عّلم المبكّ سلوكات دعم التّ 
 

 ك األقلّ لتبوسعنا االفتراض أّن ممتلكات األسر األكثر ثراًء ستكون أكثر من فة تتفاوت في قيمتها، أّن الممتلكات المنزليّ وبما 
ة، يميل اآلباء مّ نظر الملحق ح(. بصورة عاابي عات( )ة )الرّ حسب عدد الممتلكات المنزليّ  ولذا قّسمنا أولياء األمور إلى فئاتٍ ؛ ثراءً 

كة ة إلى المشار ممتلكات منزليّ  8-7تي يملكن هات الاّل ة أو أكثر إلى المشاركة العالية، وتميل األمّ ممتلكات منزليّ  9ذين يملكون الّ 
 ،أو الوقت ،الأو راحة الب ،خل( يملكن أيًضا المواردالمال )أو الدّ بعض تي يمتلكن هات الاّل ما يشير ذلك إلى أّن األمّ العالية. ربّ 

 ،أو راحة البال ،واردما يوّفر المسبة إلى اآلباء، فإّن عي ش حياة رغيدة ربّ اقة للمشاركة بشكٍل أكبر في حياة أطفالهم. أّما بالنّ أو الطّ 
 اقة للمشاركة بشكل أكبر في حياة أطفالهم.أو الطّ  ،أو الوقت
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 عدد ممتلكات األسرة وع االجتماعيّ فئة من فئات المشاركة حسب النّ  نسبة أولياء األمور المندرجين في كلّ 
 

 % 
 المشاركة العالية المشاركة المتوّسطة المشاركة المنخفضة

 ممتلكات 1-5
 11 77.7 11.3 هاتاألمّ 

 7.5 68.7 23.8 اآلباء
 ممتلكات 6

 11.3 84.1 4.6 هاتاألمّ 
 11.2 73.9 14.9 اآلباء

 ممتلكات 7-8
 19 76.1 4.9 هاتاألمّ 

                                                 
9
ر األمر كمؤش   لولي   يمي  عل. وتناولت تحليالت أخرى المستوى الت  واالقتصادي   ًرا غير مباشر شائع االستخدام للوضع االجتماعي  مؤش   يُعد  تعليم األم   

 (.واالقتصادي   ر غير مباشر للوضع االجتماعي  للمشاركة )ولكن ليس كمؤش  



 

 

  77 | الصفحة

 

 4.5 71.3 24.2 اآلباء
 ممتلكات أو أكثر 9

 15 80.9 4 هاتاألمّ 
 12.3 69.1 18.5 اآلباء

 
ة بناء  على البيانات مطيّ خصيات النّ المشاركة )ُصّمم ت هذه الشّ ة ألولياء األمور حسب مستوى مطيّ خصيات النّ الشّ 

 والخصائص المشتركة ألولياء األمور(
 

من أجل فهم أفضل خصائص ومحّددات أولياء  ؛ة ألولياء األمور حسب مستوى المشاركةمطيّ خصيات النّ الشّ  البحثيّ  الفريقُ  م  صم  
ظر إلى طريقة إنشاء الفئات، وقع معظم أولياء ذين ال يدعمونها. وبالنّ وأولئك الّ  ،عّلمذين يدعمون استعداد أطفالهم للتّ األمور الّ 

ات أو معتقدات سلوكيّ  4بممارسة نحو  ، في المتوّسط،أفاد أولياء األمورإذ  ؛طة%( في فئة المشاركة المتوسّ 75 األمور )حوالي  
ط بأكثر من انحراف بة دون المتوسّ ذين كانت درجاتهم المركّ األمور الّ وُصنِّف أولياء أو اإليمان بها.  عّلمذات صلة باستعداد التّ 

ط بأكثر من بة فوق المتوسّ ذين كانت درجاتهم المركّ بينما ُصنِّف أولياء األمور الّ  ،"المنخفضة المشاركة" فئة فيواحد  معياريّ 
طة" بناًء على توزيع أولياء واحد في فئة "المشاركة العالية". وتجدر اإلشارة إلى تحديد فئة "المشاركة المتوسّ  انحراف معياريّ 

ط المتوسّ  يعادل) األنشطة عددط ط ودونه(، وليس لمشاركتهم في متوسّ واحد فوق المتوسّ  ب )بين انحراف معياريّ األمور عبر المركّ 
تي يشارك طة" منخفضًة إلى حٍد ما من حيث عدد األنشطة الّ مكن أن ُتعّد "المشاركة المتوسّ (. في الواقع، ي32من أصل  15نحو 

 (.32من أصل  4فيها أولياء األمور )نحو 
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  ط عدد األنشطة حسب مستوى المشاركةتوزيع أولياء األمور على مستويات المشاركة ومتوسّ 

 
  
  

  
 الكلّ 

 الّسورّيةالجنسّية  الجنسّية األردنّية

 األّمهات اآلباء األّمهات اآلباء

المت % المتوّسط
 وّسط

المت %
 وّسط

المت %
 وّسط

المت %
 وّسط

% 

1.1 12.9 1.2 المشاركة المنخفضة
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ظر إلى القيم نّ من المفيد الف، وِمن ث م  حديد. ا وصعبة التّ عة جدًّ ما يجعلها متنوّ  ،طة كبيرة للغايةإّن مجموعة المشاركة المتوسّ 

اإلضافة إلى بالمشاركة المنخفضة أو العالية. م في أن يكون المستجيب من أولياء األمور ذوي سهِ تي تُ المتطّرفة لتحديد العوامل الّ 
من يتقاضون رواتب  /جاهات بشكل قاطع )على سبيل المثالذلك، تفتقر بعض الحاالت إلى المالحظات الكافية لتحديد االتّ 

تالفات بين على دراسة االخ البحثيّ  الفريقُ  ز  سويق مثاًل(. وعليه، ركّ كالتّ ؛ فين في قطاع محّددأو الموظّ  ،اة عالية جدًّ شهريّ 
ة. تعكس تي توجد مالحظات كافية لها من أجل الحصول على نتائج ذات داللة إحصائيّ فًقا للمتغّيرات الّ فئة و   المستجيبين في كلّ 

 نًة من المستجيبين:جاهات المرصودة في البيانات وتمّثل عيّ ة االتّ ة الخياليّ مطيّ ات النّ خصيّ هذه الشّ 
 

 ،ة في إقليم الوسطمن منطقة حضريّ ة أردنيّ  ،ريما
 10من فئة المشاركة العالية أمّ 

 
 
 ة منزل.ربّ  ●
 حاصلة على درجة البكالوريوس. ●
رين، واألخالق عب مع األطفال اآلخة اللّ ة، وكيفيّ وتعليمه الحروف األبجديّ  ،إلعداد طفلها للمدرسة، تؤمن بأهمية القراءة له ●

 وتعزيز ثقته بنفسه. ،واألدب، فضاًل عن تقوية شخصيته
 ا.وأن يكون ذكيًّ  ،دأكثر ما ترغبه لطفلها المحّدد في الحياة هو أن يحصل على تعليٍم جيّ  ●
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  79 | الصفحة

 

 ،مالة في إقليم الشّ ة من منطقة حضريّ فرح، أردنيّ 
 طةمن فئة المشاركة المتوسّ  أمّ 

   
 
  
 
   

 ة منزل.ربّ  ●
 ة.انويّ درست إلى المرحلة الثّ  ●
 ،والكمّ  ،والحجم ،األعداد ؛ات مثلياضيّ ومفاهيم الرّ  ،ةللمدرسة، تؤمن بأهمية تعليمه الحروف األبجديّ إلعداد طفلها  ●

 واأللوان. ،واألشكال
 ا.وأن يكون ذكيًّ  ،دأكثر ما ترغبه لطفلها المحّدد في الحياة هو أن يحصل على تعليٍم جيّ  ●
ادسة ليكونوا السّ  األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ تي يمكن ألولياء األشياء الّ  من وجهة نظرها، فإّن أهمّ  ●

 ؛اتياضيّ ومفاهيم الرّ  ،ةة هي تعليمه الحروف األبجديّ عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ األوّ  فّ ين لدخول الّص مستعدّ 
 واأللوان. ،واألشكال ،والكمّ  ،والحجم ،األعداد :مثل

 
 

 ،مالفي إقليم الشّ ة ة من منطقة ريفيّ سماح، أردنيّ 
 منخفضةمن فئة المشاركة ال أمّ 

 
 

 فة.موظّ  ●
 ف العاشر(.)دون الّص  عليم األساسيّ أنهت التّ  ●
 ة.ة تعليمه الحروف األبجديّ يّ إلعداد طفلها للمدرسة، تؤمن بأهمّ  ●
 ا.وأن يكون ذكيًّ  ،دأكثر ما ترغبه لطفلها المحّدد في الحياة هو أن يحصل على تعليٍم جيّ  ●
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 ،ة في إقليم الوسطة من منطقة حضريّ سوريّ نور، 
 طةمتوسّ من فئة المشاركة ال أمّ 

 
 

 ة منزل.ربّ  ●
 العاشر(. فّ )دون الّص  عليم األساسيّ أنهت التّ  ●
 ،والكمّ  ،والحجم ،األعداد :مثل ؛اتياضيّ ومفاهيم الرّ  ،ةة تعليمه الحروف األبجديّ يّ إلعداد طفلها للمدرسة، تؤمن بأهمّ  ●

 واأللوان. ،واألشكال
 الثة الماضية.ام الثّ تحّدثت مع طفلها المحّدد حول أمور مختلفة خالل األيّ  ●
ادسة ليكونوا السّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ األشياء الّ  من وجهة نظرها، فإّن أهمّ  ●

وتشجيعه على  ،ةة هي تعليمه الحروف األبجديّ عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ األوّ  فّ ين لدخول الّص مستعدّ 
 هاب إلى المدرسة خالل الحديث عنها.يبه بفكرة الذّ وتحبّ 

 
 ،ة في إقليم الوسطمن منطقة حضريّ  سليمان، أردنيّ 

 عاليةمن فئة المشاركة الأب 

 
 

 حاصل على درجة البكالوريوس. ●
 ياحة.مويل أو السّ يعمل في قطاع التّ  ●
 خل العليا(.شريحة الدّ في دينار ) 1061أو يزيد عن  ،دينار 460-260هري بين الشّ ط راتبه يتراوح متوسّ  ●
 (.الذكور محّدد )بما أّن مشاركة اآلباء كانت أعلى مع أبنائهمذكر ح أن يكون أًبا البٍن من المرجّ  ●
عب مع ة اللّ ة، وكيفيّ األبجديّ حّدث معه، والغناء له، وتعليمه الحروف ة القراءة له، والتّ إلعداد ابنه للمدرسة، يؤمن بأهميّ  ●

 وتعزيز ثقته بنفسه. ،تهاألطفال اآلخرين، واألخالق واألدب، فضاًل عن تقوية شخصيّ 
 ا.وأن يكون ذكيًّ  ،دأكثر ما يرغبه البنه في الحياة هو أن يحصل على تعليٍم جيّ  ●
 الثة الماضية.ام الثّ لعب مع ابنه خالل األيّ  ●
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  ،في إقليم الجنوبة من منطقة ريفيّ  أحمد، أردنيّ 
 طةالمتوسّ من فئة المشاركة أب 

 
 
 
 
 

 ة )توجيهي(.ة العامّ انويّ حاصل على شهادة الثّ  ●
 دينار. 460-261بين  هريّ ط راتبه الشّ يتراوح متوسّ  ●
 عندما كان لديه وظيفة. راعيّ تة، وكان يعمل في القطاع الزّ ال يعمل بصفة مؤقّ  ●
 ،والكمّ  ،والحجم ،األعداد :مثل ؛اتياضيّ ومفاهيم الرّ  ،ةتعليمه الحروف األبجديّ ة إلعداد طفله للمدرسة، يؤمن بأهميّ  ●

 واأللوان. ،واألشكال
وأن يكون  ،دعليم الجيّ والتّ  ،عادةوالسّ  ،واألمان ،دةحة الجيّ تي يرغبها لطفله المحّدد في الحياة هي الّص أكثر األشياء الّ  ●

 ا.ذكيًّ 
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 ،مالة في إقليم الشّ من منطقة حضريّ  حسن، أردنيّ 
 من فئة المشاركة المنخفضةأب 

  
 

 .يعمل في قطاع اإلدارة/األعمال أو القطاع القانونيّ  ●
 حاصل على درجة البكالوريوس. ●
 دينار. 660-261بين  هريّ ط راتبه الشّ يتراوح متوسّ  ●
 طفله المحدد أنثى.ح أن يكون من المرجّ  ●
 هاب إلى المدرسة خالل الحديث عنها.بفكرة الذّ  ترغيبهاو  ،ةالحروف األبجديّ  ة تعليمهاإلعداد ابنته للمدرسة، يؤمن بأهميّ  ●
 ،واأللعاب ،ة )مثل المالبسما تحتاجه/ تريده من أشياء ماديّ  ر لها كلّ أكثر ما يرغبه البنته في الحياة هو أن يتوفّ  ●

 .ةً وأن تكون ذكيّ  ،دعليم الجيّ ومنزل...(، باإلضافة إلى التّ 
 الثة الماضية.ام الثّ ة مع ابنته خالل األيّ رفيهيّ ة أو األماكن التّ العامّ ذهب إلى الحديقة  ●
ادسة ليكونوا السّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ األشياء الّ  من وجهة نظره، فإّن أهمّ  ●

من هاب إلى المدرسة بفكرة الذّ  وترغيبهمم ة هي تشجيعهعليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ األوّ  فّ ين لدخول الّص مستعدّ 
 خالل الحديث عنها.
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  ،ة في إقليم الوسطمن منطقة حضريّ  عبدالرحمن، سوريّ 
 11من فئة المشاركة العاليةأب 

 

 
 .تةال يعمل بصفة مؤقّ  ●
 ة مجتمع.حاصل على دبلوم أو درس في كليّ  ●
 ا.وأن يكون ذكيًّ  ،دعليم الجيّ والتّ  ،عادةالسّ تي يرغبها لطفله المحّدد في الحياة هي أكثر األشياء الّ  ●
يكونوا ادسة لالسّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ األشياء الّ  من وجهة نظره، فإّن أهمّ  ●

 ة.ة هي تعليمه الحروف األبجديّ عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ األوّ  فّ ين لدخول الّص مستعدّ 
 
 

 ،مالة في إقليم الشّ ي من منطقة حضريّ سورّ  يوسف،
 12من فئة المشاركة المنخفضةأب 

 
 

 ف.موظّ  ●
 العاشر(. فّ )دون الّص  عليم األساسيّ أنهى التّ  ●
وأن يكون  ،دلجيّ عليم اة، والتّ جاح في الحياة العمليّ عادة، والنّ تي يرغبها لطفله المحّدد في الحياة هي السّ أكثر األشياء الّ  ●

 ا.ذكيًّ 
 الثة الماضية.ام الثّ مع طفله المحّدد خالل األيّ لعب  ●
يكونوا ادسة لالسّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ األشياء الّ  من وجهة نظره، فإّن أهمّ  ●

وترغيبه عه وتشجي ،ة إطاعة القواعدة هي تعليمه كيفيّ عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ ل من النّ األوّ  فّ ين لدخول الّص مستعدّ 
 خالل الحديث عنها.من هاب إلى المدرسة بفكرة الذّ 
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 استبيان تحليل العوائق

 
سألنا أولياء األمور مباشرًة أثناء : اًل ات باستخدام بيانات المسح. أوّ لوكيّ ة لتحديد عوائق ودوافع السّ ات عامّ اسُتخدمت ثالث منهجيّ 

سلوًكا مرتبًطا باستعداد  32ًبا من أنشأنا مركّ : عّلم مع أطفالهم. ثانًيافي أنشطة التّ  المقابالت المتعّمقة عّما منعهم من المشاركة
طة أو العالية، حسب درجاتهم في ذلك المنخفضة أو المتوسّ  ؛الثوصّنفنا المستجيبين إلى إحدى فئات المشاركة الثّ  ،عّلمالتّ 

لتحديد العوامل المحّددة لممارسة/عدم  ؛استبيانات تحليل العوائقاستخدمنا أسئلة يشيع استخدامها في دراسات : ب. ثالًثاالمركّ 
الثة مقارنة إجابات عب، الغناء، العّد. وتضّمنت الخطوة الثّ ممارسة المستجيب لخمسة أنشطة تعّلم رئيسة وهي: القراءة، الحديث، اللّ 

لوك"( مع إجابات ابقة للمسح )"الممارسون للسّ الثة السّ الثّ ام لة خالل األيّ لوك ذي الّص ذين أفادوا بمشاركتهم في السّ أولياء األمور الّ 
ابقة للمسح )"غير الممارسين للسلوك"(. وأخيًرا، حّدد الثة السّ ام الثّ لوك خالل األيّ ذين أفادوا بعدم مشاركتهم في السّ أولياء األمور الّ 
ة سبيّ تي تنطوي على أكبر االختالفات النّ ًء على اإلجابات الّ ة بناتي يبدو أّنها األكثر أهميّ ة الّ لوكيّ المحّددات السّ  الفريق البحثيّ 

 لوك.( بين الممارسين وغير الممارسين للسّ % على األقلّ 15)
 
عّلم: ضيق الوقت، وعدم أكبر ألولياء األمور في سلوكات التّ  تي حالت دون مشاركةٍ ئيسة الّ فًقا للمقابالت، تضّمنت العوائق الرّ و  

فل المحّدد )ما زال صغيًرا للغاية(، و"عناد" عليم عن ُبعد(، وعمر الطّ ا )خصوًصا التّ األطفال األكبر سنًّ  راحة البال، واحتياجات
عّلم ات التّ يوف كعوائق لممارسة سلوكيّ واستقبال الّض  ،هات بأّنهم بحاجٍة إلى وقٍت كاٍف لتنظيف المنزلفل المحّدد. وذكرت األمّ الطّ 

عليم عن ُبعد لألطفال األكبر سًنا، أفاد العديد من أولياء األمور بأّنهم ال يستطيعون جائحة كورونا والتّ  عب. وفي ظلّ من خالل اللّ 
بسبب مكوث جميع األطفال في المنزل طيلة اليوم. ومن العوائق األخرى المثيرة  ؛فل األصغر بقدر ما يوّدون ركيز على الطّ التّ 

إذ  كانوا يشعرون ؛ هاتتي ذكرها اآلباء أكثر من األمّ ولياء األمور عبارات أخرى(، والّ لالهتمام غياب "راحة البال" )استخدم بعض أ
 ات األخرى.حديّ جائحة كورونا والبطالة والتّ  مّ ض  بالقلق إزاء إعالة أسرهم في خِ 

 
ة/عدم ممارسة المستجيب لتحديد العوامل المحّددة لممارس؛ د إلى بيانات المقابالتوقد استخدمنا استبيان تحليل العوائق، المستنِ 

ؤال )مفتوح(، حيث يتعّين على ظر إلى طبيعة السّ عب، الغناء، العّد. وبالنّ لخمسة أنشطة تعّلم رئيسة وهي: القراءة، الحديث، اللّ 
غ بلّ من المُ لوك أكبر لممارسي السّ  الثة الماضية، فمن الممكن أن يكون العدد الفعليّ ام الثّ ر ما فعله خالل األيّ األمر أن يتذكّ  وليّ 

 عنه.
 

سبة إلى المجموعة ة األكثر أهمية بالنّ لوكيّ غّيرات السّ ة في تحديد محّددات التّ واستند استبيان تحليل العوائق إلى البحوث واألدلّ 
(. واستخدمنا إحدى األدوات الموجودة مسبًقا بعد تكييفها )انظر الملحق ط( Kittle, 2013; Petit ,2019ة )ذات األولويّ 

ق بالكفاءة ة فيما يتعلّ لوكيّ غّيرات السّ ائعة للتّ أثيرات الشّ لة اإلجابات وتحليلها، وصّممنا أسئلًة محّددًة في المسح حول التّ لجدو  
ة عات اإليجابيّ بِ شاط أكثر سهولًة أو صعوبًة على أولياء األمور(، والتّ تي تجعل المشاركة في النّ ة المتصّورة )األشياء الّ اتيّ الذّ 

لوك ومن يدعمه أو ال يدعمه )القراءة رة حول السّ ة المتصو  لوك، والمعايير االجتماعيّ المتصّورة للمشاركة في السّ ة لبيّ والسّ 
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عب(. وتجدر اإلشارة إلى أّن لوك )القراءة واللّ زمة لممارسة السّ أو الموارد الاّل  رة للحصول على الموادّ عب(، والقدرة المتصو  واللّ 
 (p≤0.05)% أو أعلى 95ة عند مستوى ثقة ه ذات داللة إحصائيّ سب الواردة أدناجميع النّ 

 
 دةمتعدّ  ر على أنشطةٍّ تي تؤثّ الّ  اتعو الموض

 
ئيسة: الحديث، والغناء، والعّد، عّلم الرّ ر على سلوكات أولياء األمور في جميع أنشطة التّ وافع تؤثّ يبدو أّن بعض العوائق والدّ 

ات ة استهدافها مًعا في وقٍت واحٍد للتأثير على سلوكيّ نظًرا إلمكانيّ  ؛ةة خاّص بأهميّ  اتعو عب. وتحظى هذه الموضوالقراءة، واللّ 
 دة.متعدّ 

 
 األفكار )الخاطئة( حول العمر المناسب

 
عب، والعّد، والغناء( إلى أّنه قد ئيسة الخمسة )القراءة، والحديث، واللّ عّلم الرّ تشير نتائج استبيان تحليل العوائق حول أنشطة التّ 

ذين ال يمارسونها والّ  ،لوك(لة باالستعداد للمدرسة )الممارسين للسّ لوكات ذات الّص ذين يمارسون السّ الّ -تكون لدى أولياء األمور 
إلى أّنها مناسبة  تي تشير البحوثعّلم الّ خاطئة حول العمر المناسب ألنشطة التّ  أفكارٌ  -سواء لوك( على حدّ )غير الممارسين للسّ 

 لجميع األعمار.
 

اًل ي  م  لوك( أكثر الثة الماضية )غير الممارسين للسّ ام الثّ ذين لم يقرؤوا ألطفالهم خالل األيّ على سبيل المثال، كان أولياء األمور الّ 
 1.9ل اًل بمعدّ ي  وكانوا أكثر م   ،اضعًفا لالعتقاد بأّنه سيكون من األسهل عليهم القراءة ألطفالهم إذا كانوا أكبر سنًّ  1.3ل بمعدّ 

ذين قرؤوا ألطفالهم خالل ألّنهم ما يزالون صغاًرا للغاية مقارنًة بأولياء األمور الّ  ؛عب القراءة ألطفالهمضعًفا لالعتقاد بأّنه من الّص 
عف ل الّض اًل بمعدّ ي  لوك أكثر م  ذين لم يمارسوا هذا السّ لوك(. كما كان أولياء األمور الّ الثة الماضية )الممارسين للسّ ام الثّ األيّ 

وبما لوك. ذين مارسوا هذا السّ مقارنًة بأولياء األمور الّ  ،ألّن األطفال سيشعرون بالملل ؛عب القراءة ألطفالهملالعتقاد بأّنه من الّص 
المعتقد موجود لدى يبدو أّن هذا فلوك، أّن المعتقدات حول العمر المناسب للقراءة كانت عاماًل أقوى لدى غير الممارسين للسّ 

ة القراءة لألطفال منذ سّن رة على أهميّ فولة المبكّ في حين ُيجمع خبراء الطّ  ،واءلوك وغير الممارسين على السّ الممارسين للسّ 
 (.Parlakian & McLaughlin ,2021أو يصبح كبيًرا كفايًة للقراءة وحده ) ،فل الكالمضاعة، وليس فقط حين يتعّلم الطّ الرّ 
 

لة المحتملة باعتقاد أولياء األمور بأّن طفلهم لم يبلغ ة ذات الّص يموغرافيّ ة والدّ في العوامل االجتماعيّ  البحثيّ  الفريقُ  ث  ح  كما ب  
%(، واآلباء 19.6ين )وريّ %( والسّ 20.7ين )الت هذا االعتقاد متقاربة بين األردنيّ العمر المناسب للقراءة له، حيث يبدو أّن معدّ 

اًل لهذا االعتقاد من أولياء أمور ي  ا أكثر م  %(. وال غرابة في أّن أولياء أمور األطفال األصغر سنًّ 22.4ت )ها%( واألمّ 18.5)
نة % من العيّ 68.4ابعة )ذين لديهم هذا االعتقاد دون الرّ % من جميع أولياء األمور الّ 87.1ا: كان أطفال األطفال األكبر سنًّ 

نة % من العيّ 31.7) 5-4ذين تتراوح أعمارهم بين ياء أمور األطفال المحّددين الّ % من أول12.8ة(، مقارنًة مع اإلجماليّ 
 قد يبدأ فيه معظم األطفال القراءة لوحدهم. أصغر سنّ  وة(، وهاإلجماليّ 
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 1.3ل بمعدّ اًل ي  الثة الماضية أكثر م  ام الثّ ذين أفادوا بحديثهم مع أطفالهم خالل األيّ ، كان أولياء األمور الّ نفسه وعلى المنوال
لوك. ذين لم يمارسوا هذا السّ فل كبيٌر بما فيه الكفاية مقارنًة مع الّ ألّن الطّ  ؛شاطضعًفا للقول إّنهم قادرون على ممارسة هذا النّ 

هم قادرون ضعًفا للقول إنّ  2.2ل اًل بمعدّ ي  الثة الماضية أكثر م  ام الثّ ذين أفادوا بالغناء مع أطفالهم خالل األيّ وكان أولياء األمور الّ 
لوك. ويبدو أّن ذين لم يمارسوا هذا السّ مقارنًة مع أولياء األمور الّ  ،فل كبيٌر بما فيه الكفايةألّن الطّ  ؛شاطعلى ممارسة هذا النّ 

تي لم يمارسن هذا هات الاّل %(، في حين كانت األمّ 23ين )وريّ %( والسّ 23.8ين )الت هذا االعتقاد متقاربة بين األردنيّ معدّ 
ة وجود هذا %(. كما كانت احتماليّ 18.5لوك )ذين لم يمارسوا هذا السّ اًل لهذا االعتقاد من اآلباء الّ ي  %( أكثر م  28.9ك )لو السّ 

 من كلّ  1لوك وتزيد أعمار أطفالهم المحّددين عن شهرين متساوية تقريًبا )ذين لم يمارسوا هذا السّ االعتقاد لدى أولياء األمور الّ 
األمر بصعوبة الحديث مع طفله ألّنه ما زال صغيًرا  ا العتقاد وليّ فل المحّدد ليس عاماًل مهمًّ  عمر الطّ (، مّما يشير إلى أنّ 5

 .ذاته يءذين تتراوح أعمارهم من يوم إلى شهرين يعتقدون الشّ % من أولياء أمور األطفال الّ 72.2للغاية. باإلضافة إلى أّن 
 

 كنولوجياالتّ 
 

% من أولياء األمور أّن أطفالهم يستخدمون 73.3ذكر  فقد كنولوجيا مع أطفالهم،أولياء األمور للتّ  ة استخدامق بكيفيّ فيما يتعلّ 
% من هذا االستخدام، إاّل أّن 75.1%( 44واأللعاب ) ،%(61.3اب(، حيث ُيمّثل اليوتيوب )وحية )التّ هواتفهم/أجهزتهم اللّ 

ة على اليوتيوب عليميّ ما يكون تعريف أولياء األمور بالقنوات التّ (. وربّ %26.1ة أيًضا )عليميّ طبيقات التّ األطفال يستخدمون التّ 
ة بشكٍل فاعليّ ة تشجيع األنشطة التّ رة في المنزل، مع أهميّ فولة المبكّ رق لدعم تنمية الطّ إحدى الطّ  ّيةعليمطبيقات واأللعاب التّ والتّ 

انية مشاركة الفيديوهات مثل اليوتيوب. كما أّن األطفال دون الثّ ة على األلعاب عبر اإلنترنت أو مواقع األولويّ وإعطائها  ،كبيرٍ 
ة ة والحركيّ غويّ ة واللّ هنيّ لتنمية مهاراتهم الذّ  ؛عاية الموثوقينمع مقّدمي الرّ  فاعل االجتماعيّ والتّ  يحتاجون إلى "االستكشاف العمليّ 

فاعل مع ة التّ عايّ من المهم لمقّدمي الرّ ف، ومن ث مّ األطفال.  ة لطبّ ة األمريكيّ (، وفًقا لألكاديميّ 2016ة" )ة والعاطفيّ واالجتماعيّ 
بدًءا : فل يستخدمها وحده. على سبيل المثالق فرص ذات مغزى بداًل من ترك الطّ ل  وخ   ،األطفال أثناء استخدام وسائل اإلعالم

مع أطفالهم وإعادة تعليمهم محتواها لتعزيز ة جاريّ عاية مشاهدة اإلعالنات التّ هر الخامس عشر تقريًبا، ينبغي لمقّدمي الرّ من الشّ 
 عّلم.التّ 
 

بسبب تحّول األشقاء األكبر  ؛كنولوجيا قد شهد ارتفاًعا أثناء جائحة كوروناح أّن استخدام أولياء األمور واألطفال للتّ ومن المرجّ 
غوطات األخرى. لقد تابعنا األسئلة حول استخدام ، والّض ذي منع االختالط االجتماعيّ جّول الّ م عن ُبعد، وحظر التّ عل  ا إلى التّ سنًّ 

وصفت إحدى  :دة. على سبيل المثالكنولوجيا ووجدنا أّنهم يستخدمونها بطرق متعدّ ادسة للتّ السّ  أولياء أمور األطفال دون سنّ 
ات أطفال نا بمشاهدة مسرحيّ "من جديد بدأالي: حو التّ كنولوجيا مع ابنتها على النّ هات ذوات المشاركة العالية استخدامها للتّ األمّ 

فأحفزها  لفون، وآخر شيء بنقيم أو نعطي رأي، اجعلها تشارك بإعطاء الرأي ألن شخصيتها حلوة تعرف كيف تتكلم،على التّ 
 .ة لدى ابنتهافهيّ غوية الشّ صال والمهارات اللّ كنولوجيا لتنمية مهارات االتّ التّ  في هذه الحالة، تستخدم األمّ على هذا الموضوع." 
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 اإلبداع
 

بنشاط معّين. للقيام ٍة فل كنتيجٍة إيجابيّ اًل لذكر زيادة إبداع الطّ ي  لوك أكثر م  ، كان الممارسون للسّ جميعها لوكاتلسّ افيما يتعّلق ب
ٍة إيجابيّ عف كنتيجٍة ل الّض لوك بمعدّ اًل إلى تقديم هذه اإلجابة من غير الممارسين للسّ ي  لوك أكثر م  وتحديًدا، كان الممارسون للسّ 

ضعًفا كنتيجٍة  1.2ل ٍة للغناء، وبمعدّ ضعًفا كنتيجٍة إيجابيّ  1.5ل ٍة للحديث، وبمعدّ ضعًفا كنتيجٍة إيجابيّ  1.7ل للقراءة، وبمعدّ 
 عب. للّ إيجابيةٍّ 

 
 فلاألمر والطّ  تقوية العالقة بين وليّ 

 
اًل إلى ذكر ي  لوك أكثر م  وكان الممارسون للسّ ، ئيسة الخمسةالرّ عّلم من أنشطة التّ  ة لكلٍّ عات اإليجابيّ بِ ُسئل أولياء األمور عن التّ 

ضعًفا، ولّلعب  1.6ل ضعًفا، وللغناء بمعدّ  2.4ل لوك بمعدّ ٍة للقراءة من غير الممارسين للسّ ٍة إيجابيّ ع  بِ ت  تحّسن عالقتهم بطفلهم ك  
 ضعًفا. 1.1ل بمعدّ 

 
 لوك؟ة: من يدعم السّ المعايير االجتماعيّ 

 
اًل إلى ي  لوك أكثر م  عب. وكان الممارسون للسّ قة بالقراءة واللّ ة في األسئلة المتعلّ أولياء األمور عن األعراف االجتماعيّ ُسئل 

اًل إلى اإلفادة بدعم ي  وأكثر م   ،ضعًفا 1.8ل لوك بمعدّ اإلفادة بدعم زوجاتهم/أزواجهّن للقراءة من غير الممارسين للسّ 
هاتهم اًل إلى اإلفادة بدعم أمّ ي  لوك أكثر م  ضعًفا. باإلضافة إلى ذلك، كان الممارسون للسّ  2.2ل زوجاتهم/أزواجهّن لّلعب بمعدّ 

 ضعًفا. 1.8ل هاتهم لّلعب بمعدّ اًل إلى اإلفادة بدعم أمّ ي  وأكثر م   ،ضعًفا 1.4ل لوك بمعدّ للقراءة من غير الممارسين للسّ 
 
؛ عب والقراءةقة باللّ لة بالمعايير االجتماعية المتعلّ ة المحتملة ذات الّص يموغرافيّ والدّ ة في العوامل االجتماعيّ  البحثيّ  الفريقُ  ر  ظ  ون  

ذين أفادوا بالقراءة ألطفالهم خالل الّ  ،ينوريّ % من أولياء األمور السّ 94.8و ،ين% من أولياء األمور األردنيّ 78.7يعتقد إذ 
ذين أفادوا بالقراءة ألطفالهم خالل % من اآلباء الّ 86ذلك. كما يشعر أّن زوجاتهم/أزواجهّن يدعمون  ،الثة الماضيةام الثّ األيّ 
هات أّن أزواجهّن يدعمون ذلك. ويعتقد % من األمّ 74.7الثة الماضية أّن زوجاتهم يدعمن ذلك، وفي المقابل تشعر ام الثّ األيّ 

الثة الماضية ام الثّ عب مع أطفالهم خالل األيّ ذين أفادوا باللّ ين الّ وريّ % من السّ 72.3و  ،ين% من أولياء األمور األردنيّ 80.4
الثة ام الثّ عب مع أطفالهم خالل األيّ ذين أفادوا باللّ % من اآلباء الّ 81.7بأّن زوجاتهم/أزواجهّن يدعمون ذلك. كما يشعر 

 هات بأّن أزواجهّن يدعمون ذلك.% من األمّ 78الماضية بأّن زوجاتهم يدعمن ذلك، وفي المقابل تشعر 
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 القراءة
 

% منهم 0.3الثة الماضية، وأفاد ام الثّ % فقط من جميع أولياء األمور المشاركين في المسح بالقراءة ألطفالهم خالل األيّ 6.3أفاد 
ر راسة عن أفكار أولياء األمو الت القراءة المنخفضة للغاية، استفسر فريق الدّ ظر إلى معدّ ة. وبالنّ ام العاديّ بالقراءة ألطفالهم في األيّ 

ركيز إّنهّن يروي ن هات المشاركات في مجموعات التّ ركيز، حيث قالت بعض األمّ حول "القراءة مع أطفالهم" في مجموعات التّ 
وم، وقال هار أو في وقت النّ ة( إّما أثناء النّ مدرسيّ  ها كتبٌ تي فهمنا أنّ ا )والّ ة أو يستخدمن كتب األشقاء األكبر سنًّ قصًصا شفهيّ 

 ذي يقرؤه مع طفله هو القرآن الكريم.يء الوحيد الّ ّن الشّ إطة المشاركة المتوسّ  أحد اآلباء من فئة
 

 فرص الحصول على الكتب
 

ال يستطيعون الحصول بسهولة على كتب  أّن العديد من أولياء األمور في األردنّ  ةٍ عامّ  وفًقا لبيانات المقابالت، يبدو بصورةٍ 
ركيز، ذكرت بعض ة شراء الكتب أو تنزيلها من اإلنترنت. وفي مجموعات التّ األمور بإمكانيّ ة من أولياء األطفال، حيث أفادت أقليّ 

هات أخريات عدم وجود مكتبة أو متجر كتب في ة، بينما ذكرت أمّ ماليّ  ألسبابٍ  الكتب على الحصولهات أّنهّن ال يستطعن األمّ 
عر المناسب لكتاب األطفال عالي ركيز على أّن السّ موعات التّ . وأجمع أولياء األمور من جميع مستويات المشاركة في مجالحيّ 

 .دينار أردنيّ  2-1الجودة يتراوح بين 
 

وفي المقابالت، أشار معظم أولياء األمور إلى أّنهم يعرفون أّن بإمكانهم تنزيل الكتب من اإلنترنت، في حين لم يعرف اآلخرون 
. ومع أّن القائم بالمقابلة سأل بشكل متكّرر ومحّدد عّما إذا كان بإمكان أولياء اشتراك إنترنت منزليّ  هم ال يملكون أو قالوا إنّ  ،ذلك

دين ما إذا كان تنزيل ؤال دائًما "نعم"، لكّننا لسنا متأكّ األمور تنزيل الكتب ألطفالهم من اإلنترنت، فقد كانت اإلجابة على هذا السّ 
؛ ر غير واضحةعّلم المبكّ ة في التّ لكترونيّ ة الكتب اإلكما أّن البحوث حول فاعليّ ، ة األسرا لغالبيّ حقًّ  امتاحً  االكتب من اإلنترنت خيارً 

ة البسيطة )كلمات قليلة غة العربيّ لتسهيل الحصول على الكتب المطبوعة عالية الجودة، المناسبة عمًرا، باللّ  ولذا نقترح إيجاد طرقٍ 
ذين قالوا إّنهم يعرفون أّن بإمكانهم تنزيل الكتب عن اإلنترنت، يوجد ن أولياء األمور الّ صفحة(، إن أمكن. وحّتى من بي في كلّ 

ركيز: طة في مجموعة التّ هات ذوات المشاركة المتوسّ من ال يستغّلون هذا الخيار بانتظام. باإلضافة إلى ذلك، قالت إحدى األمّ 
ما  عادةً ف ،ا من اإلنترنت، أمّ موعادًة األطفال يذهبون ويأتون بالكتاب لتقرئيه له ،ر أمامكمتوفّ أّنه الكتاب  اتيجابيّ إ "أظن أنّ 

فل إذا كان الكتاب بين يدي الطّ أّنه  له، أظنّ تقرئي جبرة أن ك مُ فل بالكتاب تشعرين أنّ الطّ  أتى وال تقرأ، لكن إذا األمّ  تتمّلص
 .ة أكثر"ويصبح لديه التزام ومحبّ  ،بعقله خُ رس  ي  سف
 

ا حول القدرة المتصّورة للحصول على الكتب باعتبارها عائًقا سؤااًل رئيسً  يّ ن قسم استبيان تحليل العوائق في المسح الكمّ وتضمّ 
لوك( الثة الماضية )غير الممارسين للسّ ام الثّ ذين لم يقرؤوا مع أطفالهم خالل األيّ ا للقراءة مع أطفالهم. وكان أولياء األمور الّ رئيسً 

ألن يجدوا صعوبًة بالغًة في الحصول على عدٍد كاٍف من الكتب المناسبة  ضعًفا 2.1ل لوك بمعدّ الممارسين للسّ أكثر مياًل من 
الثة ام الثّ ذين قرؤوا مع أطفالهم خالل األيّ يوم. باإلضافة إلى ذلك، كان أولياء األمور الّ  فل المحّدد حّتى يقرؤوها معه كلّ لسّن الطّ 
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ة يّ ة العامّ غة العربيّ اًل من غير الممارسين للسلوك لتقدير فرص الحصول على كتٍب باللّ ي  أكثر م   لوك(الماضية )الممارسون للسّ 
 ضعًفا(. 1.2ل كلفة )بمعدّ ضعًفا( وكتٍب منخفضة التّ  2.4ل )بمعدّ 

 
 اعدم توافر كتب األطفال عالية الجودة المناسبة عمريًّ 

 
وما إذا كانت  ،تي تستطيع األسر الحصول عليهاعن جودة كتب األطفال الّ  بناًء على بيانات المقابالت، تساءل الفريق البحثيّ 

ا وممتعة وعالية الجودة )انظر سلوكات تي يقرؤها أولياء األمور ألطفالهم )أو يتصّورون قراءتها ألطفالهم( مناسبة عمريًّ الكتب الّ 
فل بعض أولياء األمور إّنهم يتلون القرآن الكريم على الطّ ياق، قال القراءة لمزيٍد من المعلومات حول هذه المسألة(. وفي هذا السّ 

 ظون أطفالهم آياٍت من القرآن الكريم.فِّ ح  أّنهم يُ  إلى المحّدد، وأشار العديد من أولياء األمور
 

اإلنترنت، قد ال المكتبات أو )في الغالب( عبر من أّن الكتب المتاحة لألسر، سواء من متاجر الكتب أو  البحثيّ  الفريقُ  ض  وافتر  
غة ول واللّ فل من حيث الطّ ا )مناسبة لعمر الطّ مناسبة عمريًّ  :تكون ذات جودة عالية، علًما أّننا ُنعّرف "الجودة العالية" على أّنها

صة من نتائج هذه الفرضيات من االستنتاجات المستخل   وضع الفريق البحثيّ إذ ابة؛ وتحتوي على صور جذّ  ،وممتعة ،والموضوع(
 ،ااء األكبر سنًّ ة لألشقّ تي كانت متاحة، ذكروا الكتب المدرسيّ تي قرؤوها أو الّ نات المقابالت: عندما وصف اآلباء الكتب الّ بيا

 رة.فولة المبكّ غار في سنوات الطّ تي ال تستهدف األطفال الّص وغيرها من الكتب األخرى الّ  ،والقرآن الكريم
 

ة؛ فمع أّن بعض األطفال قد يّ ة والعامّ سميّ ة الرّ لغة العربيّ في القراءة باالختالفات بين الّ ر اهتمام األطفال وافترضنا كذلك أن يتأثّ 
لغة ة الفصيحة( أكثر صعوبًة، إاّل أّن الحصول على الكتب المكتوبة بالّ غة العربيّ ة )"الفصحى" أو اللّ سميّ ة الرّ غة العربيّ يجدون اللّ 

 أمر واحد على األقلّ  ة الفصيحة في المدرسة. وقد ذكر وليّ غة العربيّ ة ستكون باللّ راسيّ لدّ ا ألّن الموادّ  ؛لهم ة الفصيحة مهم  العربيّ 
 هجة المستخدمة في الكتب المتاحة لهم لم تُكن مناسبًة لطفله.ة أّن اللّ وعيّ أثناء المقابالت النّ 

 
 فل"عناد" الطّ 

 
لوكات تارًة فيما يتعّلق بسلوكات القراءة، وتارًة فيما يتعّلق بالسّ  وذلك. ذكر العديد من المشاركين في المقابالت أّن أطفالهم "عنيدون"

 ح" و"عنيد" في معظم الحاالت.نِ األخرى، مستخدمين كلمتي  "تِ 
  

ذين لوك، وخصوًصا ألولياء األمور الّ عّلم أثناء حملة تغيير السّ ة تسويق سلوكات القراءة والتّ فكير في كيفيّ ما يكون مفيًدا التّ وربّ 
ظر في تعريفهم للقراءة؛ من المهم ألولياء األمور إعادة النّ ؛ فعّلم في المنزلتقدون أّن "عناد" أطفالهم يمنعهم من القراءة أو التّ يع

العديد من األطفال ف ،األمر الكتاب من الغالف إلى الغالف شهًرا ال تعني أن يقرأ وليّ  18 واذين لم يتجاوز القراءة لألطفال الّ  ألنّ 
سيفقدون اهتمامهم. عوًضا عن ذلك، يمكن أن تنطوي القراءة على اإلشارة إلى األشكال واأللوان، وشرح معاني الصور، غار الّص 

 فل.ًة للطّ شاط أكثر جاذبيّ وت، لجعل النّ وتغيير نبرة الّص 
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 كنولوجياالتّ 
 

د  عافي بعض األحيان،  مفيدةً كنولوجيا ُتعّد من المثير لالهتمام أّن التّ  % من أولياء األمور 6في أحياٍن أخرى: لقد أفاد ئًقا فيما ُتع 
% من 12ة، وأفاد أو كتب صوتيّ  ذين ال يقرؤون عادًة ألطفالهم بأّن احتمال قراءتهم ألطفالهم سيزداد إذا كان لديهم هاتف ذكيّ الّ 

 ة.ة إلكترونيّ ون عادًة مع أطفالهم بأّنهم سيفعلون ذلك إذا كانت لديهم أجهز ذين ال يغنّ أولياء األمور الّ 
 

 اقةوالطّ  فسيّ غط النّ الّض 
 

و"راحة البال" في قدرة أولياء  فسيّ غط النّ ذي يلعبه الّض ور المهم الّ عن الدّ  تي سبقت المسح الوطنيّ ة الّ وعيّ كشفت المقابالت النّ 
أفاد إذ  ؛د على هذا االستنتاجعّلم مع أطفالهم. وجاء استبيان تحليل العوائق ليؤكّ األمور المتصّورة على المشاركة في أنشطة التّ 

غط أو الّض  ،ذين يقرؤون ألطفالهم/ مع أطفالهم أّن ذلك غالًبا ما يكون صعًبا بسبب عدم راحة البالالعديد من أولياء األمور الّ 
بصفته عائًقا ة البال راح /فسيّ غط النّ اًل إلى ِذكر الّض ي  لوك أكثر م  اقة الكافية. وكان الممارسون للسّ أو عدم امتالكهم الطّ  ،فسيّ النّ 

اقة اًل إلى ِذكر عدم امتالك الطّ ي  لوك أكثر م  . كما كان الممارسون للسّ ضعًفا 3.6ل لوك بمعدّ للقراءة من غير الممارسين للسّ 
ألّن أولياء األمور  ؛ةٍة خاّص تائج بأهميّ ضعًفا. وتّتسم هذه النّ  1.3ل لوك بمعدّ للقراءة من غير الممارسين للسّ بصفتها عائًقا الكافية 

إلى إضافًة لوك. اقة الكافية، لكّنهم مع ذلك أفادوا بممارسة السّ لة في عدم راحة البال وعدم امتالك الطّ عوبات المتمثّ وا الّص رُ ك  ذ  
ر وتّ هات ذوات المشاركة العالية أثناء المقابالت إلى أّن القراءة مع أطفالهّن تساعدهّن في تخفيف التّ ذلك، أشارت بعض األمّ 
 ًدا.فولة مجدّ ة عن طريق عيش إثارة الطّ ونسيان المشكالت الحياتيّ 

 
ركيز، وكانت اإلجابات متشابهة ذي يشعر به أولياء األمور في مجموعات التّ الّ  فسيّ غط النّ ثّم تعّمقنا في البحث عن أسباب الّض 

هات ذوات المشاركة العالية األسباب ( ذكرت األمّ 1ة. لكّنها كانت مختلفة بين فئات المشاركة المختلف ،ضمن فئات المشاركة ذاتها
ة بشأن واغل الماليّ الشّ و تحقيق التوازن بين دراسة الماجستير وتربية األطفال، و التالية: تحقيق التوازن بين العمل وتربية األطفال، 

( ذكرت 3وبيئة العمل.  ،الية: ساعات العملاآلباء ذوو المشاركة العالية األسباب التّ  ر  ك  ( ذ  2تي يطلبها الطفل. شراء األلعاب الّ 
عليم عن ا أثناء التّ تدريس األطفال األكبر سنًّ و جائحة كورونا، و الية: ضغط العمل، طة األسباب التّ هات ذوات المشاركة المتوسّ األمّ 

األزواج بعيًدا، وعيش ة بعيًدا، األسرة الممتدّ وعيش عدم وجود أنشطة بسبب الجائحة، و وجيهي، ُبعد/ تدريس األبناء المتحانات التّ 
هات ذوات المشاركة المنخفضة األسباب ( ذكرت األمّ 4عّلم في المنزل. التّ بفل المحّدد الطّ  وعدم رغبةة/ المال، روف الماليّ الظّ و 

اركة المنخفضة ( ذكر اآلباء ذوو المش5. هنيّ اإلرهاق الذّ و عدد األطفال، و الوقت، و ضغط العمل، و األزواج بعيًدا، عيش الية: التّ 
ضغط و وجيهي، ا المتحانات التّ تدريس األبناء األكبر سنًّ و عليم عن ُبعد، ا أثناء التّ الية: تدريس األطفال األكبر سنًّ األسباب التّ 

 اقة.الطّ و الحياة، و ، هنيّ اإلرهاق الذّ و عدد األطفال، و الوقت، و ة/ المال، روف الماليّ الظّ و العمل، 
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 الوقت
 

اًل من الممارسين ي  لوك( أكثر م  الثة الماضية )غير الممارسين للسّ ام الثّ ذين لم يقرؤوا ألطفالهم خالل األيّ األمور الّ كان أولياء 
ذي ُيمكنهم فيه أداء واجباتهم ألّن ذلك يستنزف الوقت الّ  ؛ضعًفا للقول إّنهم يجدون صعوبًة في القراءة ألطفالهم 2.3ل لوك بمعدّ للسّ 

اًل من ي  لوك( أكثر م  الثة الماضية )الممارسون للسّ ام الثّ وا ألطفالهم خالل األيّ ؤ ذين قر ل، كان أولياء األمور الّ األخرى. وفي المقاب
من الوقت لذلك خالل اليوم،  اسعً ألّن لديهم متّ  ؛هل القراءة ألطفالهمضعًفا للقول إّنه من السّ  2.1ل لوك بمعدّ غير الممارسين للسّ 

فون وقت ممتع. وكان أولياء األمور الموظّ بأّنه ذي يقضونه في القراءة مًعا بثالثة أضعاف لوصف الوقت الّ اًل ي  وكانوا أكثر م  
الثة الماضية متساوين تقريًبا في احتمال ذكر عدم امتالك الوقت الكافي ام الثّ ذين لم يقرؤوا ألطفالهم خالل األيّ فين الّ وغير الموظّ 

ون بأّنهم ال يملكون الوقت للقراءة لُ ذين يعم  لوك الّ % من غير الممارسين للسّ 34.1فالهم: أفاد يحول دون القراءة ألطبصفته عائًقا 
 ذين ال يعملون بأّنهم ال يملكون الوقت للقراءة ألطفالهم.لوك الّ % من غير الممارسين للسّ 31.5ألطفالهم، وأفاد 

 
 31الجدول 

القراءة حسب لّسلوكات أو دوافع بصفته عوائق تبطة بامتالك الوقت الكافي رات المر وا المتغيّ رُ ك  ذين ذ  نسبة أولياء األمور الّ 
  وحجم األسرةالّسلوكات ممارسة/ عدم ممارسة 

 
 عدد أفراد األسرة 

3 4 5 6 7 8 9 
الممارسون 

 للّسلوك
 ما اّلذي يساعدك على القراءة؟

بعض الوقت خالل اليوم  كوني لديّ 
 يللقراءة مع طفل

59.1 64.2 59.3 6.5 40.2 17.4 41.9 

 ما اّلذي يجعل القراءة صعبة ؟
ميل أطفالي اآلخرين إلى مقاطعتنا أو 

 ايريدون اهتمامً 
0 15 1.2 1.5 23.2 0 78.6 

 57.8 33.4 31.3 58 83.3 69.3 34.6 إيجاد وقت متاح لقراءة الكتب مع طفلي
 76.9 15.9 72.7 71.1 56.7 23.2 1.7 انشغالي بأعمال المنزل األخرى 

غير 
الممارسين 

 للّسلوك

 ما اّلذي قد يساعدك على قراءة الكتب
قدر أكبر من الوقت المتاح  إذا كان لديّ 

 للقراءة مع طفلي
44.1 34.3 30.7 33.9 22.4 28.0 23.8 

 ما اّلذي قد يجعل القراءة صعبة ؟
قد يقاطعنا أطفالي اآلخرين أو يريدون 

 ااهتمامً 
0 3.2 6.7 7.4 12.8 5.5 35.8 

 29.8 35.8 35 32.2 29.5 31.1 22.5 إيجاد وقت متاح لقراءة الكتب مع طفلي
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 5.8 18.4 9.6 15.5 25.8 13.8 6.5 انشغالي بأعمال المنزل األخرى 
 

 فلتهدئة الطّ 
 

ذين قرؤوا ألطفالهم أكثر مياًل شاط، وكان أولياء األمور الّ ُسئل أولياء األمور في أسئلة القراءة عّما يساعدهم على ممارسة النّ 
 فل.ذين لم يقرؤوا ألطفالهم لإلشارة إلى أّن القراءة تساعد في تهدئة الطّ عف من أولئك الّ ل الّض بمعدّ 

 
 ةعليميّ عليم والفرص التّ تقدير التّ 

 
عليم. وعندما ُسئلوا عن آمالهم يقّدرون التّ  ابقة أّن أولياء األمور في األردنّ راسات السّ راسة والدّ ة من هذه الدّ ة المشتقّ ظهر األدلّ تُ 

ا. د/ أن يكون ذكيًّ فل المحّدد على تعليٍم جيّ % من أولياء األمور أّنهم يرغبون في أن يحصل الطّ 81.7ة ألطفالهم، ذكر المستقبليّ 
 وكات معّينة ُيشّكل حافًزا، على األقلّ ة لسلعليميّ وتشير إلى أّن اإليمان بالقيمة التّ  ،د ذلككما أّن نتائج استبيان تحليل العوائق تؤكّ 

ذين أفادوا بالقراءة ألطفالهم عّلم مع أطفالهم. على سبيل المثال، كان أولياء األمور الّ ذين يشاركون في أنشطة التّ ألولياء األمور الّ 
القراءة  لعلمهم بأنّ  ؛ألطفالهم سهلةً  ضعًفا لإلشارة إلى أّنهم يجدون القراءة 2.8ل اًل بمعدّ ي  الثة الماضية أكثر م  ام الثّ خالل األيّ 

 .فع مستقباًل ستعود على أطفالهم بالنّ 
 

 العدّ 
 

الثة الماضية. ووصفت إحدى ام الثّ فل المحّدد خالل األيّ % فقط من جميع أولياء األمور المستجيبين بالعّد مع الطّ 14.1أفاد 
وأحاول معها  ،"أحب أن تعدّ  الي:حو التّ عّدها مع ابنتها على النّ ركيز طريقة طة في مجموعة التّ هات ذوات المشاركة المتوسّ األمّ 

معي كم هؤالء، أو  وأحب أن تعدّ  ،الخضار تأتي وتبدأ بعدّ  ،أكون بالمطبخعندما من الواحد إلى العشرة أو فوق العشرة،  أن تعدّ 
 .ما هو هذا"

 
 المستقبليّ  عالقة العّد باألداء األكاديميّ 

 
فل المحّدد هو ات مع الطّ ياضيّ لة بالرّ تي تساعد أولياء األمور على ممارسة أنشطة العّد أو األنشطة ذات الّص إّن أبرز العوامل الّ 

تي اكتسبها ات )في المستقبل(. وتأتي ثانًيا الخبرة الّ ياضيّ ًدا في الرّ فل المحّدد على أن يصبح جيّ معرفتهم بأّنها سوف تساعد الطّ 
ا. ويشير ذلك إلى أّن فل المحّدد حاليًّ تي تساعدهم على العّد مع الطّ ا في صغرهم والّ األكبر سنًّ أولياء األمور من تدريس أطفالهم 

ا سبق لهم أن شهدوا تأثير هذا ّن بعضهم مّمن لديهم أطفال أكبر سنًّ إات، بل ياضيّ أولياء األمور يدركون فائدة أنشطة العّد أو الرّ 
 فل.للطّ  المستقبليّ  لوك على األداء األكاديميّ السّ 
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 الحديث
 

% من  21.2الثة الماضية، وأفاد ام الثّ فل المحّدد خالل األيّ % من جميع أولياء األمور المستجيبين بالحديث مع الطّ 18.6أفاد 
 .أولياء األمور بأّن الحديث مع أطفالهم جزٌء من يومهم العاديّ 

 
 الوقت

 
أّن وجود الوقت الكافي يساعدهم إلى ضعًفا لإلشارة  1.4ل اًل بمعدّ ي  أكثر م  ذين أفادوا بالحديث مع أطفالهم كان أولياء األمور الّ 

ذين لم يفيدوا بالحديث مع أطفالهم. ولم نِجد اختالفات ملحوظة بين اآلباء مقارنًة مع أولياء األمور الّ  ،على الحديث مع أطفالهم
 األمر. لوليّ  وع االجتماعيّ هات عند تحليل "الوقت الكافي" حسب النّ واألمّ 

 
 فل بنفسهتعزيز ثقة الطّ 

ًة فل بنفسه" ذكر بعض أولياء األمور "تعزيز ثقة الطّ  اًل من غير ي  لوك أكثر م  ة للحديث. وكان الممارسون للسّ إيجابيّ بصفته ت ِبع 
 ة.بعات اإليجابيّ ضعًفا لتقديم هذه اإلجابة عند سؤالهم عن التّ  1.7ل لوك بمعدّ الممارسين للسّ 

 
 ةعليميّ عليم والفرص التّ تقدير التّ 

 
عليم، كما أّن نتائج يقّدرون التّ  ابقة أّن أولياء األمور في األردنّ راسات السّ راسة والدّ ة من هذه الدّ ة المشتقّ ر األدلّ ظهِ كما ُذكر آنًفا، تُ 

ذين ل حافًزا. وكان أولياء األمور الّ ة لسلوكات معّينة ُيشكّ عليميّ د ذلك وتشير إلى أّن اإليمان بالقيمة التّ استبيان تحليل العوائق تؤكّ 
ة للحديث مع ضعًفا لالعتقاد بوجود تتائج إيجابيّ  1.7إلى  1.1اًل بما يتراوح من ي  ثت معه عن أشياء مختلفة" أكثر م  أجابوا "تحدّ 

ة عات اإليجابيّ بِ شملت هذه التّ الثة الماضية. و ام الثّ ذين لم يفيدوا بالحديث مع أطفالهم خالل األيّ مقارنة بأولياء األمور الّ  ،أطفالهم
 فس.وأن يصبح أكثر إبداًعا وسعادًة وثقًة بالنّ  ،فل كلمات جديدةتعّلم الطّ 

 
ذي األمر الّ  فل، بل أيًضا لوليّ عادة ليس فقط للطّ لوك على أّن الحديث يمكن أن يجلب السّ أكيد في حملة تغيير السّ كما يجب التّ 

 يرى البهجة في عيني  طفله.
 

 اقةوالطّ  فسيّ النّ غط الّض 
 

ضعًفا لِذكر راحة البال/ عدم  1.3ل اًل بمعدّ ي  الثة الماضية أكثر م  ام الثّ ثوا مع أطفالهم خالل األيّ ذين تحدّ كان أولياء األمور الّ 
بالحديث مع ذين لم يفيدوا مقارنًة بأولياء األمور الّ  ،على الحديث مع أطفالهم امساعدً بصفته عاماًل  فسيّ غط النّ عور بالّض الشّ 

 الثة الماضية.ام الثّ أطفالهم خالل األيّ 
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ر تي تجعلها تؤثّ عوبات واألسباب الّ غّلب على هذه الّص قّصي لمعرفة وسائل التّ ما يكون من المفيد إجراء المزيد من البحث والتّ وربّ 
تسهيل تفاعل أولياء  -لوكحملة تغيير السّ أثناء -أيًضا  لوك. وسيكون من المهمّ ذين يمارسون السّ بشكٍل أكبر على أولياء األمور الّ 

سبة إلى قلق أولياء األمور بشأن نجاح عنهم و"إراحة بالهم". وبالنّ  فسيّ غط النّ األمور مع أطفالهم، وإيجاد وسائل لتخفيف الّض 
اح. ويجب تنبيه أولياء جا حول إعداد األطفال للنّ أطفالهم في المدرسة، فُيمكن تخفيفه من خالل إسداء نصائح محّددة مناسبة عمريًّ 

 ا.ا حقًّ أصغر قلياًل أو أكبر قلياًل ليس مهمًّ  وأّن تحقيقها في سنِّ  ،طاتة عبارة عن متوسّ رات المعياريّ األمور إلى أّن هذه المؤشّ 
 

 الغناء
 

يِفد أحد من أولياء األمور الثة الماضية، ولم ام الثّ فل المحّدد خالل األيّ % من أولياء األمور المستجيبين بالغناء مع الطّ 14.9أفاد 
 .بأّن الغناء جزٌء من يومهم العاديّ 

 
 فلتهدئة الطّ 

 
أضعاف  5.1ل اًل بمعدّ ي  ذين غّنوا ألطفالهم أكثر م  ُسئل أولياء األمور عّما يساعدهم على الغناء ألطفالهم، وكان أولياء األمور الّ 

لوك هذه اإلجابة % من الممارسين للسّ 39فل )ذكر لإلشارة إلى أّن الغناء يساعد في تهدئة الطّ  ،وا ألطفالهمذين لم يغنّ من أولئك الّ 
 لوك(.% من غير الممارسين للسّ 6مقارنًة مع 

 
 الوقت

 
دهم وجود الوقت الكافي يساعإلى أّن ضعًفا لإلشارة  2.1ل اًل بمعدّ ي  ين أفادوا بالغناء مع أطفالهم أكثر م  كان أولياء األمور الذّ 

ذين لم يفيدوا بالغناء مع أطفالهم. وفي الوقت ذاته، كان أولياء األمور مقارنًة مع أولياء األمور الّ  ،على الغناء مع أطفالهم
راسة، لوك لإلشارة بأّن عليهم دعم أطفال آخرين في الدّ عف من أولئك غير الممارسين للسّ ل الّض اًل بمعدّ ي  لوك أكثر م  ن للسّ و الممارس

 قًتا قلياًل للغناء.ما يترك و 
 

 فل بنفسهتعزيز ثقة الطّ 
 

ة إيجابيّ بصفته ت ِبِعًة فل بنفسه" الثة األخيرة "تعزيز ثقة الطّ ام الثّ شاط خالل األيّ ذين لم يفيدوا بممارسة النّ ذكر بعض أولياء األمور الّ 
عات بِ ضعًفا لتقديم هذه اإلجابة عند سؤالهم عن التّ  1.3ل اًل بمعدّ ي  لوك أكثر م  للغناء. وكان أولياء األمور غير الممارسين للسّ 

 ة.اإليجابيّ 
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 عباللّ 
 

عب مع % من المستجيبين باللّ 61أفاد ؛ إذ عب مع أطفالهمذكره أولياء األمور على اإلطالق هو اللّ  كان أكثر نشاط تعليميّ 
 .من يومهم العاديّ  عب مًعا جزءٌ % بأّن اللّ 51.1الثة الماضية، وأفاد ام الثّ أطفالهم خالل األيّ 

 
 كنولوجياالتّ 
 

-عّلم ة إلى أّن بعض أولياء األمور أفادوا بأّنهم غير قادرين على ممارسة أنشطة التّ وعيّ ؤى المستمدة من المقابالت النّ تشير الرّ 
كان أكثر شيوًعا بين ذي "، والّ واصل االجتماعيّ ألّنهم ال يستطيعون "إبعادهم عن اإلنترنت ووسائل التّ  ؛مع أطفالهم -عبمثل اللّ 

ة من مصادر أخرى تشير أيًضا إلى أّن بعض أولياء األمور يجدون انية فما فوق. كما توجد رؤًى مستمدّ األطفال في سّن الثّ 
يمكن  واصل االجتماعيّ د أّن اإلنترنت ووسائل التّ ، ما يؤكّ واصل االجتماعيّ صعوبًة في إبعاد أطفالهم عن اإلنترنت ووسائل التّ 

. وفي الوقت نفسه، أفاد آباء آخرون باستخدام فاعليّ عب التّ عّلم مثل القراءة أو اللّ ن عائًقا لمشاركة األطفال في أنشطة التّ أن تكو 
ه يمكن ة. من الواضح أنّ تعليميّ بصفتها أدوات ال / الجوّ  وحيّ كنولوجيا مثل مقاطع فيديو على يوتيوب وألعاب الكمبيوتر اللّ التّ 
 روف.األمر والظّ  فل ووليّ لمشاركة الوالدين، حسب الطّ على أّنها عائق ها عامل مساند وأحياًنا كنولوجيا على أنّ ظر إلى التّ النّ 
 

 فل بنفسهتعزيز ثقة الطّ 
 

ة جابيّ إيبصفته ت ِبعًة فل بنفسه" الثة األخيرة "تعزيز ثقة الطّ ام الثّ شاط خالل األيّ ذين لم يفيدوا بممارسة النّ ذكر بعض أولياء األمور الّ 
بعات ضعًفا لتقديم هذه اإلجابة عند سؤالهم عن التّ  1.2ل اًل بمعدّ ي  لوك أكثر م  للغناء. وكان أولياء األمور غير الممارسين للسّ 

 ة.اإليجابيّ 
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 االنحراف اإليجابيّ 
 

المنحرفين "أيًضا وصف  البحثيّ باين في درجات المشاركة، حاول الفريق جاهات بشكٍل عاٍم من أجل تفسير التّ إلى تحديد االتّ  إضافةً 
طة ة متوسّ قوا درجات مشاركا هم عبارة عن أفراد حقّ (. هؤالء المنحرفون إيجابيًّ Pascale, Sternin & Sternin ,2010ا" )إيجابيًّ 

 ة.يموغرافيّ ة والدّ عنا أن تكون منخفضة في ضوء خصائصهم االجتماعيّ أو عالية، مع أّننا توقّ 
 

عاًما،  44و  33الية: ذكر، يتراوح سّنه بين ذين تنطبق عليهم الخصائص التّ جال الّ ا، اخترنا الرّ المنحرفين إيجابيًّ ولتحديد اآلباء 
أو يقع  ،في المدرسة ة )توجيهي( أو أقلّ ة العامّ انويّ مال أو الوسط، حاصل على شهادة الثّ ة في إقليم الشّ مقيم في منطقة حضريّ 

نخفضة (. ترتبط هذه الخصائص باآلباء ذوي المشاركة المة ممتلكات أو أقلّ متلكات األسرة )ستّ ب معي ن في مركّ ي  في أدنى ُرب  
% من 14.9ذين تنطبق عليهم هذه المعايير ع أن يكون تفاعلهم منخفًضا". وشّكل اآلباء الّ طلق عليهم تسمية "اآلباء المتوقّ ونُ 

نخفضة، ع أن يكون تفاعلهم منخفًضا وقعوا في فئة المشاركة المتوقّ % من اآلباء الم21.3ة. وُيشار إلى أّن نة اإلجماليّ العيّ 
راف وا في تحليل االنحمُ طة لكّنهم لم ُيستخد  % في فئة المشاركة المتوسّ 69.6% وقعوا في فئة المشاركة العالية )وقع 9.1و

 (.اإليجابيّ 
 

الية: مقيمة تي تنطبق عليهّن الخصائص التّ ساء الالّ لنّ ، اخترنا اتي وقعن تحت تصنيف االنحراف اإليجابيّ هات الاّل ولتحديد األمّ 
هات ذوات المشاركة باألمّ  جميعها ترتبط هذه الخصائص . 13ة منزلة أو ربّ مال، على أن تكون مقيمة في منطقة ريفيّ في إقليم الشّ 

تي تنطبق عليهّن هذه هات الاّل ع أن يكون تفاعلهّن منخفًضا". وشّكلت األمّ هات المتوقّ ونطلق عليهّن تسمية "األمّ  ،المنخفضة
ع أن يكون تفاعلهّن منخفًضا وقعن في فئة هات المتوقّ % من األمّ 12.5ة. وُيشار إلى أّن نة اإلجماليّ % من العيّ 14.4المعايير 

 % في فئة المشاركة العالية.3.2طة، و % في فئة المشاركة المتوسّ 84.2المشاركة المنخفضة، و 
 
ن هم من وبحثنا عمّ  ،ة المرتبطة بالمشاركة المنخفضةيموغرافيّ ة والدّ واآلباء ذوي الخصائص االجتماعيّ هات نظرنا إلى األمّ  ثمّ 

يهم الخصائص ذين تنطبق علطة أو العالية. ومن بين أولئك، نظرنا إلى أولياء األمور ذوي المشاركة العالية الّ ذوي المشاركة المتوسّ 
المقترحة من  ئيسةة الرّ لوكيّ من المحّددات السّ  لرؤية ما إذا كان أيّ  ؛لمشاركة المنخفضةة المرتبطة بايموغرافيّ ة والدّ االجتماعيّ 

 عات.ذي فاق التوقّ بب وراء مستوى المشاركة الّ استبيان تحليل العوائق قادًرا على تفسير السّ 
 

  

                                                 
13
مالت أكثر بما أن  جميع األمهات تقريبًا ربات منزل، كانت غالبية األمهات ذوات المشاركة المنخفضة ربات منزل أيًضا. وفي حين كانت األمهات العا 

نخفضة" لنستطيع مياًل نسبيًا إلى المشاركة المنخفضة، اخترنا هنا األمهات ذوات المشاركة المنخفضة لزيادة حجم عينة األمهات "ذوات التوقعات الم

 العثور على أمهات يقعن تحت تصنيف االنحراف اإليجابي.
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 تي وقعن تحت تصنيف االنحراف اإليجابيّ هات الاّل األمّ 
 

ن  الاّل  ،يكون تفاعلهّن منخفًضا ع أنهات المتوقّ فيما يخّص األمّ  الية وكّن في الواقع من ذوات المشاركة التّ الّسلوكات تي مارس 
 :العاليةأو  طةالمتوسّ 

 
ن   طةالمتوسّ تي وقعن في فئة المشاركة الاّل  ،ع أن يكون تفاعلهّن منخفًضاهات المتوقّ األمّ  ● مع أطفالهّن:  الغناءومارس 

 فل.ئ الطّ % بأّنهّن يعتقدن أّن الغناء يهدّ 50.8أفادت 
ن   العاليةتي وقعن في فئة المشاركة الاّل  ،ع أن يكون تفاعلهّن منخفًضاهات المتوقّ األمّ  ● مع أطفالهّن: أفادت  عباللّ ومارس 

هات % من األمّ 86.4إلى ذلك، أفادت % بأّنهّن يعتقدن أّن أزواجهّن يدعمون فكرة لعبهّن مع أطفالهّن. باإلضافة 100
ن  اللّ الالّ  طةالمتوسّ ذوات المشاركة   عب مع أطفالهّن بأّنهّن يعتقدن أّن أزواجهّن يدعمون فكرة لعبهّن مع أطفالهّن.تي مارس 

ن   العاليةتي وقعن في فئة المشاركة الاّل  ،ع أن يكون تفاعلهّن منخفًضاهات المتوقّ األمّ  ● مع أطفالهّن: أفادت  العدّ ومارس 
ات. باإلضافة إلى ذلك، ياضيّ دين في الرّ في أن ُيصبحوا جيّ أطفالهّن % بأّنهّن يعتقدن أّن العّد سوف يساعد 92.7
ن   العاليةتي وقعن في فئة المشاركة الاّل  ،ع أن يكون تفاعلهّن منخفًضاهات المتوقّ % من األمّ 100أفادت   العدّ ومارس 

 ات.ياضيّ فل في الرّ عتقدن أّن العّد سوف يساعد في تحسين مهارات الطّ مع أطفالهّن بأّنهّن ي
 

هات ذوات المشاركة المنخفضة )ونقلهّن تي من شأنها أن تساعد في زيادة مشاركة األمّ سائل المحتملة الّ ة إلى أّن الرّ تشير هذه األدلّ 
طريقة رائعة لتهدئة األطفال، وأّن أزواجهّن قد يدعمون فكرة طة أو العالية( يمكن أن  تتضّمن أّن الغناء إلى فئة المشاركة المتوسّ 

 ات مستقباًل.ياضيّ فل بنجاحه في الرّ تي تربط العّد مع الطّ سائل الّ ة مع أطفالهّن، فضاًل عن الرّ عليميّ مشاركتهّن في األنشطة التّ 
 

 ذين وقعوا تحت تصنيف االنحراف اإليجابيّ الّ  اآلباء
 

الية وكانوا في الواقع من ذوي المشاركة لوكات التّ ذين مارسوا السّ الّ  ،ع أن يكون تفاعلهم منخفًضاكانت نتائج اآلباء المتوقّ 
 :هاتشبيهًة للغاية بنتائج األمّ  ،العالية

 
% 100مع أطفالهم: أفاد  القراءةومارسوا العالية ذين وقعوا في فئة المشاركة الّ  ،ع أن يكون تفاعلهم منخفًضااآلباء المتوقّ  ●

 دة لقضاء الوقت مع أطفالهم.بأّنهم يعتقدون أّن القراءة طريقة جيّ 
% 71.8مع أطفالهم: أفاد  الغناءومارسوا العالية ذين وقعوا في فئة المشاركة الّ  ،ع أن يكون تفاعلهم منخفًضااآلباء المتوقّ  ●

 فل.ئ الطّ بأّنهم يعتقدون أّن الغناء يهدّ 
% 83.8مع أطفالهم: أفاد  عباللّ ومارسوا العالية ذين وقعوا في فئة المشاركة الّ  ،ع أن يكون تفاعلهم منخفًضااآلباء المتوقّ  ●

 بأّنهم يعتقدون أّن زوجاتهم يدعمن فكرة لعبهم مع أطفالهم.
% 79.7مع أطفالهم: أفاد  العدّ ومارسوا العالية ذين وقعوا في فئة المشاركة الّ ، ع أن يكون تفاعلهم منخفًضااآلباء المتوقّ  ●

 ات.ياضيّ فل في الرّ بأّنهم يعتقدون أّن العّد سوف يساعد في تحسين مهارات الطّ 
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هات ونقلهم من فئة المشاركة المنخفضة من شأنها أن تساعد في زيادة مشاركة اآلباء واألمّ  نفسها سائلة إلى أّن الرّ تشير هذه األدلّ 

دة لقضاء أوقات ممتعة مع أطفالهم، وأّن الغناء سائل أّن القراءة طريقة جيّ تتضّمن هذه الرّ  طة أو العالية. ويمكن أنإلى المتوسّ 
وجة، وج/ الزّ سالة أن تستهدف الزّ عب مع أطفالهم سوف يسّر أزواجهّن/زوجاتهم )أو يمكن للرّ اقة، وأّن اللّ طريقة رائعة لتفريغ الطّ 

تي تربط العّد سائل الّ لزوِجك عندما يلعب مع أطفالكما"(، فضاًل عن الرّ عبير عن تقديرك على سبيل المثال: "احرصي على التّ 
 ات مستقباًل.ياضيّ مًعا بنجاح األطفال في الرّ 
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مثال: المعلومات ما القضايا اّلتي ينبغي استهدافها في الحمالت الموّجهة ألولياء األمور؟ )على سبيل ال: 7 السؤال البحثيّ 
 يكونوا على دراية بها، أو الّسلوكات اّلتي يجب تغييرها أو تعزيزها(اّلتي يجب على الوالدين أن 

 
ة من لوكيّ ة والسّ يموغرافيّ ة والدّ ة ألوجه االختالف بين أولياء األمور حسب الخصائص االجتماعيّ حليالت الوصفيّ إلى جانب التّ 

باين في درجات المشاركة المحّددات لتفسير التّ ال نوعي  ة نماذج تجمع بين كِ عدّ  ب المشاركة، وضع الفريق البحثيّ خالل مركّ 
ة ولياء األمور. بعبارة أخرى، بعد ضبط العوامل االجتماعيّ أل هةالموجّ  حمالتالبحيث يمكن أخذها باالعتبار في  ،بةالمركّ 

هات في لزيادة مشاركة اآلباء واألمّ ما هي المحّددات األكثر تأثيًرا الي: ؤال التّ لإلجابة عن السّ  ة، سعى الفريق البحثيّ يموغرافيّ والدّ 
ابتة والمرنة لمشاركة أولياء األمور، وتقترح عة من المحّددات الثّ ماذج أدناه مجموعة متنوّ تصف النّ  إعداد أطفالهم لتعّلم المهارات؟

 .14انية من هذا المشروع البحثيّ أثير على مستويات المشاركة في المرحلة الثّ سباًل للتّ 
 

 ةيموغرافيّ ة والدّ عيّ العوامل االجتما
 

انظر الجدول ة )يموغرافيّ ة والدّ تي ُتعزى إلى الخصائص االجتماعيّ بة الّ باين في درجات المشاركة المركّ بدايًة، نظرنا في حجم التّ 
باين في التّ  % من17ة تفّسر نحو يموغرافيّ ة والدّ لوك، حيث وجدنا أّن هذه العوامل االجتماعيّ ر بحملة تغيير السّ أدناه( ولن تتأثّ 

 وع االجتماعيّ لنّ ا :ة هياللة اإلحصائيّ ة الوحيدة ذات الدّ يموغرافيّ رات الدّ بة. ومن المثير لالهتمام أّن المؤشّ درجات المشاركة المركّ 
ع بط جميضخل المرتفع )مقارنًة بالمحدود(، عند ب دخل األسرة(، والدّ األمر، واإلقليم، وثروة األسرة )ُتقاس بواسطة مركّ  لوليّ 

 ة األخرى.يموغرافيّ ة والدّ العوامل االجتماعيّ 
 

 32الجدول 
  ةيموغرافيّ ة والدّ بة والعوامل االجتماعيّ االرتباط بين درجة المشاركة المركّ 

 
 β SE F أثيرالتّ 

 17.49 1.54 0.83 االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 11.28 0.35 *1.19 مستجيبة أنثى/أمّ 

 0.10 0.04 0.01 لفل األوّ الطّ العمر عند والدة 

 0.63 0.13 0.10 عدد األطفال اإلجماليّ 

 0.25 0.56 0.28 ةالجنسيّ 

 0.002 0.43 0.02 حّضرالتّ 
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 (.VIF<4ي بين المتغي رات المشمولة )دنا من عدم وجود تداخل خط  ماذج أدناه، تأك  قبل تحليل أيٍ من الن   
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 13.71 0.51 *1.88 إقليم الوسط

 8.37 1.01 *2.91 إقليم الجنوب

 5.64 0.08 *0.19 ب ممتلكات األسرةمركّ 

 1.46 0.38 0.45- خل الوسطىشريحة الدّ 

 4.06 0.90 *1.81 خل العلياشريحة الدّ 

 1.21 0.36 0.40- ابنة محّددة/ أنثى

 0.52 0.42 0.30 أعوام( 4-3فل المحّدد )سّن الطّ 

 2.21 0.34 0.51 أعوام فما فوق( 5فل المحّدد )سّن الطّ 
2R  ّ0.17 لالمعد 

* p<0.05 
 

 ت  ر  ة، فس  بصورة عامّ األمر. و  لوليّ  وع االجتماعيّ ة وفًقا للنّ يموغرافيّ والدّ ة تباينت االرتباطات بين المشاركة وهذه العوامل االجتماعيّ 
 %(.11%( مقارنًة باآلباء )17هات )باين في درجات مشاركة األمّ هذه العوامل نسبًة أعلى من التّ 

 
 ة ألطفالهمآمال أولياء األمور المستقبليّ 

 
االرتباطات  ياق، درس الفريق البحثيّ ألطفالهم دافًعا محتماًل للمشاركة. وفي هذا السّ ة يمكن أن تكون آمال أولياء األمور المستقبليّ 

أشياء مختلفة  في الي: يرغب أولياء األمورؤال التّ بين درجات مشاركة أولياء األمور وثالث من أكثر اإلجابات شيوًعا عن السّ 
د/ أن عليم الجيّ ة، التّ جاح في الحياة العمليّ فل المحّدد[؟ النّ لـ]اسم الطّ تي ترغبها في الحياة ألطفالهم في الحياة. ما أهم األمور الّ 

(. 15ابقموذج السّ ة من النّ ة وديموغرافيّ ة )عند ضبط تسعة عوامل اجتماعيّ ًدا/ شخصيته قويّ ا، أن يكون شخًصا جيّ يكون ذكيًّ 
ة" فقط قّدموا مساهمة ًدا أو شخصيته قويّ كون شخًصا جيّ ذين أعربوا عن أملهم لطفلهم بأن "يتائج أّن أولياء األمور الّ وأظهرت النّ 

 سلبيّ ة. في الواقع، يوجد ارتباط يموغرافيّ ة والدّ بة تتعّدى العوامل االجتماعيّ ة في تباين درجات المشاركة المركّ ذات داللة إحصائيّ 
ا" ودرجات المشاركة، ما يعني أّن أن يكون ذكيًّ  /د عليم الجيّ ة" أو "التّ فل في الحياة العمليّ بين رغبة أولياء األمور في "نجاح الطّ 

ة إلى أّن آمال أولياء تيجة، تشير هذه األدلّ ط. في النّ ، في المتوسّ ذين لديهم هذا االعتقاد كانت أقلّ درجات مشاركة أولياء األمور الّ 
 ر.عّلم المبكّ ما تلعب دوًرا محدوًدا ال أكثر في تحفيز سلوكات التّ ة ألطفالهم ربّ األمور المستقبليّ 
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 33الجدول 
  فل المحّددة للطّ بة واآلمال المستقبليّ االرتباط بين درجة المشاركة المركّ 

 
  

 الّتأثير
 1الّنموذج 

 الّنجاح في الحياة العملّية
 2الّنموذج 

 الّنجاح في المدرسة
 3الّنموذج 

ا ا جّيد   أن يكون شخص 
Β SE F β SE F β SE F 

االنحدار  تقاطع خطّ 
 مع المحور العموديّ 

0.94 1.47 19.0
6 

1.09 1.51 17.4
0 

0.79 1.49 20.37 

12.4 0.33 *1.16 مستجيبة أنثى/أمّ 
6 

1.20* 0.36 11.1
3 

1.18* 0.36 10.62 

العمر عند والدة 
 لفل األوّ الطّ 

0.01 0.04 0.08 0.01 0.05 0.08 0.01 0.04 0.10 

عدد األطفال 
 اإلجماليّ 

0.09 0.13 0.56 0.11 0.13 0.67 0.10 0.13 0.58 

 0.38 0.54 0.33 0.36 0.56 0.34 0.21 0.58 0.26 ةالجنسيّ 

14.4 0.50 *1.90 إقليم الوسط
1 

1.89* 0.52 13.2
4 

1.83* 0.49 14.23 

 8.78 0.97 *2.88 8.43 1.01 *2.94 8.49 1.01 *2.96 إقليم الجنوب

ب ممتلكات مركّ 
  األسرة

0.20* 0.08 6.07 0.20* 0.08 5.80 0.19* 0.08 6.07 

خل شريحة الدّ 
 الوسطى

-0.46 0.37 1.59 -0.42 0.37 1.31 -0.47 0.38 1.57 

 3.56 0.93 1.75 4.44 0.87 *1.84 4.01 0.89 *1.77 خل العلياشريحة الدّ 

 1.26 0.36 0.40- 1.16 0.36 0.39- 1.24 0.36 0.40- ابنة محّددة/ أنثى

فل المحّدد سّن الطّ 
 أعوام( 3-4)

0.32 0.40 0.64 0.32 0.44 0.54 0.28 0.44 0.41 

فل المحّدد سّن الطّ 
 أعوام فما فوق( 5)

0.53 0.33 2.64 0.55 0.33 2.70 0.45 0.38 1.43 
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جاح في الحياة النّ 
 ةالعمليّ 

-0.22 0.30 0.52             

       1.18 0.37 0.40-       جاح في المدرسةالنّ 

شخًصا أن يكون 
 ًداجيّ 

            1.00* 0.50 3.99 

2R  ّ0.18 0.17 0.17 لالمعد 

* p<0.05 
ر بشكٍل ة تؤثّ تقبليّ هات واآلباء، ووجدنا أّن هذه اآلمال المسا بين األمّ تائج تختلف اختالًفا جوهريًّ درسنا أيًضا ما إذا كانت هذه النّ 

 باآلباء. هات مقارنةً بة لألمّ أكبر على درجات المشاركة المركّ 
 

 معرفة أولياء األمور بطرق تعليم الحروف
 

ومعرفة أولياء أمور األطفال بعمر سنتي ن فما فوق  ،ب لمشاركة أولياء األمورر المركّ العالقة بين درجة المؤشّ  درس الفريق البحثيّ 
بعة هي من إجابات أولياء رات السّ بطرق تعليم الحروف، حيث اخترنا سبع طرق لتعليم الحروف )انظر الجدول أدناه(. وهذه المتغيّ 

فل المحّدد[ على تعّلم الحروف؟" ي يمكنك بها مساعدة ]اسم الطّ رق التّ الي: "هل يمكنك تحديد بعض الطّ ؤال التّ األمور عن السّ 
ه(. وبصورة )انظر الجدول أدنا يّ ة باستخدام االنحدار الخطّ ة وديموغرافيّ خصائص اجتماعيّ  16موذج تضّمن ضبط تسععلًما أّن النّ 

 الية:تائج التّ رات األخرى( إلى النّ موذج )مع ضبط جميع المتغيّ ة، توّصلنا من خالل النّ عامّ 
 

 ،يفالحضر/الرّ ة، و ، والجنسيّ األمر، وعدد األطفال اإلجماليّ  لوليّ  وع االجتماعيّ ل، والنّ فل األوّ إّن العمر عند والدة الطّ  ●
 ة على درجات المشاركة عند ضبطرات ذات داللة إحصائيّ مؤشّ ليست د، فل المحدّ للطّ  وع االجتماعيّ خل، والنّ والدّ 

 رات األخرى.المتغيّ 
 مال.يرتبط العيش في الجنوب )ولكن ليس الوسط( بدرجات مشاركة أعلى من الشّ  ●
 كّلما زاد عدد ممتلكات األسرة، زادت درجة المشاركة. ●

 
ة رات االجتماعيّ بة، عند ضبط المتغيّ ة على درجات المشاركة المركّ إحصائيّ رات ذات داللة ُتعّد العديد من طرق تعليم الحروف مؤشّ 

ة تحليل توضيح كيفيّ و الحديث عن الحروف، و الحديث عن الكلمات المألوفة، و رق: الحفظ، ة أعاله. وتشمل هذه الطّ يموغرافيّ والدّ 
ات المذكورة لتعليم لالهتمام أّن االستراتيجيّ  ة تمثيل األصوات بالحروف. ومن المثيرتوضيح كيفيّ و األصوات في كلمات بسيطة، 

ة ألولياء األمور. ة على درجات المشاركة اإلجماليّ رات ذات داللة إحصائيّ الحروف باستخدام الكتب وقراءة القصص ليست مؤشّ 
ما يعني أّن تعريف  بة،في درجات المشاركة المركّ  باين اإلجماليّ % من التّ 52موذج يفّسر نحو وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا النّ 

                                                 
16
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 تنطبق فقط على أولياء أمور األطفال بعمر سنتْين فما فوق.
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ة غير يموغرافيّ ة والدّ ر على درجات مشاركتهم، مع ضبط العوامل االجتماعيّ أولياء األمور بطرق تعليم الحروف يمكن أن يؤثّ 
 غيير.القابلة للتّ 

 34الجدول 

 ةوديموغرافيّ ة بة وسبع طرق لتعليم الحروف، مع ضبط تسع خصائص اجتماعيّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ 

 β SE F أثيرالتّ 
 24.74 2.04 3.40 االنحدار مع المحور العموديّ تقاطع خط ّ 

 0.01 0.66 0.05- مستجيبة أنثى/أمّ 

 2.88 0.05 0.08- لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 1.06 0.12 0.12- عدد األطفال اإلجماليّ 

 0.54 0.50 0.37 ةالجنسيّ 

 0.43 0.43 0.28 حّضرالتّ 

 1.77 0.60 0.80 إقليم الوسط

 6.87 0.91 *2.38 إقليم الجنوب

 12.73 0.08 *0.28  ب ممتلكات األسرةمركّ 

 2.44 0.48 0.75- خل الوسطىشريحة الدّ 

 0.05 1.12 0.24- خل العلياشريحة الدّ 

 2.72 0.40 0.66- ابنة محّددة/ أنثى

 12.75 0.44 *1.56 الحفظ

 2.70 0.85 1.40 باستخدام الكتب

 15.73 0.45 *1.78 الكلمات المألوفة

 3.66 1.11 2.11 قراءة القصص

 14.15 0.70 *2.63 الحديث عن الحروف

 5.80 1.05 *2.52 ة تحليل األصوات في كلمات بسيطة توضيح كيفيّ 

 15.11 0.66 *2.56 ة تمثيل األصوات بالحروفتوضيح كيفيّ 
2R  ّ0.52 لالمعد   
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* p<0.05 

 %(.54هات )ٍة أعلى قلياًل من األمّ %( بدقّ 59موذج درجات مشاركة اآلباء )ع هذا النّ إلى ذلك، يتوقّ باإلضافة 
 

 رةات المبكّ ياضيّ معرفة أولياء األمور بطرق تعليم مفاهيم الرّ 
 

بعمر سنتي ن فما فوق ب لمشاركة أولياء األمور ومعرفة أولياء أمور األطفال ر المركّ العالقة بين درجة المؤشّ  درس الفريق البحثيّ 
رات الخمسة هي ات )انظر الجدول أدناه(. وهذه المتغيّ ياضيّ ات، حيث اخترنا خمس طرق لتعليم الرّ ياضيّ بطرق تعليم مفاهيم الرّ 

فل المحّدد[ تي يمكنك من خاللها مساعدة ]اسم الطّ رق الّ الي: "هل يمكنك ذكر بعض الطّ ؤال التّ من إجابات أولياء األمور عن السّ 
ة ة وديموغرافيّ خصائص اجتماعيّ  17موذج تضّمن ضبط تسعواألشكال؟" علًما أّن النّ  ،اتيّ والكمّ  ،واألحجام ،ي تعّلم األعدادف

رات األخرى( موذج )مع ضبط جميع المتغيّ ة، توّصلنا من خالل النّ )انظر الجدول أدناه(. وبصورة عامّ  يّ باستخدام االنحدار الخطّ 
 الية:تائج التّ إلى النّ 

 
يف، الحضر/الرّ ة، و ، والجنسيّ األمر، وعدد األطفال اإلجماليّ  لوليّ  وع االجتماعيّ ل، والنّ فل األوّ إّن العمر عند والدة الطّ  ●

 ة على درجات المشاركة عند ضبطرات ذات داللة إحصائيّ مؤشّ ليست فل المحّدد، للطّ  وع االجتماعيّ خل، والنّ والدّ 
 رات األخرى.المتغيّ 

 لكات األسرة، زادت درجة المشاركة.كّلما زاد عدد ممت ●
 

رات يّ بة، عند ضبط المتغة على درجات المشاركة المركّ رات ذات داللة إحصائيّ ات مؤشّ ياضيّ ُتعّد جميع طرق تعليم مفاهيم الرّ 
يث عن الحدرق على درجات المشاركة، باستثناء ة أعاله. كما ال يوجد فرق كبير في تأثير جميع الطّ يموغرافيّ ة والدّ االجتماعيّ 
ي درجات ف باين اإلجماليّ % من التّ 58موذج نحو تي كانت أكثرها تأثيًرا. عالوًة على ذلك، يفّسر هذا النّ ات الّ ياضيّ مسائل الرّ 

ألمور بطرق تعليم اغيير، ما يعني أّن تعريف أولياء ة غير القابلة للتّ يموغرافيّ ة والدّ بة عند ضبط العوامل االجتماعيّ المشاركة المركّ 
 ر على درجات مشاركتهم.ات يمكن أن يؤثّ ياضيّ مفاهيم الرّ 
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 تنطبق فقط على أولياء أمور األطفال بعمر سنتْين فما فوق.
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 35الجدول 

 ةة وديموغرافيّ ات، مع ضبط تسع خصائص اجتماعيّ ياضيّ بة وخمس طرق لتعليم الرّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ 

 β SE F أثيرالتّ 
 40.22 1.99 3.10 االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 0.20 0.51 0.23 أنثىمستجيبة /أمّ 

 2.60 0.04 0.07- لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 0.42 0.17 0.11- عدد األطفال اإلجماليّ 

 0.41 0.78 0.50 ةالجنسيّ 

 0.002 0.56 0.02- حّضرالتّ 

 1.19 1.00 1.09 إقليم الوسط

 2.29 0.94 1.43 إقليم الجنوب

 6.71 0.09 *0.24  ب ممتلكات األسرةمركّ 

 1.10 0.56 0.58- خل الوسطىشريحة الدّ 

 0.37 1.26 0.77- خل العلياشريحة الدّ 

 0.30 0.44 0.24- ابنة محّددة/ أنثى

 7.73 0.75 *2.07 اتياضيّ اإلشارة إلى الرّ 

 7.66 0.64 *1.78 اتياضيّ استخدام مصطلحات الرّ 

 11.97 0.75 *2.60 ة العدّ ا كيفيّ رح عمليًّ الشّ 

 8.94 1.80 *5.37 المسائل أساليب حلّ الحديث عن 

 18.64 0.43 *1.83 عبمن خالل اللّ 
2R  ّ0.58 لالمعد    

* p<0.05 

 قة تقريًبا.%( بنفس الدّ 61هات )%( واألمّ 63موذج درجات مشاركة اآلباء )ع هذا النّ باإلضافة إلى ذلك، يتوقّ 
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 ةوالعاطفيّ ة معرفة أولياء األمور بطرق تعليم المهارات االجتماعيّ 
 

ابعة فما ب لمشاركة أولياء األمور ومعرفة أولياء أمور األطفال في سّن الرّ ر المركّ العالقة بين درجة المؤشّ  درس الفريق البحثيّ 
ة )انظر الجدول ة والعاطفيّ طرق لتعليم المهارات االجتماعيّ  حيث اخترنا ستّ  ؛ةة والعاطفيّ فوق بطرق تعليم المهارات االجتماعيّ 

تي يمكنك من رق الّ الي: "هل يمكنك ذكر بعض الطّ ؤال التّ ة هي من إجابات أولياء األمور عن السّ تّ رات السّ ه(. وهذه المتغيّ أدنا
ة ة وديموغرافيّ خصائص اجتماعيّ  18موذج تضّمن ضبط تسعم في مشاعره؟" علًما أّن النّ فل المحّدد[ ليتحكّ خاللها مساعدة ]اسم الطّ 
رات األخرى( موذج )مع ضبط جميع المتغيّ ة، توّصلنا من خالل النّ )انظر الجدول أدناه(. وبصورة عامّ  يّ باستخدام االنحدار الخطّ 

 الية:تائج التّ إلى النّ 
 

يف، الحضر/الرّ ة، و ، والجنسيّ األمر، وعدد األطفال اإلجماليّ  لوليّ  وع االجتماعيّ ل، والنّ فل األوّ إّن العمر عند والدة الطّ  ●
مشاركة ة على درجات الرات ذات داللة إحصائيّ مؤشّ ليست فل المحّدد، للطّ  وع االجتماعيّ خل، والنّ وثروة األسرة، والدّ 
 رات األخرى.عند ضبط المتغيّ 

 مال.يرتبط العيش في الجنوب )ولكن ليس الوسط( بدرجات مشاركة أعلى من الشّ  ●
 

 ،ء الخياراتمكين من خالل إعطاوالتّ  ،وتحديد المشاعر ،ةة، وتحديًدا طرح األسئلة والعاطفيّ ُتعّد طرق تعليم المهارات االجتماعيّ 
ت رابة، عند ضبط المتغيّ ة على درجات المشاركة المركّ رات ذات داللة إحصائيّ وتوجيه األسئلة لألطفال لطرح أفكارهم، مؤشّ 

ة هم حول كيفيّ وتوجيه أسئلة لألطفال لطرح أفكار  ،فل من خالل إعطائه خياراتة أعاله. وُيعّد تمكين الطّ يموغرافيّ ة والدّ االجتماعيّ 
% 43ذج نحو مو ر هذا النّ فسِّ المساعدة في إدارة مشاعر اآلخرين أكثر المتغّيرات تأثيًرا على درجات المشاركة. عالوًة على ذلك، يُ 

ير، ما يعني أّن يّ ة غير القابلة للتغيّ يموغرافة والدّ بة عند ضبط العوامل االجتماعيّ في درجات المشاركة المركّ  باين اإلجماليّ من التّ 
تيجة ه النّ ر على درجات مشاركتهم. كما تنسجم هذة يمكن أن يؤثّ ة والعاطفيّ تعريف أولياء األمور بطرق تعليم المهارات االجتماعيّ 

قابالت مع نتائج الم -سبة إلى أولياء األمورة وتنشئة أطفال اجتماعّيين بالنّ خصيّ ة بناء الشّ تي ُتسّلط الضوء على أهميّ الّ -
ة االجتماعيّ  ة والمهاراتخصيّ حليالت األخرى لبيانات المسح أيًضا إلى أّن بناء الشّ ركيز. إضافًة إلى ذلك، تشير التّ ومجموعات التّ 

 أكثر ارتباًطا بسلوكات ومعتقدات المشاركة من بعض العوامل األخرى.تكون ما ربّ 
 

  

                                                 
18
ماذج ألن  هذه الن   ؛ةوالعاطفي   ةوالمهارات االجتماعي   ،اتياضي  ومفاهيم الر   ،قة بتعليم األطفال الحروفماذج المتعل  فل المحد د من الن  استبِعد عمر الط   

 ابعة فما فوق.تنطبق فقط على أولياء أمور األطفال في سن  الر  
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ة، مع ضبط تسع خصائص ة والعاطفيّ بة وخمس طرق لتعليم المهارات االجتماعيّ المشاركة المركّ االرتباطات بين درجة 
  ةة وديموغرافيّ اجتماعيّ 

 β SE F أثيرالتّ 
 14.15 2.22 4.35 االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 0.43 0.65 0.42 مستجيبة أنثى/أمّ 

 1.73 0.05 0.07- لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 0.21 0.12 0.05- عدد األطفال اإلجماليّ 

 1.65 0.69 0.88 ةالجنسيّ 

 0.004 0.47 0.03- حّضرالتّ 

 1.11 0.81 0.85 إقليم الوسط

 5.76 1.06 *2.55 إقليم الجنوب

 0.96 0.12 0.11  ب ممتلكات األسرةمركّ 

 1.85 0.68 0.92- خل الوسطىشريحة الدّ 

 0.01 1.00 0.07 خل العلياشريحة الدّ 

 0.003 0.54 0.03- ابنة محّددة/ أنثى

 7.52 0.60 *1.64 طرح األسئلة

 8.52 0.70 *2.05 تحديد المشاعر

 6.84 1.06 *2.76 مكين من خالل إعطاء الخياراتالتّ 

 1.55 0.90 1.12 رح العمليّ الشّ 

 7.34 0.99 *2.68 توجيه أسئلة لألطفال لطرح أفكارهم 

 1.91 1.08 1.49 أخذ نفس عميق
2R  ّ0.43 لالمعد   

* p<0.05 
 



 

 

  108 | الصفحة

 

تي تتضّمن سائل الّ %(، ما يشير إلى أّن الرّ 42ٍة أعلى قلياًل من اآلباء )%( بدقّ 49هات )موذج درجات مشاركة األمّ ع هذا النّ يتوقّ 
 ة.زيادة المشاركة اإلجماليّ هات، يمكن أن تسهم في ة ألولياء األمور، ال سّيما األمّ ة والعاطفيّ طرق تعليم المهارات االجتماعيّ 

 
 دوافع سلوكات القراءة

-4أو بين  6-2ذين تتراوح أعمارهم بين ا )الّ باين في درجات مشاركة أولياء أمور األطفال األكبر سنًّ ماذج أعاله التّ ح النّ توّض 
ذين تتراوح أعمارهم أمور األطفال الّ  ة لألطفال المحّددين )بما في ذلك أولياءماذج أدناه جميع الفئات العمريّ (، في حين تشمل النّ 6

أو العّد/ الحديث عن  ،لعبأو الّ  ،أو الغناء ،أو الحديث ،ر: القراءةعّلم المبكّ ذين أفادوا بممارسة بعض سلوكات التّ الّ  ،(2-0بين 
 الثة الماضية.ام الثّ ات، مع أطفالهم خالل األيّ ياضيّ الرّ 

ذين أفادوا بالقراءة ألطفالهم خالل تي ذكرها أولياء األمور الّ مختارة من العوامل الّ  ل االرتباطات بين مجموعةموذج األوّ يفحص النّ 
ذين لم يفيدوا بالقراءة ألطفالهم )غير الممارسين الت أعلى بكثير من أولئك الّ لوك( بمعدّ ام القليلة الماضية )الممارسون للسّ األيّ 
ة موذج، عند ضبط عشرة عوامل اجتماعيّ رات في هذا النّ دو أّن أبرز المتغيّ رات(. ويبالع على المتغيّ لوك( )انظر الجدول لالطّ للسّ 

عب القراءة فل، واالعتقاد بأّنه من الّص ة )انظر الجدول(، هي االعتقاد بأّن القراءة فرصة رائعة لقضاء الوقت مع الطّ وديموغرافيّ 
قد يدعمون فكرة قراءتهم ألطفالهم. ومن المثير لالهتمام م أصدقاءهفل نظًرا لالنشغال بأعمال المنزل األخرى، واالعتقاد بأّن للطّ 

عب عور بأّن من الّص لسلوك القراءة ترتبط بارتفاع درجات المشاركة، بما في ذلك الشّ بصفتها عوائق أّن بعض العوامل المصّنفة 
زم(، إاّل أّن فل أكثر من الاّل توّسع خيال الطّ وألّن قراءة الكتب قد ، األمر بأعمال المنزل األخرى  فل )نظًرا النشغال وليّ القراءة للطّ 

ة على درجات مشاركة أولياء األمور. عالوًة على ذلك، ُيعّد االعتقاد بأّن أصدقاء رات ذات داللة إحصائيّ هذه العوامل ليست مؤشّ 
درجات  بانخفاضفي الحقيقة ة، ويرتبط ًرا وذا داللة إحصائيّ قراءتهم ألطفالهم عاماًل مؤثّ كون أولياء األمور قد يدعمون فكرة 

ح أن تكون العوامل المرتبطة بإيجاد دة، ولكن من المرجّ تائج المتناقضة إلى أّن دوافع سلوك القراءة معقّ المشاركة. تشير هذه النّ 
ة ع مهمّ فل(، دوافالوقت )بما في ذلك وسط أعمال المنزل األخرى، ومعرفة أّن القراءة مًعا هي طريقة رائعة لقضاء الوقت مع الطّ 

 ات القراءة.لسلوكيّ 
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ة ات القراءة، مع ضبط عشر خصائص اجتماعيّ بة وسبعة دوافع وعوائق لسلوكيّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ 
  ةوديموغرافيّ 

 

 β SE F أثيرالتّ 
 36.69 3.79 6.08 االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 0.03 1.24 0.21 مستجيبة أنثى/أمّ 
 0.03 0.12 0.02 لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 1.19 0.36 0.40- عدد األطفال اإلجماليّ 
 1.26 2.09 2.35 ةالجنسيّ 

 0.29 1.62 0.88- حّضرالتّ 
 0.74 1.62 1.39 إقليم الوسط

 8.22 1.82 *5.21 إقليم الجنوب
 0.02 0.36 0.05  ب ممتلكات األسرةمركّ 

 0.79 1.28 1.13- الوسطىخل شريحة الدّ 
 2.14 2.95 4.33 خل العلياشريحة الدّ 

 2.77 0.87 1.45- ابنة محّددة/ أنثى
 0.07 1.32 0.34- أعوام 6إلى  4فل المحّدد من يتراوح عمر الطّ 

 5.51 1.50 *3.53 فل تي تساعد: قضاء الوقت مع الطّ من األشياء الّ 
 0.00 4.33 0.05 أمره القراءة له من وليّ  فلتي تساعد: أن يطلب الطّ من األشياء الّ 

 5.00 1.43 *3.19 أعمال المنزل تجعل األمر صعًبا
 1.72 2.56 3.36 اقة يجعل األمر صعًباالطّ  كوني ليس لديّ 

 1.27 1.85 2.08 خطر أن  يصبح طفلي منطوًيا
 3.85 1.48 2.90 زمخطر أن  يتوّسع خيال طفلي أكثر من الاّل 

 9.15 2.99 *9.05- الفكرة أصدقائي يدعمون 
2R  ّ0.61 لالمعد   

* p<0.05 
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% من 99موذج يفّسر للغاية أن  نجد أّن هذا النّ الاّلفت هات بشكل منفصل، كان من موذج لآلباء واألمّ عندما نظرنا إلى هذا النّ 

ما ُيعزى ذلك إلى أّن عدد هات. وربّ باين في درجات مشاركة األمّ % من التّ 59باين في درجات مشاركة اآلباء، بالمقارنة مع التّ 
ة على االرتباط الوثيق موذج عدًدا كبيًرا من المتغّيرات، مع أّن هناك أدلّ بينما يتضّمن النّ  ،اآلباء الذين يقرؤون ألطفالهم قليٌل للغاية

هات فقط ت نتائج األمّ (. وكانAlston-Abel & Beringer ,2018ة وأنشطة المشاركة األخرى )مثل بين أنشطة القراءة المنزليّ 
 ذين يقرؤون ألطفالهم.هات يشّكلن ثلثي  أولياء األمور الّ ما ُيعزى ذلك إلى أّن األمّ هات مًعا، وربّ ا إلى نتائج اآلباء واألمّ قريبًة جدًّ 

 

 ات الحديثدوافع سلوكيّ 

ث عن طريق سماع كالم حدّ األطفال التّ  ر، حيث يتعّلمعّلم المبكّ غار أحد أسهل وأهم سلوكات التّ ُيعّد الحديث مع األطفال الّص 
ذين ذي ذكر أولياء األمور الّ ل. ومن هذا المنطلق، درسنا تأثير العامل الوحيد الّ أولياء األمور وأفراد األسرة اآلخرين في المقام األوّ 

 ،ل الضعف(الت عالية )بمعدّ بمعدّ لوك الثة الماضية أّنه يساعدهم على ممارسة هذا السّ ام الثّ أفادوا بالحديث مع أطفالهم خالل األيّ 
األمر  الثة الماضية: يساعد الخروج من المنزل مًعا وليّ ام الثّ ذين لم يفيدوا بالحديث مع أطفالهم خالل األيّ مقارنًة بأولياء األمور الّ 

في درجات المشاركة،  باين% من التّ 47ذي يتضّمن هذا العامل، فّسر موذج الّ على الحديث مع طفله. وتجدر اإلشارة إلى أّن النّ 
طفيٍف في درجة المشاركة  بانخفاضة. ومن المفارقة، أّن هذا العامل كان مرتبًطا يموغرافيّ ة والدّ مع ضبط العوامل االجتماعيّ 

تي لّ سائل اتيجة، وهي ال تعطي جواًبا شافًيا عّما إذا كانت الرّ عب تفسير هذه النّ ة. من الّص ولم يُكن ذا داللة إحصائيّ  ،ةاإلجماليّ 
 ال.أو مفادها بأّن الخروج من المنزل برفقة أطفالهم يوّفر فرصًة مفيدًة للحديث مع أطفالهم ستسهم في زيادة مستوى المشاركة 
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 ةة وديموغرافيّ بة ودافع واحد لسلوك الحديث، مع ضبط عشر خصائص اجتماعيّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ 

 β SE F أثيرالتّ 
 12.32 3.15 3.22- االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 5.40 0.78 *1.82 مستجيبة أنثى/أمّ 

 0.55 0.07 0.05 لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 3.23 0.26 0.46 عدد األطفال اإلجماليّ 

 0.08 1.37 0.38 ةالجنسيّ 

 0.03 0.75 0.12 حّضرالتّ 

 9.16 0.79 *2.38 إقليم الوسط

 7.11 1.85 *4.92 إقليم الجنوب

 4.07 0.29 *0.59  ب ممتلكات األسرةمركّ 

 0.43 1.46 0.96- خل الوسطىشريحة الدّ 

 1.21 2.44 2.69 خل العلياشريحة الدّ 

 0.41 0.75 0.48 ابنة محّددة/ أنثى

 1.74 0.48 0.64- أعوام 6إلى  4فل المحّدد من يتراوح عمر الطّ 

 1.77 1.01 1.34- المنزل على الحديثيساعدنا الخروج من 
2R  ّ0.47 لالمعد   

* p<0.05 
 هات.% من درجات مشاركة األمّ 45و ،% من درجات مشاركة اآلباء55موذج يفّسر هذا النّ 
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 ات الغناءدوافع سلوكيّ 

الثة الماضية. وعلى غرار ام الثّ باإلضافة إلى الحديث مع أطفالهم، أفاد بعض أولياء األمور بالغناء مع أطفالهم خالل األيّ 
 الت ال تقلّ لوك( بمعدّ ن للسّ و ذين أفادوا بالغناء مع أطفالهم )الممارستي ذكرها أولياء األمور الّ موذجي ن أعاله، اخترنا العوامل الّ النّ 

ك( )انظر الجدول ذين لم يفيدوا بالغناء مع أطفالهم )غير الممارسين للسلو تي ذكرها اآلباء الّ عن ثالثة أضعاف عدد المرات الّ 
باين في درجات المشاركة % فقط من التّ 28موذج تي تنطبق عليها هذه المعايير(. ويفّسر هذا النّ لالطالع على العوامل األربعة الّ 

ة. ة، ما يعني أّنه من المستبعد لهذه العوامل أن تحّفز سلوكات المشاركة بصورة عامّ يموغرافيّ ة والدّ عند ضبط العوامل االجتماعيّ 
ة ة على درجات المشاركة عند ضبط العوامل االجتماعيّ رات ذات داللة إحصائيّ مؤشّ يُكن ا من دوافع سلوكات الغناء لم كما أّن أيًّ 

%؛ 65حديد: باين في درجات مشاركة اآلباء على وجه التّ موذج نسبًة أعلى من التّ ة. عالوًة على ذلك، يفّسر هذا النّ يموغرافيّ والدّ 
 .ومعتقداتهم هذه العوامل يمكن أن تلعب دوًرا كبيًرا في سلوكات اآلباء ما ُيشير إلى أنّ 
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 ةة وديموغرافيّ بة وأربعة دوافع وعوائق لسلوكات الغناء، مع ضبط عشر خصائص اجتماعيّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ 
 

 Β SE F أثيرالتّ 
 13.07 2.01 *5.33 االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 0.06 0.74 0.18 مستجيبة أنثى/أمّ 

 1.01 0.05 0.05- لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 0.79 0.23 0.20 عدد األطفال اإلجماليّ 

 0.08 1.05 0.29- ةالجنسيّ 

 0.09 0.99 0.30- حّضرالتّ 

 4.70 0.88 *1.91 إقليم الوسط

 5.61 1.19 *2.83 إقليم الجنوب

 0.05 0.20 0.04 األسرةب ممتلكات مركّ 

 1.87 0.63 0.87- خل الوسطىشريحة الدّ 

 0.01 2.79 0.19 خل العلياشريحة الدّ 

 8.09 0.41 *1.17- ابنة محّددة/ أنثى

 2.43 0.86 1.34 أعوام 6إلى  4فل المحّدد من يتراوح عمر الطّ 
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 0.15 0.69 0.27 يساعد على تهدئة طفلي

 1.99 4.52 6.36 األغاني في لغة أخرى 

 3.55 1.11 2.09 تفريغ طفلي لطاقته

 0.63 0.94 0.75- ةلبيّ بعات السّ ًدا من التّ لست متأكّ 
2R  ّ0.28 لالمعد   

* p<0.05 
 

 عبات اللّ دوافع سلوكيّ 

الماضية بأّنها تساعدهم على الثة ام الثّ عب مع أطفالهم خالل األيّ ذين أفادوا باللّ تي ذكر أولياء األمور الّ لقد حّللنا تأثير العوامل الّ 
عب مع أطفالهم ذين لم يفيدوا باللّ مقارنًة بأولياء األمور الّ  ،عف(ل الّض الت عالية )بمعدّ لوك بمعدّ )أو تمنعهم من( ممارسة هذا السّ 

جه صعوبًة في إيجاد ر األخير فقط )أوارات(. وُيعّد المؤشّ الع على المؤشّ الثة الماضية )انظر الجدول أدناه لالطّ ام الثّ خالل األيّ 
ة. عالوًة على ذلك، يموغرافيّ ة والدّ ة على درجات مشاركة أولياء األمور عند ضبط العوامل االجتماعيّ األفكار( ذا داللة إحصائيّ 

عدد ة ة ثمّ ة، وبصورة عامّ يموغرافيّ ة والدّ باين في درجات المشاركة عند ضبط العوامل االجتماعيّ % من التّ 25موذج يفّسر هذا النّ 
 ة على درجات المشاركة.ر تأثيًرا ذا داللة إحصائيّ تي تؤثّ ة الّ قليل من العوامل الفرديّ 
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 40الجدول 

ة عب، مع ضبط عشر خصائص اجتماعيّ ات اللّ بة وثالثة دوافع وعوائق لسلوكيّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ 
 ةوديموغرافيّ 

 
 β SE F أثيرالتّ 

 34.56 2.95 1.51- االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 7.73 0.60 *1.68 مستجيبة أنثى/أمّ 

 0.08 0.07 0.02 لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 1.09 0.17 0.18 عدد األطفال اإلجماليّ 

 0.19 0.61 0.27 ةالجنسيّ 

 0.03 0.49 0.09- حّضرالتّ 

 12.90 0.60 *2.14 إقليم الوسط

 9.36 1.05 *3.20 الجنوبإقليم 

 12.10 0.08 *0.27  ب ممتلكات األسرةمركّ 

 2.35 0.72 1.10 خل الوسطىشريحة الدّ 

 5.64 1.01 *2.39 خل العلياشريحة الدّ 

 1.71 0.56 0.73- ابنة محّددة/ أنثى

 5.45 0.37 *0.87 أعوام 6إلى  4فل المحّدد من يتراوح عمر الطّ 

 0.28 0.61 0.32 عب مع الطفلاللّ  وجة لفكرةوج/الزّ دعم الزّ 

 0.11 0.39 0.13- عبأواجه صعوبًة في العثور على أدوات اللّ 

 6.71 0.28 *0.73 أواجه صعوبًة في إيجاد األفكار
2R  ّ0.25 لالمعد    

* p<0.05 
 %(.19%( مقارنًة باآلباء )29هات )باين في مشاركة األمّ موذج نسبًة أعلى من التّ يفّسر هذا النّ 
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 ات والعدّ ياضيّ دوافع سلوكات الرّ 

الثة الماضية ام الثّ هم أفادوا بالعّد مع أطفالهم أو تعليمهم العّد خالل األيّ % فقط من جميع أولياء األمور أنّ 14.1أفاد 
الت أعلى بكثير بمعدّ لوك تي ذكرها الممارسون للسّ هائية لتحليل تأثير العوامل الّ ماذج النّ لوك(. وقد استخدمنا النّ ن للسّ و )الممارس

عات بِ والتّ  ،اتياضيّ تي تساعدهم على العّد/ دراسة الرّ لوك، وعددها عشرة عوامل، بما فيها تلك الّ من غير الممارسين للسّ 
باين في % من التّ 72موذج الع على العوامل العشرة(. يفّسر هذا النّ ات )انظر الجدول أدناه لالطّ ياضيّ ة للعّد/ دراسة الرّ اإليجابيّ 

األكثر تأثيًرا على درجات مشاركة العامل ي ِن ة. وُيشار إلى أّن يموغرافيّ ة والدّ درجات المشاركة عند ضبط العوامل االجتماعيّ 
ات ياضيّ ومعرفة طرق لتعّلم الرّ  ،(β  =0.30فل )ات مع الطّ ياضيّ لوك هما امتالك الوقت للعّد/ الحديث عن الرّ الممارسين للسّ 
 (β = 0.31).عب عن طريق اللّ 
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 41الجدول 

ات والعّد، مع ضبط عشر خصائص ياضيّ بة وأحد عشر دافًعا وعائًقا لسلوكات الرّ االرتباطات بين درجة المشاركة المركّ 
 ةة وديموغرافيّ اجتماعيّ 

 
 Β SE F أثيرالتّ 

 109.76 2.58 2.58 االنحدار مع المحور العموديّ  تقاطع خطّ 

 0.79 0.72 0.64 مستجيبة أنثى/أمّ 

 1.20 0.09 0.10- لفل األوّ العمر عند والدة الطّ 

 0.57 0.15 0.11 عدد األطفال اإلجماليّ 

 6.00 0.84 *2.06 ةالجنسيّ 

 0.06 0.59 0.14- حّضرالتّ 

 0.02 0.81 0.10 إقليم الوسط

 0.26 0.77 0.39- إقليم الجنوب

 2.68 0.19 0.32  ب ممتلكات األسرةمركّ 

 9.76 0.55 *1.73- خل الوسطىشريحة الدّ 

 0.16 1.31 0.52- خل العلياشريحة الدّ 

 4.00 0.43 *0.85 ابنة محّددة/ أنثى

 0.04 0.72 0.15 أعوام 6إلى  4فل المحّدد من يتراوح عمر الطّ 

 7.56 0.85 *2.34 قدرة الطفل على العدّ 

 10.45 0.80 *2.60 امتالك الوقت

 7.11 1.08 *2.89 اوجود أطفال أكبر سنًّ 

 0.44 1.02 0.67 اتياضيّ معرفة طرق تعليم الرّ 

 4.42 0.48 *1.01- فلمعرفة أّن ذلك سيساعد الطّ 

 0.02 0.80 0.10 راحة البال

 9.27 0.49 *1.50 امتالك الموارد

 28.33 0.51 *2.69 عبعّلم عن طريق اللّ معرفة طرق للتّ 
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 6.17 0.85 *2.10 فسقة بالنّ تعزيز الثّ 

 10.13 0.58 *1.86 للمدرسةفل إعداد الطّ 

 0.15 0.83 0.32 اتياضيّ تحسين مهارات الرّ 
2R  ّ0.72 لالمعد   

* p<0.05 
 

باين في درجات مشاركة % من التّ 87وافع تفّسر هات بشكل منفصل، وجدنا أّن هذه الدّ موذج لآلباء واألمّ عندما نظرنا إلى هذا النّ 
 ة.يموغرافيّ ة والدّ هات، مع ضبط العوامل االجتماعيّ األمّ  باين في درجات مشاركة% من التّ 78و  ،اآلباء
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 االستنتاجات والّتداعيات المترّتبة على المرحلة الّثانية
 

تي ستوّجه تصميم برامج فاعلة لدعم ؤى الّ وجمع الرّ  ،األساس لسلوك أولياء األمور إلى تحديد خطّ  هدف  هذا المشروع البحثيّ 
 عّلم لدى أطفالهم في سّن ما قبل المدرسة. تي تبني قدرات استعداد التّ الّ وتعزيز سلوكات أولياء األمور 

 
وأّن العديد منهم يتمّنون ألطفالهم  ،عليم كثيًرايقّدرون التّ  راسة أّن أولياء األمور في األردنّ اتجة من هذه الدّ ح البيانات النّ وتوّض 

. وتشعر الغالبية العظمى من واالستقرار الماليّ  ،ةجاح في الحياة العمليّ والفوائد المصاحبة له، بما في ذلك النّ  جاح األكاديميّ النّ 
 فل لاللتحاق بالمدرسة تقع على عاتق األم، علًما أّن أكثر من أربعة من بين كلّ ة إعداد الطّ %( أّن مسؤوليّ 81.1أولياء األمور )

ئيسة لهذه داعيات الرّ التّ أحد  فإّن ومن ث ّم، %(. 88.4هاتهم )يقضون معظم أوقاتهم مع أمّ  ادسة في األردنّ خمسة أطفال دون السّ 
لوكات على ممارسة السّ  -فل معظم وقته معهذي يقضي الطّ خص الّ الشّ -هات مكنة لتشجيع األمّ رق المُ ظر في الطّ بالنّ يتمّثل راسة الدّ 
لوكات الت ممارستهم للسّ معدّ  بما أنّ  ؛ًة لالستهدافمهمّ  ةً عّلم. وفي الوقت ذاته، اآلباء يشّكلون فئًة ديموغرافيّ تي تدعم استعداد التّ الّ 

 سواء(. هات على حدٍّ ط )مع وجود مجاٍل كبيٍر لزيادة مشاركة اآلباء واألمّ هات في المتوسّ من األمّ  عّلم أقلّ اعمة للتّ الدّ 
 

سنوات كانوا مسّجلين في  4ل بعمر % فقط من األطفا6.8راسة أّن عليم، فقد وجدت هذه الدّ ومع أّن أولياء األمور يقّدرون التّ 
انية. المرحلة الثّ  /سنوات كانوا مسّجلين في رياض األطفال 5% من األطفال بعمر 56.6و  ،المرحلة األولى /رياض األطفال

ر بعض الطّ  6-2ا )كما ُطلب من أولياء أمور األطفال األكبر سنًّ   ،الحروفتي يمكنهم من خاللها تعليم أطفالهم رق الّ أعوام( ِذك 
ة؛ حيث ذكرت نسبة كبيرة من أولياء ة والعاطفيّ والمهارات االجتماعيّ  ،ات...إلخ(يّ ات )األعداد واألشكال والكمّ ياضيّ ومفاهيم الرّ 

 ات...إلخ في الحديث اليوميّ يّ اإلشارة إلى األعداد/ األشكال/ الكمّ  ة، وذكرت نسبة أقلّ عليميّ األمور الحفظ ومشاهدة الفيديوهات التّ 
(. ويمكن أن يستفيد Harris & Petersen ,2017رة )ات المبكّ ياضيّ رق لتنمية مهارات الرّ وهي من أفضل الطّ  ،%(24.8)

ات واألنواع األخرى من األحاديث المفيدة في تفاعالتهم ياضيّ تي تساعدهم على تضمين الحديث عن الرّ أولياء األمور من األفكار الّ 
 ة مع أطفالهم.اليوميّ 

 
عة من ة من المسح والمدعومة ببيانات المقابالت إلى أّن أولياء األمور يعتمدون على مجموعة متنوّ ة المستمدّ ألدلّ كما تشير ا

لة بتربيتهم، حيث تراوحت المصادر األكثر شيوًعا من األخرى ذات الّص  اتعو مصادر المعلومات حول تطّور أطفالهم والموض
 :مثل ؛ةسميّ ربية(، ووسائل اإلعالم غير الرّ ين وخبراء التّ اء واألخصائيّ الخبراء )األطبّ غير الخبراء )أفراد األسرة واألقران(، إلى 

والمصادر األخرى على شبكة اإلنترنت. وفي حين ذكر بعض أولياء األمور  ،ةوالمواقع اإللكترونيّ  ،واصل االجتماعيّ وسائل التّ 
وجة( أو البحث عبر اإلنترنت وج/الزّ على أفراد األسرة )ال سّيما الزّ ات إعالمية محّددة، فإّن اعتماد أولياء األمور غالًبا شخصيّ 

ما ُيشير إلى ضرورة توفير مصدر خبير وموثوق % من أولياء األمور فقط مصدر المعلومات األكثر فائدة( ربّ 7.5ذي يجده )والّ 
حيث  ،اإلنترنت للموارد ألولياء األمور ة عبرراسة إنشاء منّص للمعلومات حول تربية األطفال وتطّورهم. إحدى توصيات هذه الدّ 

 عليم.ة والتّ ربيّ رة في وزارة التّ فولة المبكّ ة الطّ مثل مديريّ ؛ ه موثوق تكون الموارد مراجعة من قبل مصدر يراه اآلباء على أنّ 
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ومشاركة  وعوائق فهم دوافعراسة إلى هذه الدّ  ت  ع  ، س  ومعتقداتهم رين على سلوكات أولياء األمورإلى معرفة األشخاص المؤثّ وإضافًة 
ة إلى أّن معظم أولياء األمور يرغبون وافع والعوائق باختالف أنواع أولياء األمور. وتشير األدلّ أولياء األمور، وكيف تختلف هذه الدّ 

اًل ي  ين أكثر م  وريّ ات وأولياء األمور السّ هات األردنيّ وأّن األمّ  ،%(81.7ا )د / أن يكون ذكيًّ فل على تعليٍم جيّ في أن يحصل الطّ 
ة تشير إلى أّن هذا المعتقد نبؤيّ مذجة التّ ين، بي د أّن النّ ة ألطفالهم مقارنًة باآلباء األردنيّ عليم ضمن آمالهم المستقبليّ إلى ذكر التّ 

 ة.بصورة عامّ  ومعتقداتها ا على سلوكات المشاركةًرا قويًّ تحديًدا ليس بالضرورة مؤشّ 
 

ر ألطفالهم، حيث عّلم المبكّ فع سلوكات المشاركة اإلجمالية المعرفة بأساليب تعليم مواد ومهارات التّ باألحرى، تضّمنت أقوى دوا
والحديث عن الحروف  ،والقصص ،والكلمات المألوفة ،ة، بما فيها الحفظ باستخدام الكتبيرتبط ذكر أساليب تعليم الحروف األبجديّ 

% من درجات مشاركة 54و ،% من درجات مشاركة اآلباء59مشاركة، ويفّسر نحو ة وغيرها، بارتفاع درجات الفي المواقف اليوميّ 
ات، بما فيها اإلشارة ياضيّ ة. وبالمثل، يرتبط ذكر أساليب تعليم مفاهيم الرّ يموغرافيّ ة والدّ هات، مع ضبط العوامل االجتماعيّ األمّ 

 سلوكاتة العّد وغيرها، بتحّسن ا لكيفيّ رح عمليًّ والشّ  ،اتياضيّ واستخدام مصطلحات الرّ  ،ةات في الحياة اليوميّ ياضيّ إلى مفاهيم الرّ 
باين في من التّ  ة ُتفّسر نسبًة أقلّ ة والعاطفيّ ة. كما أّن المعرفة بأساليب تعليم المهارات االجتماعيّ بصورة عامّ  ومعتقداتها المشاركة

تزال وسيلًة مفيدًة ما ات، غير أّنها ياضيّ مفاهيم الرّ أو  ،ة%( من المعرفة بأساليب تعليم الحروف األبجديّ 43درجات المشاركة )
دة بالنسبة إلى أولياء األمور. عالوًة ة جيّ ة ومهارات اجتماعيّ ة تربية طفٍل يتمّتع بشخصيّ نظًرا ألهميّ  ؛لتحسين درجات المشاركة

 ,Kremer, Flowerالمدرسة )إلى أن يكونوا أفضل أداًء في  ة أقلّ ذين لديهم مشكالت سلوكيّ على ذلك، يميل األطفال الّ 
Huang, & Vaughn ,2016 ّر، عّلم المبكّ (. وعليه، يمكن أن يستفيد أولياء األمور من معرفٍة أوسع بأساليب تعليم مهارات الت

 ة.بصورة عامّ  وسلوكاتها ويمكن لتلك المعرفة أن ُتعّزز معتقدات المشاركة
 

تي تدفع/تعيق الّ  ةئيسة الرّ وجستيّ غوطات اللّ نتائج استبيان تحليل العوائق إلى أّن بعض الّض ة المستندة إلى نبؤيّ مذجة التّ هذا وُتشير النّ 
ة. وتشمل لدى أولياء األمور بصفة عامّ  ومعتقداته رعّلم المبكّ ر على سلوكات التّ ة تؤثّ لوكات والمعتقدات ُتمّثل عوامل مهمّ السّ 

كنولوجيا، التّ و فل ما زال صغيًرا للغاية"(، لمعتقدات بشأن العمر المناسب )"الطّ او عدم راحة البال، و ئيسة: ضيق الوقت، المواضيع الرّ 
لوك ذين أفادوا بممارسة السّ تي ذكرها أولياء األمور الّ ئيسة الّ . ويشير تحليل االنحدار باستخدام العوامل الرّ بول االجتماعيّ الق  و 

ا في تفسير ة جدًّ تي تدفع سلوكات القراءة مهمّ لعّد( إلى أّن العوامل الّ أو ا ،لعبأو الّ  ،أو الغناء ،أو الحديث ،المستهدف )القراءة
وإيجاد  ،فلدة لقضاء الوقت مع الطّ حديد، فإّن معرفة أّن القراءة مًعا هي طريقة جيّ ة. وعلى وجه التّ مشاركة اآلباء بصفة عامّ 

وافع والعوائق األكثر وعلى نحٍو مماثل، يبدو أّن الدّ  .ومعتقداتها الوقت وسط االنشغال بأعمال المنزل ُيعّززان سلوكات المشاركة
الثة ام الثّ ات مع أطفالهم خالل األيّ ياضيّ ذين أفادوا بالعّد أو الحديث عن الرّ ات لدى أولياء األمور الّ ياضيّ شيوًعا لسلوكات العّد/الرّ 

عّلم ديم األفكار ألولياء األمور حول طرق التّ ما يكون تقة. وعلى وجه الخصوص، ربّ الماضية ُتعّزز سلوكات المشاركة بصورة عامّ 
 ة.بصورة عامّ  وسلوكاتها ا لتحسين معتقدات المشاركةة إيجاد الوقت أمًرا مهمًّ وكيفيّ  ،عبمن خالل اللّ 

 
ة الجتماعيّ تي ذكرها أولياء األمور، تلعب العوامل اوافع الّ ر والعوائق والدّ عّلم المبكّ ساليب تعليم مفاهيم التّ أإلى جانب المعرفة ب

هات، ة، لوحظت أعلى درجات المشاركة لدى األمّ . وبصورة عامّ وسلوكاتها ةة دوًرا في تحديد معتقدات المشاركة العامّ يموغرافيّ والدّ 
 خل العليا.وأولياء األمور في الجنوب والوسط، واألسر األكثر ثراًء، وشريحة الدّ 



 

 

  120 | الصفحة

 

 انيةبة على المرحلة الثّ داعيات المترتّ التّ 
 

سائل المناسبة للوصول إلى أولياء األمور ذوي االحتياجات والخلفيات غة والرّ انية من هذا المشروع إلى تحديد اللّ المرحلة الثّ تهدف 
من مختلف الخلفيات.  وسلوكاتهم وممارساتهم على معرفة أولياء األمور تي سيكون لها تأثير إيجابيّ والّ  ،لة حول األردنّ ذات الّص 

 خالل المرحلة األولى: ي  رِ ج  ذي أُ المحّددة لهذا البحث الّ  داعياتفيما يلي التّ 
 

 تي ينبغي استهدافها:ئيسة الّ المجموعات الرّ 
 

 .(هات )الكلّ األمّ  ●
 .(اآلباء )الكلّ  ●
 .ون هات األردنيّ اآلباء واألمّ  ●
 .مالهات في إقليم الشّ اآلباء واألمّ  ●
 .ةيفيّ هات في المناطق الرّ األمّ  ●
 .ةاآلباء في المناطق الحضريّ  ●
 .المحدود هريّ خل الشّ هات ذوو الدّ اآلباء واألمّ  ●

 
 هات تحديًدا:تي تستهدف األمّ سائل الّ الرّ 
 

 فل.دة لقضاء وقت ممتع مع الطّ القراءة طريقة جيّ  ●
 فل.الغناء طريقة رائعة لتهدئة الطّ  ●
 ة مع األطفال.عليميّ وج فكرة مشاركة زوجته في األنشطة التّ قد يدعم الزّ  ●
 ات مستقباًل.ياضيّ فل في الرّ ط العّد بنجاح الطّ تي تربسائل الّ الرّ  ●

 
 تي تستهدف اآلباء تحديًدا:سائل الّ الرّ 
 

 ة مع أطفالهم.عليميّ يمكن تشجيع اآلباء على تخصيص بعض وقت فراغهم للمشاركة في المزيد من األنشطة التّ  ●
ا إلى عدم المشاركة، دون ضبط األكبر سنًّ ا إلى المشاركة بشكٍل أكبر، بينما يميل اآلباء يميل اآلباء األصغر سنًّ  ●

 ا.رات األخرى. ينبغي استهداف اآلباء األكبر سنًّ المتغيّ 
وء على دور األب ة أن تسّلط الّض ليّ دخالت األوّ هات. وعليه، ينبغي للتّ يعتقد اآلباء أّن هذا الجهد هو مسؤولية األمّ  ●

 فل.لطّ وطريقًة ممتعًة لقضاء الوقت مع ا ،ابصفته واجًبا أبويًّ 
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 هات(:تي تستهدف أولياء األمور )اآلباء واألمّ سائل الّ الرّ 
 

بصفتهما رويج لقراءة الكتب أو الغناء لألطفال الي يمكن أن ُيشّكل التّ يفتقد اآلباء إلى راحة البال )أو يريدونها(، وبالتّ  ●
 ًة.ًة قويّ لتهدئتهم والحصول على "راحة البال" في المنزل حجّ وسيلة 

واقتراح طرق الستغالل  ،رةفولة المبكّ غار في تجارب تنمية الطّ بصعوبة إيجاد الوقت إلشراك األطفال الّص االعتراف  ●
ائهم األكبر فل، أنشطة يستطيع األطفال ممارستها مع أشقّ وم للطّ ة ما قبل النّ ة أكبر: قراءة قّص الوقت القليل المتاح بفاعليّ 

 لكّن الطفل يستطيع استكمالها بمفرده. ،فلمع الطّ األمر البدء فيها  ا، أنشطة يستطيع وليّ سنًّ 
 .همتي تعود بها مشاركتهم على أطفالهم ومستقبلذكر الفوائد المحّددة الّ  ●
من ال سّيما ة، ة والعاطفيّ والمهارات االجتماعيّ  ،اتياضيّ ومفاهيم الرّ  ،تقديم أفكار محّددة حول أساليب تعليم الحروف ●

 ب.واللعّ  ةحظات اليوميّ خالل الحديث واللّ 
لمساعدة األطفال على بصفتها نتيجًة تي يشعر بها أولياء األمور واألطفال ة الّ خصيّ وء على المتعة الشّ تسليط الّض  ●

 ة.جاح في المدرسة وتحقيق األهداف الحياتيّ االستعداد للنّ 
 ة لألطفال.واإلجماليّ ة عليميّ وتحّسن المخرجات التّ  ،رعّلم المبكّ وء على العالقة بين أنشطة التّ تسليط الّض  ●
ة قنوات ليّ الت األوّ دخّ ، يمكن أن تستخدم التّ ومن ث مّ لدى جميع المجموعات مجموعة واسعة من مصادر المعلومات.  ●

 واصل.دة للتّ متعدّ 
ة عبًئا خفيًفا )نصف ساعة، ثالث مرات في األسبوع مثاًل(، وأوقاًتا مناسبًة لممارسة ليّ الت األوّ دخّ يمكن أن تقترح التّ  ●

 نظيف.هي أو التّ مثل الطّ ؛ عّلم وواجبات المنزلوفيق بين أنشطة التّ ة التّ األنشطة، وكيفيّ 
ة على مساعدة أولياء األمور على ليّ الت األوّ دخّ ز التّ ة وتنطبق على الجميع. وعليه يمكن أن تركّ ر عامّ وتّ إّن أسباب التّ  ●

ستعداد للمدرسة، وأن تقترح بأّن قضاء الوقت في مساعدة غط جانًبا أثناء مساعدة أطفالهم على االتعّلم تنحية هذا الّض 
 ذي يقضونه مع أطفالهم.خالل الوقت الّ  ر، على األقلّ وتّ أطفالهم قد يكون وسيلة لتفادي التّ 

طة والمنخفضة بتعليم أطفالهم الحروف واألعداد، هات ذوو المشاركة العالية والمتوسّ من المرّجح أن يفيد اآلباء واألمّ  ●
ذي يقضونه في هات بزيادة الوقت الّ ة لآلباء واألمّ ليّ دخالت األوّ عب معهم، حيث يمكن أن تبدأ التّ لوين واللّ عن التّ فضاًل 

جاح في المدرسة. كما يستخدم اآلباء واقتراح طرق لزيادة فاعليتها في مساعدة أطفالهم على االستعداد للنّ  ،هذه األنشطة
ة لآلباء ليّ الت األوّ دخّ مج الهاتف واإلنترنت مع أطفالهم، حيث يمكن أن تبدأ التّ طة براذوو المشاركة المنخفضة والمتوسّ 

 فاعالت بين اآلباء وأطفالهم.ات عبر الهاتف/اإلنترنت لتحفيز التّ باستخدام منّص 
ة ودعم فطريّ يعتمد على مزيٍج من القدرات ال جاح األكاديميّ أّن النّ  جميعهم ركيز، يعتقد أولياء األموروفًقا لمجموعات التّ  ●

عّلم واالستعداد لقضاء الوقت في فل للتّ الطّ  ي يلعبه أولياء األمور في تنمية حبّ ور الذّ أولياء األمور، لكّنهم لم يذكروا الدّ 
ة على دور أولياء ليّ الت األوّ دخّ د التّ عّلم واالجتهاد لدى األطفال. وعليه، يمكن أن تؤكّ ة التّ محبّ  عّلم. ولم يذكروا نموّ التّ 

فل وكذلك مساعدة أولياء األمور في دعم تنمية شعور الطّ  ،األمور في مساعدة األطفال على تحقيق إمكاناتهم الكاملة
ما يكون من المفيد أيًضا تعريف أولياء األمور عّلم. وربّ ا في التّ وإدراكه أّن االجتهاد يشّكل عنصًرا أساسيًّ  ،ةاتيّ بالكفاءة الذّ 

 نجاح األطفال. يدركوا أّن االجتهاد هو سرّ  لكي ؛موّ ة النّ بمفهوم عقليّ 
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 ،اتهمة قراءة أولياء األمور ألطفالهم، وتعليمهم الحروف، وتقوية شخصيّ قة بأهميّ ما يكون لتعزيز المعتقدات المتعلّ ربّ  ●
 تأثيرٌ - سميّ عليم الرّ ات، قبل التحاقهم بالتّ ياضيّ وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعليمهم األخالق واألدب، وتعليمهم مفاهيم الرّ 

 على مستويات مشاركة أولياء األمور. إيجابي  
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 المالحق 
 

 الملحق )أ(: نطاق العمل
 

 رةفولة المبكّ سلوك أولياء األمور خالل سنوات الطّ نطاق العمل: 
 World Educationورلد إديوكيشن  إعداد:

 2020شباط  27
 

 ةاألسئلة البحثيّ 
 

  ّإلى أّي مدى يمتلك أولياء األمور في األردّن المعرفة حول أفضل الممارسات فيما يتعّلق (: 1رقم ) ؤال البحثيّ الس
 بدورهم في ضمان استعداد أطفالهم للتّعّلم؟

  ّكيف يكتسب أولياء األمور في األردن المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعّلق بدورهم (: 2رقم ) ؤال البحثيّ الس
 هل عن طريق وسائل التّواصل الّشخصيّة قنوات؟في ضمان استعداد أطفالهم للتّعّلم؟ )على سبيل المثال: من خالل أّي 

 أم االجتماعيّة أم اإلعالميّة؟(.
  ّفي سلوكات أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم للتّعّلم؟ ما العوائق(: 3رقم ) ؤال البحثيّ الس 
  ّما الّدوافع في سلوكات أولياء األمور المرتبطة برفع استعداد أطفالهم للتّعّلم؟(: 4رقم ) ؤال البحثيّ الس 
  ّللتّعّلم برغم اختالفهم؟ كيف تختلف العوائق في سلوكات أولياء األمور المرتبطة باالستعداد (: 5رقم ) ؤال البحثيّ الس

 )اجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وديموغرافيًّا، وسلوكيًّا، أو غير ذلك(.
  ّكيف تختلف الّدوافع في سلوكات أولياء األمور المرتبطة باالستعداد للتّعّلم برغم اختالفهم؟ (: 6رقم ) ؤال البحثيّ الس

 غير ذلك(. )اجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وديموغرافيًّا، وسلوكيًّا، أو 
  ّما القضايا اّلتي ينبغي استهدافها في الحمالت الموّجهة ألولياء األمور؟ )على سبيل المثال:  (:7رقم ) ؤال البحثيّ الس

 المعلومات اّلتي يجب على الوالدين أن يكونوا على دراية بها، أو الّسلوكات اّلتي يجب تغييرها أو تعزيزها(.
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 اتالفرضيّ 
 

ر ر بحجم األسرة، وتصوّ سلوكات الوالدين ستتأثّ  ياق إلى أنّ ة في السّ ابقة والمعلومات من الجهات المعنيّ ة السّ وليّ تشير األبحاث الدّ 
أولياء -ة ور المهم لألسرة الممتدّ رة، والدّ فولة المبكّ فولة مقارنة بالطّ حقة من الطّ علم في المراحل الاّل عليم والتّ ة للتّ سبيّ ة النّ األهميّ 

 .هات، وغيرهم من أفراد األسرةة حول أدوار األطفال واآلباء واألمّ قليديّ ، والمعتقدات التّ األمور اآلخرين
 

توزيع اهتمامهما  الوالدينعلى إذ يجب  ؛رعلم المبكّ ز التّ تي تعزّ لوكات الّ احتمالية مشاركة األسر األكبر حجًما في السّ  قد تقلّ 
ا. اء األصغر سنًّ ا مسؤولين عن الكثير من رعاية األشقّ اء األكبر سنًّ وحيث قد يكون األشقّ  ،وتركيزهما على عدد أكبر من األطفال

دعم تعليم األطفال في  هم يعتقدون أنّ ألطفالهم، لكنّ  عليميّ جاح التّ ة بالنّ يهتمون بشدّ  أولياء األمور في األردنّ  ة إلى أنّ تشير األدلّ 
األجداد  -ة األسرة الممتدّ  نوات األولى. باإلضافة إلى ذلك، قد يثبت أنّ علم في السّ التّ  من دعم ة من المدرسة أهمّ انويّ المرحلة الثّ 

ة احتمااًل ألن يكونوا على دراية بأهميّ  ذين قد يكونون أقلّ والّ  ،ا في رعاية األطفالذين يلعبون دوًرا مهمًّ على وجه الخصوص، الّ 
ة في هات األخريات على وجه الخصوص( عوامل مهمّ األقران من الوالدين )األمّ إلى جانب  -رة فولة المبكّ م في مرحلة الطّ علّ التّ 
ة على استعداد قليديّ عات التّ وقّ ر المعتقدات والتّ قد تؤثّ و ة. عاية الوالديّ نة من سلوكات الرّ رويج أو عرقلة أنواع معيّ مذجة أو التّ النّ 

عم الدّ  ون يقدم بوصفهم من مشاركة فيها، بما في ذلك دور اآلباءعب مع أطفالهم والالوالدين لتشجيع األنشطة القائمة على اللّ 
 .تي تحكم سلوك األطفال، والقواعد الّ عايةمن يقدمن الرّ  هات بوصفهنّ واألمّ  ،الماديّ 

 
 البحث منهجية

 
 البحث المكتبيّ 

 
من أجل الوصول إلى فهم مشترك بين أعضاء الفريق  ة في إجراء بحث مكتبيّ األسئلة البحثيّ عن تتمّثل الخطوة األولى لإلجابة 

ة حول ُمعتقدات أولياء األمور، والعالقة بين تلك الُمعتقدات وسلوكات/ أنشطة وليّ ( البحوث الدّ 1) :وشركائهم فيما يتعّلق بــ البحثيّ 
 وسلوكاتهم رة حول ُمعتقدات أولياء األمورتوفّ ة الم( البحوث األردنيّ 2) .عل ماالستعداد للتّ أولياء األمور، وأفضل الممارسات حول رفع 

وغير  ،سة الملكة رانياذي أجرته مؤسّ رة الّ فولة الُمبكّ لتنمية الطّ  عل م، بما يشتمل على نتائج المسح الوطنيّ قة باالستعداد للتّ المتعلّ 
 تي تستند إلى البحوث.ة الّ األدبيّ  قارير والموادّ ذلك من األدوات والتّ 

 
 داتالمحدّ 

 
أسئلة البحث. ومع ذلك، كما  نة لإلجابة عرق صرامة ودقّ م أكثر الطّ دِ خ  ت  س  ي   هذا المشروع البحثيّ  الجهود لضمان أنّ  كلّ  ت  ل  ذِ بُ 

ق بسلوك أولياء راسات حول موضوعات تتعلّ الكثير من الدّ  جر  لم تُ  :اًل دات محتملة. أوّ هو الحال مع جميع البحوث، هناك محدّ 
رق األوسط وشمال إفريقيا وكذلك على األبحاث من منطقة الشّ  ،ةوليّ راسة على األبحاث الدّ اعتمدت هذه الدّ . األمور في األردنّ 

 .ألسئلة البحث ات استجابةً فرضيّ التصميمها وطرقها، ولتقديم في توجيه 
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تقديم صورة شاملة لسلوك  الهدف من هذا البحث هو ، فإنّ ابقة في األردنّ ة البحوث السّ ل في محدوديّ ي المتمثّ حدّ في ضوء التّ 

. سوف تستخدم هذه هات في األردنّ عوائق، واالختالف بين مجموعات مختلفة من اآلباء واألمّ الو من حيث الّدوافع أولياء األمور 
 ةنة تمثيليّ عيّ وجود  في العديد من الخصائص. ومع ذلك، فإنّ  ان األردنّ لة لسكّ ة تهدف إلى أن تكون ممثّ نة وطنيّ راسة عيّ الدّ 

وتقديم صورة كاملة  ،إجراء أكثر من دراسة لملء الفجوات روريّ غير ممكن، وسيكون من الّض  جميِعها ة في الخصائصحقيقيّ 
 .سلوكات أولياء األمور في األردنّ عن 

 
باإلضافة  ،ينا لوجه بواسطة باحثإدارته وجهً  تمّ تراسة عبارة عن مسح ة المستخدمة في هذه الدّ ليّ ة جمع البيانات األوّ ستكون عمليّ 

ّد ذاتًيا مباشرًة.  يرد  عليه الُمجيبون إلى قسم  دات محتملة. تزال هناك محدّ ما طريقة جمع البيانات هذه موثوقة للغاية، ولكن وُتع 
دين من الممكن أن يخطئ الباحث في تسجيل اإلجابات من المشاركين في البحث. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون المشاركون متردّ 

نة من معيّ على أنواع  اجتماعيّ  قبولهناك  يكون ما تي ربّ أو األسئلة الّ  ،اسة حول دخلهمبصدق على بعض األسئلة الحسّ  في الردّ 
ح أن دات، من المرجّ أديب )ضرب طفله/ طفلها(. باإلضافة إلى هذه المحدّ موضوع التّ  اّلتي تدور حولة وخاّص  حولها، دودالرّ 
توثيقه  انحياز الموافقة يتمّ  ألنّ  ؛ل المجيبين إلى الموافقة على البياناتي  لوكات من خالل م  والسّ ر أبحاث المسح حول المعتقدات تتأثّ 
دات خذها إلدارة المحدّ تي سيتّ زمة الّ دابير الاّل ة. أدناه، يشرح فريق البحث التّ شائعة في أبحاث العلوم االجتماعيّ بصفته ظاهرة ًدا جيّ 

 المذكورة.
 

 تصميم البحث واالستبيان
 

لقد حرص  :اًل داة. أوّ األوجلسة المالحظة والمقابلة وتطوير  راسةامل لهذه الدّ صميم الشّ دات بعين االعتبار في التّ المحدّ  ُأِخذ تلقد 
نوع من خطأ القياس أو  ب أيّ وتجنّ  ،ة وفائدةفريق البحث على صياغة األسئلة بطريقة من شأنها أن تعطي اإلجابات األكثر دقّ 

ة وتقليل قّ وسيستخدم المقاييس المناسبة لزيادة الدّ  ،إلى ذلك، سيحافظ الفريق على توافق جميع أدوات جمع البيانات إضافةً ز. حيّ التّ 
ضغوط الحياة  )مثل "نعرف أنّ الّتعاطف ة وانحياز الموافقة. باإلضافة إلى ذلك، سيستخدم الفريق أيًضا كلمات غبة االجتماعيّ الرّ 

 مقابالت أسئلة المسح. كثيرة على أولياء األمور"( في
 

 المقابالت
 

ا على حرًص و . في األردنّ رة من أولياء األمور مقابالت مع عّينة مصغّ  ُتجرى راسة، سهدف إثراء الدّ ب، و بعد إجراء البحث المكتبيّ 
لمساعدة فريق  ؛ةمطيّ ا من اأُلسر النّ رة فقط مجموعة ُمختارة سلفً نة المصغّ العيّ  الوقت، والستثمار الموارد المتاحة بكفاءة، ستضمّ 

فريق البحث لن يتمّكن من إجراء  . وبما أنّ لوكات المختلفة ألولياء األمور في األردنّ البحث في الحصول على رؤًى حول السّ 
ا من األسئلة ذات اإلجابات شبه المفتوحة واإلجابات قّدم مزيجً على نحٍو يُ م المقابالت مّ ص  ، ستُ تلك المقابالت بشكٍل شخصيّ 

 دة. المغلقة/ المحدّ 
 



 

 

  136 | الصفحة

 

 العّينة
 30  ّةقدقي 50تها حوالي مقابلة مد. 
 5 – 6  ّمنزل( في كلّ  محافظة )إما أب أو أمّ  ُأسر من كل. 
 5 – 6 محافظات بالُمجمل. 
  ُة ّم أردنيّ أ: سة الملكة رانيا. على سبيل المثالفي مؤسّ شاور مع موظّ المشاركين بالمقابالت بعد التّ  د مواصفات كلّ دّ ح  ست

 في عّمان. ة في معان، وأب سوريّ من منطقة ريفيّ 
 

، واختبار الغرض منها هو معرفة المزيد عن سياق األسرة ألنّ  ؛عيد الوطنيّ لة على الّص ة ال يجب أن تكون ممثّ نمالحظة: هذه العيّ 
اًفا لتصميم أو قضايا أكثر استهدتي يمكن أن تساعد فريق البحث على إنشاء أسئلة األسئلة المناسبة للمسح، واستنباط المعلومات الّ 

 استبيان المسح.
 

 جمع البيانات
 
دو  19،خص الُمجيبالمقابالت في منزل الشّ  ُتجرى س الباحث بكتابة أو طباعة إجابات  وسيقوم ،بدليل منّظم للمقابلةالباحثون  ُيزو 

 .الحًقا ةغة اإلنجليزيّ ترجمة اإلجابات للّ  تمّ ، لتوتسجيل المقابالت ،الُمستجيب
 

 تحليل البيانات 
 
مات ل زرم  كما ستُ  ،من حيث الموضوعحليل تّ الة الُمترجمة من إجابات المقابالت باستخدام سخة اإلنجليزيّ النّ  ُتحّللس تحديد السِّ

هار؟" نّ مثل "من يقوم برعاية أطفالك خالل ال من أسئلةعن ز اإلجابات رمّ ستُ : المشتركة بين المشاركين. على سبيل المثال
من أنواع  ين، ومدى تكرار كلّ هارية لألطفال األردنيّ عاية النّ ُتمضي وقتك في المنزل مع طفلك؟" بهدف تقييم مدى الرّ  و"كيف

منة. وسعاية ضمن العيّ مي الرّ مقدّ   راسة.ة إعداد استبانات الدّ حليل في عمليّ نتائج هذا التّ  ُتستخد 
 

 20ةجلسات المالحظ
 

. تالمقابال إجراءالقيام بكون ذلك قبل يذي ُتجرى به المقابالت، وُيفّضل أن في اليوم الّ سيقوم الباحث بمالحظة البيئة المنزلّية 
ن جهٍة موسلوكاتهم  بهم من جهةٍ  اتي الخاّص واإلبالغ الذّ  ،عالوًة على ذلك، وبهدف توضيح العالقة بين ُمعتقدات أولياء األمور

 . في المنزل على مدى ساعتين محّددفل الة ألولياء األمور مع الطّ فاعالت الطبيعيّ التّ باستهداف حظات المال قومأخرى، ست
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 نةالعيّ 
 30  ّدقيقة 60ا تها تقريبً مالحظة مد. 
  ّنة المقابالت نفسهااستخدام عي. 
  ّدز عليه بشكل محدّ ركّ سنوات لكي يُ  5– 0ة ضمن الفئة العمريّ  حّدداختيار طفل واحد مُ  سيتم.  

 
الغرض منها هو معرفة المزيد عن سياق األسرة،  ألنّ  ؛عيد الوطنيّ لة على الّص نة ال يجب أن تكون ممثّ مالحظة: هذه العيّ 

تي يمكن أن تساعد فريق البحث على إنشاء أسئلة أو قضايا أكثر واختبار األسئلة المناسبة للمسح، واستنباط المعلومات الّ 
 المسح.استهداًفا لتصميم استبيان 

 
 جمع البيانات

 
فل واالستماع له، حد ث مع الطّ سياق يتفاعل أولياء األمور مع أطفالهم، بما في ذلك التّ  سيقوم الباحثون بمالحظة كيف وبأيّ 

خ، بالطّ  ؛عليم )مثلة أخرى، والمشاركة بأنشطة غير مرتبطة بالتّ أنشطة تعليميّ  عب، والمشاركة بأيّ والمشاركة بأنشطة مرتبطة باللّ 
ة في المنزل بما يشتمل عليميّ ة(. كما سيقوم الباحث بمالحظة توف ر أو عدم توف ر المواد التّ نظيف، أو غيرها من األعمال المنزليّ التّ 

 على األلعاب والكتب. 
 ؛(HOMEة لقياس البيئة )حق ق منها، مثل "نموذج المالحظة المنزليّ التّ  تي تمّ رة الّ أداة المالحظة بناًء على األدوات المتوفّ  ُتطّورسو 

لتحديد فيما إذا كانت  ؛فريقيا(إرق األوسط وشمال ة بلدان في منطقة الشّ وهي أداة ُمستخدمة على نطاٍق واسع )بما في ذلك عدّ 
ر الطّ البيئة المنزليّ  ا الحقً ، وسيتم وحيّ أو من خالل الجهاز اللّ  ،فل. وسيقوم الباحث بجمع المالحظات باليدة مالئمة لمرحلة تطو 

 حليل.ة لغايات التّ غة اإلنجليزيّ ترجمة تلك المالحظات إلى اللّ 
 

 تحليل البيانات
 

تحليل من حيث الة الُمترجمة من المالحظات باستخدام سخة اإلنجليزيّ ل النّ حلّ سبة إلجابات المقابالت، ستُ كما هو الحال بالنّ 
مات المشتركة بين ز رمّ تُ كما س ،الموضوع  راسة.ة إعداد استبانات الدّ حليل في عمليّ نتائج هذا التّ  ستخدمستُ المشاركين. و لتحديد السِّ

 
 المسح

 
ة لإلجابة عن األسئلة ليّ وسيلة جمع البيانات األوّ سيكون مسح العّينة الُممثِّلة على المستوى الوطنّي ألولياء األمور في األردّن 

عاية مي الرّ ومقدّ  ،ة أفضل الممارسات المختلفة ألولياء األمورتقييم أهميّ بياء األمور لة. وسيشتمل المسح على بنود تسمح ألو البحثيّ 
، االجتماعيّ و  الوضع االقتصاديّ و ة، الجنسيّ و : اإلقليم، ة مختلفة تضمّ ذين يشاركون في تعل م أطفالهم، إضافًة إلى أسئلة ديمغرافيّ الّ 
 برامج أولياء األمور، وغير ذلك.  المشاركة فيو تكوين األسرة، و ، عليميّ المستوى التّ و 
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 نةالعيّ 
 الملحق )د(: إطار المعاينة.إلى  رانظ

 

 جمع البيانات
 

أخطاء في حدوث ب قمية لتجنّ ل جمع البيانات الرّ ُيفّض و (. ابلتالتّ ) لوحيةالّ ألجهزة استجرى المسوحات من قبل الباحثين على 
 .إدخال البيانات

 

 تحليل البيانات
 

 :رميزوتحديد فئة التّ  هاحق ق منة مراحل لتحليل البيانات بعد التّ تطبيق عدّ  سيتمّ 
وغيرها( بهدف توضيح سبل إجابة أولياء األمور  ،كرارات، التوزيعشامل ودقيق )المتوّسطات، التّ  : تحليل وصفيّ المرحلة األولى

ة على المستوى وبناء نقاط مقارنة مرجعيّ  ،اتالفرضيّ ة لمقارنتها مع جات مبدئيّ خر  تائج مُ ر هذه النّ من أسئلة المسح. وستوفّ  على كلٍّ 
 رات المرّكبة.تطوير المؤشّ  تي تضمّ حقة الّ حليل الاّل تائج على إثراء خطوات التّ . كما ستعمل النّ الوطنيّ 

 
من المجاالت  لكلٍّ  رات مرّكبةا سنعمل على تطوير مؤشّ ة، سنقوم بتحديد ما إذا كنّ تائج المبدئيّ : من خالل دراسة النّ انيةالمرحلة الثّ 

أو  ،ةرات المستمرّ ا للمتغيّ ا طبيعيًّ ا )توزيعً ا منطقيًّ رات المرتبطة توزيعً في حال أظهرت المتغيّ و راسة. دة ُمسبقًا في استبانة الدّ المحدّ 
ات المرّكبة لتلك المجاالت. ر من أجل بناء المؤشّ  ؛مجال ة(، قد نقوم بإجراء اختبار الموثوقية لكلّ رات الفئويّ كرارات المتوازنة للمتغيّ التّ 

ئيسة للحالة القائمة لسلوكات أولياء األمور في تائج الرّ فسير حول النّ اجحة للمزيد من التحليل والتّ إخضاع المجاالت النّ  وسيتمّ 
 . األردنّ 

 
 ،أو الجنس ،الختبار االختالفات في سلوكات أولياء األمور وفقًا للمناطق ؛راتالمتغيّ  تحليل ثنائيّ  إجراء : سيتمّ الثةالمرحلة الثّ 

ة، أو الجنسيّ  ،ة لألطفالأو الفئات العمريّ  ،أو عدد األطفال ،(االجتماعيّ  أو طبيعة األسرة )مثاًل من حيث المستوى االقتصاديّ 
صر ف". ك أولياء األمور بعمق وفقًا للمتغّيرات "غير القابلة للتّ ة تغي ر سلو حليل من فهم كيفيّ وع من التّ ننا هذا النّ أو غير ذلك. سيمكّ 

ن من أولياء أو نوع معيّ  ،أو جنس ،نةها قد تساعدنا في استهداف مناطق معيّ رات ال يمكن تغييرها، إال أنّ تلك المتغيّ  رغم أنّ وب
ة )تحليل عالي وضيحيّ ماذج التّ ة من النّ إضافيّ ة. وإذا دعت الحاجة، قد نقوم كذلك بإجراء جولة األمور في مشاريع مستقبليّ 
 تائج.المستوى( بناًء على تلك النّ 

 
لشرح سبب وجود االختالفات  ؛وتشغيلها ة رئيسة: في هذه المرحلة، سنكون قادرين على تصميم نماذج توضيحيّ ابعةالمرحلة الرّ 
هل تختلف بسبب مستويات : األطفال. على سبيل المثالفاعل مع لوك لدى أولياء األمور عند التّ والسّ  ،والمواقف ،في المعرفة

تي ن، وما إلى ذلك. ال نحتاج فقط إلى معرفة العوامل الّ معيّ  أو تدريبيٍّ  تعليميٍّ  مصدرٍ  بسبب عليم، أو مستويات المعيشة، أوالتّ 
ماذج في حجم يمكن أن تساعد هذه النّ  مقدار أو إلى أيّ  سنعرفدة مسبًقا، ولكننا ر االختالف في المجاالت المحدّ قد تفسّ 

 ما.كثر تقدّ األستفسارات االو  المزيد من البحثهذا قد يساعد في و وضيح. التّ 
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 اتالملحق )ب(: مراجعة األدبيّ 
 

 رةفولة المبكّ : سلوك أولياء األمور في سنوات الطّ ابقمراجعة األدب السّ 
 .World Education, Inc) وورلد إديوكيشن ) :مؤسسة إعداد

 ٢٠١٩ل تشرين األوّ  ١١
 

 مةالمقدّ 
 

 الجسديّ  موّ سهم في النّ ذي يُ ليم الّ لوك السّ ، وتحديد أنماط السّ ونمّوه ماغة مرتبطة بتطّور الدّ ة خاّص رة بأهميّ فولة المبكّ ع فترة الطّ تتمتّ 
ا عاية البالغين دورً مي الرّ األمور وغيرهم من مقدّ ، فضاًل عن إعداد األطفال للدخول للمدرسة. ويلعب أولياء والمعرفيّ  والعاطفيّ 

سة وجدت نتائج دراسة أجرتها مؤسّ و ة كاملة. نمويّ من تحقيق قدراتهم التّ  -منذ الوالدة-غار أك د من تمّكن األطفال الّص ا في التّ جوهريًّ 
دور مرحلة رياض  هات يعتقدن أنّ ٪ من األمّ ٨٠ عليم في األردن أنّ رة والتّ فولة المبكّ حول رعاية الطّ  2015الملكة رانيا عام 

مها أولياء األمور في المنزل لها تي يقدّ عاية الّ الرّ  على أنّ  ٪ منهنّ ٥٠فق عليم في المنزل، كما اتّ من دور التّ  ة أهمّ سميّ األطفال الرّ 
للقراءة  ء األمور ال ُيدركون األثر اإليجابيّ أوليا راسة أنّ الدّ  تفل. عالوًة على ذلك، وجد  ة تعّلم الطّ تأثيٌر محدود على نتائج عمليّ 

 عّلم.عب بهدف التّ للّ اأو  ،أو لوجود كتب لألطفال في المنزل ،لألطفال
ة وليّ تستند المراجعة إلى البحوثات الدّ و م. علّ هذه على تأثير سلوكات أولياء األمور على استعداد أطفالهم للتّ  ّياتز مراجعة األدبكِّ تر و 

تي تدعم ة، وكيف ترتبط بمعتقدات أولياء األمور والمعرفة وأفضل الممارسات الّ لوكات الوالديّ ة السّ عن أهميّ حول ما هو معروف 
وتحديد  ،م في األردنّ علّ ص المراجعة ما هو معروف حالًيا عن سلوكات أولياء األمور واالستعداد للتّ م. كما تلخّ علّ االستعداد للتّ 

 .في األردنّ  في هذا المجالتي تعمل سات الّ المؤسّ 
 

 عّلم؟ما هو االستعداد للتّ 
 

م علّ ا للتّ دًّ فل مستعيكون الطّ و ة. سميّ فل ليكون ناجًحا عندما يبدأ المدرسة الرّ علم هو مصطلح يحّدد مدى استعداد الطّ االستعداد للتّ 
طّور المناسب م بحسب مستوى التّ علّ زمة للتّ ة الاّل لوكيّ والسّ  ،ةوالعاطفيّ  ،ةواالجتماعيّ  ،ةوالمعرفيّ  ،ةكون لديه القدرات الجسديّ تعندما 

ر(. لذلك 2009لديه )الحسن والندسفورد،   ،نمّوهم الجسميّ  كلٍّ ِمن فاعالت المترابطة بينمن خالل التّ علم ل للتّ فاطاستعداد األ ُيطو 
ة العالقات بين أفراد األسرة، وخاّص رة هي فولة المبكّ العالقات في مرحلة الطّ  أهمّ و وعالقاتهم مع من حولهم.  ،المحيطة ةوالبيئ

فر له وأن يختبر علم، يجب أن يتوّ ا للتّ فل أن يكون مستعدًّ (. لكي يستطيع الطّ 2002فل )بيانتا، العالقة الواقعة بين الوالدين والطّ 
وذلك  ،عاية اآلخرينومقدمي الرّ  نوالديالة مع غنيّ الفاعالت تّ الو  ،ةمحبّ البيئة الة الكافية، و حيّ عاية الّص غذية والرّ المة، والتّ األمان والسّ 

 خالل سنواتهم األولى.
عاية. مي الرّ والتحفيز من ِقبل الوالدين ومقدّ  ر المعرفيّ طوّ تي تنطوي على التّ علم الّ ات على جوانب االستعداد للتّ ز هذه األدبيّ تركّ  

جاح في المدرسة وبعد إعداد األطفال للنّ  من شأنهعاية الرّ مي عب مع الوالدين ومقدّ فاعالت القائمة على اللّ إّن توفير الكثير من التّ 
 طّور القرائيّ ز التّ تي تعزّ الّ  وباألخّص  ،عبلوكات القائمة على اللّ ن في األنشطة والسّ اذلك في مرحلة البلوغ. عندما يشارك الوالد
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ة )الين ة والعاطفيّ ناء المهارات االجتماعيّ ( يساعدون في ب1998اشئة )سنو وبيرنز وغريفين، غوية النّ والمهارات اللّ  ،والكتابيّ 
(، 2014ة لديهم )وس ونسبيت وفران، نفيذيّ ة التّ يّ (، وتطوير المهارات الوظيف2007وستانتون تشابمان وجاميسون وفيليبس، 

 ة.عليميّ جاح في جميع األنشطة التّ والنّ  راسيّ ف مع بيئة الفصل الدّ كيّ ومساعدة أطفالهم على التّ 
 

ة، ًة قويّ وعاطفيّ  ةً تاح أمامهم الكثير من الفرص لّلعب، وعندما يطّورون مهاراٍت اجتماعيّ عّلم عندما تُ ن للتّ ياألطفال مستعدّ يكون 
عّلم. الة للتّ اشئة لتعل م القراءة والكتابة، واّتباع منهجياٍت فعّ ، إضافًة إلى المعرفة النّ فكير الّنقديّ ومهارات التّ  ،ةً ًة تنفيذيّ ومهاراٍت وظيفيّ 

بعض المهارات لها  أنّ إلى تشير  اهناك بحوثً  إال أنّ  ًة لالستعداد للمدرسة،همّ ُتعّد مكّل هذه المهارات والمواقف  غم من أنّ وبالرّ 
 فل.عّلم في وقٍت الحق من حياة الطّ ة التّ أثٌر أكبر من غيرها على عمليّ 

 
ات عند دخول المدرسة، تليها مهارات ياضيّ مهارات الرّ  دراسات عن االستعداد للمدرسة إلى أنّ  تّ ة لسِ لت مراجعة تحليليّ وقد توّص 

ذي يمكن أن ر على اإلنجاز الّ ة(، هي أقوى مؤشّ نفيذيّ ة التّ يّ ركيز )وهي عنصر من عناصر المهارات الوظيفمهارات التّ  ثمّ  ،القراءة
جاح في نبؤ بالنّ قدرًة على التّ  ة هي األقلّ ة والعاطفيّ المهارات االجتماعيّ  فل في وقٍت الحق من حياته. في حين كانتقه الطّ يحقّ 

 حدة إلى أنّ ذي أجري في الواليات المتّ (. ويشير هذا البحث الّ ٢٠٠٧فل )دنكان وآخرون، المدرسة في وقٍت الحٍق في حياة الطّ 
ات لضمان يجب أن يكون ضمن األولويّ  ،ةنفيذيّ ة التّ الوظيفيّ والمهارات  ،والكتابة ،والقراءة ،اشئة لتعّلم الحسابتعزيز المعرفة النّ 

غم عّلم. وبالرّ ة هذه الجوانب من االستعداد للتّ أهميّ من حيث  هذه األبحاث   الية، ستناقش المراجعةُ عّلم. وفي األقسام التّ االستعداد للتّ 
ة لتلبية مستعدّ المدارس لم تكن ما  عيد األكاديميّ نجاح األطفال على الّص  ن  ضم  ال يمكن أن يُ  إاّل أّنه عّلم،ة االستعداد للتّ من أهميّ 

خارج نطاق المراجعة هو أمر ال، (. ولكن موضوع مدى استعداد المدارس لتقديم تدريس فعّ ١٩٩٠لبتها )إيمج، احتياجات ط  
 ة هذه.البحثيّ 

 اشئة لتعّلم القراءة والكتابةالمعرفة النّ 

 ،وتيّ والوعي الّص  ،قة بطباعة الكتابواحي المتعلّ لتعّلم القراءة والكتابة خمسة مجاالت، وهي: الوعي بالنّ اشئة تشمل المعرفة النّ 
ة. وعندما يبلغ األطفال عمر ثالث إلى أربع سنوات، يكتسب فهيّ غة الشّ ر اللّ وتطوّ  ،وإدراك شكل الكتاب ،ةومعرفة الحروف األبجديّ 

 رة في أنشطةٍ فولة المبكّ (. وإذا شارك األطفال منذ مرحلة الطّ ٢٠٠٥)بيركو غليسون،  ة للغتهم األمّ معظمهم العناصر األساسيّ 
ة لبناء قد وضعوا الل ِبنات األساسيّ  ن وبذلك يكونو  ،سميّ عليم الرّ اشئة لتعّلم القراءة والكتابة، سيتمّكنون من بدء التّ لتنمية المعرفة النّ 

 .ومهارات القراءة والكتابة في لغتهم األمّ  ،ةتقبليّ غة المسة تساعدهم على تعل م اللّ قاعدة قويّ 

فل )فرنالد في وقٍت الحق من حياة الطّ  جاح األكاديميّ رة والنّ ة في المرحلة المبكّ غويّ وتدعم األبحاث العالقة  بين تطوير المهارات اللّ 
غة وتعل م مهارات القراءة طوير اللّ عاية في تعزيز تمي الرّ  عن دور مقدّ (، فضاًل ٢٠٠٨؛ سنو وفان هيميل، ٢٠١١وويسليدر، 

رة فولة المبكّ شبكة أبحاث رعاية الطّ  NICHID؛ ٢٠٠٣؛ هوف، ٢٠٠٣عب )هارت وريدلي، ة من خالل اللّ والكتابة، وخاّص 
(ECCRN ،)واصل مع اآلخرين: فقبل أن ينطق بنوايا التّ  سلوكاٍت مدفوعةٍ بضاعة، يقوم األطفال (. ومنذ مرحلة الرّ ٢٠٠٣

وإصدار األصوات/ البكاء واإلشارة  واصل البصريّ واصل من خالل التّ كلمتهم األولى بفترة طويلة، يستخدمون أساليب التّ األطفال 
عّلم على فتح العديد من الفرص أمامهم لتطوير (. وينبغي أن تشمل الجهود المبذولة لتعزيز استعداد األطفال للتّ ٢٠٠٥)ساكس، 
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ات وأنواع كبيرة من الكلمات يّ الع على كمّ المشاركة في قراءة الكتب، واالطّ  ءة والكتابة، بما في ذلكاشئة في تعّلم القرامهاراتهم النّ 
 البالغين حولهم.من عاية مي الرّ غر، والحصول على فرص للمشاركة بشكٍل نِشط في المحادثة مع أقرانهم ومع مقدّ منذ الّص 

 اتياضيّ اشئة لتعّلم الحساب والرّ المعرفة النّ 

ة، بما في ذلك مفاهيم األرقام ات والمفاهيم المكانيّ ياضيّ اشئة لتعّلم الحساب في المراحل األولى بتطوير مفاهيم الرّ المعرفة النّ ُتعنى 
معرفة  (2 العدديّ  ( الحّس 1ة مهارات، وهي: (، وتشمل ستّ ٢٠٠١ة )فان توجيل وليزيمن وريبينز، ياضيّ موز الرّ ومفاهيم الرّ 

ات ياضيّ مهارات الرّ ُتعّد المشكالت. وكما ُذكر أعاله،  حلّ  (6مفاهيم الوقت  (5سلسل األنماط والتّ  (4صنيف تّ ز والر  الف   (3األشكال 
تي تواجه يات الّ حدّ في وقٍت الحق من حياته. ومن التّ  عيد األكاديميّ فل على الّص ر على نجاح الطّ رة أقوى مؤشّ في المرحلة المبكّ 

عليم ات يكون أفضل إذا كان من خالل التّ ياضيّ تعّلم مهارات الرّ  لتعّلم الحساب وجود اعتقاد راسخ بأنّ اشئة تعزيز تطوير المعرفة النّ 
ا اشئة لتعّلم الحساب جزءً المعرفة النّ ُتعّد ا من الوالدة. ومع ذلك، يجب أن ة وبدءً من أن يكون جزًءا من الحياة اليوميّ  ، بداًل ميّ سالرّ 

(. يمكن ٢٠٠٩نة )ساراما وكليمنتس، ا من فترة اكتساب مهارات معيّ  من كونها جزءً عة، بداًل ضاة تبدأ في مرحلة الرّ من عمليّ 
اإلشارة إلى األشكال في البيئة المحيطة بهم،  -على سبيل المثال- اشئة عن طريقة النّ للوالدين تعزيز تنمية المهارات الحسابيّ 

 ،أكثر/أقلّ  :ة )على سبيل المثالة اليوميّ ة في المواقف الحياتيّ ياضيّ ات الرّ ات مع أطفالهم، واستخدام المصطلحيّ ومناقشة الكمّ  ،والعدّ 
 نصف/كامل(. ،ممتلئ/فارغ

 ةنفيذيّ ة التّ يّ المهارات الوظيف

غبات بالرّ حّكم ة قصيرة المدى(، والتّ اكرة الفوريّ اكرة العاملة )الذّ مثل الذّ  ؛ منة علياات إدراكيّ ة عمليّ نفيذيّ ة التّ يّ تشمل المهارات الوظيف
ركيز ركيز واالنتباه )القدرة على نقل التّ عّلم(، ومرونة التّ ركيز على التّ القدرة على التّ ويشمل )لوكات للوصول إلى األهداف والسّ 

ها تساعد ألنّ  ؛ةرة. وهذه المهارات مهمّ ة المبكّ ة لتطوير المهارات األكاديميّ ات ضروريّ ة إلى أخرى(، وهي عمليّ بسرعة من مهمّ 
عّلم. ى يتمّكنوا من التّ ركيز على المعلومات واالحتفاظ بها لفترة كافية حتّ زهم للتّ وتجهّ  ،ّفيةكي ف مع بيئة الغرف الّص األطفال على التّ 

ة وتوفير الفرص لألطفال لممارسة هذا نفيذيّ ة التّ يّ ا في كونهم قدوة في ممارسة المهارات الوظيفا رئيسً ويلعب أولياء األمور دورً 
 ة إذا قاموا بتطوير نظاٍم روتينيّ نفيذيّ ة التّ يّ . كما يمكن ألولياء األمور تطوير نموذٍج للمهارات الوظيفوتطويره وع من المهاراتالنّ 

 Center on theامي )فل النّ ، إضافًة إلى تطوير عالقاٍت داعمة وموثوقة والحفاظ عليها )مركز الطّ لوك االجتماعيّ ونموذٍج للسّ 
Developing Child ،)٢٠١٩.) 

 عّلم ات التّ منهجيّ 

ومثابرون  ،ون االستكشاف(ون )يحبّ فضوليّ ؛ إذ إّنهم نة للتعّلمات معيّ منهجيّ  عليم المدرسيّ يمتلك األطفال المستعّدون لبدء التّ 
 موّ ة النّ ة الحصول على عقليّ وء على أهميّ (. وتسّلط األبحاث األخيرة الّض ٢٠١٢؛ اليونيسيف، ١٩٩٠عّلم )إيمج، ومتحّمسون للتّ 

شجيع(. ؤوب والمثابرة والتّ بل عناصر يمكن تطويرها من خالل العمل الدّ  ،ةكاء ليست عناصر فطريّ القدرات والذّ  )وهي االعتقاد بأنّ 
ة (. اكتسب مفهوم عقليّ incremental theory of intelligenceكاء المتزايد ة الذّ ها نظريّ على أنّ  موّ ة النّ كما ُيشار إلى عقليّ 

ا )كالرو ن للفشل أكاديميًّ يلبة المعّرضة الطّ (، وخاّص ١٩٨٦لبة )دويك، للطّ  جاح األكاديميّ ا لتأثيره على النّ  كبيرًة نظرً ةًّ يّ أهمّ  موّ النّ 
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(. وعلى ٢٠١٦. ييجر وآخرون، ٢٠١٣; ساوندرز، ٢٠١٥ويلز ومكار، وهيلمان، -؛ اوبراين، وفلدينغ٢٠١٦وبونيسكو ودويك، 
٪ من ١٢ شيلي ُتشّكل حوالي  تفي دولة  وأنماط تفكيِرهم لبةة الطّ عقليّ  ( أنّ ٢٠١٦رو وبونيسكو ودويك )كال د  ج  سبيل المثال، و  

ا مون دوًرا مهمًّ . لذلك، يلعب أولياء األمور والمعلّ غويّ حصيل اللّ ات والتّ ياضيّ حصيل في الرّ ذي حصل على مستوى التّ غيير الّ التّ 
أو  ،اجعة حول مهارات األطفالغذية الرّ ة إعطائهم للتّ لدى األطفال، ويجب أن يكونوا على دراية بكيفيّ  موّ ة النّ في تطوير عقليّ 

هنئة يات جديدة، والتّ شجيع على مواجهة تحدّ ة، بما في ذلك تشجيع الجهود المبذولة، والتّ نمويّ أو األنشطة التّ  قدراتهم أثناء المهامّ 
م، وما إلى ذلك. قدّ ي تشير إلى عدم القدرة على إحراز التّ ب االنتقادات التّ ة، وتجنّ هائيّ نّ تيجة الظر عن النّ على الجهد بغض النّ 

ّد  ذين يعتقدون لبة الّ من الطّ  اعبة إيجابيًّ عّلم الّص ل مواقف التّ ضًة لتقبّ ر  عُ  ذكاءهم هو عنصر مرن أكثر   ذين يعتقدون أنّ لبة الّ الطّ وُيع 
ه يجب أن ُيمدح األطفال على على أنّ  (، مما قد يدلّ ٢٠١٥ويلز وهيلمان، -)اوبراين وماكار ودنغ ذكاءهم هو عنصر فطريّ  أنّ 

 . كاء الفطريّ الذّ ب اإليمان من مين وأولياء األمور بداًل جهدهم من قبل المعلّ 

 ةالعاطفيّ -ةالمهارات االجتماعيّ 

ة فاعالت االجتماعيّ ة، بما في ذلك القدرة على بدء التّ ة قويّ فيّ عاط-ةً عّلم بتطوير مهاراٍت اجتماعيّ يبدأ األطفال المستعّدون للتّ 
وجميعها مهارات يمكن تطويرها من خالل ، عاطفوالتّ  اتيّ وجيه الذّ واصل والتّ من خالل التّ  ومواصلتها؛ ة مع اآلخريناإليجابيّ 

هم ة بأنّ ة قويّ عاطفيّ -ةذين يمتلكون مهارات اجتماعيّ الّ . ويتمّيز األطفال فاعليّ اعمة بين األطفال والبالغين والّلعب التّ فاعالت الدّ التّ 
جاح في المدرسة )كريستوفر وساوندرز وجاكوفيتز اًل للنّ ، وأكثر م ي  تعرضًة إلظهار سلوٍك ُمثيٍر للمشكال ا وأقلّ أكثر تعاطفً 

والقادرين عرون بتعاطٍف قويٍّ ذين يشاألطفال الّ  ( أنّ ٢٠١١وجد دورالك وآخرون ): (. على سبيل المثال٢٠١٣وبيرتون وهازين، 
 رون  ، بل ُيظهِ تاًل إلظهار سلوكاٍت ُمثيرٍة للمشكالي  م   ة هم األقلّ ة والعاطفيّ غط وغيرها من المهارات االجتماعيّ على إدارة الّض 
ونتائج أفضل  ،لىة أع)بما في ذلك درجات تحصيليّ  ا من األداء األكاديميّ ومستوًى متقّدمً  ،وّتر العاطفيّ ا من التّ مستوًى منخفًض 

 خل يستفيدون بنفس المقدار أوات منخفضة الدّ ذين ينتمون إلى خلفيّ األطفال الّ  في االختبارات(. كذلك، ُتشير األبحاث إلى أنّ 
 (. باختصار، فإنّ ٢٠١٧)اوكنير ودي فيدتر وكار ولو وروم ،  موّ والنّ  العاطفيّ -عل م االجتماعيّ أكثر من غيرهم من برامج التّ 

ويستطيع أولياء  ،ة باحترام وبشكل بّناءّفيّ ة قادرون على المشاركة في البيئة الّص ة القويّ ة والعاطفيّ األطفال ذوي المهارات االجتماعيّ 
عاطف ونمذجته، وإعطاء األطفال فرًصا لتطوير عالقات هذه المهارات من خالل تعزيز التّ  عاية دعم نموّ مي الرّ األمور ومقدّ 

 .ونمذجتها هم، ومن خالل مناقشة إدارة المشاعرة مع أقرانصحيّ 
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 عباللّ 

ّد عب" ال "اللّ  بالرغم من أنّ  عّلم امية إلى تعزيز االستعداد للتّ جميع الجهود الرّ  عّلم، إال أنّ ا من أنواع مهارات االستعداد للتّ نوعً ُيع 
عب هي أكثر فعاليًة في بناء مهارات االستعداد بالمقارنة مع ة على اللّ عّلم المبنيّ أنشطة التّ  عب. وقد تبّين أنّ يجب أن تتضّمن اللّ 

اعية لدعم (. كما يجب أن ترّكز جميع الجهود السّ ٢٠٠٧دريب والممارسة )دنكان وآخرون، عليم المباشر القائمة على التّ أنشطة التّ 
 ة مع أطفالهم.ح  رِ فاعالت الممتعة والم  عّلم كجزء من التّ تّ العّلم على فرص سلوكات أولياء األمور والمرتبطة باالستعداد للتّ 

 
 معتقدات وسلوكات أولياء األمور 

فل )بورنستين ر على نتائج الطّ ا يؤثّ هات، ممّ ر على ممارساتهم كآباء وأمّ معتقدات أولياء األمور تؤثّ  أنّ  إلى ات بورنستينُتشير نظريّ 
ًة بين ]سلوكات[ أولياء األمور "العامل الوسيط الوحيد األكثر أهميّ  ( أنّ ٢٠١٠هولدن )يقترح (. عالوًة على ذلك، ٢٠٠٦وشييه، 

ة معتقدات أولياء األمور الخاّص  نّ إ(، ف١٩٩٦ا لما ذكره ماكجيلييدي دي ليسي وسوبرامانيان )فقً (. وو  ١٢٩هو المعتقدات" )صفحة 
تي تتشّكل ( المعتقدات الّ ٢) .قافةدون جدال( من الثّ ( المعتقدات الواردة مباشرًة )و ١باألطفال وتطّورهم هي نتيجة لثالثة عناصر: )

اجمة عن تبادل األفكار ( المعتقدات النّ ٣). هاتخصية كآباء وأمّ من خالل طفولة أولياء األمور وعائالتهم وتجاربهم الشّ 
من هذه المعتقدات، وكيف  وع األهمّ ة حول النّ واالفتراضات من أشخاص من ثقافات مختلفة. وال يوجد إجماع في المراجع األدبيّ 

راسات في العالقة كت بعض الدّ (. إضافة إلى ذلك ، شكّ ١٩٩٢لوكات )سيجل، قيقة بين المعتقدات والسّ والعالقة الدّ  ،قياسها يتمّ 
ة ديّ كت فيما إذا كانت المعتقدات الوال(، وشكّ 1989بين معرفة الوالدين ومعتقداتهم وأفعالهم )على سبيل المثال هولدن وإدواردز، 

المعتقدات الوالدية  أنّ  إلى ة تشير(. ومع ذلك، هناك أدلّ 2013)بلومسترا ، فان دييك ، جورنا ، وفان جييرت،  هي بناء مستقرّ 
؛ رو وكاسيالس، 1997؛ غروسك، رودي ومارتيتي، ٢٠٠٦فل )بورنستين وشييه، لوكات ونتائج الطّ ر على السّ ممكن أن تؤثّ من ال

ر على نتائج األطفال، ولكن من الُمرّجح أن تكون ناجمًة عن بعض المعتقدات تؤثّ  ة على أنّ ًا أدلّ ( ومع ذلك، هناك أيض2010
 نظر أدناه(.اسلوكات أولياء األمور )

 

 فولة المبّكرةعّلم في مرحلة الطّ ة بدور أولياء األمور في التّ المعتقدات الخاّص 

بصفتهم تربوّيين إضافة إلى دورهم  ،جاح األكاديميّ دورهم يشمل تشجيع أطفالهم على النّ  ذين يعتقدون أنّ يميل أولياء األمور الّ 
(. ٢٠١٤؛ سيمي وشيريدان، ٢٠١١أداء أفضل في المدرسة )دوراند،  ي ( إلى تنشئة أطفال ذو ااألمر بصفته معّلمً  )مفهوم "وليّ 

طفلهم  ذي يعتقدون أنّ عالية لقدرات أطفالهم )بحسب المستوى الّ ًة عاٍت أكاديميّ ذين يحملون توقّ أولياء األمور الّ  نّ إوبالمثل، ف
-عون أن يحصل عليها(، يميلون إلى المشاركة أكثر في تعليم أطفالهم )لوفلينتي يتوقّ ة الّ حصيليّ رجات التّ قه في المدرسة والدّ سيحقّ 

بريسنال -م القراءة والكتابة المبّكرة )لوفلين( وبالمقابل يميل أطفالهم أكثر إلى الحصول على مهارات تعلّ ٢٠١٧بريسنال وبيرمن، 
ات )بما في ذلك ياضيّ ة حول الرّ عون بمعتقدات إيجابيّ ذين يتمتّ أولياء األمور الّ  ب(. كما وجدت دراسة أخرى أنّ ٢٠١٧وبيرمن، 

 للمشاركة في أنشطة اًل ي  ات( هم أكثر م  ياضيّ مهاراتهم بالرّ  وشعورهم بالكفاءة فيما يخّص  ،واستمتاعهم بها ،اتياضيّ ة الرّ أهميّ 
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ات )ميسال ياضيّ ة حول الرّ  الكتساب معتقدات إيجابيّ اًل ي  ما قبل المدرسة أكثر م   ات في المنزل، كما كان أطفالهم في سنّ ياضيّ الرّ 
ّد (. ٢٠١٥وهوجنوسكي وكاسيكي وريباكي،  )مثل المشاركة ات ياضيّ ممارسات أولياء األمور المرتبطة بالرّ  ألنّ  ؛اهذا األمر مهمًّ وُيع 

ثون مع ذين يتحدّ أولياء األمور الّ  ات ألطفالهم. على سبيل المثال، إنّ ياضيّ ات في المنزل( ترتبط بنتائج الرّ ياضيّ في أنشطة الرّ 
 (.٢٠١٠ر )ليفين وآخرون، ات يكتسب أطفالهم مهاراٍت أفضل في الحساب المبكّ يّ أطفالهم أكثر عن األرقام والكمّ 

 

 ة فهيّ غة الشّ فل وتطّور اللّ بالخطاب الموّجه للطّ ة المعتقدات الخاّص 

وجدت : فل. على سبيل المثالة في خطاب أولياء األمور الموّجه للطّ قافيّ ذي تلعبه المعتقدات الثّ ور الّ راسات الدّ تدرس العديد من الدّ 
عّلم ة التّ معتقدات أولياء األمور المرتبطة بعمليّ  نّ ة( أة أو األوروبيّ ة )الكنديّ ة والغربيّ ينيّ تي قارنت بين األسر الّص راسات الّ إحدى الدّ 

، كان أولياء في المحادثة. وبشكٍل خاّص  ًيامتساو بصفته شريًكا ومعاملتهم لطفلهم  ،ر على خطابهم الموّجه للطفلوجيه تؤثّ والتّ 
وجيه المباشر بالمقارنة مع أولياء األمور األطفال يتعّلمون أفضل من خالل التّ   لالعتقاد بأنّ اًل ي  نة أكثر م  ون في العيّ ينيّ األمور الّص 

في حقوق المحادثة )كأن يطلبوا  ًيامتساو بصفته شريًكا عامل مع طفلهم  للتّ اًل ي  م   ينّيون أقلّ الي كان أولياء األمور الّص الغربّيين، وبالتّ 
حّدث مع الكبار من خارج نطاق العائلة( فل بالتّ ماح للطّ ة، أو السّ اليوميّ  ة، أو مناقشة أحداثهمخصيّ من أطفالهم سرد قصصهم الشّ 

 (.٢٠٠٢)جونستون ووونغ، 

غة )على وجه عّلم، وتعّلم اللّ ة التّ ة بعمليّ هات الخاّص معتقدات األمّ  ة أنّ تينيّ ووجدت دراسة أخرى ُأجريت بين العائالت الاّل 
غة في المنزل. على سبيل فل للّ خذنها بخصوص استخدام الطّ تي يتّ ر على الخيارات الّ ا تؤثّ غتين معً م األطفال للّ حديد(، وتعلّ التّ 

)مثل قيام األطفال بمراقبة الكبار  االّتكال على اآلخرينعّلم يحدث من خالل التّ  يعتقدن أنّ  هنّ واتي يبدو أنّ هات اللّ األمّ : المثال
أو حصولهم على فرصة  ،)مثل تقليد األطفال للكبار عّلم المستقلّ أو حصولهم على تعليمات مباشرة( بالمقارنة مع التّ  ،بهدوء

 عب( كّن أكثر مياًل جارب أو اللّ عّلم باالستكشاف )كأن يقوم األطفال بإجراء التّ أو التّ  ،يهم للمساعدة(لمحاولة شيء ما قبل تلقّ 
ة قافيّ القيم والمعتقدات الثّ  دراسات مشابهة إلى أنّ  (. وُتشير٢٠١٤مارتينيز وليّسو، -ة في المنزل )مانسياغة االسبانيّ الستخدام اللّ 

 ر على ممارساتهم كأولياء أمور ونتائج األطفال.، يمكن أن تؤثّ غة، بشكٍل خاّص المرتبطة بطرق تعّلم األطفال وطريقة تعّلمهم للّ 

 

 كاءالمعتقدات المرتبطة بالذّ 

اا يمكن أن يلعب دورً  ومرونته كاءفهم أولياء األمور لتشكيل الذّ  أظهرت أبحاث جديدة أنّ  ؛ من لألطفال طّور المعرفيّ في التّ  مهمًّ
عاية مي الرّ ة تفاعالتهم مع مقدّ وخاّص  -األطفال ببساطة ال يولدون "أذكياء" أو "أغبياء"، ولكن تجاربهم أولياء األمور أنّ  مثل اعتقاد

ة تائج االجتماعيّ ي إلى تعزيز النّ هي ما يؤدّ  هاتٍ وأمّ آباًء  بصفتهمممارساتهم  كاء، وأنّ م في تطّور الذّ سهِ يمكن أن تُ  -الكبار
ة )جاندرسون وجريبشومر روميرو األكاديميّ  ة بين أطفالهم، بما في ذلك زيادة المرونة والمثابرة في أداء المهامّ ة اإليجابيّ واألكاديميّ 

ما ازداد اعتقاد أولياء األمور ه كلّ المقابل، فإنّ (. وفي ٢٠١٧؛ كيم وفونغ ووو وفانغ والو، ٢٠١٣ميدو وليفين، -ودويك وغولدين
غار بالمقارنة وتعّلم القراءة والكتابة مع أطفالهم الّص  ،اتياضيّ انت مشاركتهم محدودة في أنشطة الرّ كالقدرات هي أمٌر ثابت،  بأنّ 
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(. ووجدت إحدى ٢٠١٦تون ورو، كاء المتزايد )موينكس ومييل وراماني وستابلات الذّ ذين يؤمنون بنظريّ مع أولياء األمور الّ 
ة المعرفة ا بنظريّ ا وثيقً ربية مرتبطة ارتباطً هاتهم في التّ رات األطفال ألسلوب أمّ تصوّ  نّ أة ينيّ تي ُأجريت على األسر الّص راسات الّ الدّ 

 (.٢٠١٧وفانغ والو،  ربية )كيم وفونغ وووبالتّ  عن أسلوبهنّ  هات بأنفسهنّ مته األمّ المتزايدة لدى األطفال بالمقارنة مع ما قدّ 

فلالطّ  المعرفة بنموّ    

فإذا (؛ ٢٠٠٤فل على ممارسات أولياء األمور ونتائج األطفال )بورنستين وكو، ر المعرفة بتطّور الطّ إضافة إلى المعتقدات، تؤثّ 
، سلوك غير طبيعيّ  وأيّ  ،ة عن تطّور أطفالهمبيب بدقّ فل سيتمّكنون من إبالغ الطّ كان أولياء األمور يعرفون الكثير عن تطّور الطّ 

 ( أنّ ١٩٩٦غان )-(. ووجد بيناسيش وبروكس٢٠٠٤ة )بورنستين وكو، نمويّ تائج التّ ة لطفلهم والنّ يّ بّ عاية الطّ ر على الرّ مما يؤثّ 
بمواقف تأخذ  عنتي يتمتّ والاّل  ،موّ مراحل النّ  ذي يتمّكن فيه األطفال عادًة من تحقيق أهمّ الّ  نّ واتي يستطعن تحديد السّ هات اللّ األمّ 

دة، بما في سلوك األطفال هو نتيجة لعوامل متعدّ  يعتقدن أنّ  )أيّ  وتطّورهم أطفالهنّ  ة وجهات نظر حول نموّ بعين االعتبار عدّ 
إلى  ة أكثر ثراًء. إضافة إلى ذلك، يميل أطفالهنّ إلى إعداد بيئات منزليّ  ن  دات أخرى( يِمل  ة ومحدّ ة والبيئيّ ذلك العوامل الوراثيّ 

 ،فلالطّ  ف القليل عن مراحل نموّ رِ ع  تي ت  ويتمّتعون بمستوى ذكاء أعلى قلياًل من أطفال األسر الّ  ،ة أقلّ سلوكيّ  تعّرض لمشكالتّ ال
ة األبعاد(. وبالمثل، فل هي عناصر متأّصلة وأحاديّ خصائص الطّ  )أي يعتقدون أنّ  هدة حول تطّور خذون مواقف متشدّ ذين يتّ والّ 

على الخطاب الموّجه  واالقتصاديّ  فل هي عنصر مشترك في أثر الوضع االجتماعيّ لمعرفة بتطّور الطّ ا ( أنّ ٢٠٠٨وجدت رو )
ر اللّ لألطفال، والّ  ذين يعرفون الكثير عن أولياء األمور الّ  ا، وجدت دراسة أخرى أنّ ة لألطفال. وأخيرً فهيّ غة الشّ ذي يرتبط بتطو 

 في سنّ  واهم بمهارات ما قبل تعّلم القراءة والكتابة أكثر عندما كانأطفالُ  ع  أشهر، تمتّ فل عندما كان يبلغ من العمر تسعة تطّور الطّ 
 (.٢٠١٦ة )رو ودنمرك وجونس هاردن وستابلتون، تينيّ هذه العالقة كانت واضحًة أكثر بين األسر الاّل   أنّ رياض األطفال، إاّل 

نة من المعرفة معيّ  اأنواعً  (، وأنّ 2008لوكات )رو ، تكفي لتغيير السّ  زيادة المعرفة وحدها ال ة على أنّ ومع ذلك، هناك أيًضا أدلّ  
قة ، أكثر من المعلومات المتعلّ موّ طّور والنّ ات التّ ، قد يكون لمعرفة أولياء األمور بعمليّ فمثاًل ؛ لوكات أكثر من غيرهار على السّ تؤثّ 
في مهارات  بقدٍر أقلّ  بيعيّ طّور الطّ المعرفة بالتّ أسهمت هات: "وأمّ  آباءً بصفتهم أكبر على ممارساتهم  ، أثرٌ بيعيّ طّور الطّ بالتّ 
ة رصد وأهميّ  ،ة األلعاب وقيمة عملهم على تعليم أطفالهم، بينما كان لوعي أولياء األمور بقوّ عة بشكٍل عامّ ة المتوقّ عاية الوالديّ الرّ 

، صفحة ١٩٨٤أقوى" )ستيفنز،  غات دورٌ ز من تطّور اللّ تعزّ تي ة الّ فاعليّ ضيع، إضافة لوعيهم باالستراتيجيات التّ فل الرّ ة الطّ صحّ 
زيادة المعرفة وحدها  بين مستويات المعرفة والممارسات، ولكنّ  ق الباحثون ارتباطاتظر عن نوع المعرفة، وثّ (. بصرف النّ ٢٤١

دة، بما لوكات أساليب متعدّ ر السّ ن الجهود المبذولة لتغييمن ذلك، يجب أن تتضمّ  ات الوالدين. بداًل كأثير على سلو ال تكفي للتّ 
 ولياء األمور.ألفي ذلك بناء قاعدة معرفة 

 

  ةالمدخالت والمحّفزات الوالديّ 

عة من الكلمات، عادًة ما ويستخدمون مجموعة متنوّ  ،عاية بشكٍل متواصلمو الرّ ث معهم أهاليهم ومقدّ ذين يتحدّ األطفال الّ  إنّ 
عاية معهم مو الرّ ذين يستخدم مقدّ رة، بالمقارنة مع األطفال الّ المفردات في مراحل مبكّ  ن على تطوير عدٍد أكبر منييكونون قادر 
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ذين ُيشركون األطفال في المزيد من األحاديث عاية الّ مي الرّ هات ومقدّ اآلباء واألمّ  (. كما أنّ ٢٠٠١)وايزمان وسنو،  كلماٍت أقلّ 
غة )روميو وآخرون، ة المرتبطة باللّ هنيّ اتهم الذّ ويعملون على تطوير عمليّ  ،أكبر ةعون بمهاراٍت لغويّ  يتمتّ ة، ُينشؤون أطفااًل نائيّ الثّ 

عة من ث إلى أطفالهم باستخدام مجموعة متنوّ حدّ ة )أي التّ (. لذا يجب أن يشارك أولياء األمور بتقديم ُمدخالٍت لفظيّ ٢٠١٨
حّدث بمستوى يطابق ة )أي التّ فظيّ تطوير مهارات أطفالهم اللّ والمحادثة(، و  ،والّسرد ،والغناء ،بما في ذلك وضع العناوين ،األساليب
والمشاركة في  ،وطرح األسئلة ،طق ألطفالهمنّ الة )االستجابة بمستوى فظيّ ة لطفلهم(، والعمل على االستجابة اللّ فظيّ القدرة اللّ 

  (.٢٠١١سيلبيرمان وماندل مورو، -ة( )مندلسون ودريير وبروكماير وبيركولمحادثات ثنائيّ 

 

 عّلم في األردنّ االستعداد للتّ 

 قد ازداد وضعال هذا أنّ  ركومن الجدير بالذّ  ،عّلم عندما يلتحقون بالمدارسين للتّ مستعدّ  ن ال يكونو  العديد من األطفال في األردنّ 
ألطفال ٪ من ا٢٩ حوالي   أنّ  ٢٠١٨رة فولة المبكّ تائج غير المنشورة لدراسات تنمية الطّ بعد جائحة كورونا. وُتظهر النّ  شّدةٍ ب

هم "غير لى أنّ عاألطفال  وُصنِّف  ين. وريّ ٪ من السّ ٣٥و ،ين٪ من الفلسطينيّ ٣٩عّلم بالمقارنة مع ين للتّ ين لم يكونوا مستعدّ األردنيّ 
ة، االجتماعيّ اءات فاهية، والكفة والرّ حة البدنيّ وهي: الّص  EDIمن األبعاد المدرجة في  لم ينطبق عليهم بعٌد أو أكثرين" إذا لم مستعدّ 

 ة.صال والمعرفة العامّ ، ومهارات االتّ والمعرفيّ  غويّ ر اللّ طوّ ، والتّ ضج العاطفيّ والنّ 

نبؤ بمدى التّ  وما إذا كان قد التحق برياض األطفال من أهم عوامل ،فلوجنس الطّ  ،لألمّ  عليميّ المستوى التّ ُيعّد عالوًة على ذلك،  
ليها الحسن إتي ت وّصل ابقة الّ تائج السّ (. ويعكس هذا االستنتاج النّ EDIرة )فولة المبكّ رات تنمية الطّ ا لمؤشّ عّلم وفقً فل للتّ استعداد الطّ 
تا  ل تينِ ( ال٢٠٠٩والنسفورد ) األطفال في  تي تقّيم أداء( الّ Early Years Evaluation tool) رةنوات المبكّ أداة تقييم السّ أجر 

نوات ي السّ واصل فغة والتّ اللّ و  ،ةالمهارات المعرفيّ و  ،ات والبيئةالوعي بالذّ و ، ةاالجتماعيّ لوكات خمسة مجاالت: المهارات والسّ 
ا هم إمّ ا على أنّ ( قد ُصّنفو طفاًل  ٣,٦٦٦تي شملت نة )الّ ٪ من األطفال في العيّ ٩٤ ن أنّ ا. ووجدت الباحثتر البدنيّ طوّ والتّ  ،رةالمبكّ 

من نيا لدّ اة ة واالقتصاديّ بقة االجتماعيّ الطّ  فقد كان األطفال من أسر ؛لاألوّ  فّ ا للمدرسة في الّص مستعّدون أو مستعّدون تمامً 
رسة من ا للمداستعدادً  ة أقلّ القاطنين في مناطق ريفيّ من و  ،ة منخفضةقوا سوى مستويات أكاديميّ ذين لم يحقّ أولياء األمور الّ 

تي ألسر الّ ااألطفال من  راسة إلى أنّ ة. كذلك خُلصت الدّ ومن مناطق حضريّ  ،انظرائهم القادمين من ُأسر أكثر ثراًء وأكثر تعل مً 
 تي لديها عدد أكبر من األطفال.ا للمدرسة من أطفال األسر الّ من األطفال هم أكثر استعدادً  لديها عدد أقلّ 

ة إلى أحجام الت ديموغرافيّ تكون هناك تحوّ  ر عندماممارسات الوالدين لتربية األطفال تتغيّ  ة إلى أنّ وليّ ة من األبحاث الدّ تشير األدلّ 
ر. وعندما ر، وكيف تتغيّ تي تتغيّ ة الممارسات الّ معرفة المزيد حول ماهيّ من المهّم يزال ما ( ولكن 2003أسر أصغر )روغوف ، 

ياض األطفال، ذكروا تي يجب أن يكتسبها األطفال قبل دخولهم ر ون عن مهارات االستعداد األكثر أهمية الّ ُسئل المعّلمون األردنيّ 
جاح ليتمّكنوا من تحقيق النّ  ؛ةلغويّ ة والّ اتيّ والمساعدة الذّ  ،ةأعلى من المهارات البدنيّ  عون أن يكون لدى األطفال مستوياتٌ هم يتوقّ أنّ 

والقراءة والكتابة )أبو طالب،  ،ةوالمعرفيّ  ،ةة العاطفيّ للمهارات في المجاالت االجتماعيّ  أقلّ  عاتٍ في رياض األطفال بالمقارنة مع توقّ 
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ا )ولكن لم تتم الموافقة رً تنقيحه مؤخّ  ذي تمّ الّ  21ة لرياض األطفالراسيّ (. وهذا أمٌر مثيٌر لالهتمام في ضوء إطار المناهج الدّ ٢٠١٣
واألنشطة  ،والحداثة ،قييموالتّ  ،ةغذيّ والمهارات والتّ  ،لعبالية للبرامج عالية الجودة، وهي: الّ رات التّ ن المؤشّ ذي يتضمّ والّ  ،عليه بعد(

 ة.والحريّ  ،والمرونة ،كاملوالتّ  ،الشامل موّ والنّ  ،م القائم على المفاهيمعلّ والتّ  ،عّلم المتمايزوالتّ  ،اتيعّلم الذّ والتّ  ،عةالمتنوّ 

 عليمرة والتّ فولة المبكّ التوّسع في رياض األطفال ورعاية الطّ 

ة ة حول صحّ ا ألحدث دراسرة. ووفقً فولة المبكّ عليم في مرحلة الطّ عاية والتّ الحصول على الرّ ا جهوٌد لتوسيع نطاق رً ت مؤخّ ل  ُبذِ 
في برامج  االيًّ حا يشاركون شهرً  ٥٩-٣٦مارهم بين ذين تتراوح أع٪ فقط من األطفال الّ ١٣ (، فإنّ ٢٠١٨-٢٠١٧سرة )كان واألالسّ 

عليم ربية والتّ لتّ اة لوزارة ة االستراتيجيّ ن الخطّ (. وتتضمّ ٢٠١٩، ICFة ولعامّ رة )دائرة اإلحصاءات افولة المبكّ عليم في مرحلة الطّ تّ ال
( اا وإناثً ة: "زيادة فرص حصول األطفال )ذكورً األولويّ  اذالي التّ  ( الهدف االستراتيجيّ ٢٠١٨عليم، ربية والتّ )وزارة التّ  ٢٠٢٢-٢٠١٨

زيادة االلتحاق رة ع الوزا(، وتتوقّ ٣٩عّلم من أجل الحياة" )الصفحةاستعدادهم للتّ رة، وزيادة فولة المبكّ في مرحلة الطّ  على تعليم نوعيّ 
 .٢٠٢٢في عام  الفً أ ٢٢٨إلى  ٢٠١٥لف طالب في عام أ ١١٥ة( من حوالي ة والخاّص رياض األطفال )في المدارس الحكوميّ ب

 

 ة عاية الوالديّ توفير برامج الرّ 

ع في رياض األطفال،  في مرحلة  عّلمتهدف إلى دعم التّ  ة في األردنّ ُبذلت جهوٌد لتوفير برامج رعاية والديّ باإلضافة إلى التوس 
ة. وتستهدف ديّ قلية التّ دريبيّ والمشاريع التّ  ،واصل االجتماعيّ ووسائل التّ  ،عالمرة، بما في ذلك استخدام وسائل اإلفولة المبكّ الطّ 

سة سالمته )مؤسّ فل و ل على حماية الطّ ز في المقام األوّ يدات فقط، وتركّ السّ  األردنّ سة نهر ابعة لمؤسّ ة التّ عاية الوالديّ برامج الرّ 
 - ةلوالديّ اوعية ، وهي: برنامج التّ م اليونيسف ثالثة برامج ألولياء األمور في األردنّ ، تقدّ إلى ذلك(. إضافة ٢٠١٩، نهر األردنّ 
رامج بوهي فل، ، وبرنامج صفر إلى ثالثة، وبرنامج األهل والطّ "(دعيبيتنا السّ "ذي أصبح اسمه الّ )ة وأمومة أفضل برنامج أبوّ 

ا وزارة أمّ  (.٢٠١٩ف يونيسف، مع موظّ  هات )تواصل شخصيّ لألمّ  من أولياء األمور، وبشكل أخّص  ٣٢,٣٣٦إلى  وصلت
ولياء أضافة إلى إوضة يلتحقوا بالرّ ذين لم ذي يستهدف األطفال الّ علم الّ طفال للتّ عليم فلديها برنامج رفع استعداد األربية والتّ التّ 
 .ةيّ وبرنامج المشاركة المجتمع ،ولىالثة األفوف الثّ وضة والّص لدى الوزارة برنامج مشاركة األهل في الرّ  نّ أكما  ،مورهمأ

لفاز عالم )التّ اإلة ألولياء األمور مع جهوٍد إلرسال رسائل من خالل وسائل يارات المنزليّ ة وبرامج الزّ قليديّ وترافقت ورش العمل التّ 
بعض  ة المتداولة أنّ رديّ ة السّ مة من قبل أفراد. وأظهرت األدلّ منظّ  واصل االجتماعيّ ومبادرات على وسائل التّ  ،(بشكل خاّص 

وعة ، مثل مجمواصل االجتماعيّ ة عبر وسائل التّ عاية الوالديّ قة بالرّ أولياء األمور يتبادلون المعلومات والموارد المتعلّ 
"MyChild.jo ّر شهي صباحيّ  طفل" على الفيسبوك. كذلك، شمل برنامج "دنيا يا دنيا"، وهو برنامج تلفزيونيّ  : دعم تطّور كل

غبات واالحتياجات"، "الفرق بين الرّ  :مثل تتناول موضوعات منمليون مشترك على اليوتيوب، على حلقات  ٢أكثر من  يضمّ 
 ".؟فليف يمكننا تعديل سلوك الطّ ك-فولة واألمومة "، و"الطّ ؟فالناوالمدرسة ألط ظام المدرسيّ و"كيف نختار نوع النّ 

                                                 
( قد ال تلتزم رياض األطفال غير الحكومي ة في هذا اإلطار، أي  اإلطار العام   والخاص   لمناهج رياض األطفال ومعاييرها، ومؤش  رات أدائها للس  نتين  21

سنوات( 6-4) انيةولى والث  األ  
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ذي " الّ Vroomة بتعديل برنامج "وليّ على وجه الخصوص، قامت لجنة اإلنقاذ الدّ  ين في األردنّ وريّ وللوصول إلى أولياء األمور السّ 
ماغ" )ويلتون ة إلى لحظات لتطوير الدّ اليوميّ سة أسرة بيزوس إلرشاد أولياء األمور حول سبل تحويل "لحظات الحياة رته مؤسّ طوّ 

ا ويقّدم نصوًص  ،ة(تي تعتبر األكثر فعاليّ " أفالم فيديو )الّ Vroomويعرض برنامج " (.٢٠١٧وشيويري كالرك وغاالنيك ومورفي، 
ت معلومات عن تطّور نتي تضمّ سائل الّ الرّ  حيث تبّين أنّ ؛ باليرسل من خاللها رسائل عبر الفيسبوك والواتس ؛ة(فعاليّ  )األقلّ 

ة بفوائد معرفة أولياء األمور بتطّور ة الخاّص وليّ تائج المستمدة من األبحاث الدّ . وقد عكس ذلك النّ فّعالة بشكٍل خاّص  دّ ع  ماغ تُ الدّ 
ة الموّجهة إلى أولياء سائل االجتماعيّ تي تقترح ضرورة أن تشمل الرّ والّ  ،(موّ ة النّ كاء المتزايد )عقليّ ي نظريات الذّ وتبنّ  ،ونمّوه فلالطّ 

 ين في المستقبل هذه العناصر.األمور األردنيّ 

 

 فريقياإرق األوسط وشمال ومنطقة الشّ  ة في األردنّ عاية الوالديّ معتقدات وسلوكات الرّ 

فريقيا إرق األوسط وشمال في منطقة الشّ  ومعتقداتهم ز على معرفة أولياء األمورتي تركّ من األبحاث الّ  فقط عدد محدود ي  جرِ أُ 
د ت  رة. وقد فولة المبكّ عّلم في مرحلة الطّ ة التّ حول دورهم في عمليّ  ة ألولياء نة من أربع حلقات نقاشيّ ة صغيرة مكوّ دراسة نوعيّ و ج 

خل ال عليم والدّ هات من مختلف مستويات التّ اآلباء واألمّ  سنوات في المغرب أنّ  ستّ  ىأمور لديهم أطفال من عمر الميالد حتّ 
أو نجاحهم في المدرسة على المدى  ،ر على تطّورهم الفكريّ نوات األولى من حياتهم تؤثّ تجارب األطفال في السّ  أنّ  يعتقدون 

في مرحلة  حفيز الفكريّ (. عالوًة على ذلك، ال يرى هؤالء األهالي قيمًة ُتذكر في التّ ٢٠١٤ويل )زيلمان وبيرلمان وكرم، الطّ 
أولياء األمور يشاركون في أنشطة  ة أخرى أنّ دراسة مغربيّ  ت  د  ج  في مرحلة رياض األطفال. وو   سميّ عليم الرّ رة أو التّ فولة المبكّ الطّ 

باء ومع األطفال من كال هات واآلا بين األمّ ا، مع مشاركة متساوية تقريبً ة واحدة في األسبوع تقريبً تعّلم القراءة والكتابة والحساب مرّ 
تجارب  نة يعتقدون أنّ هات في العيّ ٪( اآلباء واألمّ ٦٨أكثر من نصف ) وفي حين أنّ  (.٢٠١٤الجنسين )زلمان وكرم وبيرلمان، 

عّلم ماغ وعملية التّ تطّور الدّ  ٪ فقط يعتقدون أنّ ١٥,٥إاّل أّن ، فل من عمر يوم إلى عام واحد لها تأثير على أدائه األكاديميّ الطّ 
ى يبلغ عّلم ال تبدأ حتّ ة التّ ماغ وعمليّ تطّور الدّ  هات أنّ اآلباء واألمّ ٪( من ١٧,٩ضاعة، بينما يعتقد حوالي )تبدأ خالل مرحلة الرّ 

 سنوات. ٤ فل سنّ الطّ 

 

 بالمقارنة مع األسلوب الحديث قليديّ ة التّ عاية الوالديّ أسلوب الرّ 

ة وليّ و"الحديثة". وقد أظهرت األبحاث الدّ ة" قليديّ ة بين األساليب "التّ عاية الوالديّ حول ممارسات الرّ  في األردنّ تبايناٍت هناك  يبدو أنّ 
هم تعّلموا هات أنّ حيث أشار آباء وأمّ  ؛ة هو من عائالت أولياء األمورعاية الوالديّ ا لمعرفة أساليب الرّ المصدر األكثر شيوعً  أنّ 

(. ومع ١٩٩٦وبرامانيان، دي لييسي وس-جيليدويدي-وا فيها )ماكؤ تي نشريقة الّ ة من أهاليهم ومن الطّ عاية الوالديّ أكثر عن الرّ 
أهاليهم قد اّتبعوا  فبعض أولياء األمور يعتقدون أنّ  ؛اا دائمً هذا المصدر ليس مباشرً  على أنّ  ة في األردنّ ذلك، هناك بعض األدلّ 

دعم ال يمر ومقدّ و ماأل اءوليمن أستون وقد وصف  ة. عاية الوالديّ باع أسلوٍب "حديث" في الرّ ا" بينما يسعون هم إلى اتّ ا "تقليديًّ أسلوبً 
ا خلق معضلًة بين أساليب ممّ  ،د"سم بالمقاومة والتردّ من أهاليهم "بأسلوٍب يتّ  هم قبلوا معلوماتٍ مة أنّ بمقابالت شبه منظّ  من الّشباب
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وعددهّن -هات معظم األمّ وفي هذه العّينة، كانت  (.٢٠١٦ة والحديثة )مريان وكورنيش، دونغانا وبارفيت، قليديّ ة التّ عاية الوالديّ الرّ 
حصلوا على تعليم  قد -وعددهم عشرون المندرجين -عم دّ ال يممقدّ  قد حصلن  على تعليم مدرسّي فقط، كذلك الحال مع -ن و عشر 

 .حصلوا على تعليم جامعيّ  فقد -وعددهم عشرون - نةمعظم اآلباء في العيّ . أّما فقط مدرسيّ 

بأسلوٍب  ون لم يتمّسكوا بشكٍل مستمرّ أولياء األمور األردنيّ  ة أنّ ول العربيّ الدّ ة في عاية الوالديّ وجدت دراسة مقارنة حول أنماط الرّ 
 ،واألسلوب المتسّلط ،قةة :أسلوب منح الثّ عاية الوالديّ )فقد استخدموا تصنيف بومريند ألساليب الرّ  ة بشكٍل خاّص عاية الوالديّ للرّ  واحدٍ 

ة ياسيّ غيرات السّ ة للتّ ة الوالديّ عايّ باحثون عدم وجود أسلوب واضح للرّ (. ويعزو ال٢٠٠٦واألسلوب المتساهل( )دويري وآخرون، 
. باإلضافة إلى عًمار لألطفال بيئة أكثر ديوفّ  ثابتٍ  وجود أسلوبٍ  إلى أنّ  ن ، ويشيرو تي تحدث في األردنّ ريعة الّ ة السّ واالجتماعيّ 

باع أسلوب جال أكثر مياًل إلى اتّ بأسلوب متساهل، وكان الرّ العالي كان مرتبًطا  الوضع االقتصاديّ  راسة أيًضا أنّ ذلك، وجدت الدّ 
 قة.أسلوب منح الثّ  ساء أكثر عرضة ألن يكون لديهنّ ط، وكانت النّ المتسلّ 

ة لتعاليم اإلسالم ة الخاّص ة، أشارت أبحاٌث سابقة إلى األهميّ قليديّ ة الحديثة والتّ عاية الوالديّ بين أساليب الرّ  بايناتإضافًة إلى التّ 
فعلى  ؛(٢٠١٤ة )طقش والحسن، عاية الوالديّ الرّ  ين فيما يخّص وأثرها على معتقدات األهالي األردنيّ  ،ز على دور العائلةتي تركّ الّ 

تي ا الّ الثة األكثر شيوعً الثّ  اتعو الموض ين من مدينة إربد أنّ من أولياء األمور األردنيّ  ١١٠ـة لوجدت دراسة نوعيّ  :سبيل المثال
ة هي عاية الوالديّ ( الرّ ٢) .ةعاليم اإلسالميّ ة بناًء على التّ عاية الوالديّ ( الرّ ١ة، هي: )عاية الوالديّ ة بالرّ بالت الخاّص برزت خالل المقا

)عويس وغرايبة والمعايطة وغرايبة وعبيدات،  .ياتحدّ ة هي أمر ُيثير الكثير من التّ عاية الوالديّ ( الرّ ٣) .ةقافيّ وسيلة لنقل القيم الثّ 
عل م أن تأخذ بعين االعتبار مدى ة بدورهم في االستعداد للتّ هات الخاّص باء واألمّ سائل الموّجهة لآليجب على الرّ  ؛(. لذا٢٠١٢

 ة.عاليم اإلسالميّ انسجامها مع التّ 

 

  ة في األردنّ عاية الوالديّ سلوكات الرّ 

عاية تي توّجه ممارسات الرّ بشكل أفضل، بما في ذلك العوامل الّ  ة في األردنّ عاية الوالديّ فهم سلوكات الرّ راسة إلى تهدف هذه الدّ 
ها لم تشمل اآلباء بقدر ما شملت ألنّ  ؛ةعاية الوالديّ حول الرّ شاملة ابقة التأثير عليها. ولم تكن األبحاث السّ  ة وكيف يتمّ الوالديّ 

تي سّجلتها، لوكات الّ ها لم تكن شاملة من حيث أنواع السّ ين، كما أنّ أولياء األمور غير األردنيّ ب هات، ولم تهتم بشكٍل خاّص األمّ 
لت رة واستعداد األطفال للمدرسة. ومع ذلك، توّص فولة المبكّ عّلم في مرحلة الطّ لوكات المرتبطة بالتّ ولم ترّكز بصورة دقيقة على السّ 

العديد من المنازل احتوت  رة إلى أنّ فولة المبكّ عّلم في مرحلة الطّ ء األمور على التّ تي ركزت على سلوكات أولياراسات الّ تلك الدّ 
هات ال يشاركون بانتظام في أنشطة قراءة الكتب، كما يعتقد معظم اآلباء واألمّ  على عدد قليل أو محدود من كتب األطفال، وأنّ 

دريس أساليب التّ  م في المنزل، ويعتقد العديد منهم أنّ علّ ة من التّ ميّ عّلم في مرحلة رياض األطفال هو أكثر أهالتّ  أولياء األمور أنّ 
 (.٢٠١٩فولة األولى )حتاملة وآخرون، ة في سنوات الطّ ة األكثر فعاليّ ربويّ ة التّ المباشرة هي االستراتيجيّ 
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 عّلمئيسة لتعزيز االستعداد للتّ يات والمخاطر الرّ حدّ التّ 

ة وغير عاون بين مختلف الجهات الفاعلة الحكوميّ تّ النسيق و تّ ال ةقلّ  ا بسببوذلك جزئيً ؛ ابقة ناجحةالسّ ة ياسيّ ات السّ الحيّ لم تكن الّص 
 ةنميّ ووزارة التّ  ،حةووزارة الّص  ،عليمربية والتّ وزارة التّ  :ة، وهية، بما في ذلك الهيئات الحكوميّ عاية الوالديّ ة ببرامج الرّ ة المعنيّ الحكوميّ 

 المجلس الوطنيّ  :تي تشملوالّ  ،رةفولة المبكّ أو الطّ  ،ةعاية الوالديّ مات أخرى تعمل في مجال الرّ ومنظّ  ،ووزارة العمل ،ةاالجتماعيّ 
 ،فل()برنامج سالمة الطّ  سة نهر األردنّ مؤسّ و  ،ة(وعية الوالديّ واليونيسيف )برنامج التّ  ،سة الملكة رانياومؤسّ  ،لشؤون األسرة

عاون، بما نسيق والتّ لزيادة التّ حديثة جهود  تل  ذِ غم من ذلك، بُ ر. بالرّ عليم المبكّ ومركز إيمان للتّ  ،فلالطّ سة إنقاذ ومؤسّ  ،ومدرستي
 باإلضافة إلى ،لشؤون األسرة والمجلس الوطنيّ  ،رة بقيادة بالن إنترناشونالفولة المبكّ لتنمية الطّ  الفريق الوطنيّ  في ذلك إنشاء

 .ةالبشريّ تنمية الموارد  ةاستراتيجيّ  متابعةعن  الوحدة المسؤولة

ع أن يكون أثره كبيًرا. يصف تقرير ولكن من المتوقّ  ،اعلم غير معروف حاليًّ على استعداد األطفال للتّ  كوروناتأثير جائحة  إنّ 
عليم عبر اإلنترنت للصفوف التّ توفير لة عليم األردنيّ ربية والتّ ووزارة التّ  وليّ راكة بين البنك الدّ الشّ في  وليّ حديث صادر عن البنك الدّ 

حضير الجتياز امتحان إنهاء المرحلة ودعم التّ  ،والعلوم ،اتياضيّ والرّ  ،ةواإلنجليزيّ  ،ةاآلتية: العربيّ  اتعو في الموض 12إلى  1من 
عليم قناتين والتّ ربية صت وزارة التّ ة الوصول إلى اإلنترنت، كما خّص الب لديهم إمكانيّ ٪ من الطّ 84ّن أ يصف الّتقرير ة،الثانويّ 

 رة إلى هذه الجهود أيًضا.فولة المبكّ من إضافة برامج لتنمية الطّ  تين خالل هذه الفترة. وال بدّ تين تعليميّ تلفزيونيّ 

ة. ة نحو ضمان تحقيق األطفال إلمكاناتهم األكاديميّ همّ مفهم معتقدات أولياء األمور واألطفال وممارساتهم وقدراتهم هي خطوة  إنّ 
ر هات لتعزيز التّ راكة مع اآلباء واألمّ بالشّ  العملو  ،ة تعّلم األطفالًة لرعاية عمليّ ا مستعدّ أن تكون المدارس أيًض  ولكن يجب طو 

 قد يكون  رةفولة المبكّ عليم القليلة في مرحلة الطّ أثير المحتمل لفرص التّ التّ  ذكر أنّ من  بدّ  إلى ذلك، الإضافًة . المستمرّ  المعرفيّ 
 جيمس هيكمان إلى أنّ  ذي قام به الخبير االقتصاديّ الّ  يشير العمل األساسيّ ؛ إذ ي إلى نقص في الكفاءات الحًقاويؤدّ  ،ًفالِ ك  مُ 

ل عائد على االستثمار يصل إلى الخامسة يمكن أن يكون له معدّ  ى سنّ ة عالية الجودة من الوالدة حتّ االستثمار في برامج تعليميّ 
 (.García et al. ، 2017)فل حقة في حياة الطّ نوات الاّل دخالت في السّ عائد االستثمار من التّ ل يفوق بمراحل ٪ ، وهو معدّ 13
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 ةوعيّ الملحق )ج(: دليل المقابالت النّ 
 

 دليل وبروتوكول المقابالت
 سة وورلد إديوكيشنمؤسّ  :إعداد
 2020ل كانون األوّ  15
 

 المقّدمة
 

ا على الوقت، والستثمار رة من أولياء األمور. وحرًص إجراء مقابالت مع عّينة مصغّ  للمسح، سيتمّ  هائيّ صميم النّ بهدف إثراء التّ 
لمساعدة فريق البحث في الحصول على  ؛ا من اأُلسررة فقط مجموعة ُمختارة مسبقً نة المصغّ العيّ  الموارد المتاحة بكفاءة، ستضمّ 

محافظات  6-5ة من ة وأردنيّ رة من أسر سوريّ نة المصغّ ون العيّ ستتكّ و . األردنّ لوكات المختلفة ألولياء األمور في رؤًى حول السّ 
 مختلفة.

 
فريق  و زووم. وبما أنّ  MS Teamsوسائل المكالمات المرئّية؛ مثل  سيقوم الباحث بعقد مقابلة مع أحد أولياء األمور عبر

هم قد ال يمتلكون المعرفة المطلوبة في عنهم باحثون، إال أنّ سينوب فى بنفسه عقد هذه المقابالت، البحث )المستشارين( لن يتولّ 
ا من تطوير المقابالت بشكٍل منّظم وستشمل مزيجً  ة الرتجال األسئلة أو تعديلها بناًء على اإلجابات. وسيتمّ عاية الوالديّ مجال الرّ 

 األسئلة المفتوحة واألسئلة المغلقة.
 

 المحّددات
 

ومعالجة األسئلة  ،ياق األردنيّ لُتناسب السّ  ُمكي فةمن استبانات موجودة و  دليل المقابالت هذا مقتبسةٌ العديد من البنود الموجودة في 
 راسةلضمان تحقيق أهداف الدّ  ؛أضاف فريق البحث بعض األسئلة الجديدة لدليل المقابالتو راسة. ة بهذه الدّ ة الخاّص البحثيّ 

 .في المسح الوطنيّ  لُ شم  تي ستُ ة لألسئلة الّ هائيّ ة النّ . والمقابلة تعمل على إثراء تصميم القائمجميعها
 

 ؛راسةانية من الدّ ثري المرحلة الثّ تي ستُ الّ ، و اتي لدى أولياء األمور حاليًّ والمعرفة الّ  ،والمواقف ،لوكاتد المقابلة والمسح السّ وستحدّ 
تفاعل أولياء األمور مع أطفالهم . ومع ذلك، لن يشمل من ا يزيد لوك ممّ ع تغيير السّ تي ستشجّ سائل الّ صياغة واختبار الرّ  تمّ تسإذ 

ذي سيلي هذا ويهدف المسح الّ  دة.محدّ  زات أمام سلوكاتٍ وجميع العقبات والمحفّ  ،المسح جميع جوانب سلوكات أولياء األمور
 ى هذا العمل.ة علراسات المستقبليّ ي الدّ نِ ب  الجزء من جمع البيانات إلى ملء بعض الفجوات في معرفتنا، كما ست  
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 اإلجراءات
 

  .دقيقة ٥٠حوالي  :ةمنيّ الفترة الزّ 
 .عبر مؤتمر الفيديو :الموقع

 :نةالعيّ 
 .مقابلة ٣٠المجموع:  ●
 .محافظة أسر من كلّ  ٦-٥ ●
 .مالمحافظات من أقاليم الوسط والجنوب والشّ  ٦-٥ ●
ذين لديهم ين الّ وريين واألردنيّ هات واآلباء والسّ من األمّ  ناوب بين إجراء مقابالت مع كلٍّ إن أمكن، يجب على الباحث التّ  ●

ولديها ابنة عمرها دون  ،ة من محافظة إربدأردنيّ  ادسة من العمر. على سبيل المثال، أمّ أطفال ذكور وإناث ما دون السّ 
 ، إلخ.ّت سنواتان لديه ابن عمره دون السّ من محافظة عمّ  أب سوريّ  ّت سنوات،السّ 

 أسرة. كلّ من قابلة مع أحد الوالدين فقط يجب على الباحث إجراء م ●
 

 االختبار المسبق
 

 30نة كاملة من ة عليها الستخدامها على عيّ هائيّ مسات النّ قبل وضع اللّ  يجب اختبار هذه األداة على أربعة أفراد على األقلّ 
 مشارًكا:
 .ةأردنيّ  أمّ  ●
 .أب أردنيّ  ●
 .ةسوريّ  أمّ  ●
 .أب سوريّ  ●

 مسات األخيرة على دليل وبروتوكول المقابالت.ووضع اللّ  ،دودفريق البحث بمراجعة الرّ بعد االختبار المسبق، سيقوم 
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 الدليل 
 

 مةالمقدّ 

 دودؤال/الرّ السّ  #
 الباحث نّص 

 فسير/ األساس المنطقيّ التّ 
 لغايات االستخدام الداخليّ 

وهي شركة  ؛مرحبا! اسمي ]اسم الباحث[ من ]اسم شركة جمع البيانات[ 1
سؤالك بعض األسئلة اليوم  ة. شكًرا كتير لوقتك معنا اليوم. نودّ أبحاث مستقلّ 

 غار.ائعة ألولياء أمور األطفال الّص لكي نفهم الممارسات الشّ 
استخدام  وسيتمّ  ،عليمربية والتّ عاون مع وزارة التّ راسة بالتّ جمع البيانات للدّ  يتمّ 

ين لفهم ين / المحليّ وليّ ركاء الدّ شّ البيانات من قبل أعضاء مجموعة من ال
المحافظة  راسة، سيتمّ . بعد انتهاء الدّ هات في األردنّ احتياجات اآلباء واألمّ 

جميع معلوماتك  ما يعني أنّ  ،ةخصيّ إتالف جميع المعلومات الشّ و ة ريّ على السّ 
 ستكون مجهولة المصدر.

 
 ستستغرق هذه المقابلة حوالي ساعة.

 
 المشاركة؟ هل تودّ 

 

 المجاملة. بناء العالقة مع المشارك.
راسة باإلضافة إلى معلومات عن الدّ 

 ة للمشاركة.الحصول على موافقة مبدئيّ 

 ]ال[ ]نعم[ 
 

ا إذا كان يجيب المشارك بـ "نعم" أو "ال". إذا كان الجواب "نعم"، تابع. أمّ 
 شكره على وقته وقم بإنهاء المقابلة.االجواب "ال"، 

 سنوات؟ تّ أمر طفل دون عمر السّ  هل أنت وليّ  2
 

 ل بعد.األوّ  فّ نحن نبحث عن أطفال لم يدخلوا الّص  مالحظة للباحث:

 سؤال مؤّهل.

ا إذا كان يجيب المشارك بـ "نعم" أو "ال". إذا كان الجواب "نعم"، تابع. أمّ 
 شكره على وقته وقم بإنهاء المقابلة.االجواب "ال"، 

راسة معلومات إضافية حول الدّ  ا!كثيرً ر مساعدتك ا! نقدّ شكرً  3
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ا وال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. إذا كنت تشعر هذا المسح ليس اختبارً 

أن  حّرية. نوّد فقط بعدم االرتياح، فيمكنك إيقاف المقابلة في أّي وقت وبكلّ 
نعرف وجهات نظر أولياء األمور في مجتمعنا فيما يخّص إعداد أطفالهم 

 ة.للمدرسة األساسيّ 
 

ل اسمك أو أسماء ني لن أسجّ المالحظات حول ما تقوله، ولكنّ سأقوم بتدوين 
تك كشخص شارك هذه المعلومات بعد ويّ ن من تحديد هُ أطفالك. ولن نتمكّ 

 انتهاء المقابلة.

واالجراءات. تشمل المواضيع التي يجب 
 تغطيتها:

 الغاية -
 ةّريّ السّ  -
 ةوعيّ المشاركة الطّ  -
 انيةالموافقة الثّ  -

افتراض  دة. إذا لم يعترض المشارك، هذا يعني أن يتمّ ال يوجد إجابة محدّ 
 انية.الموافقة الثّ 

 ذين يعيشون في المنزل وما هي أعمارهم؟كم عدد األطفال الّ  4.1
 .ذين يعيشون في المنزليرجى ملء الفراغات لجميع األطفال الّ 

 
 = تاريخ الميالد شهر/ سنة 1فل الطّ 
 = تاريخ الميالد شهر/ سنة 2فل الطّ 
 = تاريخ الميالد شهر/ سنة 3فل الطّ 
 = تاريخ الميالد شهر/ سنة 4فل الطّ 
 = تاريخ الميالد شهر/ سنة 20فل الطّ 

_______________ العدد اإلجماليّ   لألطفال =  

 تعداد األطفال.

 يقلّ طفل  -دد فل المحّ جاء استخدام هذه المعلومات لتحديد الطّ الباحث: الرّ  
ذي عيد ميالده ذي عيد ميالده هو األقرب )أي الّ والّ  ،سنوات 6عمره عن 

فل، القادم هو األقرب من تاريخ المقابلة هذه(. يرجى تحديد اسم هذا الطّ 
 .د"فل المحدّ "اسم الطّ  ـالمشار إليه فيما يلي ب

 
جوع إليها فل على ورقة منفصلة والرّ مالحظة للباحث: يرجى كتابة عمر الطّ 

ذين لديهم هات الّ صة لآلباء واألمّ ناء المقابلة، حيث إن بعض األسئلة مخّص أث
 .دةة محدّ أطفال في فئة عمريّ 

 

  ؟د[فل المحدّ ]اسم الطّ ما جنس  4.2
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وإن كان  ،ذين يعيشون في المنزليرجى اختيار الجنس لجميع األطفال الّ 
 عددهم أكثر من خمسة.

 
 ذكر .1
 أنثى .2

 ؟ر نمائيّ تأخّ من إعاقة أو د[ المحدّ فل ]اسم الطّ هل يعاني  4.3
 

 ةإعاقة جسديّ  -نعم  .1
 ةإعاقة عقليّ  -نعم  .2
      ر نمائيّ تأخّ  -نعم .3
 ال .4

 

 
 

 ابدأ المقابلة

 دودؤال/الرّ السّ  #
 الباحث نّص 

 فسير/األساس المنطقيّ التّ 
 لغايات االستخدام الداخليّ 

 مةالمقدّ 

اها أولياء األمور يتمنّ ي هناك العديد من األشياء المختلفة التّ  5
اه في الحياة من أجل ألطفالهم في هذه الحياة. ما أكثر شيء تتمنّ 

 د[؟فل المحدّ ]اسم الطّ 

 افع.الدّ 

  

ها أيًضا صعبة جزية للغاية، ولكنّ ة واألمومة مُ يمكن أن تكون األبوّ  6
كونك والًدا/  للغاية. هل يمكن أن تخبرنا عن وقت شعرت فيه أنّ 

 للغاية؟ زٍ ج  مُ  والدة أمرٌ 

 دافع لسلوك أولياء األمور

  عادة؟ تي حصلت مع طفلك وشعرت بالسّ ما بعض المواقف الّ 

 مصادر المعلومات أب؟/وعن دورك كأمّ  ،ة تربية األطفالكيف تعّلمت كيفيّ  7
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 )مالحظة للمحاور: تابع بسؤال ما يلي في حال لم يجاوب وليّ 

ن الكتب؟ األقارب؟ مِ ن ن والديك؟ مِ ل: مِ ؤال األوّ األمر على السّ 
فحات على المواقع أو الّص  ،طبيقاتن التّ لفاز واألفالم؟ مِ ن التّ مِ 

 د المصادر.(ن مصادر أخرى؟ حدّ ة؟ مِ االلكترونيّ 

لك و]اسم  اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة حول يوٍم عاديّ  أودّ  8
بعالقتك مع ]اسم فكير د[. حين اإلجابة، يرجى التّ فل المحدّ الطّ 
د[. وستكون بعض األسئلة قصيرة بينما سيكون بعضها فل المحدّ الطّ 

وهذا  ،ه ال توجد إجابات صحيحةر أنّ اآلخر أطول. أرجو أن تتذكّ 
ة عاية الوالديّ ليس اختباًرا. فأنت ستساعدنا على معرفة المزيد عن الرّ 

 !في األردنّ 

 مجاملة. االنتقال إلى المقابلة.

 أولياء األمورسلوك 

فل هار، من يقضي أغلب الوقت عادًة مع ]اسم الطّ خالل النّ  9
 د[؟المحدّ 

فل ذين يقضي الطّ م األشخاص الّ هُ  ن  توضيح م  
 .معهم أطول وقت

 .أولياء أمورهأو ته أو جده، جدّ أو ، إخوانهقد يكون ذلك 

األمور ؟ وما هي جميع د[ اليوميّ فل المحدّ ما هو برنامج ]اسم الطّ  10
  تي يقوم/ تقوم بها؟الّ 
 

 

 ة.عل م. األنشطة اليوميّ فرص التّ 

 الي:ؤال التّ في حال لم يعرف المشارك اإلجابة، اطرح السّ 
دد[، كيف تقضي يومك عندما تكون في المنزل مع طفلك ]المحّ  

ر في اليومين الماضيين وأخبرني كيف قضيت معه عادًة؟ أو "فكّ 
 د["فل المحدّ مع ]اسم الطّ يوًما من هذين اليومين 
 تي يذكرها المشارك.سّجل جميع األنشطة الّ 

 

 ة.عل م. األنشطة اليوميّ فرص التّ  د[ بهذه األمور؟فل المحدّ ماذا تفعل أنت حينما يقوم ]اسم الطّ  11
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  تي يذكرها المشارك.سّجل جميع األنشطة الّ 

12 
 

ث عادًة إلى تتحدّ ة في المنزل، هل عندما تقوم باألعمال المنزليّ 
ل أم تفّض  ،ةناء قيامك باألعمال المنزليّ ثد[ أفل المحدّ ]اسم الطّ 

 ولما ال؟ م  ث كثيًرا؟ لِ حدّ ة دون التّ ركيز على األعمال المنزليّ التّ 
 

ة؟ )في حال أجاب تساعد باألعمال المنزليّ  هل لآلباء، ابدأ بسؤال:
ة في المنزل، المستجيب بنعم، اسأل: عندما تقوم باألعمال المنزليّ 

د[ أثناء قيامك باألعمال فل المحدّ ث عادًة إلى ]اسم الطّ هل تتحدّ 
ث كثيًرا؟ حدّ ة دون التّ ركيز على األعمال المنزليّ ل التّ ة أم تفّض المنزليّ 

 ولما ال؟ِلم  
 

 (HOME-SFمقتبس من دليل )
 ة.فويّ غة الشّ عل م. تطوير اللّ فرص التّ 

أطفال  د[ مع أيّ فل المحدّ ]اسم الطّ ، هل يلعب خالل أسبوع عاديّ  أ13
 اء واألقارب واألصدقاء(؟آخرين )األشقّ 

فل ذين يقضي الطّ ن هم األشخاص الّ توضيح م  
 معهم أطول وقت.

 ]ال[ ]نعم[

 :(ابقؤال السّ ؤال إذا أجاب المجيب بنعم على السّ اطرح هذا السّ ) ب 13
 ين يقضون الوقت معهم؟ن هم األطفال اآلخرون الذّ م  

 

 :(أ12ؤال ؤال إذا أجاب المجيب بنعم على السّ اطرح هذا السّ ) ج 13
ه د[ مع أطفال آخرين، هل تعتقد أنّ فل المحدّ عندما يلعب ]اسم الطّ 

 ر؟ كيف؟يتأثّ 

فل ذين يقضي الطّ ن هم األشخاص الّ توضيح م  
 معهم أطول وقت.

 أن لطفلك خالل األسبوع، واآلن نودّ  سألنا عن البرنامج اليوميّ  14
      تينسأل باألخص عن عطلة األسبوع الماضية. ما األمور الّ 

 د[ خالل عطلة األسبوع الماضية؟فل المحدّ قمت بها مع ]اسم الطّ 

 ة.عل م. األنشطة اليوميّ فرص التّ 

 تي يذكرها المشارك.سّجل جميع األنشطة الّ 
 

د، وتعليمه األرقام/ األشكال/ الحروف، وتشجيعه على فل المحدّ الطّ عب مع واللّ  ،والغناء ،القراءة ؛المجيب بأنشطة مثل إذا ردّ 
م في عواطفه، وتشجيعه على حكّ تشجيعه على التّ و الجلوس بمفرده، و عن مشاعره،  ث معهحدّ عب مع األطفال اآلخرين، والتّ اللّ 
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ؤال رقم ي إلى السّ األنشطة، فيرجى التخطّ ا من هذه . إذا لم يذكر المجيب أيًّ 15ؤال رقم جاء طرح السّ تغيير مالبسه بنفسه، الرّ 
16. 

فل ابقة[ مع ]اسم الطّ من األسئلة السّ  1شاط لماذا تقوم ]اذكر النّ  أ15 
 د[؟المحدّ 

 دافع أولياء األمور.

 ب15 
 

فل ابقة[ مع ]اسم الطّ من األسئلة السّ  2شاط لماذا تقوم ]اذكر النّ 
 د[؟المحدّ 

 دافع أولياء األمور.

فل ابقة[ مع ]اسم الطّ من األسئلة السّ  3شاط تقوم ]اذكر النّ لماذا  ج 15
 د[؟المحدّ 

 دافع أولياء األمور.

تي ذكرها األنشطة من القائمة أعاله الّ  ابق لكلّ ؤال السّ ر السّ كرّ  
 المجيب.

 

 تي قد تكون قمت بها.دة عن اليومين الماضيين واألنشطة الّ اآلن أن نطرح بعض األسئلة المحدّ  نودّ 

ولما  م  د[ في اليومين الماضيين؟ لِ فل المحدّ هل قرأت مع ]اسم الطّ  16
 ال؟

 (HOME-SFل مقتبس من دلي)
 سلوكات مهارات القراءة والكتابة

 (ابقؤال السّ ؤال إذا أجاب المجيب بنعم على السّ اطرح هذا السّ ) 17
      د[؟فل المحدّ أكثر لـ ]اسم الطّ  ل عليك أن تقرأذي قد يسهّ ما الّ :

      
ما  :ق(ابؤال السّ ؤال إذا أجاب المجيب بال على السّ اطرح هذا السّ )
 د[؟فل المحدّ ل عليك أن تبدأ بالقراءة لـ ]اسم الطّ ذي قد يسهّ الّ 

 العوائق.

هل يمكنك الوصول إلى كتب األطفال؟ أي استعارتها أو شراءها  18
 ؟طبيقاتأو تحميلها من خالل اإلنترنت أو التّ 

 سلوكات مهارات القراءة والكتابة

 ]ال[ ]نعم[

إذا ( ابقؤال السّ ؤال إذا أجاب المجيب بنعم على السّ اطرح هذا السّ ) 19
كانت اإلجابة بنعم، فهل يمكنك إخباري بالمزيد حول كيف/ أين 

 يمكنك الوصول إلى الكتب؟

 سلوكات مهارات القراءة والكتابة
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د[ في اليومين فل المحدّ الطّ هل قمت بحكاية قصص لـ ]اسم  20
 ال؟ِلم  وِلم  الماضيين؟ 

 (HOME-SF لمقتبس من دلي)
 ة.عل م. األنشطة اليوميّ فرص التّ 

د[ في اليومين الماضيين؟ إذا كانت فل المحدّ هل لعبت مع ]اسم الطّ  21
فل ذي كنت تستخدمه للعب مع ]اسم الطّ اإلجابة بنعم، فما الّ 

 د[ أو كيف لعبتما؟المحدّ 

 عبعلم/ اللّ وفير أولياء األمور لمواد التّ ت

 م  لِ و   م  د[ في اليومين الماضيين؟ لِ فل المحدّ يت مع ]اسم الطّ هل غنّ  22
 ال؟

 

 :(ابقؤال السّ ؤال إذا أجاب المجيب بنعم على السّ اطرح هذا السّ ) 23
 نيها مع طفلك؟تي تغّ هل يمكن أن تخبرني ما هي األغاني الّ 

 

 .دد[ بشكل عامّ فل المحّ م بينك وبين ]اسم الطّ كلّ اآلن أن نفهم المزيد عن التّ  نودّ 

 :(من عام واحد د أقلّ فل المحدّ ؤال إذا كان عمر الطّ اطرح هذا السّ ) 24أ
ك تنتظر أم أنّ ؟ ثحدّ ه ال يستطيع التّ ث مع طفلك رغم أنّ هل تتحدّ 

 لماذا؟ن تقول لي أث؟ هل تستطيع حدّ ى يكبر ويمكنه التّ حتّ 

 عل م.ات التّ معرفة بعمليّ 
 ة.فويّ غة الشّ تطوير اللّ 

د عاًما واحًدا أو فل المحدّ ؤال إذا كان عمر الطّ اطرح هذا السّ ) ب24
د طفل رضيع وغير د[ مجرّ فل المحدّ عندما كان ]اسم الطّ  :(أكبر

ث معه/ معها، أو هل انتظرت حدّ ث، هل اعتدت التّ حدّ قادر على التّ 
ن تقول أث لبدء الحديث معه/ معها؟ هل تستطيع حدّ ى بدأ التّ حتّ 

 لي لماذا؟

 

 
25 

 ة الفصيحة.غة العربيّ اللّ  ال؟ م  ولِ ِلم  ة الفصيحة؟ د[بالعربيّ فل المحدّ ث مع ]اسم الطّ هل تتحدّ 

 .بشكل أخّص ة عليميّ األمور التّ  اآلن أن نسأل عن بها مع طفلك. نودّ  نتي قد تقوم/تقوميعن األنشطة الّ  سألنا بشكل عامّ 

 :(أشهر أو أكبر 3د فل المحدّ ؤال إذا كان عمر الطّ اطرح هذا السّ ) 26
 د[؟ فل المحدّ تي ُتعّلمها لـ ]اسم الطّ ما هي األشياء الّ 

 

 دور أولياء األمور.
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 وليّ  ب  جِ يُ  م  الية في حال ل  مالحظة للمحاور: استخدم األمثلة التّ 
ة؟ ينيّ الدّ ة / قافيّ ات؟ القيم الثّ )األخالقيّ  :لؤال األوّ السّ عن األمر 

 غة / كلمات جديدة؟(ة؟ اللّ الحروف األبجديّ 

د ما بين عامين فل المحدّ ؤال إذا كان عمر الطّ اطرح هذا السّ ) 27
د[ على تعل م األرقام فل المحدّ هل تساعد ]اسم الطّ  :(وخمسة أعوام

 في المنزل؟

 (HOME-SFل مقتبس من دلي)
 دور أولياء األمور.

 تعل م الحساب. سلوكات

 ]ال[ ]نعم[
األمر كيف يعّلم طفله، أضف ذلك إلى  إذا شرح وليّ 

 المالحظات.

د ما بين عامين فل المحدّ ؤال إذا كان عمر الطّ اطرح هذا السّ ) 28
د[ على تعل م الحروف فل المحدّ هل تساعد ]اسم الطّ  :(وخمسة أعوام

 ة في المنزل؟األبجديّ 

 (HOME-SFمقتبس من دليل )
 دور أولياء األمور.

 سلوكات مهارات القراءة والكتابة.

 ]ال[ ]نعم[
األمر كيف يعّلم طفله، أضف ذلك إلى  إذا شرح وليّ 

 المالحظات.

د ما بين عامين فل المحدّ ؤال إذا كان عمر الطّ اطرح هذا السّ )
د[ على تعل م األلوان فل المحدّ هل تساعد ]اسم الطّ  :(وخمسة أعوام

 المنزل؟في 

 (HOME-SFمقتبس من دليل )
 دور أولياء األمور.

 29 ت مهارات القراءة والكتابة/ تعل م الحساب.اسلوك

 ]ال[ ]نعم[
األمر كيف يعّلم طفله، أضف ذلك إلى  إذا شرح وليّ 

 المالحظات.

ف في مثل هذه أن تتصرّ ُيمكن د[، وكيف فل المحدّ ]اسم الطّ  تي قد تحصل معاآلن أن نسأل عن بعض المواقف الّ  نودّ 
 .المواقف

30 
 

د[ ُيظهر فل المحدّ فكير في وقت كان فيه ]اسم الطّ هل يمكنك التّ 
عادة أو اإلثارة، أو القلق، الكثير من المشاعر، سواء الحزن أو السّ 

 أو الغضب، وتخبرنا بما فعلت؟
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على سبيل  إذا كان المجيب غير قادر على اإلجابة، فاستفسر
فاعل ا ذات يوم ولم يرغب في التّ فل مستاًء حقًّ إذا كان الطّ : المثال
 شخص، فماذا فعلت؟ مع أيّ 

د[ يحاول فل المحدّ فكير في وقت كان فيه ]اسم الطّ هل يمكنك التّ  31
خبرنا      القيام بشيء كان صعًبا بعض الشيء عليه/ عليها، وأ

 بما فعلت؟

 

على سبيل  لىاإلجابة، استفسر عإذا كان المجيب غير قادر على 
 ، كان يحاوليرب من الكوب لكن يعانإذا كان يحاول الشّ  :المثال

ن من الجلوس ارتداء مالبسه واستغرق األمر وقًتا طوياًل، لم يتمكّ 
 ت  ل  ع  ة القيام بذلك؟ هل ف  بشكل مستقيم بمفرده. هل أرشدته إلى كيفيّ 

من أحد  بت  على فعل ذلك؟ هل طل   هُ ت  د  ذلك من أجله؟ هل ساع  
ة القيام بذلك؟ هل تركته له كيفيّ  اء مساعدته؟ هل عرضتاألشقّ 

 ؟نفسهيكتشف ذلك ب

د عاًما واحًدا أو فل المحدّ ؤال إذا كان عمر الطّ اطرح هذا السّ ) 32
د[ فل المحدّ فكير في وقت كان فيه ]اسم الطّ هل يمكنك التّ  :(أكبر

أقاربه، أو أصدقائه حول دمية أو لعبة، أو ائه، يتشاجر مع أشقّ 
 وأخبرنا بما فعلته؟

 إتاحة الفرصة للمشارك لطرح األسئلة.

 
 .لاألوّ  فّ لدخول الّص  د[فل المحدّ في استعداد ]اسم الطّ  بنظرك سهمتي قد تُ اآلن أن نسأل عن األمور الّ  نودّ 

مهارة بشكل كامل )على سبيل المثال،  ؤال عن كلّ طرح السّ سبة إلى هذه المجموعة من األسئلة، يرجى : بالنّ مالحظة للباحث
 ، إلخ(.2عن المهارة  35و 34و3233ة أخرى، اطرح األسئلة أرقام ، ومرّ 1عن المهارة  35و 34و33اطرح األسئلة أرقام 

تي تعتقد المهارات الّ  ما هي أهمّ  -33 1
د[ يحتاج إليها فل المحدّ ]اسم الطّ  أنّ 

 فّ ول الّص ا لدخلكي يكون مستعدًّ 
 ل؟األوّ 

م كيف يمكن أن يتعلّ  -34
د[ هذه فل المحدّ ]اسم الطّ 

 فّ المهارة قبل دخول الّص 
 ل؟األوّ 

هذه  لماذا تعتقد أنّ  -35
 ة؟المهارة مهمّ 

دور أولياء األمور. 
 م.حكّ موضع التّ 

2    
3    
4    
5    
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ها؟ أ بالمدرسة عندما يبدد[ في فل المحدّ برأيك، كيف سيكون أداء ]اسم الطّ  36
 ذلك؟ لماذا تظنّ 

 عات أولياء األمور.معتقدات/ توقّ 

ًدا في د[ أداًء جيّ فل المحدّ ئيسة لرغبتك في أداء ]اسم الطّ ما هي األسباب الرّ  37
 المدرسة؟

 افع.الدّ 

ة نة األولى من حياته مهمّ فل في السّ تي يمّر بها الطّ جارب الّ التّ  هل تعتقد أنّ  38
 ذلك؟ الحًقا في المدرسة؟ لماذا تظنّ  جاحللنّ 

]مقتبس من زيلمان وآخرون، 
2014.] 

 عل م.ات التّ معرفة بعمليّ 
 د[ جاهزٌ فل المحدّ ]اسم الطّ  د من أنّ أكّ ه المسؤول عن التّ ذي تعتقد أنّ من الّ  39

أكثر من شخص واحد إذا كان هناك د في ذكرال تتردّ  ل؟األوّ  فّ لبدء الّص 
 ذلك؟ مسؤولين. لماذا تظنّ ة بالغين عدّ 

 م.حكّ دور أولياء األمور. موضع التّ 

 أثير على مدى ذكاء أطفالهم؟التّ  يستطيعون  األهل هل تعتقد أنّ  40
أثير ك تستطيع أو ال تستطيع التّ تعتقد أنّ  مدىً  إلى أيّ  :)إذا أجاب نعم( 

 د[؟ فل المحدّ ذكاء ]اسم الطّ  على

 عل م.ات التّ معرفة بعمليّ 

ة إعداد البنات واألوالد للمدرسة؟ هل كيفيّ  هناك اختالفات في تعتقد أنّ  هل 41
 يمكن أن تخبرني لماذا تعتقد ذلك؟

 .وع االجتماعيّ النّ 
 ة.األعراف االجتماعيّ 

م أشياء د[ في تعلّ فل المحدّ ذي تجده أكثر صعوبة في دعم ]اسم الطّ ما الّ  42
 جديدة؟

 عائق لسلوك أولياء األمور.

األمر  الي إذا لم يذكر وليّ للمحاور: استفسر عن الخيار التّ )مالحظة 
عب عليك دعم طفلك أشخاص يجعلون من الّص  أشخاًصا، "هل هناك أيّ 

 م أشياء جديدة؟"(في تعلّ 
م أشياء د[ في تعلّ فل المحدّ ل عليك كوالد / والدة دعم ]اسم الطّ ذي يسهّ ما الّ  43

 جديدة؟
 عائق لسلوك أولياء األمور.

األمر  الي إذا لم يذكر وليّ )مالحظة للمحاور: استفسر عن الخيار التّ 
م أشياء لون عليك دعم طفلك في تعلّ أشخاص يسهّ  أشخاًصا، "هل هناك أيّ 

 جديدة؟"(
 د[ القيم؟ فل المحدّ ين لتعليم ]اسم الطّ تعتمد على الدّ  هل 44

 
 ]إذا كان الجواب نعم[، فكيف؟

 الي[ؤال التّ انتقل إلى السّ  ،]وإذا كان الجواب ال

وافع الدّ  مصادر المعرفة والمعتقدات.
 لوك.المحتملة للسّ 
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 ئين.دين أو سيّ ق بما يجعل أولياء األمور جيّ ة فيما يتعلّ راتك العامّ اآلن أن نسألك عن تصوّ  نودّ 
 معتقدات أولياء األمور. دة؟الجيّ  كيف تصف األمّ  45

ي تعتقد فات التّ "ما هي الّص  :بسؤال ما يلي)مالحظة إلى المحاور: تابع 
مع طفلها؟"  هدة تفعليّ الجّ  األمّ  تعتقد أنّ  اّلذي ة؟" "ماجيدّ  ها تجعل األمّ أنّ 

تي ستفعلها تجعلك ا تتفاعل مع طفلها، برأيك ما نوع األشياء الّ ل أمًّ "تخيّ 
 دة!"؟"جيّ  ر قائاًل "هذه أمّ تفكّ 

 هل هذه ممارسات شائعة؟
 معتقدات أولياء األمور. ئة؟يّ السّ  األمّ كيف تصف  46

تي تعتقد فات الّ "ما هي الّص  :)مالحظة إلى المحاور: تابع بسؤال ما يلي
مع طفلها/  هئة تفعليّ السّ  األمّ  تعتقد أنّ ما اّلذي ئة؟" "سيّ  ها تجعل األمّ أنّ 

ستفعلها تي ا تتفاعل مع طفلها، برأيك ما نوع األشياء الّ ل أمًّ طفلتها؟" "تخيّ 
 ئة!"؟"سيّ  ر قائاًل "هذه أمّ تجعلك تفكّ 

 هل هذه ممارسات شائعة؟
 معتقدات أولياء األمور. د؟كيف تصف األب الجيّ  47

تي تعتقد فات الّ ما هي الّص :)مالحظة إلى المحاور: تابع بسؤال ما يلي "
مع طفله؟"  هد يفعلاألب الجيّ  تعتقد أنّ  اّلذي ًدا؟" "ماها تجعل األب جيّ أنّ 

تي سيفعلها تجعلك ل أًبا يتفاعل مع طفله، برأيك ما نوع األشياء الّ "تخيّ 
 د!"؟"ر قائاًل "هذا أب جيّ تفكّ 

 هل هذه ممارسات شائعة؟
 معتقدات أولياء األمور. ؟يئّ كيف تصف األب السّ  48

تي تعتقد فات الّ )مالحظة إلى المحاور: تابع بسؤال ما يلي "ما هي الّص 
مع طفله؟"  هيفعل ئيّ األب السّ  تعتقد أنّ  اّلذي ا؟" "مائّ تجعل األب سيّ ها أنّ 

تي سيفعلها تجعلك ل أًبا يتفاعل مع طفله، برأيك ما نوع األشياء الّ "تخيّ 
 !"؟"ئر قائاًل "هذا أب سيّ تفكّ 

 هل هذه ممارسات شائعة؟
 .أن أطرح عليك أسئلة حول موضوع مختلف قليال   اآلن أودّ 

فل ط إلرسال ]اسم الطّ هل تخطّ سنوات(  4-0د فل المحدّ كان عمر الطّ )إذا  أ49
 أو ِلم  ال؟ ؟وضة؟ لماذاالرّ د[ إلى المحدّ 

 انتشار رياض األطفال.

د[ فل المحدّ هل ترسل ]اسم الطّ سنوات(  5د فل المحدّ )إذا كان عمر الطّ  ب49
 أو ِلم  ال؟ ؟وضة؟ لماذاإلى الرّ 
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م صال بمعلّ ( إذا كنت على اتّ 48ؤال رقم على السّ إذا أجاب المجيب بنعم ) 50
 صال به أو بها؟ة كنت على اتّ د[ فكم مرّ فل المحدّ ]اسم الطّ  روضة

معرفة رياض األطفال. الوعي 
 عل م.باالستعداد للتّ 

 :نوع من برامج حول تربية األطفال؟ على سبيل المثال هل شاركت في أيّ  51
ى أو حتّ  ،أو برنامج حول تربية األطفال ،أو منتديات ،ورش عمل

واصل مجموعات أو صفحات حول تربية األطفال على وسائل التّ 
 ؟االجتماعيّ 

 
 وأيّ  ،أو الموقع ،فحةأو الّص  ،ل اسم البرنامجإذا كانت اإلجابة نعم، سجّ 

 معلومات أخرى.

عليم الُمسبق المقّدم من أولياء التّ 
 األمور.

 ]ال[ ]نعم[
ذي من الّ  :(51ؤال رقم ؤال إذا أجاب المجيب بنعم على السّ هذا السّ اطرح ) 52

 م هذه البرامج/ ورش العمل/ المنتديات؟قدّ 
عليم الُمسبق المقّدم من أولياء التّ 

 األمور.
 جائحة كورونا   فكيف؟ :؟ إذا كانت اإلجابة بنعمرت جائحة كورونا جدولك اليوميّ هل غيّ  53
د[؟ فل المحدّ ة قضاءك الوقت مع ]اسم الطّ كيفيّ  رت جائحة كوروناهل غيّ  54

 فكيف؟: إذا كانت اإلجابة بنعم
 جائحة كورونا  

 إتاحة الفرصة للمشارك لطرح األسئلة. أسئلة؟ اليوم. هل لديك أيّ  تي لديّ سئلة الّ األ هذه هي كلّ  55
راسة هذه الدّ  ولتقديم أفكارك. نؤمن بأنّ  ، لمنحنا من وقتكا جزياًل شكرً  56

هات واألطفال ستساعدنا على فهم كيف يمكننا أن ندعم اآلباء واألمّ 
ة صال مرّ االتّ   لمشاركتك بها! قد يتمّ ا جزياًل غار بشكٍل أفضل. شكرً الّص 

 هل توافق؟ راسة.أخرى لطرح رأيك حول جوانب أخرى من هذه الدّ 

 كر وإنهاء المقابلة.توجيه الشّ 

 ]ال[ ]نعم[
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ةهائيّ المالحظات النّ   

دقائق لتدوين مالحظات موجزة عن المقابلة. ال تؤّجل تدوين هذه المالحظات  10-5بعد إنتهاء المقابلة، خذ  مباشرةً 
 حّتى نهاية اليوم!

 
 اكتب أّي شيء شعرت أّنه مهّم بالّنظر إلى معرفتك بأهداف هذه الّدراسة. ●
ن أّي مشكالت أو أسئلة منهجّية ظهرت )على سبيل المثال:  ● سؤال لم ينجح، موقف لم تكن تعرف فيه ما دوِّ

 يجب فعله، انحراٌف من الخّطة كان عليك إجراؤه(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
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 الملحق )د(: إطار المعاينة

 مسح حولمن أجل إجراء ال الّسكنّية نة من األحياءاختيار عيّ 

 رةفولة المبكّ سلوك أولياء األمور في سنوات الطّ 

 جان دوماي: اإلعداد
 2020شباط  18
 

 تمهيد
 

تي تّمت استناًدا إلى معاينة والّ  ،2020اني كانون الثّ  22خة في تحوي هذه الوثيقة تعديالت وتحديثات على وثيقة مماثلة مؤرّ 
 5القسمي ن غييرات في ة المعاينة. وترد معظم التّ  إلعداد خطّ ة أكثر تفصياًل إذ  أتيحت منذ ذلك الحين معلومات إضافيّ ؛ جّمعاتالتّ 
 أدناه. 6و
 

 مةُمقدّ 
 
قاش مع سة الملكة رانيا. وبعد النّ رة" على مؤسّ فولة المبكّ ة لمسح "سلوك أولياء األمور في سنوات الطّ ليّ معاينة أوّ  ةِ اقتراح خطّ  تمّ 

عدد انه )تجّمع وعدد سكّ  يسرد كلّ  سة الملكة رانيا إلى ملف تعدادٍ ة، أشارت مؤسّ ودائرة اإلحصاءات العامّ  ،وّردين المحتملينالمُ 
الع عليه على الموقع االطّ  ، تمّ 2015ان والمساكن كّ للسّ  عداد العامّ ة حسب نتائج التّ قسيمات اإلداريّ كان المملكة حسب التّ سّ 

يار ة القائمة على اختة المعاينة األصليّ خطّ  فإنّ  وعليه، (.2020اني كانون الثّ  15ة في لدائرة اإلحصاءات العامّ  اإللكترونيّ 
 ة االختيار في المرحلة األولى. باعتباره وحد   ؛عجمّ األكبر بكثير يمكن تحسينها من خالل استخدام التّ  قضاءال

ة، يفيّ ة/الرّ جّمعات الحضريّ ة. ولتحديد حالة التّ يفيّ ة/الرّ والحالة الحضريّ  ،واءواللّ  ،ة( تقسيم المملكة حسب المديريّ 1يعرض الجدول )
ا". يًّ جّمع "حضر وبخالف ذلك ُيعتبر التّ  ،آالف نسمة 5من  انه أقلّ ا" إذا كان عدد سكّ جّمع "ريفيًّ الية: ُيعتبر التّ استخدمنا القاعدة التّ 

 .ة في األردنّ يفيّ ة/الرّ ة للمناطق الحضريّ صنيف على تصنيف دائرة اإلحصاءات العامّ يعتمد هذا التّ 
 

 ا ومن غير المحتمل أن ُتفضي، في حال تمّ جّمعات كانت صغيرة جدًّ التّ ا من دقيق، لوحظ أّن عدًدا كبيًرا جدًّ عند الفحص والتّ 
عدد  تي يقلّ جّمعات الّ اعتبار التّ  ر أّنه سيتمّ سة الملكة رانيا، ت ق رّ شاور مع مؤسّ وبالتّ  ع من المقابالت.اختيارها، إلى العدد المتوقّ 

لون ان المستبعدين يمثّ كّ جّمعات المستبعدة قد يبدو كبيًرا، فإّن السّ طاق". وفي حين أّن عدد التّ نسمة "خارج النّ  2500انها عن سكّ 
 .ان األردنّ سكّ  % من إجماليّ 5حوالي 
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 والحالة في المسح ،لواءوالّ  ،ةان حسب المديريّ كّ جّمعات والسّ (: عدد التّ 1الجدول )

 

 المجموع الحالة في المسح 
منطقة ريفّية ضمن  منطقة حضرّية خارج الّنطاق

 الّنطاق
عدد 

 الّتجّمعات
 ةالمديريّ  عدد الّسّكان

 واءاللّ 
عدد 

 جّمعاتالتّ 
 إجماليّ 
عدد 

 انكّ السّ 

عدد 
 جّمعاتالتّ 

عدد  إجماليّ 
 انكّ السّ 

عدد 
 جّمعاتتّ ال

 إجماليّ 
عدد 

 انكّ السّ 
 176080 52 2586 1 147742 11 25752 40 عجلون 

قصبة 
 عجلون 

31 18507 10 116727 1 2586 42 137820 

 38260 10   31015 1 7245 9 كفرنجة
 492551 71 60475 16 403665 21 28411 34 البلقاء

عين 
 الباشا

8 7386 6 162420 2 6920 16 176726 

 74319 16 22904 6 44491 5 6924 5 دير عال
ماحص 

 والفحيص
  2 36670   2 36670 

قصبة 
 لطالسّ 

20 12003 4 121044 5 19075 29 152122 

ونة الشّ 
 ةالجنوبيّ 

1 2098 4 39040 3 11576 8 52714 

 316629 112 75065 22 187243 16 54321 74 الكرك
األغوار 

 ةالجنوبيّ 
7 7131 3 44742 1 2994 11 54867 

 8152 3 6685 2   1467 1 عي
 16806 6 7444 2 7300 1 2062 3 فقوع

قصبة 
 الكرك

23 17778 5 56639 8 26960 36 101377 

المزار 
 الجنوبيّ 

27 15463 4 58157 6 21504 37 95124 
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 29407 16 6481 2 13335 2 9591 12 القصر
 10896 3 2997 1 7070 1 829 1 القطرانة

 549948 161 63894 19 383073 20 102981 122 المفرق 
البادية 

ة ماليّ الشّ 
 ةالغربيّ 

23 23522 11 208250 5 15259 39 247031 

البادية 
 ةماليّ الشّ 

46 41753 3 25949 9 31529 58 99231 

قصبة 
 المفرق 

48 35947 5 143143 5 17106 58 196196 

 7490 6   5731 1 1759 5 ويشدالرّ 
 4006749 112 51213 15 3895991 37 59545 60 عّمان

 743980 5   743980 5   الجامعة
 582659 3   582659 3   القويسمة

قصبة 
 عّمان

  6 855955   6 855955 

 118004 25 5775 2 95045 1 17184 22 الجيزة
 956104 4   956104 4   ماركا
 84370 23 16676 5 60001 7 7693 11 رالموقّ 

 129650 27 24730 7 81651 6 23269 14 ناعور
 169434 1   169434 1   سحاب
وادي 

 يرالسّ 
13 11399 4 351162 1 4032 18 366593 

 188160 28 10236 3 160240 2 17684 23 العقبة
قصبة 

 العقبة
11 6669 1 148398 1 3951 13 159018 

 6364 5 2861 1   3503 4 يسةالدّ 
 22778 10 3424 1 11842 1 7512 8 القويرة

 1770158 137 80361 21 1634771 68 55026 48 إربد
األغوار 

 ةماليّ الشّ 
13 12000 8 104579 2 5751 23 122330 
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بني 
 كنانة

9 12009 12 94480 7 25308 28 131797 

 204313 8   202647 6 1666 2 بني عبيد
 51501 7   46443 3 5058 4 إربد

 161505 21 3993 1 153866 12 3646 8 الكورة
المزار 

 ماليّ الشّ 
4 4901 4 56419 4 17107 12 78427 

قصبة 
 إربد

6 11170 20 946326 5 20218 31 977714 

 42571 7 7984 2 30011 3 4576 2 ةالوسطيّ 
 237059 53 23864 6 182434 13 30761 34 جرش

قصبة 
 جرش

34 30761 13 182434 6 23864 53 237059 

 144082 66 22233 6 77914 6 43935 54 معان
 17323 3 4604 1 12687 1 32 1 ةالحسينيّ 
قصبة 

 معان
30 24156 3 52649 3 10847 36 87652 

 19828 12   12578 2 7250 10 البتراء
 19279 15 6782 2   12497 13 وبكالشّ 
 189192 73 14351 4 147988 7 26853 62 مادبا

 36422 49   20838 3 15584 46 ذيبان
قصبة 

 مادبا
16 11269 4 127150 4 14351 24 152770 

 96291 37 7262 2 75069 6 13960 29 فيلةالطّ 
 25245 8 4680 1 19191 2 1374 5 بصيرا
 10243 2   8084 1 2159 1 الحسا

قصبة 
 فيلةالطّ 

23 10427 3 47794 1 2582 27 60803 

 1364878 56 17152 5 1315193 12 32533 39 رقاءالزّ 
 80713 12 11079 3 65423 2 4211 7 ةالهاشميّ 

 481900 2   481900 2   صيفةالرّ 
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قصبة 
 رقاءالزّ 

32 28322 8 767870 2 6073 42 802265 

المجموع 
 يّ الُكلّ 

619 491762 219 8611323 120 428692 958 9531777 

 
 

 ة معاينة معّدلةخطّ 
 

سة الملكة ثة لألسر المتاحة لمؤسّ ة ومحدّ ى اآلن قائمة فريدة وشاملة وعامّ ال توجد حتّ ؛ إذ ة لجمع البياناتروف الماديّ ر الظّ لم تتغيّ 
ة حليليّ بات التّ وما زالت المتطلّ  ،ة المناسبةل االستراتيجيّ دة المراحل تشكّ تزال المعاينة متعدّ وما بشكل مباشر.  إلجراء المعاينة رانيا

 دون تغيير.
 

ا في ال يستلزم تغييًرا جذريًّ  ،باعتبارها وحدات االختيار في المرحلة األولى ،جّمعاتحّول من األقضية إلى التّ وعليه، فإّن التّ 
 ف من عدد أكبر من الوحدات األصغر حجًما.أكبر يتألّ  معاينةٍ  عامل مع إطارِ د التّ ما مجرّ ات، وإنّ االستراتيجيّ 

 
 تجّمع يتمّ  محافظة. ومن كلّ  ة داخل كلّ تجّمعات حضريّ  3و ،ةتجّمعات ريفيّ  3ل في اختيار ة تتمثّ ة العامّ تزال االستراتيجيّ ما 

ي ن منها. وعند اختيار عي ن سكنيّ نة من مربّ اختيار عيّ  تي سيتمّ )حيثما أمكن ذلك(، والّ نة من حّيي ن اثنين اختيار عيّ  اختياره، سيتمّ 
 طاق لكلّ أسرة ضمن النّ  30، ليصل المجموع إلى سكنيّ  عٍ مربّ  طاق لكلّ أسرة ضمن النّ  15نة من اختيار عيّ  ، سيتمّ "اتالبلوكّ "

 (.2) ح في الجدول، كما هو موّض حيّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  1 | الصفحة

 

 22ةوالحالة الحضريّ طبقات حسب المحافظة مة إلىلعّينات األسر واألحياء حسب الّتجّمعات، مقسّ الّنظرّي  الّتوزيع :(2الجدول )
 
 

عّينة األسر 
 حسب الحيّ 

 والّتجّمع

 الجنوب الوسط الّشمال

 المجموع
محافظة  2محافظة  1محافظة 

3 
محافظة 

4 
محافظة 

5 
محافظة 

6 
محافظة 

7 
محافظة 

8 
محافظة 

9 
محافظة 

10 
محافظة 

11 
محافظة 

12 
حّي 

1 
حّي 

2 
حّي 

1 
حّي 

2 
          

 حضريّ 

تجّمع 
1 

30 30 

480  

         

تجّمع  5760
2 

30 30          

تجّمع 
3 

30 30          

 ريفيّ 

تجّمع 
1 

30 30 

480  
         

5760  
تجّمع 

2 
30 30          

                                                 

 .2520ع نة المتوقّ حجم العيّ  يبلغ إجماليّ  الي، وبالتّ واحد فقط حيّ  ف منعات تتألّ جمّ التّ بعض كانت  4-226
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تجّمع 
3 

30 30          

حسب 
 المحافظة

960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960  
 3840 3840 3840 حسب اإلقليم 11,520
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وحسب الحالة  ،(ا كمنتج ثانويّ الحصول عليها تلقائيًّ  واإلقليم )يتمّ  ،مة إلى طبقات حسب المحافظةجّمعات مقسّ نة التّ عيّ 

 ة.يفيّ ة/الرّ الحضريّ 
 

 نفيذ الفعليّ ح أن ُيظهر التّ طة القائمة على األقضية. إاّل أّنه من المرجّ نات دون تغيير عن الخّ ة توزيع العيّ استراتيجيّ  ما زالت
حّيين اثنين؛  جّمعات أصغر من أن تضمّ ّن بعض التّ إ إذ ؛(2ة المعروضة في الجدول )ظريّ طة النّ طة تناقضات مع الخّ للخّ 

 ع من المقابالت.عديل للحفاظ على العدد المتوقّ نة إلى بعض التّ المشمولة في العيّ  "اتالبلوكّ "الي قد تحتاج وبالتّ 
 

 .بقيّ قسيم الطّ ط التّ مخطّ  وضع ة( كيفيّ 3يعرض الجدول )
 للطبقات حديد األصليّ التّ  (:3الجدول )

 ةريفيّ  ةحضريّ  المحافظة إلقليما

 الوسط

 2 1 عّمان
 4 3 البلقاء
 6 5 مادبا

 8 7 رقاءالزّ 

 مالالشّ 

 10 9 عجلون 
 12 11 إربد

 14 13 جرش
 16 15 المفرق 

 الجنوب

 18 17 العقبة
 20 19 الكرك
 22 21 معان

 24 23 فيلةالطّ 
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 نةاختيار العيّ 
 
ة إلى ورقة عمل على لدائرة اإلحصاءات العامّ  المتاحة على الموقع اإللكترونيّ  PDFجّمعات من نسخة الـ نسخ قائمة التّ   تمّ اًل أوّ 
 عديل والمعالجة.لتسهيل التّ "؛ إكسل"
  

 3فة من نات مؤلّ اختيار عيّ  ابق، تمّ حة في القسم السّ بقات الموّض وإنشاء الطّ  ،طاقجّمعات المشمولة ضمن النّ بعد تحديد التّ 
ما ه كلّ بقة. ومن الواضح أنّ جّمع في الطّ ( التّ PPSة باستخدام االحتمال المتناسب مع حجم )طبقة بصورة مستقلّ  من كلّ  تجّمعات
هذه  اختيارها. وُتعدّ  ليتمّ  جّمعات األصغر حجًما لها فرصة أقلّ التّ  وبالعكس، فإنّ  ،جّمع أكبر، كانت فرص اختياره أفضلكان التّ 

ة جمع البيانات، على أمل تقليل ها تعمل على تركيز عمليّ ألنّ  ؛انكّ دة المراحل للسّ ة في المعاينة متعدّ ة ممارسة شائعاالستراتيجيّ 
 حقة.قديرات الاّل ة )تقليل أخطاء المعاينة( التّ ، وعادًة ما ُتسهم في تحسين دقّ أو احتوائها تكاليف جمع البيانات

 
د. ويجب اختيارها بشكل مؤكّ  ،سبة لطبقتهاا" بالنّ "كبيرة جدًّ  جّمعات الكبيرة ُتعدّ التّ  كما هو الحال في كثير من المسوح المماثلة، فإنّ 

ة. كما ة االختيار للوحدات المتبقيّ ت إعادة عمليّ جّمع في طبقته، وتمّ استبعاد التّ  حالة، تمّ  ة. وفي كلّ مرّ  14حدثت هذه الحالة 
تجّمعات  3ف من تي تتألّ بقة الّ الطّ إّن أي  ؛االختيار من بينها يتمّ  تيجّمعات الّ يمكن أن ت نتج وحدات االختيار هذه عن عدد التّ 

 د.اختيارها بشكل مؤكّ  الي يتمّ وبالتّ  ،اجّمعات فيها تلقائيًّ اختيار جميع التّ  سيتمّ  أو أقلّ 
 

)توق ع تقدير هورفيتز ها معكوس احتمال االختيار حساب أوزان تصميم المرحلة األولى على أنّ  نة، تمّ الختيار العيّ  كمنتج ثانويّ 
جّمع لها التّ تي يمثّ جّمعات الّ ، مما يشير إلى عدد التّ 1طومسون في نهاية العملية(. يجب أن يكون وزن المرحلة األولى أكبر من 

الع على ة المعاينة لالطّ حول نظريّ  Särndalأو  Lohrأو  Kishرة )انظر كتب ط عبر المعاينة المتكرّ المختار في المتوسّ 
)احتمال  1 بمقدارتحديد وزن المرحلة األولى  د، تمّ اختيارها بشكل مؤكّ  تي تمّ جّمعات الّ ة(. وفي حالة التّ فاصيل الحسابيّ والتّ  األسس

 .(اُمم ّثل ذاتيًّ ل نفسه فقط )أي جّمع يمثّ %( مما يشير إلى أّن ذلك التّ 100االختيار بنسبة 
 

 ،(PPS )باستخدام االحتمال المتناسب مع الحجم اختيارها بشكل عشوائيّ  تي تمّ جّمعات الّ ( تقسيم عدد التّ 4يعرض الجدول )
 ل طبقته، كان ال بدّ ا ُيشكّ تجّمع ُمم ث ل ذاتيًّ  صميم. ونظًرا ألّن كلّ د، حسب طبقة التّ اختيارها بشكل مؤكّ  تي تمّ جّمعات الّ وعدد التّ 

بقة رقم الطّ  بقات، فإنّ جوع إلى الطّ حالة. ولتيسير الرّ  14عددها ة البالغ الستيعاب هذه الحاالت الخاّص  ؛رقيممن تعديل نظام التّ 
كالحقة حسب الحاجة. على سبيل  1قم إضافة الرّ  ويتمّ  ،100مضروًبا في  بقة األصليّ د هو رقم الطّ اختيارها بشكل مؤكّ  تمّ  لوحدةٍ 
، تبّين أّن أحدها 5بقة ل الطّ تي ُتشكّ بع الّ من الوحدات السّ  اختيارها بشكل عشوائيّ  تي سيتمّ الثة الّ جّمعات الثّ من بين التّ : المثال

بعد ذلك اختيار وحدتين من الوحدات  ، ويتمّ 501تي بات رقمها اآلن جّمع في طبقته، والّ استبعاد هذا التّ  تالي يتمّ ا؛ وبالّ كبير جدًّ 
 .5بقة المتبقية في الطّ 

 
. وهذا 2500انها عن ل عدد سكّ تي ال يقّ جّمعات الّ حدة واحدة بعد تحديد التّ سوى و  (، لم يتبقّ )عجلون، ريفيّ  10بقة في حالة الطّ 

 .1001ا ويصبح رقم طبقته جّمع هو بالضرورة ُمم ث ل ذاتيًّ التّ 
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 طبقة جّمعات المختارة لكلّ وعدد التّ  ،هائيّ النّ  بقيّ قسيم الطّ التّ  (:4الجدول )

عدد  الحالة المحافظة اإلقليم بقةالطّ 
 التجّمعات

 إجماليّ 
 انكّ السّ 

جّمعات المختارة التّ 
 بشكل عشوائيّ 

جّمعات التّ 
المختارة بشكل 

 دمؤكّ 

مجموع 
 جّمعاتالتّ 

 3 0 3 3895991 37 ةحضريّ  عّمان الوسط 1
ة ضمن ريفيّ    2

 طاقالنّ 
15 51213 3 0 3 

 3 0 3 403665 21 ةحضريّ  البلقاء الوسط 3
ة ضمن ريفيّ    4

 طاقالنّ 
16 60475 3 0 3 

 2 0 2 42635 6 ةحضريّ  مادبا الوسط 5
501    1 105353 0 1 1 

ة ضمن ريفيّ    6
 طاقالنّ 

3 9705 2 0 2 

601    1 1061 0 1 1 
 2 0 2 207429 10 ةحضريّ  رقاءالزّ  الوسط 7

71    1 635160 0 1 1 
72    1 472604 0 1 1 
ة ضمن ريفيّ    8

 طاقالنّ 
5 17152 3 0 3 

 3 0 3 147742 11 ةحضريّ  عجلون  مالالشّ  9
ة ضمن ريفيّ    1001

 طاقالنّ 
1 2586 0 1 1 

 3 0 3 1634771 68 ةحضريّ  إربد مالالشّ  11
ة ضمن ريفيّ    12

 طاقالنّ 
21 80361 3 0 3 

 3 0 3 182434 13 ةحضريّ  جرش مالالشّ  13
ة ضمن ريفيّ    14

 طاقالنّ 
6 23864 3 0 3 

 3 0 3 383073 20 ةحضريّ  المفرق  مالالشّ  15
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ة ضمن ريفيّ    16
 طاقالنّ 

19 63894 3 0 3 

 1 1 0 148398 1 ةحضريّ  العقبة الجنوب 1701
1702    1 11842 0 1 1 
ة ضمن ريفيّ    1801

 طاقالنّ 
1 

3951 
0 1 1 

1802    1 3424 0 1 1 
1803    1 2861 0 1 1 

 3 0 3 187243 16 ةحضريّ  الكرك الجنوب 19
ضمن ة ريفيّ    20

 طاقالنّ 
22 75065 3 0 3 

 2 0 2 36859 5 ةحضريّ  معان الجنوب 21
2101    1 41055 0 1 1 

ة ضمن ريفيّ    22
 طاقالنّ 

6 22233 3 0 3 

 2 0 2 47510 5 ةحضريّ  فيلةالطّ  الجنوب 23
2301    1 27559 0 1 1 
ة ضمن ريفيّ    2401

 طاقالنّ 
1 

4680 
0 1 1 

2402    1 2582 0 1 1 
 69 14 55 جّمعاتنة التّ لعيّ  الحجم اإلجماليّ 

 
 معاينة األحياء

 
، ةمن دائرة اإلحصاءات العامّ  تعداد أدقّ  الحصول على بياناتِ  سة الملكة رانيا، تمّ جّمعات وإرسالها إلى مؤسّ نة التّ بعد اختيار عيّ 

تي قامت بإحالتها إلينا من أجل سة الملكة رانيا، والّ اختياره إلى مؤسّ  تجّمع تمّ  ان على مستوى األحياء لكلّ كّ تقديم تعدادات السّ  وتمّ 
 انية من المعاينة.المرحلة الثّ 

. عدادان في التّ كّ وفًقا لتعداد السّ ( PPS)باستخدام االحتمال المتناسب مع الحجم  نة من حّيين اثنين بشكل عشوائيّ اختيار عيّ  تمّ 
 84اختيار  في المجموع، تمّ . دبشكل مؤكّ  اختيار ذلك الحيّ  الي تمّ واحد، وبالتّ  من حيّ  فجّمعات المختارة تتألّ كانت بعض التّ و 

 فاصيل.يحوي التّ  5. جدول حيّ 
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 اختياره تجّمع تمّ  عدد األحياء المختارة لكلّ  (:5الجدول )

 عدد األحياء المختارة اختياره ذي تمّ جّمع الّ التّ  المحافظة بقةالطّ 
 2 صرالنّ  عّمان 1

 2 اليرموك  
 2 الجيزة  

 1 حسبان  2
 1 المنشية  
 1 النقيرة  

 2 البقعة البلقاء 3
 2 لطالسّ   
 1 وال الجنوبيّ الطّ   

 2 الرميمين  4
 1 كنه(ونة الجديدة )السّ الشّ   
 1 ماليّ وال الشّ الطّ   

 1 ذيبان مأدبا 5
 1 لب  

 1 ة )الفالحة(الهالليّ   6
 1 ازقل(ة )ابو الخالديّ   

 3 مادبا  501
 1 جرينه  601
 1 األزرق الجنوبيّ  رقاءالزّ  7

 2  م األزرق مخيّ   
 1 يغانبو الزّ أ  8

 1 دوقره  
 1 ليحم الّص أ  

 2 رقاءالزّ   701
 2 صيفةالرّ   702
 1 عنجره عجلون  9

 1 عبين  
 1 الوهادنه  

 1 راسون   1001
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 1 دوقره إربد 11
 2 إربد  
 1 عيمةالنّ   

 1 فوعره  12
 1 حوفا المزار  
 1 المخيبة التحتا  

 1 الجبارات جرش 13
 1 ةم غزّ مخيّ   
 1 ساكب  

 1 ياتدير اللّ   14
 1 جبة  
 1 نحلة  

 2 المفرق  المفرق  15
 1 المبروكة  
 2 عتريّ مخيم الزّ   

 1 عمرة وعميرة  16
 1 فيانةالدّ   
 1 لطةمنشية السّ   

 2 العقبة العقبة 1701
 1 القويره  1702
 1 قريقره  1801
 1 هاشديّ الرّ   1802
 1 يسهالدّ   1803
 1 افيغور الّص  الكرك 19

 1 الكرك  
 1 غور الفيفا  20
 1 ةالحسينيّ  معان 21

 1 يبةالطّ   
 1 بسطه  22

 1 ةالهاشميّ   
 1 ةالمنشيّ   

 2 معان  2101
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 1 بصيرا فيلةالطّ  23
 1 القادسية  

 2 فيلةالطّ   2301
 1 غرندل  2401
 1 عيمه  2402

 84 لمجموعا
 

 "اتالبلوكّ "ة حول ة للحصول على معلومات تعداد إضافيّ سة الملكة رانيا إلى دائرة اإلحصاءات العامّ وبهذه القائمة، عادت مؤسّ 
 سة الملكة رانيا.لمؤسّ  حيّ  في كلّ  "اتالبلوكّ "ان وعدد كّ تقديم تعدادات السّ  ل األحياء المختارة. وتمّ تي تشكّ الّ 

اختيارها في  تي سيتمّ ر زيادة عدد األسر الّ فقد تقرّ ؛ ًعا في البدايةبكثير مما كان متوقّ  ونظًرا ألّن عدد األحياء المختارة كان أقلّ 
 أسرة. 30إلى  20من  حيّ  كلّ 

تي ال يمكن فيها تحقيق والّ  ،ط عدد األسر فيها منخفًضاكان متوسّ  تيإلى األحياء الّ  "اتالبلوكّ "أشار فحص البيانات على مستوى و 
غير  ،اثنين بشكل عشوائيّ  "ينبلوكّ "واحد، سيكفي اختيار  نة بشكل معقول. ففي جميع األحياء باستثناء حيّ ع من العيّ العائد المتوقّ 

سة الملكة رانيا لتعديلها هذه المعلومات إلى مؤسّ إرسال  . وتمّ "اتبلوكّ "اختيار ثالثة  روريّ واحد، سيكون من الّض  ه في حيّ أنّ 
 ومواصلة معالجتها.

سة الملكة سة الملكة رانيا. وقد قدمنا إلى مؤسّ تي بّينتها مؤسّ بات الّ طل  المتباع باتّ  "اتالبلوكّ "باختيار ة ستقوم دائرة اإلحصاءات العامّ 
ات نة البلوكّ تي يمكن استخدامها لرسم عيّ ة الّ ة للعلوم االجتماعيّ اإلحصائيّ زمة والرّ  ،حليل اإلحصائيّ رانيا أمثلة على رموز نظام التّ 

 بكفاءة.
 

 ةمالحظات ختاميّ 
 

 14تجّمًعا، منها  69نة يبلغ حجمها طبقة(، اخترنا عيّ  تجّمعات لكلّ  3طبقة،  24 أقصى )ا كحدٍّ تجّمعً  72يبلغ حجمها  نةٍ من عيّ 
 .(PPSباستخدام االحتمال المتناسب مع الحجم ) اختياره بشكل عشوائيّ  تمّ  ًعاتجمّ  55ا، و ذاتيًّ تجّمًعا ُمم ث اًل 

 
االحتمال المتناسب مع باستخدام انية قديرات( يجب رسم وحدات المرحلة الثّ ة التّ قدير، وزيادة دقّ ة )ثبات أوزان التّ ألسباب إحصائيّ 

نة ة المتساوية )اختيار العيّ الثة باستخدام االحتماليّ ويجب رسم وحدات المرحلة الثّ  ،اختيارها تي تمّ جّمعات الّ ( من التّ PPSالحجم )
 مة(.ة المنظّ نة العشوائيّ أو العيّ  ،ة البسيطةالعشوائيّ 
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 يّ الملحق )هـ(: أداة المسح الكمّ 
 

 رةفولة المبكّ سلوك أولياء األمور في سنوات الطّ 
 مسح وطنيّ 

 

 بيانات المقابلة

      اريخ: ____/____/______ التّ        الباحث:___________________اسم 

 
 .سيقوم الباحث بتعبئة الجدول اآلتي بناًء على أداة اختيار األسر

 

  رمز االستبانة  1.1

  رمز األسرة  1.2

  رمز البلوك 1.3

  رمز الحيّ  1.4

  اسم الحيّ  1.5

 حضر .1 نوع المنطقة 1.6
 ريف .2

  كانيّ السّ  عجمّ التّ  1.7

  القضاء 1.8

  واءاللّ  1.9

 عّمان .1 المحافظة 1.10
 البلقاء .2
 مأدبا .3
 رقاءالزّ  .4



 

 

  9 | الصفحة

 

 إربد .5
 عجلون  .6
 جرش .7
 المفرق  .8
 الكرك .9

 فيلةالطّ  .10
 معان .11
 العقبة .12

 

 األمّ  .1 أو األب مقابلة األمّ  1.11
 األب .2
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 مة مكتوبةمقدّ 
رق عليم لفهم الطّ ربية والتّ عاون مع وزارة التّ بالتّ نعمل  ة.وهي شركة أبحاث مستقلّ  -مرحًبا! اسمي ]اسم الباحث[ من إبسوس 

حول هذا  عم ألولياء األمور في األردنّ ن من تقديم المشورة والدّ ى نتمكّ حتّ  ؛تي يتفاعل بها أولياء األمور مع أطفالهمالّ 
 تياركم للمشاركة ألنّ اخ ة. ولقد تمّ الموضوع. ونحن نجري مسًحا حول هذا الموضوع مع أسر من جميع أنحاء المملكة األردنيّ 

لذلك ؛ استساعدنا مشاركتك على دعم أولياء األمور وأطفالهم األصغر سنًّ  ادسة. السّ  دون سنّ  على األقلّ  اواحدً  لديكم طفاًل 
 ر مشاركتك كثيًرا.نقدّ 
 

جميع معلوماتك  يعني أنّ ة، مما خصيّ إتالف جميع المعلومات الشّ  وسيتمّ  ،ةيّ ماتك بسرّ و ل معلعامِ راسة، سنُ بعد انتهاء الدّ 
 مكان. ستكون مجهولة المصدر ولن يظهر اسمك في أيّ 

 
 ق بك وبأسرتك.أرغب في قضاء بعض الوقت معك لطرح أسئلة تتعلّ ؛ لذلك

 
 وقت إذا كنت ال ترغب في االستمرار. من وقتك. ويمكنك إيقافي في أيّ  دقيقة 40إلى  30من سيستغرق طرح هذه األسئلة  
 
 هل ترغب في المشاركة؟  .2

 نعم .1
 ال .2

 : أشكرك على موافقتك. لنبدأ.1في حال إجابة المستجيب بالخيار رقم 
 

 قم بإنهاء المقابلة.و  ،شكر المشاركا :2في حال إجابة المستجيب بالخيار رقم 

 
 دفل المحدّ للطّ  عريفيّ مسح األسرة والملف التّ  -القسم )أ( 

 
 المستجيب(: ما جنس المستجيب؟سؤال للباحث )ال تطرحه على  .3

 ذكر .1
 أنثى .2
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 ما جنسيتك؟  .4

 ةأردنيّ  .1
 ةسوريّ  .2
 حديد[ أخرى ]يرجى التّ  .3

 
 ق)ة(، أم أرمل)ة(؟ج)ة(، منفصل)ة(، مطلّ ة؟ هل أنت متزوّ ما هي حالتك االجتماعيّ   .5

 جمتزوّ  .1
 منفصل .2
 قُمطلّ  .3
 أرمل .4
 حديد[أخرى ]يرجى التّ  .5

 
 

ين عاملين منزليّ  ذكر األطفال والكبار، بما في ذلك أنت وأيّ رجى ذين يعيشون في منزلك؟ يُ كم عدد األشخاص الّ  .6
 يعيشون معك.

 غير األقارب( -ليسوا من أفراد العائلة  ا)قد يضمن ذلك أشخاًص 

 XX  ً[اصحيحً  اشخًصا ]أدخل عدد 
 

 ذين يعيشون في منزلك؟الّ  18و 6كم عدد األطفال بين أعمار  أ. .7

 XX  ً[اصحيحً  اطفاًل ]أدخل عدد 
      

 ذين يعيشون في منزلك؟سنوات الّ  6كم عدد األطفال األصغر من  ب. 7
 [ اصحيحً  ا]أدخل عددً   XX طفاًل  

]يرجى      ا في منزلكذين يعيشون حاليًّ الّ      سنوات  6أن أسألك اآلن بعض األسئلة عن األطفال األصغر من  أودّ  ج. .7
 [وتعبئة المعلومات بشكل عموديّ  -ذين يعيشون في المنزل في الجدول اآلتي الّ  تعبئة المعلومات لجميع األفراد
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فل اسم الطّ  1           خص فل الشّ اسم الطّ / اسمك 7-0 
           المستجيب

فل اسم الطّ 
     21خص الشّ 
 

فل اسم الطّ 
            32خص الشّ 

فل اسم الطّ 
     XXخص الشّ 
 

7-1 
           فل؟ما جنس هذا الطّ 

 ذكر -1
 أنثى -2

 ذكر -1
 أنثى -2

 ذكر -1
 أنثى -2

 ذكر -1
 أنثى -2

7-2 
 بك؟     فل الطّ ما عالقة هذا 

 

ابني /  -1
من صلبي  ابنتي

ذي الّ  طفلي/
 أنجبته 

ابني / ابنتي -2
 ي/الوصايةبنّ بالتّ 

                               

ابني /  -1
من  ابنتي

 صلبي /طفلي
 ذي أنجبته الّ 
ابني / ابنتي -2

 ي/الوصايةبنّ بالتّ 
                               

 

 ابني / ابنتي -1
من صلبي 

ذي الّ  طفلي/
ابني / -2أنجبتها
ابنتي 

 ي/الوصايةبنّ بالتّ 
                               

 

 ابني / ابنتي -1
من صلبي 

ذي الّ  طفلي/
 أنجبتها

ابني / ابنتي -2
 ي/الوصايةبنّ بالتّ 

                               
 

          فل؟الطّ ميالد هذا       ما تاريخ 7-3

7-4 
إعاقة  أيّ  من     فل الطّ هل )تعاني/ يعاني هذا 

 م؟علّ أو صعوبات التّ  ،ر نمائيّ تأخّ  أو أيّ 
 نعم -1
 ال -2

 نعم -1
 ال -2

 نعم -1
 ال -2

 نعم -1
 ال -2

7-5 

هل            
     فل الطّ 
 ل في:مسجّ 

مالحظة: على 
باحث قراءة 

جميع الخيارات 
الواردة في 

 ،األيمنالجانب 
وضع عالمة  ثمّ 

 على اإلجابة

قد يشمل ذلك  -الحضانة  -1
 م عن بعدعلّ أيًضا التّ 

وضة( رياض األطفال )الرّ  -2
قد  - KG1المرحلة األولى 

 م عن بعدعلّ يشمل ذلك أيًضا التّ 
وضة( رياض األطفال )الرّ  -3

قد  -KG2انية المرحلة الثّ 
 م عن بعدعلّ يشمل ذلك أيًضا التّ 

قبل  رسميّ  تعليم غير 4-
المدرسة )مثل مراكز تحفيظ 
 ة(القرآن أو الحضانات المنزليّ 

قد  -الحضانة 
يشمل ذلك 

م عن علّ أيًضا التّ 
 بعد
رياض  -2

األطفال 
وضة( )الرّ 

المرحلة األولى 
KG1 -  قد

يشمل ذلك 
م عن علّ أيًضا التّ 

قد  -الحضانة 
يشمل ذلك 

م عن علّ أيًضا التّ 
 بعد
رياض  -2

األطفال 
وضة( )الرّ 

المرحلة األولى 
KG1 -  قد

يشمل ذلك 
م عن علّ أيًضا التّ 

قد  -الحضانة 
يشمل ذلك أيًضا 

 م عن بعدعلّ التّ 
رياض  -2

األطفال 
ضة( و )الرّ 

المرحلة األولى 
KG1 -  قد

يشمل ذلك أيًضا 
 م عن بعدعلّ التّ 
رياض  -3

قد  -انة الحض
يشمل ذلك أيًضا 

 م عن بعدعلّ التّ 
رياض  -2

األطفال 
وضة( )الرّ 

المرحلة األولى 
KG1 -  قد

يشمل ذلك أيًضا 
 م عن بعدعلّ التّ 
رياض  -3
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 بعد
رياض  -3

األطفال 
وضة( )الرّ 

انية المرحلة الثّ 
KG2-  قد

يشمل ذلك 
م عن علّ التّ  أيًضا

 بعد
تعليم غير  4-

قبل  رسميّ 
المدرسة )مثل 
مراكز تحفيظ 

القرآن أو 
الحضانات 

 ة(المنزليّ 
ل غير مسجّ -5

حضانة  في أيّ 
 أو روضة

 بعد
رياض  -3

األطفال 
وضة( )الرّ 

انية المرحلة الثّ 
KG2-  قد

يشمل ذلك 
م عن علّ أيًضا التّ 

 بعد
تعليم غير  4-

قبل  رسميّ 
المدرسة )مثل 
مراكز تحفيظ 

القرآن أو 
الحضانات 

 ة(المنزليّ 
ل غير مسجّ -5

حضانة  في أيّ 
 أو روضة

األطفال 
وضة( )الرّ 

انية المرحلة الثّ 
KG2-  قد

يشمل ذلك أيًضا 
 م عن بعدعلّ التّ 
تعليم غير  4-

قبل  رسميّ 
المدرسة )مثل 
مراكز تحفيظ 

القرآن أو 
الحضانات 

 ة(المنزليّ 
ل غير مسجّ -5

حضانة  في أيّ 
 أو روضة

األطفال 
وضة( )الرّ 

انية المرحلة الثّ 
KG2-  قد

يشمل ذلك أيًضا 
 م عن بعدعلّ التّ 
تعليم غير  4-

قبل  رسميّ 
المدرسة )مثل 
مراكز تحفيظ 

القرآن أو 
الحضانات 

 ة(المنزليّ 
ل غير مسجّ -5

حضانة  في أيّ 
 أو روضة

7-6 

 دفل المحدّ ُيرجى تحديد الطّ  )للباحث(:
ذي عيد والّ  ،سنوات 6عمره عن  )طفل يقلّ 

ذي عيد ميالده القادم ميالده هو األقرب )أي الّ 
     هو األقرب من تاريخ المقابلة هذه(.
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ألطفالك  :أعاله [ 7-5ؤال من خيارات السّ  على أيٍّّ  2ؤال فقط إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ  .8

ت العوامل اآلتية على قرارك بشأن تسجيل طفلك في مدى أثرّ  وضة،إلى أيّ رّ الحضانة أو اللين في غير المسجّ 
 1و  ،بسيط يعني إلى حدّ  2 ،ما يعني إلى حدّ  3 ،كبير إلى حدّ  يعني 4حيث  4إلى  1من  ،وضةالحضانة أو الرّ 

 ر على قرارك إطالق ا؟يعني لم تؤثّ 
 خيار من الخيارات اآلتية. ُيرجى تحديد اختيار واحد لكلٍّ  

 م عن بعد(علّ وضة يشمل أيًضا التّ سجيل في الحضانة أو الرّ التّ  )يرجى مالحظة أنّ 
 

  
 إلى حدّ  

 (4كبير )
ما  إلى حدّ 

(3) 
 حدّ إلى 

 (2بسيط )

ال على 
اإلطالق 

(1) 

     .فل / األطفال طوال الوقتبالطّ  ني أعتني أنا أو فرد آخر من أسرتيألنّ  أ

     .وضة مرتفعة للغايةتكاليف الحضانة / الرّ  ألنّ  ب

     .وضة بعيدةالحضانة / الرّ  ألنّ  ج

 د
أردت أن  تيوضة الّ لم يكن هناك مكان متاح لطفلي في الحضانة / الرّ 

     .له فيهاأسجّ 

 هـ
قة بوباء كورونا إذا أرسلته ة المتعلّ حيّ أخاف على طفلي من المخاطر الّص 

     .روضة/ الّ  نةإلى الحضا

 
 و

المة ق بالسّ وضات غير آمنة )بسبب مسائل أخرى تتعلّ الحضانات/الرّ  ألنّ 
     .عدا عن وباء كورونا(

     .وضةمه في الحضانة أو الرّ ا يتعلّ ممّ  م في المنزل أكثرفل يتعلّ الطّ  ألنّ  ز

     .اوضة ليس مهمًّ مه األطفال في الحضانة أو الرّ ما يتعلّ  ألنّ  ح

     فل ما زال صغيًرا للغاية.الطّ  ط

     عليم عن البعد.للتّ  طاسل طفلي وأدفع األقد أن أسجّ لم أرِ  ي

     .حديدُيرجى التّ  لسبب آخر، ك
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فكير على وجه ز على أحد أطفالك فقط، وعليه، عندما أطرح عليك األسئلة، ُيرجى التّ أن نركّ  المسح، نودّ ة هذا خالل بقيّ 
 [:دفل المحدّ الخصوص في ]اسم الطّ 

أن نفهم  ه قد يكون صعًبا على أولياء األمور أحياًنا. ونحن نودّ  أنّ رور، إاّل يبعث على البهجة والسّ  ة أمرٌ األمومة/ األبوّ  نعلم أنّ  
ر شفافيتك في قدّ ة. نُ وآرائك الحقيقيّ  ،ومشاعرك ،ين للغاية إذا أجبت علينا دوًما وفًقا لتجربتكلذا سنكون ممتنّ ؛ ًداولياء األمور جيّ أ

 هذه األسئلة.  ناإلجابة ع
 

 د[؟فل المحدّ [ ما جنس ]اسم الطّ ا في حال لم يكن واضح  ؤال إاّل ال تقرأ السّ  :للباحث 9.      
 ذكر .1
 أنثى .2

 م؟علّ أو صعوبات التّ  ،ر نمائيّ تأخّ  أو أيّ  ،إعاقة من أيّ د[ فل المحدّ هل تعاني/ يعاني ]اسم الطّ  :للباحث[[ .10
 نعم .1
 ال .2

 
 ل في؟د[ مسجّ فل المحدّ هل ]اسم الطّ  .11

 .م عن بعدعلّ قد يشمل ذلك أيًضا التّ  -الحضانة  .1
 .م عن بعدعلّ قد يشمل ذلك أيًضا التّ  - KG1وضة( المرحلة األولى رياض األطفال )الرّ  .2
 م عن بعدعلّ قد يشمل ذلك أيًضا التّ  -KG2انية المرحلة الثّ  /وضة(رياض األطفال )الرّ  .3
 .ة(قبل المدرسة )مثل مراكز تحفيظ القرآن أو الحضانات المنزليّ  تعليم غير رسميّ  .4
 .حضانة أو روضة ل في أيّ غير مسجّ  .5

 
 د[؟فل المحدّ ]اسم الطّ  ما عمر .12

  .شهرين –يوم واحد  .1
 .أشهر 5- 3 .2
 .شهًرا 12 -أشهر  6 .3
 .ى سنتين(شهًرا )أكبر من سنة حتّ  13-24  .4
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 .سنوات( 3ى شهًرا )أكبر من سنتين حتّ  25-36 .5
 .سنوات( 4ى سنوات حتّ  3شهًرا )أكبر من  37-48 .6
 .سنوات( 5ى سنوات حتّ  4شهًرا )أكبر من  49-60 .7
 .سنوات( 6ى سنوات حتّ  5شهًرا )أكبر من  61-72 .8

 
 د[؟فل المحدّ ذي يقضي أكثر الوقت في رعاية ]اسم الطّ خص الّ ن الشّ م  ، خالل يوم عاديّ  .13

 د خياًرا واحًدا فقط[]سؤال مفتوح؛ على الباحث تحديد اإلجابة األكثر مالءمة؛ حدّ 
 

 .األمّ  .1
 .األب  .2
 .واألب مًعا األمّ  .3
 .الوصيّ  .4
 .ةالوصيّ  .5
 .ة مًعاوالوصيّ  الوصيّ  .6
 .ةوالجدّ  الجدّ  .7
 .اإلخوة/األخوات .8
 .ةالممتدّ األسرة  .9

 .وضةمو الحضانة أو الرّ معلّ  .10
 .عاية من غير األقاربرّ الم ية/ مقدّ المربّ  .11
 .حديد[آخرون ]ُيرجى التّ  .12

 
 سلوكات أولياء األمور -القسم )ب( 

 
فل تي ترغبها في الحياة لـ]اسم الطّ الّ  األمور أشياء مختلفة ألطفالهم في الحياة. ما أهمّ  في أولياء األمور يرغب .14

 د[؟المحدّ 
 أقصى[ د ثالث خيارات كحدّ حدّ ؛ ]سؤال مفتوح؛ على الباحث تحديد اإلجابة األكثر مالءمة

 .دة و/أو األمانحة الجيّ الّص  .1
 .عادةالسّ  .2
 .روةالثّ  .3
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  .ة )مثل المالبس واأللعاب ومنزل...(من أشياء ماديّ  يريدونه ما يحتاجونه/  ر لهم كلّ أن يتوفّ  .4
 .ةجاح في الحياة العمليّ النّ  .5
 ا.د / أن يكون ذكيًّ عليم الجيّ التّ  .6
      ة.ته قويّ شخصيّ  /ًداأن يكون شخًصا جيّ   .7
 .ادينيًّ  اأن يكون تقيًّ   .8
 .اأن يكون مطيعً  .9

 .ة بهواج / بدء تكوين أسرة خاّص الزّ  .10
 .حديد[أخرى ]يرجى التّ  .11

 
 

والوقت  ،لاألوّ  فّ لدخول الّص  اد( ليكون جاهزً المحدّ فل ق بمساعدة )اسم الطّ عن رأيك فيما يتعلّ  اآلن أن أسألك بشكل عامّ  أودّ 
 فل.ذي تقضيه مع الطّ الّ 

 ل؟األوّ  فّ لدخول الّص  اد[ ليكون جاهز  فل المحدّ شخص مسؤول عن مساعدة ]اسم الطّ  أكثرمن في رأيك  .15
 د خياًرا واحًدا فقط[]سؤال مفتوح؛ على الباحث تحديد اإلجابة األكثر مالءمة؛ حدّ 

 .األمّ  .1
 .األب  .2
 .واألب مًعا األمّ  .3
 .الوصيّ  .4
 .ةالوصيّ  .5
 .ة مًعاوالوصيّ  الوصيّ  .6
 .ةوالجدّ  الجدّ  .7
 .اإلخوة/األخوات .8
 .ةاألسرة الممتدّ  .9

 .وضةمو الحضانة أو الرّ معلّ  .10
 .عاية من غير األقاربرّ الم ية/ مقدّ المربّ  .11
 .حديد[آخرون ]ُيرجى التّ  .12

 

 عندما تكون في المنزل؟ تي تقوم بها خالل يوم عاديّ ئيسة الّ األمور الرّ هل يمكنك أن تخبرني ما هي  .16
تي تنطبق بناًء على إجابات الحظة للباحث: ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد جميع الخيارات الّ ]سؤال مفتوح؛ م

 المستجيبين([
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 .راسيّ أساعد أطفالي على االستعداد لليوم الدّ  .1
 .ةاألعمال المنزليّ  .2
 .ة)الواجبات( المدرسيّ  أساعد أطفالي في فروضهم .3
 .ألعب مع أطفالي .4
 .م أطفالي أشياءأعلّ  .5
 .ث مع أطفاليأتحدّ  .6
 .زيارة األقارب .7
 .حيفةقراءة الّص  .8
 .قراءة الكتب .9

  .قضاء وقت مع أسرتي .10
 .حديد[أخرى ]يرجى التّ  .11
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 د[. ]أعطأ فل المحدّ شيء قمت به مع ]اسم الطّ  ة أيّ الثة الماضية، وخاّص ام الثّ ر اآلن فيما فعلته خالل األيّ فكّ  .17

 فكير[.المستجيب بعض الوقت للتّ 
أو  د[فل المحدّ ها ]اسم الطّ أنشطة يحبّ  ة أيّ الثة الماضية، خاّص ام الثّ د[ خالل األيّ فل المحدّ ما فعلته مع ]اسم الطّ  أخبرني بكلّ  

 دة لتعليمه. ها جيّ تعتقد أنّ 
 .(تي تنطبق بناًء على إجابات المستجيبينالخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات الّ مالحظة للباحث: ال تقرأ ) 
 

الي "هناك أشياء مختلفة يقوم بها أولياء األمور أحياًنا مع أطفالهم. على سبيل المثال ، ]اقرأ التّ  ]واصل محاولة معرفة المزيد: 
ث معهم، وسؤالهم عن األشياء واألنشطة األخرى. حدّ معهم ، وإظهار األشياء لهم، والتّ  والعدّ عب، والقراءة لهم ، ببطء![ الغناء ، واللّ 

ام "خالل األيّ ما هي تلك األنشطة؟  :من هذه األنشطة؟ إذا كان الجواب نعم ، اسأل الثة الماضية، هل قمت بأيّ ام الثّ في األيّ 
هل …"ى األمور الصغيرة" ما فعلته معه، حتّ  د في ذكر كلّ د[؟ ال تتردّ ل المحدّ فذي فعلته أيًضا مع ]اسم الطّ الثة الماضية ما الّ الثّ 

 دة لتعليمه/ها؟"[ها جيّ ها أو تعتقد أنّ ها /تحبّ أنشطة يحبّ  ة أيّ ره، خاّص شيء آخر يمكنك تذكّ  هناك أيّ 
 

 .ت معهغنيّ  .1
 .قرأت لطفلي/مًعاقرأنا   .2
 .ةعليه قّص  تُ ص  ص  ق   .3
 .لعبت معه .4
 .أحد أقاربنا مًعا زرنا .5
 .ثت معه عن أشياء مختلفةتحدّ  .6
 .دةة نطق حروف أو كلمات محدّ مته كيفيّ علّ  .7
 .مته الحروفعلّ  .8
 .مته األشكالعلّ  .9

 .ةق بالمهارات الحياتيّ مته أشياء تتعلّ علّ  .10
 .مته األعدادمًعا/ علّ  قمنا بالعدّ  .11
 .مبتسمة لمراقبة ردود أفعاله اوقمت وجوهً  ،نظرت إليه .12
 .ر أصواتهأكرّ  -فل مشابهة ألصوات الطّ أصواًتا  صدرتأ .13
 .كوضعته على بطنه على األرض وتركته يركل ويتحرّ  -شاط وقت النّ  .14
 .لقهفاته وخُ حاولت مساعدته على تحسين تصرّ  .15
 .شاهدنا الفيديوهات/ لعبنا على اإلنترنت  .16
 .لوينالتّ  .17
 .ياضةلعب الرّ  .18
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 .ةرفيهيّ ة أو األماكن التّ هاب إلى الحديقة العامّ الذّ  .19
 .لوكات الواردة أعالهمن السّ  أذكر أيّ  لم .20
 .حديد[أخرى ]ُيرجى التّ  .21

 
ادسة السّ  تي يمكن ألولياء األمور القيام بها لمساعدة أطفالهم دون سنّ األشياء الّ  من وجهة نظرك، ما أهمّ   .18

 ة؟عليميّ ة والتّ االجتماعيّ  تيناحيل من النّ األوّ  فّ ين لدخول الّص ليكونوا مستعدّ 
 (.للباحث: ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات التي تنطبق بناًء على إجابات المستجيبينمالحظة )
 

ل من األوّ  فّ اد لدخول الّص فل على االستعدّ فعله أيًضا لمساعدة الطّ ألولياء األمور  ذي يمكنل محاولة معرفة المزيد: "ما الّ ]واِص 
تي تعرفها؟" أو "ماذا أيًضا قد يخطر ببالك دة الّ ل معرفة المزيد: "ما الممارسات األخرى الجيّ ة؟" حاوِ عليميّ ة والتّ احية االجتماعيّ النّ 

 ياق؟"[في هذا السّ 
 

 (المستجيب حثّ دون      الي ؤال التّ السّ جاء االنتقال إلى )الرّ ال شيء، سيكون األطفال جاهزين بمفردهم.  .1
     المستجيب حثّ دون       الي ؤال التّ السّ جاء االنتقال إلى )الرّ ة المدرسة. م مهمّ علّ ال شيء، فإعداد األطفال للتّ  .2

) 
دون       الي ؤال التّ السّ  جاء االنتقال إلى)الرّ وضة. ة الحضانة / الرّ م مهمّ علّ ال شيء، فإعداد األطفال للتّ  .3

 (المستجيب حثّ 
 دة.جيّ  ةة بدنيّ ع بصحّ ه يتمتّ د من أنّ أكّ التّ  .4
 القراءة له. .5
 ة.ة وحرفيّ القيام بأعمال فنيّ  .6
 ث والغناء معه.حدّ التّ  .7
 ة.تعليمه الحروف األبجديّ  .8
 طق تعليمه النّ  .9

 عب مع األطفال اآلخرين.ة اللّ تعليمه كيفيّ  .10
 ة إطاعة القواعد.تعليمه كيفيّ  .11
 .تعليمه كيف يعتمد على نفسه، مثل األكل بمفرده وارتداء مالبسه بمفرده .12
 ة التعبير عن مشاعره وعواطفه بطريقة مثمرة.كيفيّ تعليمه  .13
 وتعليمه أشياًء عن العالم من حوله. ،حالتث معه أثناء الرّ حدّ التّ  .14
 واأللوان. ،واألشكال ،والكمّ  ،والحجم ،األعداد ؛ات مثلياضيّ تعليمه مفاهيم الرّ  .15
 .هاب إلى المدرسة خالل الحديث عنهايبه بفكرة الذّ تشجيعه على وتحبّ  .16
 .شخصيته وتعزيز ثقته بنفسهتقوية  .17
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 .تعليمه األخالق واألدب .18
 حديد[أخرى ]ُيرجى التّ  .19

 
ل أولياء األمور ادسة، في حين يفّض السّ  تي يحب بعض أولياء األمور القيام بها مع أطفالهم دون سنّ نشطة الّ األعن  سأسألك اآلن

هناك أسباًبا مختلفة تمنع أولياء األمور في بعض األحيان من القيام بهذه األنشطة ،  أفهم تماًما أنّ آخرون عدم القيام بها. 
 .خصيعلي وفًقا لتجربتك الشّ  دّ أن أطلب منك الرّ  الي أودّ وبالتّ 

                                                                                                                              
      اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة عن أنواع مختلفة من األنشطة. أودّ 

يتابع بعض  :]     12 على سؤال 4أو  3أو  2أو  1بالخيار رقم ]اطرح هذه األسئلة فقط إذا أجاب المستجيب   .19
خرون اآللذلك، في حين ال يقوم أولياء األمور  ن ن أو يشير إليه ويستجيبوالطفل بتمعّ  أولياء األمور ما ينظر إليه

إليه واالستجابة لذلك؟ ن أو يشير د[ بتمعّ فل المحدّ بذلك. ماذا عنك؟ ما مدى تكرارك لمتابعة ما ينظر إليه ]اسم الطّ 
ا؟  هل تقوم بذلك غالب ا أم أحيان ا أم نادر ا أم مطلق 

 .غالًبا  .1
 .أحياًنا  .2
 .نادًرا   .3
 .مطلًقا  .4

      
د بعض يقلّ : ]     12على سؤال  4أو  3أو  2أو  1]اطرح هذه األسئلة فقط إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم   .20

تي يصدرها أطفالهم، في حين ال يقوم أولياء األمور آخرون بذلك. ماذا عنك؟ ما مدى أولياء األمور األصوات الّ 
ا؟فل المحدّ تي يصدرها ]اسم الطّ قليد األصوات الّ تتكرارك   د[؟ هل تقوم بذلك غالب ا أم أحيان ا أم نادر ا أم مطلق 
 .غالًبا  .1
 .أحياًنا  .2
 .نادًرا   .3
 .مطلًقا  .4

 
 نة.م األطفال ألمور معيّ ة تعلّ اآلن معرفة رأيك عن كيفيّ  أودّ  

 
هل يمكنك تحديد :  ]     12على سؤال  8أو  7أو  6أو  5ؤال فقط إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ  .21

 م الحروف؟د[ على تعلّ فل المحدّ تي يمكنك بها مساعدة ]اسم الطّ رق الّ بعض الطّ 
.]واصل ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(مالحظة للباحث : ال تقرأ الخيارات اآلتية، (

 تي لديك؟"[تين: "وماذا أيًضا؟ ماذا أيًضا قد يخطر ببالك؟ما األفكار األخرى الّ مرّ  محاولة معرفة المزيد واسأل على األقلّ 
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 .حفظ األحرف من خالل اإلشارة إليهم في كتاب أو نسخهم على ورقة .1
 .م الحروفمشاهدة فيديو يعلّ  .2
 .("ممسِ أهاًل سِ "م الحروف )مثل يعلّ  مشاهدة حلقة من برنامج تلفزيونيّ  .3
 .فلظر في الكتب مع الطّ النّ  .4
ركيز على استخدام مطبوعات ذات معنى، مثل اسم استخراج الحروف أو الكلمات المألوفة )التّ  .5

 .أو عنوان كتاب ما( ،والكلمات المكتوبة على علبة الحبوب ،فلالطّ 
 .الجة أو أحجية الحروف(عب بألعاب تحتوي على حروف )مثل مغناطيس الثّ اللّ  .6
 ف على فترات لتشجيعه على "قراءة" الكلمة اآلتية.وقّ فل، والتّ قراءة قصص يعرفها الطّ  .7
 ف على أسمائهم أو كلمات بسيطة يعرفونها وكتابتها.عرّ دعم األطفال في التّ  .8
تي يسمعونها في بداية أسمائهم والكلمات تي تمّثل األصوات الّ ال عن الحروف الّ ث مع األطفحدّ التّ  .9

 سبة لهم.األخرى المألوفة بالنّ 
 ا.ليًّ م  هجئة ع  التّ  ى يمكن لألطفال مشاهدةُ ا حتّ ليًّ م  شرح الكتابة ع   .10
 األصوات في كلمات بسيطة. تحليل ةتوضيح كيفيّ  .11
 ة تمثيل األصوات بالحروف.توضيح كيفيّ   .12
 ي األمر اآلخر.ة زوجتي/زوجي/ ولّ مسؤوليّ هذه  .13
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .14
 .دال أعرف / غير متأكّ  .15

 
رق هل يمكنك ذكر بعض الطّ  : ]12على سؤال  8أو  7أو  6أو  5 ]اطرح هذه األسئلة فقط إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم .22

 ات واألشكال؟يّ واألحجام والكمّ  األعداد مد[ في تعلّ فل المحدّ تي يمكنك من خاللها مساعدة ]اسم الطّ الّ 
]واصل  .مالحظة للباحث : ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(( 

 تي لديك؟"[األفكار األخرى الّ ما  تين: "وماذا أيًضا؟ ماذا أيًضا قد يخطر ببالك؟مرّ  محاولة معرفة المزيد واسأل على األقلّ 
 

 .ريقةبهذه الطّ  فل على العدّ وتشجيع الطّ  ،على األصابع ة العدّ فل كيفيّ أمام الطّ  ارح عمليًّ الشّ  .1
 .ظر إليهم في كتاب أو نسخهم على ورقةحفظ األعداد من خالل النّ  .2
أو الكميات الموجودة في البيئة المحيطة )مثل األرقام  ،أو األحجام ،أو األشكال ،تحديد األعداد .3

 .ارات(يّ الموجودة في لوحة المفاتيح أو لوحات أرقام السّ 
 )ومن ذلك قولنا: "إنّ  وميّ في حديثنا اليّ  ،أو األعداد ،أو األحجام ،أو األشكال ،اتيّ اإلشارة إلى الكمّ  .4

 .فاح"(الجة أكبر من عدد التّ عدد البرتقال الموجود في الثّ 
 ،و"مئات" ،"" و"أقلّ ،و"الكثير من ،و "صغير" ،"كبير" ،و"ثالثة" ،و"اثنان" ،استخدام كلمات مثل "واحد" .5

 " في مواقف مختلفة.و"عدّ  ،و"كم عدد؟"
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 ،القفزات ؛غير األجسام، مثل دة عن طريق عدّ األجسام واألشياء المجرّ  ة عدّ ا كيفيّ رح عمليًّ الشّ  .6
 .صفيقوالتّ  ،والط ق ط ق ة

 ور واألجسام لتوضيح أغاني وقصائد وقصص األعداد.ستخدام الّص ا .7
تي يستعين بها األطفال في اإلجابة على مسألة طرحوها، ومن ذلك قولنا: الحديث عن األساليب الّ  .8

 ا اثنتان."منّ  "احصل على واحدة أخرى، وبعد ذلك سيكون لدى كلّ 
والقياس في المناقشات، ومن ذلك غة المستخدمة في وصف األشكال وتحديد المكان توضيح اللّ  .9

، و"أطول من" ،و"طويل" ،و"تحت" ،و"داخل" ،و"على" ،و"في" ،ع"و"مربّ  ،و"شكل" ،""جسم كرويّ 
 و"فارغ ". ،و" ممتلئ" ،و"خفيف" ،و"ثقيل" ،و"األقصر" ،و"أقصر من" ،و" قصير" ،و"األطول"

 .اتيّ ألحجام/ الكمّ ام األعداد / األشكال/ مشاهدة فيديو يعلّ  .10
 .عبمن خالل اللّ  .11
 األمر اآلخر. ة زوجتي/زوجي/ وليّ هذه مسؤوليّ  .12
 (.حديدُيرجى التّ )أخرى،  .13
 .دال أعرف / غير متأكّ  .14

 
تي يمكنك من رق الّ هل يمكنك ذكر بعض الطّ  21على سؤال  8أو  7اطرح هذه األسئلة إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم  .23

 مشاعره؟ م فيليتحكّ  د[فل المحدّ خاللها مساعدة ]اسم الطّ 
]واصل  .: ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(مالحظة للباحث( 

 .تي لديك؟"[تين: "وماذا أيًضا؟ ماذا أيًضا قد يخطر ببالك؟ما األفكار األخرى الّ مرّ  محاولة معرفة المزيد واسأل على األقلّ 
 .فل عن شعورهمع الطّ  ثحدّ التّ  .1
 .فل عن شعورهطرح أسئلة على الطّ  .2
عور كالشّ  ؛جميع المشاعر وتوضيح أنّ  ،والحديث عنها ،تحديد مجموعة كبيرة من المشاعر .3

 لوكات.مها وقبولها، وذلك على عكس السّ بالغضب، يمكن تفهّ 
 نه من خالل إعطاءه خيارات.إذا كان طفلي عنيد أمكّ  .4
حكم بها )ومن ذلك قولك: "ينتابني شعور ة وصف مشاعرك والتّ فل كيفيّ طّ ا أمام الرح عمليًّ الشّ   .5

 فأنا بحاجة إلى الهدوء، لذلك سوف..."( بالغضب نوًعا ما، ومن ثمّ 
ن إذا انتابه خص يشعر بتحسّ تي قد تجعل الشّ توجيه أسئلة لألطفال لطرح أفكارهم عن األشياء الّ   .6

 ة والبيئة.الهتمام بالغير والكائنات الحيّ شعور بالحزن أو الغضب. وإبداء االحترام وا
 ؤ بها.ة لها تسلسل وأحداث يمكن التنبّ وضع إجراءات روتينيّ  .7
 ة.وتينيّ تي قد تطرأ على األمور الرّ غييرات الّ تجهيز األطفال لمواكبة التّ   .8
حلول  ة إيجاد حلول للمشاكل والخالفات، وإشراك األطفال في إيجادفل كيفيّ ا أمام الطّ رح عمليًّ الشّ  .9

 لها.
 ا.عميقً  افل أن يأخذ نفسً القول للطّ  .10
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 .ما يريده ه ال يستطيع أخذ كلّ فل أنّ م الطّ أعلِّ  .11
 األمر اآلخر. ة زوجتي/زوجي/ وليّ هذه مسؤوليّ  .12
 (.حديدُيرجى التّ )أخرى،   .13
 .دال أعرف / غير متأكّ  .14

 
                                                             

      زاتالقسم )ج(: العقبات والمحفّ  
فل نة مع ]اسم الطّ ذي يجعل القيام بأنشطة معيّ وما الّ  ة؟نيساعدك على القيام بأنشطة معيّ  االي، سأسألك عمّ "في القسم التّ 

ها قد تبدو األسئلة متشابهة ، لكنّ  ؟للقيام بهذه األنشطة نتيجةً تي تحدث ة الّ لبيّ ة والسّ وما هي األشياء اإليجابيّ  ؟د[ صعًباالمحدّ 
      ا.ة جدًّ ستكون حول أنشطة مختلفة ، وستكون إجاباتك مهمّ 

  مالحظة للباحث:
 .12على سؤال  4أو  3أو  2أو  1إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم  لييجاء توضيح ما الرّ 

 

دقائق على  5 ةكتاب مناسب لعمره لمدّ  فل أيّ أن تقرأ للطّ  يوم"، أيّ  د[ كلّ فل المحدّ مع ]اسم الطّ  "األسئلة اآلتية عن "قراءة الكتب
أو  ،أو كتاب لألطفال فيه صور ،أو إلكترونيّ  ،يوم". و قد يكون الكتاب ورقيّ  أو أكثر حسب الوقت المتاح في جدولك كلّ  األقلّ 

 آخر. نّص  أيّ 
 

 .12على سؤال  6أو  5المستجيب بالخيار رقم جاء توضيح ما يلي إذا أجاب الرّ 
دقائق  10ة كتاب مناسب لعمره لمدّ  فل أيّ أن تقرأ للطّ  يوم"، أيّ  د[ كلّ فل المحدّ " األسئلة اآلتية عن "قراءة الكتب مع ]اسم الطّ 

أو كتاب لألطفال فيه  ،أو إلكترونيّ  ،يوم". و قد يكون الكتاب ورقيّ  أو أكثر حسب الوقت المتاح في جدولك كلّ  على األقلّ 
 آخر." نّص  أو أيّ  ،صور

 

 .12على سؤال  8أو  7إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم  جاء توضيح ما يليالرّ 
دقيقة  15ة كتاب مناسب لعمره لمدّ  فل أيّ أن تقرأ للطّ  يوم"، أيّ  د[ كلّ فل المحدّ " األسئلة اآلتية عن "قراءة الكتب مع ]اسم الطّ 

أو كتاب لألطفال فيه  ،أو إلكترونيّ  ،يوم". و قد يكون الكتاب ورقيّ  أو أكثر حسب الوقت المتاح في جدولك كلّ  على األقلّ 
 .آخر" نّص  أو أيّ  ،صور

 
 

 دفل المحدّ أسئلة بخصوص قراءة الكتب مع الطّ 
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      17سؤال  في 2في حالة إجابة المستجيب الخيار رقم 
 =شاط( يقوم بهذا النّ  )أيّ 
 ↓اسأل األسئلة الواردة في هذا العمود األيمن فقط →

      17سؤال  في 2في حال عدم قول المستجيب الخيار رقم 
  =ال يقوم بهذا النشاط(  )أيّ 
 ↓اسأل األسئلة الواردة في هذا العمود األيسر فقط→

 رة )القراءة(المتصو   ة / المهاراتاتيّ الكفاءة الذّ  .24

ذي يساعدك على قراءة الكتب مع ]اسم ما الّ  1-1-     24
 يوم ؟ د[ كلّ فل المحدّ الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 حاول معرفة المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟
 .قدرتي على القراءة .1
      .ةيّ ة العامّ في العربيّ قدرتي على إيجاد كتب  .2
سهلة أو قصيرة ومع مناسبة )كوني لدي كتب  .3

 .(رصو 
 .طفلي يستمتع بالقراءة شعوري بأنّ  .4
 .كونها فرصة رائعة لقضاء وقت مع طفلي  .5
 .عطي طفلي شعوًرا بالهدوءكون القراءة تُ  .6
 .إيجاد كتب رخيصة يمكنني شراؤها ةإمكانيّ  .7
فرص للحصول على الكتب من خالل  لديّ كوني  .8

 .طبيقاتالمكتبات أو التّ 
بعض الوقت خالل اليوم للقراءة مع  كوني لديّ  .9

  .طفلي
  .اقة للقراءة مع طفليالطّ  كوني لديّ  .10
 .قدرة طفلي على القراءة  .11
فع في القراءة ستعود على طفلي بالنّ  علمي بأنّ  .12

 .المستقبل
 .فسيّ غط النّ راحة بال وال أشعر بالّض  لديّ  .13
 .عمر طفلي مناسب .14
 (حديدُيرجى التّ )أخرى،  .15

ذي قد يساعدك على قراءة الكتب مع ]اسم ما الّ  2-1-     24
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 معرفة المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟حاول 
 .إن كنت قادًرا على القراءة .1
 .ةيّ ة العامّ في العربيّ  إذا كنت قادًرا على إيجاد كتب .2
سهلة أو قصيرة ومع مناسبة )كتب  إذا كان لديّ  .3

 .(رصو 
 .إذا كان طفلي يستمتع بالقراءة .4
 .قد تكون فرصة رائعة لقضاء وقت مع طفلي .5
 .عطي طفلي شعوًرا بالهدوءكانت القراءة تُ  إذا .6
 .إذا كان بإمكاني إيجاد كتب رخيصة يمكنني شراؤها .7
إذا كانت هناك فرص للحصول على الكتب من خالل  .8

 .طبيقاتالمكتبات أو التّ 
قدر أكبر من الوقت المتاح للقراءة مع  إذا كان لديّ   .9

 .طفلي
 .طاقة أكثر للقراءة مع طفلي إذا كانت لديّ  .10
 .ان طفلي يستطيع القراءةإن ك .11
فع في القراءة سنعود على طفلي بالنّ  إن كنت أعلم أنّ  .12

 .المستقبل
 .فسيّ غط النّ إذا كان لدي راحة بال ولم أكن أشعر بالّض  .13
 .إذا كان عمر طفلي مناسب .14
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .15

تي تجعل قراءة الكتب ئيسة الّ ما األسباب الرّ  1-2-     24
 ؟سبة لكيوم صعًبا بالنّ  د[ كلّ فل المحدّ ]اسم الطّ مع 

تي قد تجعل قراءة الكتب ئيسة الّ ما األسباب الرّ  2-2-     24
 د[ كل يوم صعًبا بالنسبة لك؟فل المحدّ مع ]اسم الطّ 
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ر ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكب للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
  .عدم استمتاع طفلي بالقراءة .1
  .صغيًرا وال يفهم الكتبال يزال  طفلي .2
 .عدم قدرة طفلي على القراءة .3
 .أو كثرة حركته عدم قدرة طفلي على االنتباه .4
 .يسأل طفلي الكثير من األسئلة عن الكتاب .5
 .لشراء الكتب ر المالتوفّ  عدم .6
يريدون  أو ،ميل أطفالي اآلخرين إلى مقاطعتنا .7

 ا.اهتمامً 
 .قةيّ العثور على عدد كاف من الكتب الشّ  .8
العثور على عدد كاف من الكتب المناسبة، ما في  .9

 .ةيّ ة العامّ ذلك كتب مكتوبة في العربيّ 
 .إيجاد وقت متاح لقراءة الكتب مع طفلي .10
 .ليس لدي راحة بال /فسيّ غط النّ أشعر بالّض  .11
 .عدم قدرتي على القراءة .12
 .انشغالي بأعمال المنزل األخرى  .13
 .وظيفة لديّ  .14
 .ال أرى الفائدة من القراءة .15
 .اقةالطّ  ليس لديّ  .16
 .لّ م  فل ي  روتين/ الطّ  .17
 .ءال شي .18
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .19

 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .عدم استمتاع طفلي بالقراءة  .1
  .ال يزال صغيًرا وال يفهم الكتب طفلي .2
 .عدم قدرة طفلي على القراءة .3
 .أو كثرة حركته على االنتباه عدم قدرة طفلي .4
 .يسأل طفلي الكثير من األسئلة عن الكتاب .5
 .عدم توفر المال لشراء الكتب .6
 ا.أو يريدون اهتمامً  ،قد يقاطعنا أطفالي اآلخرين .7
 .قةيّ العثور على عدد كاف من الكتب الشّ   .8
لطفلي، ما  .العثور على عدد كاف من الكتب المناسبة .9

 .ةيّ ة العامّ في ذلك كتب مكتوبة في العربيّ 
 .إيجاد وقت متاح لقراءة الكتب مع طفلي .10
 .راحة بال ليس لديّ  /فسيّ غط النّ أشعر بالّض  .11
 .عدم قدرتي على القراءة .12
 .انشغالي بأعمال المنزل األخرى  .13
 .وظيفة لديّ  .14
 .ال أرى الفائدة من القراءة .15
 .اقةالطّ  ليس لديّ  .16
 .لّ م  فل ي  الطّ روتين/  .17
 .ءال شي .18
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .19

 

 )القراءة( 23رةة المتصو  بعات اإليجابيّ التّ  .25

تي تحدث نتيجة الّ  ةاإليجابيّ ما جميع األمور  1-1-     25
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ مع ]اسم الطّ  لقراءتك الكتب

نتيجة  التي قد تحدثاإليجابية األمور  ماجميع 2-1-     25
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ الطّ لقراءتك الكتب مع ]اسم 

                                                 
 لوك هو القراءة.ن" وهنا الس  خص بسلوك معي  تي تحدث عندما يقوم الش  ة ال  ها "األشياء اإليجابي  ة أيًضا على أن  عات اإليجابي  ب  يمكن ترجمة الت   23
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ر ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكب للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .ذكاء طفلي نموّ  .1
 .م طفلي أشياء جديدةتعلّ  .2
 .ايصبح طفلي مبدعً   .3
 .ةغويّ ن مهارات طفلي اللّ تحسّ  .4
 .تحّسن مزاج طفلي .5
تي يقوم الّ  ةركيز على المهمّ مساعدة طفلي في التّ  .6

 .بها
 .تحّسن عالقتي بطفلي .7
إتاحة الفرصة أمامي أنا وطفلي لقضاء بعض الوقت  .8

 .مًعا
 .ز ثقة طفلي بنفسهتعزّ  .9

 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .10

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .ي ذكاء طفليقد تنمّ  .1
 .م طفلي أشياء جديدةقد تعلّ  .2
 .اقد يصبح طفلي مبدعً  .3
 .ةغويّ ن مهارات طفلي اللّ فد تحسّ  .4
 .قد يتحّسن مزاج طفلي .5
تي يقوم الّ  ةركيز على المهمّ قد تساعد طفلي في التّ  .6

 .بها
 .قد تحّسن عالقتي بطفلي .7
تتيح الفرصة أمامي أنا وطفلي لقضاء بعض الوقت  قد .8

 .مًعا
 .ز ثقة طفلي بنفسهعزّ تقد  .9

 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .10

 رة )قراءة(ة المتصوّ لبيّ السّ عات بأ التّ  .26

تي تحدث نتيجة ة الّ لبيّ جميع األمور السّ  ما 1-1-     26
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ لقراءتك الكتب مع ]اسم الطّ 

مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. )
ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على 

 (المستجيبينإجابات 
 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

 
احتواء الكتب على بعض المفاهيم غير المالئمة  .1

 .فلض لها الطّ تي قد يتعرّ الّ 
 .يصبح طفلي منطوًيا .2
 .يوم يريد طفلي أن أقرأ الكتب معه كلّ  .3
 .ن بالغيرةيشعور أطفالي اآلخر  .4
داء واجباتي ذي ُيمكنني فيه أاستنزاف الوقت الّ  .5

 .األخرى 
 استنزاف طاقتي ألداء واجباتي األخرى  .6

تي قد تحدث ة الّ لبيّ ما جميع األمور السّ  2-1     26     
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ الكتب مع ]اسم الطّ نتيجة لقراءتك 

مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. ُيرجى )
تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على إجابات 

 (المستجيبين
 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

 
المالئمة ض طفلي لبعض المفاهيم غير قد يتعرّ  .1

 .الموجودة في الكتب
 .طفلي منطوًيا للغاية قد يصبح .2
 .يوم قد يريد طفلي أن أقرأ الكتب معه كلّ  .3
 .ن بالغيرةيقد يشعر أطفالي اآلخر  .4
ذي ُيمكنني فيه أداء واجباتي قد يستنزف الوقت الّ  .5

 .األخرى 
 .ستنزف طاقتي ألداء واجباتي األخرى يقد  .6
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ع خيال األطفال أكثر من كون قراءة الكتب توسّ   .7
 .زمالاّل 

 .فل/ روتينالطّ  يملّ  .8
 .ال شيء .9

 .ًدالست متأكّ  .10
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .11

 

 .زمأكثر من الاّل  ع قراءة الكتب خيال األطفالتوسّ  قد  .7
 .الطفل/ روتين قد يملّ  .8
 .ال شيء .9

 .ًدالست متأكّ  .10
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .11

 

 رة )القراءة(ة المتصو  المعايير االجتماعيّ  .27

 يدعمون فكرةذين جميع األشخاص الّ  من هم 1-1-     27
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ قراءتك للكتب مع ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

المزيد من المستجيب بطرح سؤال: ومن أيًضا؟  حاول معرفة
 حديد؟شخص بالتّ  هل هناك أيّ 

 .وجةوج / الزّ الزّ  .1
 .يأمّ  .2
 .حماتي .3
 .أبي .4
 .حماي .5
 .إخوتي .6
 .أقارب آخرون  .7
 .جاري  .8
 .فل نفسهالطّ  .9

  .فلأطفالي اآلخرون/ إخوة الطّ  .10
 .فلالطّ م معلّ  .11
 .ة في المجتمعة دينيّ شخصيّ  .12

      
 .أصدقائي .13
 واصل االجتماعيّ وسائل التّ       ى مجموعات عل .14

 .وخبراء

      فكرةيدعمون قد ذين من هم جميع األشخاص الّ  2-1-     27
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ قراءتك للكتب مع ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

المزيد من المستجيب بطرح سؤال: ومن أيًضا؟ هل  حاول معرفة
 حديد؟شخص بالتّ  هناك أيّ 

 .وجةوج / الزّ الزّ  .1
 .يأمّ  .2
 .حماتي .3
 .أبي .4
 .حماي .5
 .إخوتي .6
 .أقارب آخرون  .7
 .جاري  .8
 .فل نفسهالطّ  .9

  .فلأطفالي اآلخرون / إخوة الطّ  .10
       .فلالطّ  ممعلّ  .11
 .ة في المجتمعة دينيّ شخصيّ  .12

      
 .أصدقائي .13
 واصل االجتماعيّ وسائل التّ       ى مجموعات عل .14

 .وخبراء
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 .ًدالست متأكّ  .15
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .16

 .ًدالست متأكّ  .15
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .16

 رة للحصول على الكتب* )القراءة(القدرة المتصو   .28

تجد صعوبة في الحصول على  مدىً  إلى أيّ  1-1-     28
ى د[ حتّ فل المحدّ ]اسم الطّ  عدد كاٍف من الكتب المناسبة لسنّ 

 ،أم صعب نوًعا ما ،يوم؟ هل هو صعب للغاية معه كلّ  تقرأها
 أم ليس صعًبا على اإلطالق؟

 .صعب للغاية -أ ❑

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

 

 

مدى قد تجد صعوبة في الحصول على  إلى أيّ  2-1-     28
ى د[ حتّ فل المحدّ ]اسم الطّ  عدد كاٍف من الكتب المناسبة لسنّ 

أم صعب نوًعا  ،هل سيكون صعب للغاية  يوم؟ تقرأها معه كلّ 
 أم ليس صعًبا على اإلطالق؟ ،ما

 .صعب للغاية -أ ❑ 

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

 رة )القراءة(ذكيرات المتصو  اإلشارات / التّ  .29

قراءة ر تذكّ تجد صعوبة في  مدىً  إلى أيّ  1-1-     29
هو صعب  د[ كل يوم؟ هلفل المحدّ الكتب مع ]اسم الطّ 

 أم ليس صعًبا على اإلطالق؟ ،أم صعب نوًعا ما ،للغاية

 .صعب للغاية -أ ❑

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

في  ك قد تجد صعوبةمدى نعتقد أنّ  إلى أيّ  2-1-     29
يوم؟ هل سيكون  د[ كلّ فل المحدّ قراءة الكتب مع ]اسم الطّ ر تذكّ 

 أم ليس صعًبا على اإلطالق؟ ،نوًعا ما اأم صعبً  ،للغاية اصعبً 

 .صعب للغاية -أ ❑

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

 )القراءة(ةر مدى الخطورة المتصو   .30

ما مدى خطورة األمر في حالة عدم قدرة  1-1-     30
من عمره؟ ًدا في العاشرة د[ على القراءة جيّ فل المحدّ ]اسم الطّ 

أم ليس خطيًرا  ،أم خطيًرا نوًعا ما ،هل سيكون خطيًرا للغاية
 على اإلطالق؟

 .خطير للغاية -أ ❑

 .خطير نوًعا ما -ب ❑

ما مدى خطورة األمر في حالة عدم قدرة ]اسم  2-1-     30 
من عمره؟ هل  ا في العاشرةد[ على القراءة جيدًّ فل المحدّ الطّ 

أم ليس خطيًرا على  ،أم خطيًرا نوًعا ما ،سيكون خطيًرا للغاية
 اإلطالق؟

 .خطير للغاية -أ ❑

 .خطير نوًعا ما -ب ❑



 

 

  30 | الصفحة

 

 .ليس خطيًرا على اإلطالق -ج ❑ .ليس خطيًرا على اإلطالق -ج ❑

 رة )القراءة(لوك المتصو  كفاءة السّ  .31

فل ن ]اسم الطّ ة عدم تمكّ مدى احتماليّ  ما 1-1-     31
د في العاشرة من عمره إذا من قراءة الكتب بشكل جيّ  د[المحدّ 

نوات الخمس األولى؟ يوم في السّ  قرأت الكتب معه/معها كلّ 
ما أم غير محتمل  ،أم محتمل نوًعا ،هل هو محتمل للغاية

 على اإلطالق؟

 .محتمل للغاية -أ ❑
 .محتمل نوًعا ما -ب ❑
 .غير محتمل على اإلطالق -ج ❑

فل ن ]اسم الطّ مدى احتمالية عدم تمكّ  ما 2-1-     31
من عمره إذا  د في العاشرةد[ من قراءة الكتب بشكل جيّ المحدّ 

نوات الخمس األولى؟ هل يوم في السّ  قرأت الكتب معه/معها كلّ 
ما أم غير محتمل على  ،أم محتمل نوًعا ،هو محتمل للغاية

 اإلطالق؟

 .محتمل للغاية -أ ❑
 .محتمل نوًعا ما -ب ❑
 .غير محتمل على اإلطالق -ج ❑

 

ث حدّ فل خالل اليوم، وقد يشمل ذلك التّ ث مع الطّ حدّ التّ  وأعني يوم"، دد[ كلّ فل المحّ مع ]اسم الطّ  " األسئلة اآلتية عن "الحديث
 تتواصالن مًعا بشكل متبادل."أو  ،أو تستجيب له ،أو تعطيه تعليمات ،ثحدّ أو تشجعه على التّ  ،د[فل المحدّ مع ]اسم الطّ 

 

 دفل المحدّ أسئلة بخصوص الحديث مع الطّ 

 )الحديث( رةالمتصوّ  ة / المهاراتاتيّ الكفاءة الذّ  .32

      17سؤال  في 6في حالة إجابة المستجيب بالخيار رقم 
 =شاط( يقوم بهذا النّ  )أيّ 
 ↓فقط اسأل األسئلة الواردة في هذا العمود األيمن →

      17سؤال  في 6عدم قول المستجيب الخيار رقم  في حال
 =شاط( ال يقوم بهذا النّ  )أيّ 

 ↓اسأل األسئلة الواردة في هذا العمود األيسر فقط→

ذي يساعدك على الحديث مع ]اسم ما الّ  1-1-     32
 يوم ؟ د[ كلّ فل المحدّ الطّ 

تحديد أكبر مالحظة للباحث: ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى (
 )عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .وقت للحديث مع طفلي كوني لديّ  .1
 .ثحدّ طفلي بعمر يستطيع التّ  .2
 .وأنا أفهم عليه طفلي يفهم عليّ  .3

الحديث مع ]اسم ما الذي قد يساعدك على  2-1-     32 
 يوم ؟ د[ كلّ فل المحدّ الطّ 

مالحظة للباحث: ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد (
 )من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .وقت للحديث مع طفلي أن يكون لديّ  .1
 .ثحدّ بعمر يستطيع التّ أن يكون طفلي  .2
 .وأنا أفهم عليه أن يكون طفلي يفهم عليّ  .3
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راحة البال للحديث مع طفلي/ ال أشعر  كوني لديّ  .4
 .بضغط نفسيّ 

 مًعاث يكون طفلي مستمتًعا عندما نتحدّ  .5
 .ه شيء أقوم به بالفطرةإنّ  .6
 .أشياء للحديث عنها مع طفلي لديّ  .7
 .فل من الحديثالطّ  ذي يعود على نموّ فع الّ أدرك النّ  .8
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .9

راحة  و أن يكون لديّ  ،أقلّ  أن أشعر بضغط نفسيّ   .4
 .البال للحديث/ مع طفلي

 مًعاث أن يكون طفلي مستمتًعا عندما نتحدّ  .5
 .بالفطرة     ه ه شيء أقوم بال أشعر أنّ  .6
أشياء كافية  أن أعرف ما أقول له/ أن يكون لديّ  .7

 .للحديث عنها مع طفلي
 .فل من الحديثالطّ  ذي يعود على نموّ فع الّ أن أدرك النّ  .8
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .9

 

 رة )الحديث(ة المتصوّ عات اإليجابيّ بأ التّ  .33

 تي تحدث نتيجةة الّ األمور اإليجابيّ ما جميع  1-1-     33 
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ للحديث مع ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .م طفلي الكلماتيتعلّ  .1
 .ايصبح طفلي مبدعً   .2
 .عادةيشعر طفلي بالسّ  .3
 .نناقة بيتحّسن عالقتي بطفلي والثّ  .4
 إتاحة الفرصة لقضاء بعض الوقت مًعا .5
 .ا أكثريصبح طفلي اجتماعيًّ  .6
 .ة نطق الحروف والكلماتم طفلي كيفيّ يتعلّ  .7
 .ثم طفلي الكثير من األشياء عندما نتحدّ يتعلّ  .8
 .ز ثقة طفلي بنفسهتعزّ  .9

 .فلتنمية عقل الطّ  .10
 .ًدالست متأكّ  .11
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12

تي قد تحدث نتيجة الّ ة اإليجابيّ ما جميع األمور  2-1-     33
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ ]اسم الطّ  مع للحديث

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .م طفلي الكلماتيتعلّ أن  .1
 .اأن يصبح طفلي مبدعً  .2
 .عادةأن يشعر طفلي بالسّ  .3
 .قة بينناأن تتحّسن عالقتي بطفلي والثّ  .4
أن تتاح الفرصة أمامي أنا وطفلي لقضاء بعض الوقت  .5

 .مًعا
 .ا أكثرأن يصبح طفلي اجتماعيًّ  .6
 .ة نطق الحروف والكلماتم طفلي كيفيّ أن يتعلّ  .7
  .ثاألشياء عندما نتحدّ م طفلي الكثير من قد يتعلّ  .8
 .ز ثقة طفلي بنفسهأن تعزّ  .9

 .فلتنمية عقل الطّ  .10
 .ًدالست متأكّ  .11
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12
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، دقائق خالل اليوم على األقلّ  5ة فل لمدّ ي مع الطّ أن تغنّ  أيّ ؛ يوم" د[ كلّ فل المحدّ مع ]اسم الطّ  "الغناء " األسئلة اآلتية تخّص 
أو األغاني  ،لفزيون أو اليوتيوبتي على التّ أو األغاني الّ  ،أنواع الغناء بما فيه أناشيد وأهازيج األطفالوقد يشمل ذلك جميع 

 العادية ."

 دفل المحدّ أسئلة بخصوص الغناء مع الطّ 

 )الغناء( ةالمتصورّ  ة / المهاراتاتيّ الكفاءة الذّ  .34

      17سؤال  في 1في حالة إجابة المستجيب بالخيار رقم 
 =شاط( يقوم بهذا النّ  )أيّ 
 ↓فقط اسأل األسئلة الواردة في هذا العمود األيمن →

      17سؤال  في 1في حال عدم قول المستجيب الخيار رقم 
             =شاط( ال يقوم بهذا النّ  )أيّ 

 ↓اسأل األسئلة الواردة في هذا العمود األيسر فقط→

فل على الغناء مع ]اسم الطّ ذي يساعدك ما الّ  1-1-     34
 بعد يوم ؟ اد[ يومً المحدّ 

مالحظة للباحث: ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  (
 )عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .وقت للغناء مع طفلي كوني لديّ  .1
 .يطفلي أشياء جديدة عندما يغنّ م يتعلّ  .2
 .طفلي بعمر يستطيع الغناء/الحديث .3
 .يساعد على تهدئة طفلي .4
  .يمعي عندما أغنّ  يتفاعل ويتجاوب طفلي .5
 .راحة البال/ ال أشعر بضغط نفسيّ  كوني لديّ  .6
 .مًعاي يكون طفلي مستمتًعا عندما نغنّ  .7
 .كوني أستمتع بالغناء مع طفلي .8
 .مع طفلي يهاكافية أغنّ  أغانٍ  لديّ  كوني .9

 .معرفة الكثير من أغاني األطفال .10
 .فل من الغناءذي يعود على الطّ فع الّ أدرك النّ  .11
 .ادً ي جيّ أعرف كيف أغنّ  .12
 .ي معهيطلب طفلي أن أغنّ  .13
 .ة مثل حاسوب أو تابلكترونيّ إأجهزة  لديّ  .14
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .15

فل ]اسم الطّ  ذي قد يساعدك على الغناء معما الّ  2-1     34 
 بعد يوم ؟ اد[ يومً المحدّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .وقت للغناء مع طفلي أن يكون لديّ  .1
 .يأشياء جديدة عندما يغنّ م طفلي إذا تعلّ  .2
 .طفلي بعمر يستطيع الغناء/ الحديث إذا كان .3
 .ذلك يساعد على تهدئة طفلي إذا رأيت أنّ  .4
  .يمعي عندما أغنّ  أن يتفاعل ويتجاوب طفلي .5
 .راحة البال/ ال أشعر بضغط نفسيّ  أن يكون لديّ  .6
أن أستمتع  مًعا يأن يكون طفلي مستمتًعا عندما نغنّ  .7

 .بالغناء مع طفلي
 .مع طفلي يهاكافية أغنّ  أغانٍ  أن يكون لديّ  .8
 .الكثير من أغاني األطفال أن أعرف .9

 .فل من الغناءذي يعود على الطّ فع الّ أن أدرك النّ  .10
 .ادً ي جيّ أن أعرف كيف أغنّ  .11
 .ي معهأن يطلب طفلي أن أغنّ  .12
 .لكترونية مثل حاسوب أو تابإأجهزة  أن يكون لديّ  .13
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .14



 

 

  33 | الصفحة

 

تجعل الغناء مع  تيئيسة الّ ما األسباب الرّ  1-2-     34 
 سبة لك ؟بالنّ صعًبا بعد يوم  اد[ يومً فل المحدّ ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟المزيد من المستجيب  حاول معرفة
 .يشغل عملي الكثير من وقتي .1
 .يشغل عملي بالمنزل الكثير من وقتي  .2
علّي مساعدة أطفالي اآلخرين في دراستهم مما ال  .3

 .سًعا من الوقت للغناءيترك أمامي متّ 
 .طاقة كافية للغناء مع طفلي ليست لديّ  .4
 .وعدم راحة البال ،فسيّ غط النّ أشعر بالّض  .5
 .للغناء كافية عدم وجود أغانٍ  .6
 .ال أجد فائدة في الغناء .7
 .بدوني/     مع اآلخرين /ل طفلي الغناء لوحدهُيفّض  .8
  .ًداال يمكنني الغناء جيّ  .9

 .األغاني في لغة أخرى ال أعرفها .10
 .مزاج طفلي .11
 .طفلي ما يزال صغيًرا .12
 .ال يوجد .13
 (حديدُيرجى التّ )خرى، أ .14

تي قد تجعل الغناء مع ئيسة الّ ما األسباب الرّ  2-2-     34
 سبة لك؟بالنّ صعًبا بعد يوم  اد[ يومً فل المحدّ ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .عملي الكثير من وقتييشغل  .1
 .يشغل عملي بالمنزل الكثير من وقتي  .2
علّي مساعدة أطفالي اآلخرين في دراستهم مما ال يترك  .3

 .سًعا من الوقت الغناءأمامي متّ 
 .طاقة كافية للغناء مع طفلي ليست لديّ  .4
 .وعدم راحة البال ،فسيّ غط النّ أشعر بالّض  .5
 .للغناء عدم وجود أغان كافية .6
 .ي الغناءال أجد فائدة ف .7
 .بدونيمع اآلخرين/  لوحده/ الغناء ل طفليُيفّض  .8
  .ًداال يمكنني الغناء جيّ  .9

 .األغاني في لغة أخرى ال أعرفها .10
 .مزاج طفلي .11
 .طفلي ما يزال صغيًرا .12
 .ال يوجد .13
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .14

 

 رة )الغناء(ة المتصوّ عات اإليجابيّ بأ التّ  .35

 تي تحدث نتيجةالّ  ةاألمور اإليجابيّ ما جميع  1-1-     35 
 بعد يوم؟ اد[ يومً فل المحدّ للغناء مع ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .تفريغ طفلي لطاقته .1
 .ايصبح طفلي مبدعً   .2

 تي قد تحدث نتيجةالّ ة اإليجابيّ األمور  ماجميع 2-1-     35
 بعد يوم؟ اد[ يومً فل المحدّ للغناء مع ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .طفلي طاقته قد يفرغ .1
 .اأن يصبح طفلي مبدعً  .2
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 .مزاج طفلي تحّسن .3
 .تحّسن عالقتي بطفلي .4
إتاحة الفرصة أمامي أنا وطفلي لقضاء بعض الوقت  .5

 .مًعا
 .م طفلي الكثير من األشياء من خالل الغناءيتعلّ  .6
ة نطق الحروف م طفلي كلمات جديدة و/أو كيفيّ يتعلّ  .7

 .والكلمات
 .ز ثقة طفلي بنفسهتعزّ  .8
 .ًدامتأكّ لست  .9

 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .10

 .أن يتحّسن مزاج طفلي .3
 .أن تتحّسن عالقتي بطفلي .4
تاح الفرصة أمامي أنا وطفلي لقضاء بعض الوقت أن تُ  .5

 .مًعا
 .من خالل الغناء م طفلي الكثير من األشياءقد يتعلّ  .6
ة نطق الحروف كيفيّ  طفلي كلمات جديدة و/أوم أن يتعلّ  .7

 .والكلمات
 .ز ثقة طفلي بنفسهأن تعزّ  .8
 .ًدالست متأكّ  .9

 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .10

 رة )الغناء(ة المتصو  لبيّ بعات السّ التّ  .36

تي تحدث نتيجة ة الّ لبيّ السّ ما جميع األمور  1-1-     36
 بعد يوم؟ اد[ يومً فل المحدّ للغناء مع ]اسم الطّ 

مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. )
ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على 

 (إجابات المستجيبين
 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

م ذي ُيمكنني فيه أن أعلّ يستنزف ذلك من الوقت الّ  .1
 .طفلي

ذي ُيمكنني فيه أداء واجباتي ت الّ استنزاف الوق .2
 .األخرى 

 .استنزاف طاقتي ألداء واجباتي األخرى  .3
 .ن بالغيرةيشعور أطفالي اآلخر   .4
 .ني سخيفن بأنّ ياآلخر  ظنّ  .5
ب زم ويسبّ الموسيقى أكثر من الاّل  فلالطّ  يحبّ  .6

      .اإلزعاج
 .م الغناءتي تحرّ بسبب الفتاوى الّ  ئينتابني شعور سيّ  .7
ركيز على فل على الغناء أكثر من التّ الطّ  زيركّ  .8

 .ةاألشياء األكثر أهميّ 
 .فلالطّ  يملّ  .9

 .ًدالست متأكّ  .10

تي قد تحدث ة الّ لبيّ ما جميع األمور السّ  2-1-     36
 بعد يوم؟ أد[ يومً فل المحدّ نتيجة للغناء مع ]اسم الطّ 

عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. مالحظة للباحث: ُيرجى )
ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على 

 (إجابات المستجيبين
 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

 .م طفليذي ُيمكنني فيه أن أعلّ قد يستنزف ذلك وقتي الّ  .1
جباتي ذي ُيمكنني فيه أداء واقد يستنزف ذلك الوقت الّ  .2

 .األخرى 
 .قد يستنزف ذلك طاقتي ألداء واجباتي األخرى  .3
 .ن بالغيرةيقد يشعر أطفالي اآلخر   .4
 .ني سخيفاآلخرون بأنّ  قد يظنّ  .5
ب زم ويسبّ الموسيقى أكثر من الالّ  فلالطّ  قد يحبّ  .6

 .اإلزعاج
 .م الغناءتي تحرّ ء بسبب الفتاوى الّ قد ينتابني شعور سيّ  .7
ركيز على كثر من التّ أفل على الغناء ز الطّ قد يركّ  .8

 .ةهميّ أ كثر شياء األاأل
 .فلالطّ  قد يملّ  .9

 .ًدالست متأكّ  .10
 .ال يوجد .11
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 .ال يوجد .11
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12

 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12
 

 
. وقد يشمل دقيقة على األقلّ  15ة فل لمدّ أن تلعب مع الطّ  يوم"،أيّ  د[ كلّ فل المحدّ عب مع ]اسم الطّ "اللّ  " األسئلة اآلتية تخّص 

ظاهر ظاهر باالعتناء بدمية أو التّ التّ  أو، قيطة" أو "بعينه"أو لعبة "الزّ  ،القيام بتعابير في الوجه اجميع أنواع األلعاب، بما فيهذلك 
 ياضة. "والرّ  ،والفنون  ،ك طبيب(بأنّ 

 ددفل المحّ عب مع الطّ أسئلة بخصوص اللّ 

 )اللعب( المتصورة الكفاءة الذاتية / المهارات .37

      17سؤال  في 4إجابة المستجيب بالخيار رقم في حالة 
 =شاط( يقوم بهذا النّ  )أيّ 
 ↓فقط اسأل األسئلة الواردة في هذا العمود األيمن →

      17سؤال  في 4في حال عدم قول المستجيب الخيار رقم 
              =شاط( ال يقوم بهذا النّ  )أيّ 

 ↓العمود األيسر فقطاسأل األسئلة الواردة في هذا →

فل عب مع ]اسم الطّ ذي يساعدك على اللّ ما الّ  1-1-     37
 يوم؟ د[ كلّ المحدّ 

مالحظة للباحث: ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر )
 (عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين

 أيًضا؟المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا  حاول معرفة
 .وقت لّلعب مع طفلي كوني لديّ  .1
 .كوننا لدينا مساحة كافية بالمنزل لنلعب بها .2
راحة البال أللعب/ ال أشعر بضغط  كوني لديّ  .3

 .نفسيّ 
 مًعايكون طفلي مستمتًعا عندما نلعب  .4
 .عب مع طفليكوني أستمتع باللّ  .5
 .فلعب بها مع الطّ توجد أشياء كافية في المنزل للّ   .6
 .فلعب مع الطّ ة اللّ أفكار حول كيفيّ ة عدّ  كوني لديّ  .7
 .عبفل من اللّ ذي يعود على الطّ فع الّ أدرك النّ  .8
 .عبطفلي أشياء جديدة عند اللّ  ميتعلّ  .9

 .يعرف طفلي كيف يلعب باأللعاب .10
 .يلعب أطفالي اآلخرون معنا .11
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12

مع ]اسم عب ذي قد يساعدك على اللّ ما الّ  2-1-     37 
 يوم ؟ د[ كلّ فل المحدّ الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .وقت لّلعب مع طفلي أن يكون لديّ  .1
 .كافية بالمنزل لنلعب بهاأن يكون لدينا مساحة  .2
 . أشعر بضغط نفسيّ أن يكون لدي راحة البال/ أاّل  .3
 .مًعاأن يكون طفلي مستمتًعا عندما نلعب  .4
 .عب مع طفليأن أستمتع باللّ  .5
 .فلعب بها مع الطّ وجد أشياء كافية في المنزل للّ تأن   .6
 .فلعب مع الطّ ة اللّ أفكار حول كيفيّ  أن يكون لديّ  .7
 .عبفل من اللّ ي يعود على الطّ ذفع الّ أن أدرك النّ  .8
 .عبطفلي أشياء جديدة عند اللّ  مأن يتعلّ  .9

 .أن يعرف طفلي كيف يلعب باأللعاب .10
 .أن يلعب أطفالي اآلخرون معنا .11
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12
 .ال أعلم .13



 

 

  36 | الصفحة

 

 .ال أعلم .13

عب مع اللّ تي تجعل ئيسة الّ ما األسباب الرّ  1-2-     37 
 سبة لك؟بالنّ صعًبا يوم  د[ كلّ فل المحدّ ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .يشغل عملي الكثير من وقتي .1
 .يشغل عملي بالمنزل الكثير من وقتي  .2
ة أطفالي اآلخرين في دراستهم مما ال علّي مساعد .3

 .عبسًعا من الوقت للّ يترك أمامي متّ 
 .عب مع طفليطاقة كافية للّ  ليست لديّ  .4
 .وعدم راحة البال ،فسيّ غط النّ أشعر بالّض  .5
 .عب بهالّ التي يمكننا دوات الّ األليست لدينا  .6
 .عبال أجد فائدة في اللّ  .7
 .ليست لدينا مساحة كافية بالمنزل لنلعب بها .8
 .بدوني /مع اآلخرين/عب بمفرده ل طفلي اللّ ُيفّض  .9

 .ةة الجسديّ حيّ دني حالتي الّص تقيّ  .10
 .يضيع الكثير من الوقت .11
 .ةالتزامات اجتماعيّ  .12
  .االهتمام بطفلي األصغر عمًرا عليّ  .13
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .14
 .ال شيء .15

عب مع اللّ  تي قد تجعلئيسة الّ ما األسباب الرّ  2-2-     37
 سبة لك؟بالنّ صعًبا يوم  د[ كلّ فل المحدّ ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .يشغل عملي الكثير من وقتي .1
 .يشغل عملي بالمنزل الكثير من وقتي  .2
علّي مساعدة أطفالي اآلخرين في دراستهم مما ال يترك  .3

 .عبسًعا من الوقت للّ أمامي متّ 
 .عب مع طفليطاقة كافية للّ  ليست لديّ  .4
 .وعدم راحة البال ،فسيّ غط النّ أشعر بالّض  .5
 .لعب بهاالّ تي يمكننا دوات الّ األليست لدينا  .6
 .عبال أجد فائدة في اللّ  .7
 .ليست لدينا مساحة كافية بالمنزل لنلعب بها .8
 .بدوني /مع اآلخرين/ل طفلي اللعب بمفرده ُيفّض  .9

 .ةة الجسديّ حيّ دني حالتي الّص تقيّ  .10
 .يضيع الكثير من الوقت .11
 .ةالتزامات اجتماعيّ  .12
  .علي االهتمام بطفلي األصغر عمًرا .13
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .14
      .ال شيء .15

 

 عب(رة )اللّ ة المتصوّ بعات اإليجابيّ التّ  .38

تي تحدث نتيجة ة الّ اإليجابيّ ما جميع األمور  1-1-     38 
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ عب مع ]اسم الطّ للّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .طفلي لطاقته تفريغ .1

تي قد تحدث نتيجة الّ ة اإليجابيّ ما جميع األمور  2-1-     38
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ عب مع ]اسم الطّ للّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .طفلي لطاقته تفريغ .1
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 .ايصبح طفلي مبدعً   .2
 .تحّسن مزاج طفلي .3
 .تحّسن عالقتي بطفلي .4
إتاحة الفرصة أمامي أنا وطفلي لقضاء بعض الوقت  .5

 .مًعا
 .عبم طفلي الكثير من خالل اللّ ة تعلّ إمكانيّ  .6
 .يشعر طفلي بالحنان .7
 .يساعدني على فهم طفلي وأفكاره .8
 .تهي شخصيّ ز ثقة طفلي بنفسه ويقوّ يعزّ  .9

 .طفلي ن نموّ يحسّ  .10
 .ًدالست متأكّ  .11
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12

 .ايصبح طفلي مبدعً   .2
 .مزاج طفلي يتحّسن .3
 .تحّسن عالقتي بطفلي .4
لقضاء بعض الوقت إتاحة الفرصة أمامي أنا وطفلي  .5

 .مًعا
 .عبم طفلي الكثير من خالل اللّ قد يتعلّ  .6
 .قد يشعر طفلي بالحنان .7
 .قد يساعدني على فهم طفلي وأفكاره .8
 .تهيقوي شخصيّ و ز ثقة طفلي بنفسه قد يعزّ  .9

 .طفلي ن نموّ قد يحسّ  .10
 .ًدالست متأكّ  .11
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .12

 عب(رة )اللّ ة المتصوّ لبيّ بعات السّ التّ  .39

 تي تحدث نتيجةً ة الّ لبيّ السّ ما جميع األمور  1-1     39
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ عب مع ]اسم الطّ للّ 

مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. )
ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على 

 (إجابات المستجيبين
 المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟المزيد من  حاول معرفة

 .م طفليقت الذي ُيمكنني فيه أن أعلّ و أخذ ذلك من ال .1
ذي ُيمكنني فيه أداء واجباتي استنزاف الوقت الّ  .2

 .األخرى 
 .استنزاف طاقتي ألداء واجباتي األخرى  .3
 .ن بالغيرةيشعور أطفالي اآلخر   .4
 .ني سخيفن بأنّ ياآلخر  ظنّ  .5
 .اليومعب معي طوال يريد طفلي اللّ  .6
 .راسةفل عن الدّ عد الطّ يب .7
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .8
 .ًدالست متأكّ  .9

 .ال يوجد .10

 تي قد تحدث نتيجةً الّ ة لبيّ السّ جميع األمور  ما 2-1-     39
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ عب مع ]اسم الطّ للّ 
مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. ُيرجى )

أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على إجابات تحديد 
 (المستجيبين

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .م طفليذي ُيمكنني فيه أن أعلّ قد يستنزف ذلك وقتي الّ  .1
ذي ُيمكنني فيه أداء واجباتي قد يستنزف ذلك الوقت الّ  .2

 .األخرى 
 .واجباتي األخرى قد يستنزف ذلك طاقتي ألداء  .3
 .قد يشعر أطفالي اآلخرون بالغيرة  .4
 .ني سخيفاآلخرون بأنّ  قد يظنّ  .5
 .عب معي طوال اليومقد يريد طفلي اللّ  .6
 .راسةفل عن الدّ بعد الطّ يقد  .7
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .8
 .ًدالست متأكّ  .9

 .ال يوجد .10
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 )عباللّ رة )ة المتصوّ المعايير االجتماعيّ  .40

 يدعمون فكرةذين جميع األشخاص الّ  من هم 1-1-     40
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ لعبك مع ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

المزيد من المستجيب بطرح سؤال: ومن أيًضا؟  حاول معرفة
 حديد؟شخص بالتّ  أيّ هل هناك 

 .وجةوج / الزّ الزّ  .1
 .يأمّ  .2
 .حماتي .3
 .أبي .4
 .حماي .5
 .إخوتي .6
 .أقارب آخرون  .7
 .جاري  .8
 .فل نفسهالطّ  .9

  .فلأطفالي اآلخرون/ إخوة الطّ  .10
 .فلم الطّ معلّ  .11
 .ة في المجتمعة دينيّ شخصيّ  .12
 .أصدقائي .13
 .وخبراء واصل االجتماعيّ وسائل التّ  ىمجموعات عل .14
 .ًدالست متأكّ  .15
                                                                  .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .16

      يدعمون فكرةقد ذين من هم جميع األشخاص الّ  2-1-     40
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ لعبك مع ]اسم الطّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

المزيد من المستجيب بطرح سؤال: ومن أيًضا؟ هل  حاول معرفة
 حديد؟شخص بالتّ  هناك أيّ 

 .وجةوج / الزّ الزّ  .1
 .أمي .2
 .حماتي .3
 .أبي .4
 .حماي .5
 .إخوتي .6
 .أقارب آخرون  .7
 .جاري  .8
 .فل نفسهالطّ  .9

  .فلأطفالي اآلخرون/ إخوة الطّ  .10
 .فلم الطّ معلّ  .11
 .ة في المجتمعة دينيّ شخصيّ  .12
 .أصدقائي .13
 .وخبراء واصل االجتماعيّ وسائل التّ على مجموعات  .14
 .ًدالست متأكّ  .15
                                                             .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .16

 عب(زمة )اللّ رة للحصول الموارد الاّل القدرة المتصوّ  .41

ى تي تواجهها للعثور علعوبة الّ ما مدى الّص  1-1-     41
يوم؟  د[ كلّ فل المحدّ عب مع ]اسم الطّ للّ زمة عب الالّ اللّ أدوات 

 تي قد تواجهها للعثور علىعوبة الّ ما مدى الّص  2-1-     41
هل  يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ عب مع ]اسم الطّ للّ  زمةعب الالّ أدوات اللّ 
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أم ليس صعًبا على  ،أم صعب نوًعا ما ،هل هو صعب للغاية
 اإلطالق؟

 .صعب للغاية -أ ❑

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

أم ليس صعًبا على  ،نوًعا ما آأم صعبً  ،للغاية اسيكون صعبً 
 اإلطالق؟

 .صعب للغاية -أ ❑ 

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

أفكار تي تواجهها إليجاد عوبة الّ ما مدى الّص  1-2-     41
يوم؟ هل هو صعب  د[ كلّ فل المحدّ مع ]اسم الطّ  عبللّ لطرق 
 أم ليس صعًبا على اإلطالق؟ ،أم صعب نوًعا ما ،للغاية
 .صعب للغاية -أ ❑

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

أفكار تي قد تواجهها إليجاد عوبة الّ ما مدى الّص  2-2-     41
يوم؟ هل هو صعب  د[ كلّ فل المحدّ مع ]اسم الطّ  عبلطرق للّ 

 أم ليس صعًبا على اإلطالق؟ ،أم صعب نوًعا ما ،للغاية
 .صعب للغاية -أ ❑

 .صعب نوًعا ما -ب ❑

 .ليس صعًبا على اإلطالق -ج ❑

 

وضيح والتّ  ،األشياء ، وعدّ يوم"، ويعني ذلك استخدام األصابع في العدّ  د[ كلّ فل المحدّ مع ]اسم الطّ  "العدّ  " األسئلة اآلتية تخّص 
 " "المئات" "كم عدد؟"، والعدّ ، واستخدام كلمات مثل "واحد" "اثنان" "ثالثة" "الكثير" "أقلّ 3قم مقارنة بالرّ  2قم فل كيف يبدو الرّ للطّ 

تي األخرى الّ ، ولكن ُيرجى األخذ في االعتبار األنشطة في المواقف المختلفة. وسوف ُنشير إلى ما سبق في األسئلة اآلتية بالعدّ 
 عند اإلجابة". ذكرناها للتوّ 

 دفل المحدّ مع الطّ  ة بالعدّ األسئلة الخاّص 

 )دة / المهارات )العّ اتيّ ر الكفاءة الذّ المستوى المتصوّ  .42

      17سؤال  في 11في حالة إجابة المستجيب بالخيار رقم 
 =شاط( يقوم بهذا النّ  )أيّ 

 ↓العمود األيمن فقطاسأل األسئلة الواردة في هذا  → 

      17سؤال  في 11في حال عدم قول المستجيب الخيار رقم 
             =شاط( ال يقوم بهذا النّ  )أيّ 

 ↓ال تطرح سوى األسئلة الواردة في هذا العمود األيسر فقط →

فل مع ]اسم الطّ  العدّ  ذي يساعدك علىما الّ  1-1-     42
 يوم؟ د[ كلّ المحدّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

فل مع ]اسم الطّ  العدّ ذي قد يساعدك على ما الّ  2-1-     42
 يوم؟ د[ كلّ المحدّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
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 .على الكالم اكون طفلي قادرً  .1
في الحضانة /  م األرقام / العدّ كون طفلي قد تعلّ  .2

 .وضةالرّ 
 فيه. طفلي بعمر يستطيع االستيعابكون  .3
 .وقت كوني لديّ   .4
خبرة اكتسبتها عندما كان طفلي األكبر  كوني لديّ  .5

 .صغيًرا
 .ذلك ممتًعا لطفلي كون  .6
 .اتياضيّ س الرّ ني أعلم كيف أدرِّ أنّ   .7
ذلك سوف يساعد طفلي على أن  ني أعلم أنّ أنّ  .8

 .اتياضيّ ًدا في الرّ ُيصبح جيّ 
 .فسيّ غط النّ عر بالّض وال أش ،راحة بال كوني لديّ  .9

 ،ةلكترونيّ واألجهزة اإل ،موارد مثل الكتب كوني لديّ  .10
      .ألعاب تحتوي على األعدادو  ،نترنتواإل

 .معلّ كون بيئة المنزل مناسبة للتّ  .11
 .عبعن طريق اللّ  معرفة طرق للعدّ  .12
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .13

 .أن يكون طفلي قادًرا على الكالم .1
في الحضانة /  م األرقام/ العدّ أن يكون طفلي قد تعلّ  .2

 .وضةالرّ 
 فيه. أن يكون طفلي بعمر يستطيع االستيعاب .3
 .المزيد من الوقت أن يكون لديّ  .4
خبرة اكتسبتها عندما كان طفلي األكبر  أن يكون لديّ  .5

 .صغيًرا
 .أن يكون ذلك ممتًعا لطفلي .6
 .اتياضيّ س الرّ أن أعلم كيف أدرِّ  .7
ذلك سوف يساعد طفلي على أن ُيصبح  أن أعلم أنّ   .8

 .اتياضيّ ًدا في الرّ جيّ 
غط ولم أكن أشعر بالّض  ،راحة البال إذا كان لديّ  .9

 فسيّ النّ 
 ،لكترونيةواألجهزة اإل ،موارد مثل الكتب إذا كان لديّ  .10

 .ألعاب تحتوي على األعدادو  ،نترنتواإل
 .معلّ أن تكون بيئة المنزل مناسبة للتّ  .11
 .عبعن طريق اللّ  للعدّ معرفة طرق  .12
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .13

 

مع ]اسم  العدّ  تي تجعلئيسة الّ ما األسباب الرّ  1-2-     42
 سبة لك؟بالنّ صعًبا يوم  د[ كلّ فل المحدّ الطّ 

مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. )
بناًء على ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة 

 (إجابات المستجيبين
 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

 .فل ال يزال صغيًراكون الطّ  .1
 .وقت كوني ليس لديّ  .2
      

 .كون طفلي غير مهتم .3
 .كوني ال أجد فائدة في العدّ  .4
 .أن يقاطعني أطفالي اآلخرين .5

مع ]اسم  العدّ تي قد تجعل ئيسة الّ ما األسباب الرّ  2-2-     42
 سبة لك؟بالنّ صعًبا يوم  د[ كلّ فل المحدّ الطّ 
الحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. ُيرجى )م

ناًء على إجابات تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بِ 
 (المستجيبين

 أيًضا؟المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا  حاول معرفة
  .فل ال يزال صغيًراأن يكون الطّ  .1
 .وقت كافٍ   يكون لديّ أاّل  .2
      

 .أن يكون طفلي غير مهتم .3
 . أجد فائدة في العدّ أاّل  .4
 .أن يقاطعني أطفالي اآلخرين .5
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 .حركتهكون مستوى انتباه طفلي منخفًضا/ أو كثرة  .6
 .اكوني مشغواًل في تعليم أطفالي األكبر سنًّ  .7
 ،لكترونيةواألجهزة اإل ،موارد مثل الكتب كوني لديّ  .8

 .وألعاب تحتوي على األعداد ،نترنتواإل
 .وتينالملل/ الرّ        .9

 .ًدالست متأكّ  .10
 (.حديدُيرجى التّ )أخرى،  .11
 .ال شيء .12

 
 
 

 .أو كثرة حركته أن يكون مستوى انتباه طفلي منخفًضا/ .6
 .امشغواًل في تعليم أطفالي األكبر سنًّ  أن أكون  .7
 ،لكترونيةواألجهزة اإل ،موارد مثل الكتب لديّ  يكون اّل أ .8

 .وألعاب تحتوي على األعداد ،نترنتواإل
 .وتينالملل/ الرّ        .9

 .ًدالست متأكّ  .10
      .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .11
 .ال شيء .12

 (العدّ  رة)ة المتصوّ بعات اإليجابيّ التّ  .43

تي تحدث نتيجة الّ  ةاإليجابيّ ما جميع األمور  1-1-     43
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ ]اسم الطّ  مع لعدّ ل

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر  للباحث:مالحظة (
 عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .أن ُيصبح طفلي أكثر ذكاءً  .1
 .م طفلي أشياًء جديدةأن يتعلّ  .2
 .ًدا للمدرسةطفلي جيّ  أن ُيعدّ  .3
 .اتياضيّ ن مهارات طفلي في الرّ أن تتحسّ  .4
 .أن ُيتيح لي ولطفلي قضاء بعض الوقت مًعا .5
 .ًدالست متأكّ  .6
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .7

تي قد تحدث نتيجة الّ ة اإليجابيّ ما جميع األمور  2-1-     43
 يوم؟ دد[ كلّ فل المحّ مع ]اسم الطّ  للعدّ 

ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد  للباحث:مالحظة (
 من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين(

 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة
 .قد يصبح طفلي أكثر ذكاءً  .1
 .م طفلي أشياًء جديدةقد يتعلّ  .2
 .ًدا للمدرسةطفلي جيّ  قد ُيعدّ   .3
 .اتياضيّ ن مهارات طفلي في الرّ قد تتحسّ  .4
 .قد ُيتيح لي ولطفلي قضاء بعض الوقت مًعا .5
 .ًدالست متأكّ  .6
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .7

 (رة )العدّ ة المتصوّ لبيّ بعات السّ التّ  .44

تي تحدث نتيجة الّ  ةلبيّ السّ  ما جميع األمور 1-1-     44
 يوم؟ د[ كلّ فل المحدّ مع ]اسم الطّ  لعدّ ل

تي قد تحدث نتيجة الّ ة لبيّ السّ ما جميع األمور  2-1-     44
 يوم؟ د[ كلّ المحدّ  فلمع ]اسم الطّ  للعدّ 
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مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. )
ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على 

 (إجابات المستجيبين
 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

 .م طفليذي ُيمكنني فيه أن أعلّ يستنزف وقتي الّ  .1
 .ص ألداء واجباتي األخرى وقتي المخّص يستنزف  .2
 .يستنزف طاقتي ألداء واجباتي األخرى       .3
 .أن يشعر أطفالي اآلخرون بالغيرة .4
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .5
 .فلالطّ  يملّ  .6
 .ًدالست متأكّ  .7
 .ال يوجد .8

 

 

مالحظة للباحث: ُيرجى عدم قراءة الخيارات الواردة أدناه. ُيرجى )
تحديد أكبر عدد من الخيارات المناسبة بناًء على إجابات 

 (المستجيبين
 المزيد من المستجيب بطرح سؤال: وماذا أيًضا؟ حاول معرفة

 .م طفليذي ُيمكنني فيه أن أعلّ يأخذ ذلك من الوقت الّ  .1
 .ص ألداء واجباتي األخرى يستنزف وقتي المخّص قد  .2
 .قد يستنزف طاقتي ألداء واجباتي األخرى  .3
 .قد يشعر أطفالي اآلخرون بالغيرة .4
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  .5
 .فلالطّ  يملّ  .6
 .ًدالست متأكّ  .7
 .ال يوجد .8

 
 مصادر المعلومات -القسم د 

 
ر ]اسم ذين قد تلجأ إليهم لمعرفة المزيد عن تطوّ أو األشخاص الّ  سوف أستفسر منك في األسئلة اآلتية عن مصادر المعلومات

بعض أولياء األمور ال يشعرون  ، في حين أنّ رقد يشير بعض أولياء األمور لهؤالء األفراد أو المصادمه. فد[ وتعلّ فل المحدّ الطّ 
 بالحاجة إلى ذلك. 

 
مدى تلجأ إلى األشخاص أو مصادر المعلومات اآلتية عندما تواجهك مشكلة أو يكون لديك سؤال فيما  إلى أيّ  .45

أو سلوكه؟ هل تلجأ إليهم "غالب ا" أم "أحيان ا" أم "نادر ا" أم ال تلجأ إليهم  ،رهأو تطوّ  ،د[فل المحدّ م ]اسم الطّ ق بتعلّ يتعلّ 
ا" أم "ال ينطبق"؟  "مطلق 

 [ زوجك أو زوجتك؟5ؤال على السّ  1ؤال إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ  -أ           
 .غالًبا  -1
 .أحياًنا  -2
 .نادًرا   -3
 .مطلًقا   -4
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 .ال ينطبق -5
 والدتك أو والدك؟ -ب          

 .غالًبا  -1 
 .أحياًنا  -2
 .نادًرا   -3
 .مطلًقا   -4
 .ال ينطبق -5

 [ حماك أو حماتك؟5على السؤال  4أو 1 ؤال إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم]اطرح هذا السّ  -ج          
 .غالًبا  -1
 .أحياًنا  -2
 .نادًرا   -3
 .مطلًقا   -4
 .ال ينطبق -5

 إخوتك؟ -د          
 .غالًبا  -1
 .أحياًنا  -2
 .نادًرا   -3
 .مطلًقا   -4
 .ال ينطبق -5

 ع أو أطفال صغار؟ن لديهم أطفال رّض أو البالغون اآلخرون ممّ األصدقاء  -هـ    45
 .غالًبا -1
 .أحياًنا  -2
 .نادًرا   -3
 .مطلًقا   -4
 .ال ينطبق -5

 ؟ينأو أخصائيّ  ،اء آخرينأو أطبّ  ،اء األطفالأطبّ  -و               
 .غالًبا  -1
 .أحياًنا  -2
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 .نادًرا   -3
 مطلًقا   -4

 ة )رجال أو نساء(؟ة دينيّ شخصيّ  -ز    
 .غالًبا -1
 .أحياًنا -2
 .نادًرا -3
 مطلًقا -4

 ة؟نصوص أو تعاليم دينيّ  -ح
 .غالًبا -1
 .أحياًنا -2
 .نادًرا -3
 مطلًقا -4

 البحث عبر اإلنترنت؟ -ط
 .غالًبا -1
 .أحياًنا -2
 .نادًرا -3
 .مطلًقا -4
 .ال ينطبق -5

 
 خبير في تربية األطفال؟ -ي

 غالًبا. -1
 أحياًنا. -2
 نادًرا. -3
 مطلًقا. -4

 
 اديو؟الرّ  -ك          

 غالًبا. .1
 أحياًنا. .2
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 نادًرا. .3
 مطلًقا. .4

 لفزيون؟األفالم أو التّ  -ل       
 غالًبا. .1
 أحياًنا. .2
 نادًرا. .3
 مطلًقا. .4

 حف؟الّص  -م
 غالًبا. .1
 أحياًنا. .2
 نادًرا. .3
 مطلًقا. .4

 مقاالت المجالت أو الكتب؟ -ن               
 غالًبا. .1
 أحياًنا. .2
 نادًرا. .3
 مطلًقا. .4

 )مثل الفيسبوك أو اليوتيوب أو االنستغرام(؟ االجتماعيّ واصل تّ وسائل ال -س
 غالًبا. .1
 أحياًنا. .2
 نادًرا. .3
 مطلًقا. .4

 
 قة بتربية األطفال؟ة متعلّ إلكترونيّ  مواقع -ع     

 غالًبا. .1
 أحياًنا. .2
 نادًرا. .3
 مطلًقا. .4
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من المصادر  أيّ ] ع45-أ     45في األسئلة  3أو  2أو  1تي أجاب عليها المستجيب بخيارات الّ  ]أظهر األجوبة.  45
 مه؟د[ وتعل  فل المحدّ ر ]اسم الطّ تجدها األكثر فائدة لك لمعرفة المزيد عن تطوّ و ك تستخدمها تي ذكرت أنّ ابقة الّ السّ 

 مستجيب عند الضرورة[وإعادة قراءة الخيارات لل ،]يرجى اختيار خيار واحد فقط
 

)مثل مجموعات وصفحات على فيسبوك  واصل االجتماعيّ مجموعات على وسائل التّ  هل أنت مشترك في أيّ  .46
 صائح بشأنها؟م النّ وُتقدّ  ،قة بتربية األطفالصة ألولياء األمور ُتناقش المسائل المتعلّ مخّص  وواتساب(

 .]حديديرجى التّ نعم ] .1
                                                                                 .ال  .2

 ة بتربية األطفاال؟ة خاّص إلكترونيّ  مواقع  هل تزور أيّ  .47
 .حديد[نعم ]يرجى التّ  .1
 .ال .2

 ة بتربية األطفال؟وحي )التاب( خاّص تطبيقات على هاتفك / جهازك اللّ  لديك أيّ  هل .48
 .حديد[]يرجى التّ  نعم .1
                                          .ال .2

هل .[ 10ؤال السّ على  8أو  7أو  6أو  5أو  4أو  3ؤال إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ   .49
 طبيقات أو اليوتيوب؟ا )تاب( الستخدام التّ أو جهاًزا لوحيًّ  ،د[ هاتًفا جوااًل فل المحدّ ]اسم الطّ  يستخدم/تستخدم

 ُيرجى تحديد جميع ما ينطبقو  اليةالرجاء قراءة الخيارات التّ  مالحظة للباحث:

 .األلعاب-نعم .1
 .ةعليميّ طبيقات التّ التّ  -نعم  .2
 .اليوتيوب –نعم  .3
 .(حديدُيرجى التّ )أخرى،  -نعم  .4
 من األعاله  ال يستخدم أيّ  .5

غة اللّ  ناآلن أن أسألك بشكل أكبر ع تي يمارسها أولياء األمور مع أطفالهم، وأودّ لقد سألتك كثيًرا عن أنواع األنشطة الّ  .50
 ثونها بالمنزل.تي تتحدّ الّ 
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قة ا. ما مدى شعورك بالثّ ث بها يوميًّ تي نتحدّ ة الّ ة العربيّ كبير عن العاميّ  ة الفصحى الحديثة بشكلغة العربيّ تختلف اللّ  .أ
أو غير واثق على  ،ما غير واثق إلى حدّ  ما، ا، واثق إلى حدّ أنت واثق جدًّ  ة الفصحى؟ هلغة العربيّ ث باللّ حدّ في التّ 

 اإلطالق؟
 .اواثق جدًّ  -1
 .ما واثق إلى حدّ  -2
 .[67ؤال ي إلى السّ خطّ ما ]التّ  غير واثق إلى حدّ  -3
 .[67ؤال ي إلى السّ خطّ غير واثق على اإلطالق ]التّ  -4
 .ال أعلم / ال يوجد ردّ  -5

      
لك لفكرة استخدام ما مدى تقب   [.     أ50ؤال فقط على السّ  2أو  1ؤال إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ  ب. 

 أم إطالًقا؟ ،ما كبير، إلى حدّ  د[؟ إلى حدّ فل المحدّ حديثك مع ]اسم الطّ ة الفصحى في بعض غة العربيّ اللّ 
 .كبير إلى حدّ  -1
 .ما إلى حدّ  -2
  .إطالًقا -3
 ال أعلم / ال يوجد رّد. -4
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 وباء كورونا -القسم هـ  

 ة.وتينيّ عاداتك الرّ  ر على أسرتك وعلىسوف نطرح عليك اآلن بعض األسئلة عن وباء كورونا وكيف قد يكون قد أثّ 

 أو العدّ  ،ثحدّ أو التّ   ،أو القراءة ،عبأو اللّ  ،للغناء ه أصبح لديك وقت أكثر أم أقلّ أنّ  نتيجة لوباء كورونا، هل تظنّ  .51
 تغيير؟أّي أم لم يحدث  ،د[ في المنزلفل المحدّ مع ]اسم الطّ 

 ال تقرأ الخيارات اآلتية، ُيرجى تحديد أكبر عدد من الخيارات المالئمة بناًء على إجابات المستجيبين[. مالحظة للباحث:]
 .فل في المنزلالطّ  وقت أكثر للغناء مع أصبح لديّ   .1
 .فل في المنزلالطّ  عب معوقت أكثر للّ  أصبح لديّ   .2
 .فل في المنزلالطّ  وقت أكثر للقراءة مع أصبح لديّ  .3
 .فل في المنزلالطّ  ث معحدّ وقت أكثر للتّ  يّ أصبح لد .4
 .فل في المنزلالطّ  مع وقت أكثر للعدّ  أصبح لديّ  .5
 .فل في المنزللغناء مع الطّ  وقت أقلّ  أصبح لديّ   .6
 .فل في المنزلالطّ  عب معللّ  وقت أقلّ  أصبح لديّ   .7
 .فل في المنزلالطّ  للقراءة مع وقت أقلّ  أصبح لديّ  .8
 .فل في المنزلالطّ  ث معحدّ للتّ  وقت أقلّ  أصبح لديّ  .9

 .فل في المنزلالطّ  مع للعدّ  وقت أقلّ  أصبح لديّ  .10
 .طفلي في المنزل للقيام باألنشطة المختلفة مع ذي لديّ ر وباء كورونا الوقت الّ لم يغيّ  .11

      

من األسئلة  على أيّ  4أو  3أو  2أو  1 ]مالحظة للباحث: اطرح هذا السؤال فقط إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم  .52
 األسبوعين الماضيين؟ وباء كورونا خالل من أطفالك بسبب هل أُغلقت حضانة/ روضة أيّ [ 7-5تحت سؤال 

 .نعم -1
 .ال -2
 .ة/ ال ينطبقكان هناك عطلة مدرسيّ  -3

 18أعوام إلى  6من عمر ذين لديهم أطفال للباحث اطرح األسئلة األربعة اآلتية فقط على أولياء األمور الّ  مالحظة .53
      (54ؤال سّ ي إلى الخطّ عاًما، ُيرجى التّ  18أعوام إلى  6إذا لم يكن لديهم أطفال من عمر  7 عاًما )سؤال

م عن بعد خالل علّ راسة( في التّ الدّ  ذي في سنّ راسة / طفلك الّ الدّ  ذين هم في سنّ مدى كان عليك مساعدة )أطفالك الّ  إلى أيّ 
 كبير؟ أم إلى حدّ  ،ما أم إلى حدّ  ،بسيط أم إلى حدّ  ،وباء كورونا؟ هل لم يكن عليك مساعدتهم على اإلطالق يفترة تفشّ 
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 .كبير إلى حدّ  .1
 .ما إلى حدّ  .2
 .بسيط إلى حدّ  .3
 .ال على اإلطالق .4
 .م عن بعد(علّ ل في المدرسة/ التّ فل غير مسجّ ال ينطبق )الطّ  .5

                                                                                      
 ةيموغرافيّ المعلومات الدّ  -القسم و 

      
 أن أطرح عليك بعض األسئلة عن نفسك وعن منزلك. وأخيًرا، أودّ 

 ؟متى تسكن في األردنّ منذ       .54
 .طوال حياتي .1
 .معظم حياتي .2
 .سنوات أو أكثر 10 .3
 .سنوات6-9 .4
 .سنوات 0-5 .5

[ ما البلد 54ؤال على السّ  5أو  4أو  3ؤال إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم ]مالحظة للباحث: اطرح هذا السّ        .55
 تي سكنت بها ؟أو البالد األخرى الّ 

 جميع ما ينطبق( )يرجى اختيار
 .سوريا .1
 .العراق .2
 .فلسطين .3
  .آخر بلد عربيّ  .4
 .…()أمريكا، كندا أوروبا إلخ بلد غربيّ  .5
 .أو غربيّ  بلد آخر غير عربيّ  .6

      
 هل لديك وظيفة بأجر(؟ هل تعمل )أيّ  .أ  .56

      .نعم .1
       .ة منزلربّ /ال، أنا ربّ  .2
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      ال، أنا ال أعمل طوًعا.  .3
      تة.ال، أنا ال أعمل بصفة مؤقّ  .4
      ال، أنا طالب/طالبة بالمدرسة.  .5
      انوية. ال، أنا طالب/طالبة بالجامعة / ما بعد الثّ  .6
      ال، أنا متقاعد/ متقاعدة.  .7

      
[. هل أنت أ56 في سؤال 1بالخيار رقم ؤال في حال أجاب المستجيب ]اطرح هذا السّ  ؟. ما هو وضعك الوظيفيّ ب

 ؟، أم تعمل لحسابك الخاّص ف بدوام كامل، أم بدوام جزئيّ موظّ 
 .ف بدوام كاملموظّ  .1
 .ف بدوام جزئيّ موظّ  .2
 .أعمل لحسابي الخاّص  .3
 .حديد[أخرى ]يرجى التّ  .4

 56 ]في سؤال  1ؤال في حال أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ  ذي تعمل به؟. ما القطاع الّ ج

 .عليمالتّ  .1
 .ةحّ الّص  .2
 .اإلدارة .3
 .حاسبةالم .4
 .المواصالت .5
 .راعةالزّ  .6
 .العقارات .7
 .الجيش .8
 .أعمال البناء .9

  .القانون  .10
 .صاالتاالتّ  .11
 .ةالحكومة واإلدارة العامّ  .12
 .حديد[أخرى ]يرجى التّ  .13
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هل يعمل /  [5ؤال في السّ  3أو  2أو  1  ؤال في حال أجاب المستجيب بالخيار]مالحظة للباحث: اطرح هذا السّ . د

 األمر اآلخر[ في )وظيفة بأجر(؟ تعمل ]زوجك / زوجتك / وليّ 
 .[83ؤال نعم ]االستمرار إلى السّ  .1
 [84ؤال ي إلى السّ خطّ ة منزل. ]التّ منزل / ربّ  ها ربّ ه / إنّ ال، إنّ  .2
 [84ؤال ي إلى السّ خطّ ]التّ  .ها ال تعمل طوًعاه / إنّ ال، إنّ  .3
 [84ؤال ي إلى السّ خطّ ]التّ  .تةها ال تعمل بصفة مؤقّ ه / إنّ ال، إنّ  .4
 [84ؤال ي إلى السّ خطّ ]التّ  .ها طالب / طالبة بالمدرسةه / إنّ ال، إنّ  .5
 [84ؤال ي إلى السّ خطّ ]التّ  .ها طالب / طالبة بالجامعةه / إنّ ال، إنّ  .6
 [84ؤال ي إلى السّ خطّ ها متقاعد / متقاعدة. ]التّ ه / إنّ ال، إنّ  .7

في  1وبالخيار  5ؤال في السّ  3أو  2أو 1 ؤال في حال أجاب المستجيب بالخيار. مالحظة للباحث: اطرح هذا السّ ه
ي إذا كانت اإلجابة على خطّ ]يرجى التّ  األمر اآلخر[؟ ]لزوجك / زوجتك / وليّ  ما هو الوضع الوظيفيّ  [د56سؤال 

 [7إلى  2من  78ؤال السّ 
 .ف بدوام كاملموظّ  .1
 .ف بدوام جزئيّ موظّ  .2
 .أعمل لحسابي الخاّص  .3
 .حديد[أخرى ]يرجى التّ  .4

 حصلت عليه؟ . ما هو أعلى مستوى تعليميّ و
 .م/ غير متعلّ  يّ أمّ  .1
 .(عليم األساسيّ العاشر )التّ  فّ دون الّص  .2
 .(عليم اإللزاميّ العاشر )التّ  فّ الّص  .3
 .ة )توجيهي(ة العامّ انويّ شهادة الثّ  .4
 .دبلوم / كلّية مجتمع .5
 .ة )البكالوريوس(درجة جامعيّ  .6
 .بلوم العاليالدّ  .7
 .دراسات عليا )الماجستير( .8
 .كتوراه درجة الدّ  .9
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ما هو أعلى  [5ؤال في السّ  3أو  2أو 1بالخيار ؤال في حال أجاب المستجيب . مالحظة للباحث: اطرح هذا السّ ز

 األمر اآلخر[؟ حصل / حصلت عليه ]زوجك / زوجتك / وليّ  مستوى تعليميّ 
 .م/ غير متعلّ  يّ أمّ  .1
 .(عليم األساسيّ العاشر )التّ  فّ دون الّص  .2
 .(عليم اإللزاميّ العاشر )التّ  فّ الّص  .3
 .(ة )توجيهيّ ة العامّ انويّ شهادة الثّ  .4
 .ة مجتمعكليّ  /دبلوم  .5
 .ة )البكالوريوس(درجة جامعيّ  .6
 .بلوم العاليالدّ  .7
 .دراسات عليا )الماجستير( .8
 .كتوراه درجة الدّ  .9

 
ط رة لألبناء بحجم دخل األسرة. فهل ُيمكنك أن ُتخبرنا عن متوسّ عليم المتوفّ ر فرص التّ تتأثّ كانت نرغب في معرفة إذا   .57

 (؟ لن نكشف عن هذه المعلومات أليّ مان االجتماعيّ رائب والّض لألسرة )بعد استقطاعات الّض  هريّ خل الشّ صافي الدّ 
 سة خارج إطار البحث الُمجرى.شخص أو مؤسّ 

 .ال يوجد دخل .1
 .ا أو أقلّ ديناًرا أردنيًّ  260  .2
 .اديناًرا أردنيًّ  460 - 261 .3
 .اديناًرا أردنيًّ  660 - 461 .4
 .انيًّ ديناًرا أرد 860 - 661 .5
 .اديناًرا أردنيًّ  1060 - 861 .6
 .ا أو أكثرديناًرا أردنيًّ  1061 .7
      .ض اإلجابةرف .8
   .ال أعلم  .9
      

 من الخدمات أو األجهزة اآلتية: فرد بالمنزل أيّ  هل لديكم بالمنزل / لدى أيّ   .58
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       نعم ال
ان شمسيّ سخّ  نعم ال  
 فرن / موقد / غاز نعم ال
 مايكروويف نعم ال
فمكيّ  نعم ال  
ة / شاحنة / فانارة خاّص سيّ  نعم ال  
الهاتف جوّ  نعم ال  
ال ذكيّ هاتف جوّ  نعم ال  
)تاب كمبيوتر / كمبيوتر محمول/ جهاز لوحيّ  نعم ال ) 
 اشتراك باإلنترنت نعم ال
 سرير نعم ال
(د مياه )كولرمبرّ  نعم ال ) 
 مروحة نعم ال
جةثاّل  نعم ال  

 
 ل؟كم كان عمرك عند والدة طفلك األوّ  .أ59

 [اصحيحً  ا]أدخل عددً  

 .عاًما××  

ا على عندما أصبحت وصيًّ  كم كان عمرك[ 7.2ؤال على السّ  2ؤال إذا أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ ب. 59
 د[؟فل المحدّ ]الطّ 

 [اصحيحً  ا]أدخل عددً  

 .عاًما××  

 ج. كم عمرك اآلن؟59

 [اصحيحً  ا]أدخل عددً  
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 .عاًما××  

 [ كم عمر زوجك/ زوجتك اآلن؟5ؤال في السّ  1ؤال في حال أجاب المستجيب بالخيار د. . مالحظة للباحث: اطرح هذا السّ 59

 [اصحيحً  ا]أدخل عددً  

 .عاًما××  

 صالركيز ومعاودة االتّ مجموعات التّ  - زالقسم 

رة فولة المبكّ جلسات متابعة نعقدها مع أولياء األمور لفهم ممارساتهم في تربية األطفال في سنوات الطّ  هل تود حضور أيّ أ. 60
 بصورة أفضل؟

 .نعم  .1
 .ال .2

 بك؟ ما هو رقم الهاتف الخاّص [ 86على سؤال  1ؤال فقط في حال أجاب المستجيب بالخيار رقم ]اطرح هذا السّ ب. 60

XXX-XXXXXXX ]أدخل رقم الهاتف هنا[ 

 متها لنفهم بشكل أفضل كيف ُيمكن ألولياء األمور باألردنّ تي قدّ "شكًرا جزياًل على لوقتك اليوم . سوف نستعين باإلجابات الّ 
شيء آخر ترغب في أن تخبرنا  راسة بالمدارس. وقبل المغادرة، هل هناك أيّ رة قبل بدء الدّ عليم المبكّ دعم أطفالهم في مراحل التّ 

 أمر آخر ترغب في االستفسار بخصوصه؟" أو هل هناك أيّ  ،به بخصوص هذا الموضوع
      

 .]اإلجابة المفتوحة[  .61

 .!"اسعيدً  اى لك يومً كثيًرا. نتمنّ ًدا! لقد ساعدتنا "نشكرك مجدّ  
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 ةيّ ة تحليل البيانات الكمّ الملحق )و(: خطّ 
 

 هذه البيانات:في جاهات المرصودة لقد استخدمنا عمليًة تتألف من خمس خطوات لفهم االتّ 
 

لة، أو ذات الّص  ،ئيسةرات الرّ ة لتحديد توزيع المتغيّ لخطوة مهمّ ا. إّن هذه لةئيسة أو ذات الّص رات الرّ المتغيّ  استكشاف كلّ  -1
ًة رات يشّكل خطوًة مهمّ متغّير، مع الحاالت المفقودة...إلخ. كما أّن هذا التقييم على مستوى المتغيّ  وترميز القيمة لكلّ 

 .على المستوى اإلحصائيّ  ةرابطيّ تّ وال ،ةحليالت الوصفيّ لتمكين استخدام المتغّيرات في التّ 
 

ة، والمعرفة ات البحثيّ لألداة، والفرضيّ  يّ لصميم األوّ ة رئيسة بناًء على التّ فئات/مجاالت مفاهيميّ رات إلى المتغيّ  تقسيم -2
متغّير  باين في كلّ مدى التّ  –على سبيل المثال  –خذنا هذه الخطوة لتحديد . لقد اتّ لوكات...إلخواآلراء/المواقف والسّ 

 أو اإلقليم...إلخ. ،عليميّ أو المستوى التّ  ،وع االجتماعيّ ة حسب النّ أنماط ذات داللة إحصائيّ  ة أيّ وما إذا كان ثمّ  ،ومجال
 

 :ةحليالت الوصفيّ إجراء التّ   -3
 

بصفته دلياًل  ر رئيسٍ متغيّ  من أجل تحديد كيف ينّبهنا كلّ  ؛طات )واالختالفات واالنحرافات(كرارات والمتوسّ أ. تحليل التّ 
من أجل  ؛ر جديدوكيف يمكن استخدامه كجزٍء من البسط أو المقام إلنشاء متغيّ  ،وزيع المبّين( إلى مسألة أكبرا )التّ بيانيًّ 

راسات أو الدّ  ،عاتناأو توقّ  ،ةليّ ترميزه. باإلضافة إلى إجراء تحليل بسيط وتقديم تفسير مناسب باالستناد إلى فرضياتنا األوّ 
 أو الحقائق المعروفة. ،ابقةالسّ 

أو  ،رات األخرى إّما من حيث عالقته مع المتغيّ  ،حليلر لمزيٍد من التّ متغيّ  ب. تحديد ما إذا كان يجب أن يخضع كلّ 
 ة.مذجة اإلحصائيّ رات األخرى في النّ مجتمًعا مع المتغيّ 

، والفئة وع االجتماعيّ ة األخرى مثل النّ رات الفئويّ أو المتغيّ  ،ر حسب الخصائص المعروفةباين في توزيع متغيّ ج. تحديد التّ 
 ، والمنطقة...إلخ.واالقتصاديّ  والوضع االجتماعيّ ة، العمريّ 

 
 بةرات المركّ تطوير المتغيّ  -4

مجال وبين المجاالت  رات في كلّ دة المتغيّ ة متعدّ ( أعاله، أقمنا عالقات ارتباطيّ 3( و )2أ. باالستناد إلى الخطوتين )
 المختلفة.

 ب للمجال.ر للمقياس المركّ متغيّ  ة كلّ حساسيّ  من أجل تحديد مدى ؛راتة للمتغيّ أجرينا تحليل الحساسيّ  ب. ثمّ 
 لقياس مفاهيم المجال. ؛رات ناتجة جديدة(بة جديدة )متغيّ رات مركّ حليل أعاله، أنشأنا متغيّ ج. بناًء على نتائج التّ 

 
رات واستخدمنا الخصائص األخرى ومتغيّ  ،موذجرات ناتجة في النّ بات كمتغيّ استخدمنا المركّ : ةحليالت العالئقيّ إجراء التّ  -5

ياسة رات/عوامل "السّ فسير. وذلك بهدف تحديد مدى تفسير متغيّ رات قابلة للتّ العب" كمتغيّ ياسة أو البرنامج القابلة للتّ "السّ 
ا ماذج منهجيًّ النّ رات الخصائص. أنِشئت هذه جاهها، مع ضبط تأثير متغيّ موذج واتّ ب في النّ باين في المركّ العب" للتّ القابلة للتّ 
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ت. الوك( للعالقة بين المعتقدات والسّ Bornstein & Cheah, 2006ة بورنشتاين )وباستخدام نماذج مثل نظريّ  ،من البيانات
 ة مع إعادة المعاينة )البوتستراب( وبدونها للحصول على تقديرات أفضل على مستوى المجتمع.نبؤيّ مذجة التّ النّ  وقد أجريت كلّ 

  
 الختبار أيّ  ؛نقل بين الخطوات ذهاًبا وإياًباوتضّمنت التّ  ،ةة الموّضحة أعاله كانت تكراريّ حليليّ ة التّ اإلشارة إلى أّن العمليّ تجدر 
 ات جديدة توّصلنا إليها.فرضيّ 
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 ب المشاركةالملحق )ز(: وصف مركّ 
 

ا يقيس ًبا إجماليًّ ًرا مركّ عّلم، طّورنا مؤشّ باستعداد أطفالهم للتّ ق ين فيما يتعلّ وريّ ين والسّ من أجل فهم مشاركة أولياء األمور األردنيّ 
ٌص لتوضيح طريقة تي أفادوا بممارستها. هذا القسم مخّص عّلم الّ لتّ امستوى مشاركة المستجيبين بناًء على عدد سلوكات استعداد 

 تائج.ب، وطريقة تفسيره، وتداعيات النّ ر المركّ تطوير هذا المؤشّ 
 

رات والممارسات صوّ ئيس للتّ ب الرّ ر المركّ ة أثناء تطوير المؤشّ ة اإلحصائيّ سؤااًل وجواًبا الختبار الموثوقيّ  40خضع أكثر من 
ب ر المركّ ة للمؤشّ بنًدا كأكثر البنود موثوقيّ  32دة، ُصنِّف ات متعدّ ة البنود مرّ ة ألولياء األمور. وبعد تكرار اختبارات حساسيّ عليميّ التّ 

 .0.74 ة اإلجماليّ وثوقيّ للم αحيث بلغ معامل 
 

  ز(1الجدول )
 ب المشاركةلمركّ  ةات الموثوقيّ إحصائيّ 

α كرونباخ α  كرونباخ بناء  على البنود
 ةالقياسيّ 

 عدد البنود

0.73 0.74 32 
 

ب والمقياس المركّ لة رات ضمن المجال ذي الّص من المتغيّ  حليل العالقة بين كلٍّ التّ  ص  ح  ب، ف  كجزٍء من تطوير المقياس المركّ 
 كرونباخ(. α) ة اإلجماليّ ر معامل الموثوقيّ ومؤشّ  ،()ارتباط البند بالكلّ  اإلجماليّ 

 
 ز(2الجدول )

 ب المشاركةلمركّ  ات ارتباط البند بالكلّ إحصائيّ 
 

ط متوسّ  
المقياس في 

 حال الحذف

تباين المقياس 
في حال حذف 

 البند

ارتباط البند 
 المصّحح بالكلّ 

α  كرونباخ في
 حال حذف البند

 0.72 0.31 11.97 4.85 راسيّ أساعد أطفالي على االستعداد لليوم الدّ 
 0.74 0.13 12.21 4.72 أساعد أطفالي في فروضهم )الواجبات(

 0.74 0.17 11.94 4.46 ألعب مع أطفالي

 0.73 0.25 11.92 4.78 م أطفالي أشياءأعلّ 
 0.72 0.40 11.49 4.76 دث مع أطفاليأتحّ 
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 0.73 0.08 12.67 4.95 قراءة الكتب
 0.73 0.15 12.29 4.83 يت معهغنّ 

 0.73 0.20 12.38 4.91 قرأت لطفلي/مًعاقرأنا 
 0.73 0.27 12.29 4.92 ةقصصت عليه قّص 

 0.73 0.15 12.23 4.79 ثت معه عن أشياء مختلفةتحدّ 
 0.73 0.29 12.00 4.85 ة نطق حروف أو كلمات محّددةمته كيفيّ علّ 
 0.73 0.25 11.98 4.80 مته الحروفعلّ 
 0.72 0.37 12.22 4.93 مته األشكالعلّ 
 0.73 0.27 12.18 4.89 ةق بالمهارات الحياتيّ مته أشياء تتعلّ علّ 

 0.73 0.15 12.29 4.83 مته األعدادمًعا/ علّ  قمنا بالعدّ 
 0.73 0.10 12.56 4.91 حاولت مساعدته على تحسين تصرفاته وخلقه

 0.73 0.29 12.08 4.87 شاهدنا الفيديوهات/ لعبنا على اإلنترنت
 0.73 0.09 12.59 4.92 لوينالتّ 

 0.73 0.11 12.66 4.95 ياضةلعب الرّ 
 0.73 0.16 12.48 4.92 دةة جيّ ة بدنيّ ع بصحّ ه يتمتّ د من أنّ التأكّ 

 0.73 0.20 12.23 4.86 القراءة له
 0.73 0.14 12.53 4.93 ةة وحرفيّ القيام بأعمال فنيّ 

 0.73 0.23 12.27 4.90 ث والغناء معهحدّ التّ 
 0.73 0.20 11.87 4.42 ةتعليمه الحروف األبجديّ 

 0.72 0.29 11.80 4.77 طقتعليمه النّ 
 0.72 0.42 11.51 4.79 عب مع األطفال اآلخرينة اللّ تعليمه كيفيّ 
 0.72 0.32 11.79 4.80 ة إطاعة القواعدتعليمه كيفيّ 

 0.72 0.38 11.51 4.73 تعليمه كيف يعتمد على نفسه
عبير عن مشاعره وعواطفه ة التّ تعليمه كيفيّ 

 بطالقة
4.88 11.62 0.55 0.71 

وتعليمه أشياًء عن العالم من  ،حالترّ للأخذه 
 حوله

4.93 12.27 0.32 0.73 

 0.72 0.33 11.51 4.65 وتعزيز ثقته بنفسه ،تهتقوية شخصيّ 
 0.73 0.27 11.75 4.69 األخالق واألدبتعليمه 

 



 

 

  59 | الصفحة

 

ة بين أولياء األمور عليميّ رات والممارسات التّ صوّ ا في قيم التّ وزيع( وجود تباين كبير نسبيًّ بة )التّ للنتيجة المركّ  سم البيانيّ ح الرّ يوّض 
ر عليم المبكّ سلوكات/ممارسات تدعم التّ رجات المرتفعة إلى أّن أولياء األمور يمارسون حيث ُتشير الدّ  ؛المشاركين في المسح

تي تدعم استعداد األطفال لوكات الّ رجات العالية أكثر مياًل إلى المشاركة في السّ ألطفالهم. وبالتالي، فإّن أولياء األمور ذوي الدّ 
 رجات المنخفضة إلى العكس.عّلم، بينما ُتشير الدّ للتّ 
 

تي لوكات/الممارسات الّ والمشاركة في السّ  ،ةة اإليجابيّ عليميّ لوكات التّ األمور في السّ ة ألولياء رجة اإلجماليّ ب الدّ وُيصّنف المركّ 
ا، ُتعّد القيم المتطّرفة المختارة، حيث ا مثاليًّ للتوزيع(. ومع أّنه ليس توزيًعا طبيعيًّ  سم البيانيّ عّلم )انظر الرّ أطفالهم للتّ  ز استعدادتعزّ 

ط أو دونه(، درجات عالية ومنخفضة. وتجدر واحد فوق المتوسّ  )انحراف معياريّ  1.40من  أو أقل 8.55بة أعلى من القيم المركّ 
وزيع المنحرف إلى اليمين بسبب أولياء األمور ذوي المشاركة العالية، ما يعني أّن معظم أولياء األمور أفادوا اإلشارة إلى التّ 

ة المحتملة، رجة اإلجماليّ بالدّ  مقارنةً  منخفًضاط ب. كما ُيعّد المتوسّ كّ ا من األنشطة المشمولة في المر بالمشاركة في عدٍد قليٍل جدًّ 
ر قليل عّلم المبكّ لة بالتّ تهم ذات الّص اطة" لكّن عدد سلوكما يشير إلى أّن معظم أولياء األمور يقعون في فئة "المشاركة المتوسّ 

طة. وال ن حّتى بين أولياء األمور ذوي المشاركة المتوسّ حسي(. وُيشير ذلك إلى وجود مجال كبير للتّ 32من أصل  5للغاية )نحو 
ما ربّ ، فرجاتالدّ ط ما تكون قد لعبت دوًرا في انخفاض متوسّ بّد من االنتباه إلى أّن طبيعة العديد من األسئلة واألجوبة في المسح ربّ 

 الثة الماضية.ام الثّ فل المحّدد خالل األيّ تي فعلوها مع الطّ ر العديد من أولياء األمور في لحظتها جميع األشياء الّ لم يتذكّ 
 

 ز(1كل )الشّ 
 وع االجتماعيّ ب المشاركة حسب النّ مقارنة بين توزيع المستجيبين وفًقا لمركّ 

 

 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

ار
كر

لت
ا

المشاركةمرّكب

ما النوع االجتماعي للمستجيب؟ ذكر
= 4.16المتوسط
= 2.66المعيارياالنحراف

 = 161,788العينةحجم



 

 

  60 | الصفحة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

-5
.0

0

-4
.0

0

-3
.0

0

-2
.0

0

-1
.0

0

0
.0

0

1
.0

0

2
.0

0

3
.0

0

4
.0

0

5
.0

0

6
.0

0

7
.0

0

8
.0

0

9
.0

0

1
0

.0
0

1
1

.0
0

1
2

.0
0

1
3

.0
0

1
4

.0
0

1
5

.0
0

1
6

.0
0

1
7

.0
0

1
8

.0
0

1
9

.0
0

2
0

.0
0

2
1

.0
0

2
2

.0
0

2
3

.0
0

2
4

.0
0

2
5

.0
0

ار
كر

لت
ا

مرّكب المشاركة

ما النوع االجتماعي للمستجيب؟ أنثى
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  = 214,263 حجم العينة
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 األسرةب ممتلكات الملحق )ح(: وصف مركّ 

 
من خالل قياس ممتلكات األسرة. وخضعت جميع أسئلة  واالقتصاديّ  ا للوضع االجتماعيّ ًبا إجماليًّ ًرا مركّ راسة مؤشّ طّور فريق الدّ 

 ئيس للوضع االجتماعيّ ب الرّ ر المركّ ة أثناء تطوير المؤشّ ة اإلحصائيّ الختبار الموثوقيّ  13المسح حول ممتلكات األسرة وعددها 
 αب حيث بلغ معامل ر المركّ ة للمؤشّ بنًدا كأكثر البنود موثوقيّ  12ة البنود، ُصنِّف لألسرة. وبعد اختبار حساسيّ  واالقتصاديّ 

ال" ألّن موثوقيته كانت أدنى ب كان "هاتف جوّ ر المركّ ذي استبِعد من المؤشّ ر الوحيد الّ . علًما أّن المتغيّ 0.71 ة اإلجماليّ للموثوقيّ 
 من البنود األخرى.

 
  ح(1الجدول )

 
 واالقتصاديّ  ممتلكات األسرة/ الوضع االجتماعيّ ب لمركّ ة ات الموثوقيّ إحصائيّ 

α كرونباخ α  ّعدد البنود ةكرونباخ بناء  على البنود القياسي 
0.71 0.69 12 

 
 ب اإلجماليّ والمقياس المركّ  ،لةرات ضمن المجال ذي الّص من المتغيّ  ب، فحصنا العالقة بين كلٍّ كجزٍء من تطوير المقياس المركّ 

 كرونباخ(. α) ة اإلجماليّ ر معامل الموثوقيّ ومؤشّ  ،()ارتباط البند بالكلّ 
 

 ح(2الجدول )
 واالقتصاديّ  ممتلكات األسرة/ الوضع االجتماعيّ ب لمركّ  ات ارتباط البند بالكلّ إحصائيّ 

 
ط المقياس متوسّ  

 في حال الحذف
تباين المقياس في 

 حال حذف البند
 ارتباط البند بالكلّ 

 المصّحح
α  كرونباخ في حال

 حذف البند
 0.71 0.14 4.99 7.34 ان شمسيّ سخّ 

 0.71 0.15 5.02 6.45 فرن / موقد / غاز
 0.67 0.46 4.05 6.86 مايكروويف

 0.68 0.42 4.13 6.97 فمكيّ 
 0.68 0.43 4.09 6.93 ة / شاحنة / فانارة خاّص سيّ 

 0.71 0.24 4.99 6.44 ال ذكيّ وّ هاتف ج
كمبيوتر / كمبيوتر محمول/ 

 )تاب( جهاز لوحيّ 
7.11 4.20 0.43 0.68 
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 0.70 0.33 4.31 7.02 اشتراك باإلنترنت
 0.67 0.49 4.22 6.62 سرير

 0.66 0.54 3.93 6.81 رد مياه )كولر(مبّ 
 0.71 0.19 4.93 6.48 مروحة

 0.71 0.20 5.10 6.42 جةثاّل 
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 استبيان تحليل العوائق الملحق )ط(: جدول
 

 القراءة

%  المحددات
 الفاعلين

% غير 
 الفاعلين

القيمة 
االحتمالية 

(P) 
 غير الفاعلين   الفاعلون 

 ما الذي يجعل األمر أسهل؟

كونها فرصة رائعة لقضاء 
 0 %8.4 %23.4 الوقت مع طفلي

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  3اإلجابة أعلى بمقدار 

    بغير الفاعلين. مقارنةً 
 ما الذي يجعل األمر صعًبا؟

 0 %15.4 %45.0 االنشغال بأعمال منزلية أخرى 

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  3.9اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.

 0 %2.9 %92.2 ليس لدي الطاقة

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
ضعًفا  127اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.

رة  اآلثار السلبية المتصو 

 0 %0.2 %6.1 سيصبح طفلي منطوًيا للغاية

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
 10.9اإلجابة أعلى بمقدار 

     أضعاف مقارنًة بغير الفاعلين.

كون قراءة الكتب توّسع خيال 
 0 %1.6 %8.6 األطفال أكثر من الاّلزم.

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  4.5اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.

ما مدى خطورة عدم تمّكن الطفل المعني من إتقان القراءة في سّن العاشرة؟ هل سيكون ذلك  -مدى الخطورة المتصورة 
 خطيًرا أو خطيًرا إلى حٍد ما أو غير خطير على اإلطالق؟

     0 %9.3 %2.2 ليس خطيًرا على اإلطالق 

احتمالية أن يقدم غير الفاعلين 
 4.3هذه اإلجابة أعلى بمقدار 
 أضعاف مقارنًة بالفاعلين.

 الغناء
 ما الذي يجعل األمر أسهل؟

 0 %6.2 %38.6 يساعد على تهدئة طفلي.

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  5.1اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.

رة  اآلثار اإليجابية المتصو 



 

 

  64 | الصفحة

 

 0 %14.1 %40.7 يساعد طفلي على تفريغ طاقاته

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  3.1اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.

رة  اآلثار السلبية المتصو 

قد يحّب الّطفل الموسيقى أكثر 
     0 %9.2 %2.5 ويسّبب اإلزعاج.من الاّلزم 

احتمالية أن يقدم غير الفاعلين 
 3.5هذه اإلجابة أعلى بمقدار 
 أضعاف مقارنًة بالفاعلين.

 اللعب
رة  اآلثار السلبية المتصو 

 0 %0.0 %63.9 رفض الطفل اللعب معي

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  2.8اإلجابة أعلى بمقدار 

     الفاعلين.مقارنًة بغير 
 األعراف االجتماعية: م ن ُيعطي الموافقة

 0 %72.6 %79.7 الزوج/الزوجة

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  2.2اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.

 ما مدى صعوبة إيجاد األلعاب الالزمة للعب مع الطفل المعني كل يوم؟

 0 %35.0 %59.7 ليس صعًبا على اإلطالق

احتمالية أن يقدم الفاعلون هذه 
أضعاف  2.1اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.

 العدّ 
 الكفاءة الذاتية: ما الذي يجعل األمر أسهل؟

معرفه أّن ذلك سوف يساعد 
طفلي على أن ُيصبح جّيًدا في 

 0 %10.0 %23.0 الّرياضّيات.

الفاعلون هذه احتمالية أن يقدم 
أضعاف  2.3اإلجابة أعلى بمقدار 
     مقارنًة بغير الفاعلين.
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 ركيزة لمجموعات التّ ة اإلرشاديّ الملحق )ي(: األدلّ 

 

 المرحلة األولى -نوات األولى في السّ  مورولياء األأسلوك 

 ةيّ راسة الكمّ بعد الدّ  -ركيز دليل مناقشة مجموعة التّ 

  هاتاألمّ 

 قاشدليل النّ 

ين والذّ  ،سنوات تّ سّ  ذين لديهم أطفال دون سنّ تي ستعقد مع أولياء األمور الّ ركيز الّ لمجموعات التّ  الية هي دليل مناقشةٍ الوثيقة التّ  
 راسة.نتائج غير واضحة من الدّ  ق في أيّ عمّ ة. والغرض من ذلك هو التّ يّ ة الكمّ راسة االستقصائيّ شاركوا في الدّ 

 ركيز:مناقشة مجموعة التّ دريب قبل مالحظات التّ  

تي يمكن أن ركيز الّ دة لجلسات مجموعة التّ ر سيناريوهات متعدّ دريب سُيطلب من المشرفين والمراقبين تصوّ أثناء التّ 
 الية:يناريوهات المحتملة التّ من السّ  عامل مع أيٍّ ب التّ زة لتجنّ األدوار لتدريب مجموعة المناقشة المركّ  لعب   م  ظِّ ن   تحدث.

 أو عدد قليل من المشاركين هم  ،أو يكون واحد ،رأي من جانب واحد هو المسيطّ ح الرّ أن يصب
 المسيطرين.

  ّحدث.أو يخشون التّ  ،ان جدًّ و أو هادئ ،ن"و بعض المشاركين "منغلق إذا كان من الواضح أن 

  ّا أو يشاركون بشكل كبير ويصبحون غاضبين أو مزعجين، مما رون عاطفيًّ بعض المشاركين يعب
 ة.وعيّ ركيز والبيانات النّ تي تجريها مجموعات التّ ة للمناقشات الّ ر على المشاعر العامّ يؤثّ 

  ّيها قبل األوان.و تخطّ أقاشات أو االنتهاء منها عدم القدرة على مناقشة بعض الموضوعات/ الن 

  ّين سر جميع الميّ  د من أنّ تأكّ  .غير ضروريّ  قاش أو جدال أو قتال شفويّ ظهور صراع محتمل في الن
 على صواب أو خطأ. ال أحدٌ  ،يسمحون بأفكار وآراء مختلفة. هذا بحثٌ 

  ّث العديد من المشاركين في نفس الوقت وال يستمع الكثير منهم لآلخرين.أن يتحد 

  ّع ، مظهرين عدم يخرج واحد أو عدد قليل من المشاركين من الغرفة بشكل مفاجئ أو غير متوق
 رضاهم عن األسئلة أو االستفسارات.
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  ّعبير عن آرائهم إذا ُطلب منهم ذلك أمام اآلخرين.قد ال يرغب بعض المشاركين في الت 

  د من طرح أكّ التّ و  ،ةجريبيّ ص للمناقشة في إطار الفريق في الجولة التّ تخطيط ومتابعة إدارة الوقت المخّص
 ة،جريبيّ جربة التّ وخالل التّ ص لها. ة خالل الوقت المخّص ركيز الهامّ ومناقشة جميع مسائل مناقشة مجموعات التّ 

سبة بالنّ  :ة. على سبيل المثالمن المسائل الموضوعيّ  دة لكلّ ة محدّ تخصيص فترة زمنيّ  روريّ قد يكون من الّض 
 ط.دقيقة في المتوسّ  20منها  ة يمكن أن يكون لكلّ ة أسئلة موضوعيّ لستّ 

  ّركيز. جلسة لمجموعة التّ  كن أن تطرح قبل أيّ تي يما مع تحضير األسئلة الّ دً ن جيّ ييجب أن يكون المشرفون مستعد
  ركيز.مناقشات مجموعة التّ  داة قبل تيسيركما يجب عليهم مراجعة األداة بعناية وتطوير فهم األ

 ركيز * * ** * * في يوم مناقشة مجموعة التّ 
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 مة:المقدّ  -أ

  المشاركين على تخصيص الوقت لحضور مناقشة المجموعة. ر  شكُ ا 
  ِّه م منهم. شارك أيًضا في أنّ علّ هم الخبراء ونحن هنا لالستماع والتّ ذكر أنّ اة مدخالتهم و أهميّ  د علىأك

 ة.رائهم لتصميم حملة وطنيّ آو  استخدام أفكارهم سيتمّ 
  ّا من أجل الحصول على مرجع تسجيل مناقشة المجموعة صوتيًّ  ه سيتمّ عّرف عن نفسك واذكر أن

 احصل على موافقة المشاركين.و سخ. لنّ للبيانات في مرحلة الحقة وألغراض ا
  ّفريق البحث فقط  وأنّ  ،ة عاليةعامل معها بسريّ التّ  بيانات مناقشة المجموعة سيتمّ  أبلغ المشاركين أن

ما  اإلبالغ عن كلّ  ه سيتمّ أكيد على أنّ ى التّ رج  ذي سيقوم بمراجعة بيانات مناقشة المجموعة. يُ هو الّ 
 تسجيل أسمائهم أو استخدامها في أيّ  الي لن يتمّ يقال خالل مناقشة المجموعة بشكل مجهول، وبالتّ 

أسئلة قد يطرحها المشاركون حول  مرحلة من مراحل تحليل البيانات واإلبالغ عنها. أجب عن أيّ 
 هذا الموضوع.

  ّا يهدف رً أي مؤخّ في استطالع للرّ هم شاركوا ألنّ  ؛هم قد تمت دعوتهم إلى المجموعةاشرح للمشاركين أن
 ،سنوات 6أعمارهم عن  ذين تقلّ هات مع أطفالهم الّ مّ باء واألتي يتفاعل بها اآلرق الّ إلى فهم الطّ 
 ون بالحصول على فهم أعمق لبعض األسئلة.ونحن مهتمّ 

  ّوعليهم احترام  ،ادقسماع رأيهم الّص  تودّ أّنك أكيد على عدم وجود إجابات صحيحة أو خاطئة، و الت
 رأي اآلخرين.

  ّحول موضوع المناقشة خصيّ ه ال يسمح لك كمشرف بإبداء رأيك الشّ يرجى إبالغ المشاركين بأن، 
في رفض  المشاركين لهم الحقّ  على أنّ أيًضا أكيد لتّ ارجى موجود لطرح األسئلة عليهم. يُ  وأنتّ 

 سبب من األسباب. أليّ عنها  غبة في اإلجابةأسئلة إذا لم يشعروا بالرّ  اإلجابة على أيّ 
  ًب بعض إذا تغيّ  .يّ ب بالمشاركين بشكل ودّ ورحّ  ،ركيزا عدد المشاركين في مجموعة التّ الحظ دائم

 المشاركين، قم بتوثيق ذلك في المالحظات.

 أشياء أخرى يجب وضعها في االعتبار:

  ّمختلفة، الراء اآلواسمح بة، مرّ  ة )للنقاش( مثل حديث شخص واحد في كلّ د من وجود قواعد عامّ تأك
 ني المالحظات قد يقاطعونهم.مدوّ  واجعل المشاركين يعرفون أنّ 

  ًّة ئيسة من المشاركين، خاّص يجب على القائمين على تدوين المالحظات تدوين بعض االقتباسات الر
ني المالحظات المقاطعة سجيل غير مستخدمة أوغير مسموح بها. يمكن لمدوّ ات التّ إذا كانت معدّ 

 سر.قيق. ويجب أن يدعمها الميّ ة االقتباس الدّ د من صحّ أكّ إذا لزم األمر للتّ 
  ّتدوينها دقيقة وصحيحة. قد يقاطعك أثناء  تي تمّ المالحظات الّ  نون من أنّ د المدوّ يجب أن يتأك

؛ "هل أفهم هذا …"ركيز بطرح أسئلة مثل "هل تقول ..." ؛ "هل تقصد القولمناقشة مجموعات التّ 
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تدوين  المعلومات دقيقة، ويتمّ  د من أنّ ما تقوله هو ...؟" وما إلى ذلك. هذا للتأكّ  ح أنّ بشكل صحي
 .المالحظات بشكل أصليّ 

  ّد. يمكن للمشاركين ر بشكل جيّ ة مًعا كمجموعة لتمكين المناقشة من أن تسيّ وا على القواعد األساسيّ اتفق
ث شخص آخر، وعدم المقاطعة عندما يتحدّ قواعد مثل إغالق هواتفهم،  -أيًضا تبادل األفكار مًعا 

 ث، وما إلى ذلك.حدّ " عندما تريد التّ واستخدام "رفع اليدّ 
   احة واالسترخاء ا المشاركين يشعرون بالرّ نشاط "كسر الجمود" القصير المقبول محليًّ  ل  ع  ج  يجب أن ي

  منذ البداية.

 :سؤال تمهيديّ  -ب

 أطفالك.يرجى تقديم نفسك: اذكر اسمك وعدد  -1

  ّذين تقلّ ركيز على أطفالهم الّ ه في هذه المناقشة، سيكون التّ قديم، اشكر المشاركين وذّكرهم أنّ بعد جولة الت 
 الي يجب أن تكون اإلجابات عن هؤالء األطفال فقط.سنوات، وبالتّ  6أعمارهم عن 

 سؤال االنتقال: -ج

تي سنوات. ما أنواع األنشطة الّ  6أعمارهم عن  ذين تقلّ ع أطفالهم الّ تي يتفاعل بها اآلباء مرق الّ نريد اليوم أن نفهم الطّ  -2
 سنوات؟ 6عمرهم عن  يقلّ  نذيتمارسها مع طفلك/ أطفالك الّ 
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 قة:أسئلة متعمّ  -د

 ة.ة وحياتك اليوميّ ستكون المجموعة األولى من األسئلة حول آرائك العامّ 

باء في ذلك سيساعدنا على فهم أفضل لآل ألنّ  ؛مختلفةالراء اآلب بوأنا أرحّ ه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، ر أنّ يرجى تذكّ 
 .األردنّ 

 :هات واآلباء(الية على جميع الفئات )األمّ يرجى طرح األسئلة التّ 

 ؟هم يعملون بجدّ هم أذكياء ألنّ أم أنّ  ،األطفال يولدون أذكياء . هل تعتقد أنّ 3

 ا؟طفلهما في المدرسة أو كونه ذكيًّ ما مدى تأثير األبوين على نجاح  ،. برأيك4

 ا للمدرسة؟. برأيك، ماذا يعني أن يكون طفلك مستعدًّ 5

 لك تظنّ ذي يجعه من المناسب البدء في إعداد األطفال للمدرسة؟ لماذا؟ لماذا ليس في وقت سابق؟ ما الّ عمر تعتقد أنّ  . في أيّ 6
 ذلك؟

  ّذي لّ بما يكفي للقراءة لهم؟ لماذا؟ لماذا ليس في وقت سابق؟ ما ا اعمر يكون األطفال كبارً  في أي
 يجعلك تعتقد ذلك؟

د مع يجّ البعض الوقت  ر على قدرتك على قضاءر يؤثّ وتّ التّ  مدى تعتقد أنّ  ر في حياتك؟ إلى أيّ وتّ مصادر التّ  . ما هي أهمّ 7
 طفلك؟

 د مع طفلك؟قدرتك على قضاء بعض الوقت الجيّ د من أكّ غوطات، كيف تحاول التّ . .على الرغم من هذه الّض 8 

  ّبين الوالد  صال ذي مغزى ومعنىإجراء اتّ  ستمتع فيه كالكما، حيث يتمّ يذي د = الوقت الّ ق: وقت جيّ مالحظة للمنس
 24فل.والطّ 

  كيف تحب قضاء الوقت مع طفلك؟ 
  ّطور؟علم / التّ كم من الوقت يمكنك أن تقضيه مع طفلك لمساعدته على الت 
  د مع طفلك؟ذي سيساعدك على قضاء المزيد من الوقت الجيّ الّ ما 

 

                                                 
 )الواليات المتحدة( NAEYC مقال قصير حول الوقت الجيد من الجمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار 24

https://www.naeyc.org/our-work/families/spending-quality-time-with-your-child 

 

https://www.naeyc.org/our-work/families/spending-quality-time-with-your-child
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 حديد حول تحسين معرفة القراءة والكتابة لدى طفلك.سأطرح عليك اآلن بعض األسئلة على وجه التّ  

 ها يمكن أن تساعد في تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طفلك؟تي تعتقد أنّ . ما هي األنشطة الّ 9

  ّى تنفعه؟ن عليك القراءة مع طفلك حتّ ه يتعيّ ، استفسر: إلى متى تعتقد أنّ ذكر القراءة إذا تم 
  ّذين تقلّ هذا يمكن أن يساعد أطفالك الّ  إذا لم تذكر القراءة، فاسأل: وماذا عن القراءة؟ هل تعتقد أن 

 سنوات على تحسين مهارات القراءة والكتابة لديهم أو تطويرها؟ 6أعمارهم عن 

 في األسبوع؟ ة واحدة على األقلّ مرّ هل تقرأ مع طفلك  .01

  ّة واحدة على األقلّ إذا لم يكن األمر كذلك، فاسأل: هل يقرأ طفلك األكبر أو أفراد األسرة اآلخرون له / لها مر 
 في األسبوع؟

قاش، إذا قرأ المشارك أو أفراد أسرته لطفلهم، اسأل: هل يمكنك من فضلك وصف كيف تبدو . مالحظة لمدير النّ 11 
 فل؟راءة للطّ الق

  ّا؟ أين أنت؟ أين يجلس يًض أوقت تقرأ؟ من هناك  ث عنه عندما تقرأ لطفلك؟ في أيّ ذي تتحدّ من يقرأ؟ ماذا تقرأ؟ ما ال
 طفلك؟ أين تجلس؟

  لكتاب؟ هل لديك العديد طوالقراءته؟ هل توجد صور في هذا الكتاب؟ ما  ل يحبّ هل لدى طفلك كتاب مفّض
 من الكتب مثل هذا؟

 ة لك كوالد عندما/ إذا كنت تقرأ لطفلك؟خصيّ برأيك أكبر الفوائد الشّ  . ما هي21

 عك على القراءة لطفلك أو معه؟ذي يشجّ ما الّ  .13 

  ّمن الفصحى سيجعل األمر أسهل؟ ة بداًل يّ ة العامّ غة العربيّ هل كتابة الكتب بالل 

  ّة؟يّ ة العامّ غة العربيّ هل تقرأ بالفعل أو تعرف الكتب المكتوبة بالل 

 د؟عر المناسب لكتاب األطفال الجيّ . ما هو برأيك السّ 14 

 ا؟تي قد ترغب في شرائها لطفلك سنويًّ ن[ مناسًبا ، فكم عدد كتب األطفال الّ عر المعل  . إذا كان ]السّ 15

 الخيارين؟مزايا وعيوب هذين من ، فماذا ترى . إذا قارنت القراءة من كتاب بالقراءة من تطبيق أو موقع إلكترونيّ 16

  ّال؟ م  ولِ  ِلم  ة؟ طبيقات أو المواقع اإللكترونيّ هل تقرأ كتب األطفال على الت 
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ذين تتراوح غار )الّ م أطفالك الّص وتعلّ  ى معلومات حول نموّ ذي تحصل منه علسأطرح عليك اآلن بعض األسئلة حول المكان الّ  
 سنوات(. 6و الميالد  أعمارهم بين

 مه؟طفلك أو تعلّ  د من نموّ تكون غير متأكّ . ماذا تفعل عادة عندما 17

  ّجوء إلى شخص ما أو مصدر معلومات، فاسأل "من يفعل هذا أيًضا في المجموعة؟"اللّ  إذا تم 

  ّر جوء إلى شخص ما أو إلى مصدر للمعلومات؟ هل هذا شيء تفكّ إذا لم يحدث ذلك، فابحث: ماذا عن الل
 في القيام به؟

  ّا من دً يجيبون "ال"، استفسر: ماذا تفعل بطفلك في حال لم تكن متأكّ ذين سبة ألولئك الّ بالن
 ه؟مه أو نموّ شيء ما في تعلّ 

  ّذين تلجأ، ما هي مصادر المعلومات أو األشخاص الّ "نعم"ذين يجيبون سبة ألولئك الّ بالن 
 ادسة؟السّ  م أطفالك دون سنّ ر وتعلّ إليهم عندما تحتاج إلى معرفة المزيد عن تطوّ 

 تي تحصل عليها من هذه المصادر؟لمعلومات الّ ما نوع ا 

  ّتي تحصلين عليها من إجابة على معلومات من أزواجهم، فاسأل: ما نوع المعلومات الّ  إذا حصلوا على أي
 مه؟طفلك وتعلّ  ة واألمومة أو نموّ زوجك عن األبوّ 

 ستقصاء: هل تلجئين أحياًنا إلى زوجك؟ا -وج" كمصدر الزّ " على أحد يجب لم إذا 

  ّة واألمومة أو نموّ تي تحصل عليها من زوجتك/ زوجك عن األبوّ ما نوع المعلومات ال 
 مه؟طفلك وتعلّ 

ك تي تجعلذي يجعلك تلجأ إليهم على وجه الخصوص بشأن مصادر المعلومات أو هؤالء األشخاص؟ ما العوامل الّ ما الّ  .18
  تلجأ إلى هذه المصادر؟

ح إلى مّ الية بعد الجولة األولى من اإلجابات، إذا كانت إجابات المستجيبين ال تلالتّ  ق فقط من األسئلة: تحقّ مالحظة للمشرف
 قة.المالءمة والثّ 

  ّ25احة؟ق من: هل هو للرّ تحق 
  ّك تثق حًقا في هذه الموارد؟هل هذا ألن 
 أسباب أخرى؟ 

                                                 
 قصد بذلك سهولة الوصول إليهم 25



 

 

  72 | الصفحة

 

  هم؟ لماذا؟خبراء في موضوع تربية األطفال ونموّ ال ، من همبرأيك19

  مه؟ لما و لما ال؟طفلك أو تعلّ  ق بنموّ الخبراء عندما يكون لديك مشاكل تتعلّ هل تلجأ إلى هؤالء 
  ّة واألمومة أو نموّ تي تحصل عليها من هؤالء الخبراء بشأن األبوّ إذا كانت اإلجابة نعم، فما نوع المعلومات ال 

 مه؟طفلك وتعلّ 

تي يمكنك ا أفضل أو أفكاًرا حول األشياء الّ كيف تكون أبً  -ة واألمومة حول األبوّ  . هل سبق لك أن سمعت رسائل  20 
 اديو؟لفزيون أو في الرّ على التّ  -فعلها مع طفلك 

  ّسائل؟ من هم؟ هل وثقت بهم أو وجدت لهم قيمة؟إذا كانت اإلجابة بنعم، ما رأيك في هذه الر 
  اديو؟ هل لفزيون أو في الرّ حول األبوة واألمومة على التّ  تعتقد إذا سمعت رسائاًل سإذا لم تكن قد سمعت، فماذا

 قة؟تجد هذه المعلومات جديرة بالثّ 

 كنولوجيا.عن التّ  ؤال عامّ هذا السّ 

 ة وما إلى ذلك( بصفتك أحد الوالدين؟وحيّ كنولوجيا )الهواتف المحمولة واألجهزة اللّ تي تفيدك بها التّ رق الّ . ما هي الطّ 12

  ّعوبة؟ة واألمومة أكثر صتي تجعل األبوّ رق الّ ما هي الط  
  ّتي تجعلها أكثر صعوبة؟رق الّ كيف تدير الط 

  حديد حول دور زوجك ومشاركته.اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة على وجه التّ  أودّ 

 . هل يمكنك وصف مشاركة زوجك في حياة طفلك؟22

  ّم طفلك؟ماذا عن مشاركتهم في تعل 

 م مع طفلك؟علّ االنخراط في أنشطة التّ  ل عليكِ ذي يمكن أن يفعله زوجك ليسهّ . ما الّ 23

 م طفلك، فكيف سيصف ذلك؟. إذا كان بإمكان زوجك أن يصف دورك في تعلّ 24

 

 اإلغالق:الخاتمة و  -ه

 تعليقات أو أسئلة؟ شخص أيّ  . هل لدى أيّ تي لديّ األسئلة الّ  تي شاركتموها. هذه هي كلّ ا على وقتكم واألفكار الّ ا لكم جميعً شكرً 

 زة.قاش المركّ ة أخرى واختتم مجموعة النّ المشاركين مرّ اشكر 
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 ركيز:بعد نقاش مجموعة التّ 

= ممتاز،  1ا موجًزا لجلسة المجموعة مثل "م تقييمً ركيز، وقدّ ن في نهاية جلسة مجموعة التّ اقض بضع دقائق بين المشرف والمدوِّ 
إلى ذلك، قم بتدوين إضافًة صنيف )مهما كان( كان هكذا. تّ بب لماذا الوحاول شرح السّ  ،= أتمنى لو كان أفضل" 3= جيد، و  2

سجيل غير إذا كان التّ  تي حدثت. هذا مفيد بشكل خاّص أو المشكالت الّ  ،ياتحدّ أو التّ  ،دة والفريدةوتلخيص بعض القضايا المحدّ 
 ركيز على الفور.ة لجلسة مجموعة التّ تدوين االنطباعات العامّ  مسموح به بحيث يتمّ 
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 المرحلة األولى -نوات األولى مور في السّ ولياء األأسلوك 

 ةيّ راسة الكمّ بعد الدّ  -ركيز دليل مناقشة مجموعة التّ 

  اآلباء

 قاشدليل النّ 

ذين والّ  ،سنوات ستّ  ذين لديهم أطفال دون سنّ تي ستعقد مع أولياء األمور الّ ركيز الّ لمجموعات التّ  الية هي دليل مناقشةٍ الوثيقة التّ  
 راسة.نتائج غير واضحة من الدّ  ق في أيّ عمّ ة. والغرض من ذلك هو التّ يّ ة الكمّ راسة االستقصائيّ في الدّ  شاركوا

 ركيز:دريب قبل مناقشة مجموعة التّ مالحظات التّ 

تي يمكن أن ركيز الّ دة لجلسات مجموعة التّ ر سيناريوهات متعدّ دريب سُيطلب من المشرفين والمراقبين تصوّ أثناء التّ 
م  تحدث.   الية:يناريوهات المحتملة التّ من السّ  عامل مع أيٍّ ب التّ لتجنّ  ؛زةاألدوار لتدريب مجموعة المناقشة المركّ  لعب   ن ظِّ

  ّأو يكون واحد أو عدد قليل من المشاركين هم  ،أي من جانب واحد هو المسيطرأن يصبح الر
 المسيطرين.

  ّث.حدّ أو يخشون التّ ا ادئون جدً ن" أو هو بعض المشاركين "منغلق إذا كان من الواضح أن 
  ّرون عاطفًيا أو يشاركون بشكل كبير ويصبحون غاضبين أو مزعجين، مما بعض المشاركين يعب

 ة.وعيّ ركيز والبيانات النّ تي تجريها مجموعات التّ ة للمناقشات الّ ر على المشاعر العامّ يؤثّ 
  ّيها قبل األوان.و تخطّ أمنها  قاشات أو االنتهاءعدم القدرة على مناقشة بعض الموضوعات/ الن 
  ّرين جميع الميسّ  د من أنّ تأكّ  .غير ضروريّ  قاش أو جدال أو قتال شفويّ ظهور صراع محتمل في الن

 ال أحد على صواب أو خطأ.و  ،يسمحون بأفكار وآراء مختلفة. هذا بحث
  ّث العديد من المشاركين في نفس الوقت وال يستمع الكثير منهم لآلخرين.أن يتحد 
  ّع، مظهرين عدم يخرج واحد أو عدد قليل من المشاركين من الغرفة بشكل مفاجئ أو غير متوق

 رضاهم عن األسئلة أو االستفسارات.
  ّلب منهم ذلك أمام اآلخرين.عبير عن آرائهم إذا طُ قد ال يرغب بعض المشاركين في الت 
  د من طرح أكّ ة. التّ جريبيّ لجولة التّ ص للمناقشة في إطار الفريق في اتخطيط ومتابعة إدارة الوقت المخّص

 ة،جريبيّ جربة التّ ص لها. وخالل التّ ة خالل الوقت المخّص ركيز الهامّ ومناقشة جميع مسائل مناقشة مجموعات التّ 
سبة ة. على سبيل المثال، بالنّ من المسائل الموضوعيّ  دة لكلّ ة محدّ تخصيص فترة زمنيّ  روريّ قد يكون من الّض 

 ط.دقيقة في المتوسّ  20منها  ة يمكن أن يكون لكلّ ة أسئلة موضوعيّ لستّ 
  ّجلسة لمجموعة  تي يمكن أن تطرح قبل أيّ مع تحضير األسئلة الّ  ،ادً جيّ  ينيجب أن يكون المشرفون مستعد

 ركيز.قبل تيسير مناقشات مجموعة التّ  داة ركيز. كما يجب عليهم مراجعة األداة بعناية وتطوير فهم األالتّ 
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 ركيز * * *مناقشة مجموعة التّ * * * في يوم 

 مة:المقدّ 
  ُر المشاركين على تخصيص الوقت لحضور مناقشة المجموعة.اشك 
  ِّه ا في أنّ م منهم. شارك أيًض علّ هم الخبراء ونحن هنا لالستماع والتّ ذكر أنّ اة مدخالتهم و على أهميّ  د  أك

 ة.رائهم لتصميم حملة وطنيّ آاستخدام أفكارهم و  سيتمّ 
 ا من أجل الحصول على مرجع تسجيل مناقشة المجموعة صوتيًّ  ه سيتمّ واذكر أنّ  عّرف عن نفسك

 احصل على موافقة المشاركين.و سخ. للبيانات في مرحلة الحقة وألغراض النّ 
  ّفريق البحث فقط  وأنّ  ،ة عاليةعامل معها بسريّ التّ  بيانات مناقشة المجموعة سيتمّ  أبلغ المشاركين أن

ما  اإلبالغ عن كلّ  ه سيتمّ أكيد على أنّ رجى التّ بمراجعة بيانات مناقشة المجموعة. يُ ذي سيقوم هو الّ 
 تسجيل أسمائهم أو استخدامها في أيّ  الي لن يتمّ قال خالل مناقشة المجموعة بشكل مجهول، وبالتّ يُ 

 أسئلة قد يطرحها المشاركون حول مرحلة من مراحل تحليل البيانات واإلبالغ عنها. أجب عن أيّ 
 هذا الموضوع.

  ّا يهدف رً أي مؤخّ هم شاركوا في استطالع للرّ ت دعوتهم إلى المجموعة ألنّ هم قد تمّ اشرح للمشاركين أن
 ،سنوات 6أعمارهم عن  ذين تقلّ هات مع أطفالهم الّ مّ باء واألتي يتفاعل بها اآلرق الّ إلى فهم الطّ 
 ون بالحصول على فهم أعمق لبعض األسئلة.ونحن مهتمّ 

  ّادق وعليهم احترام سماع رأيهم الّص  تودّ أّنك على عدم وجود إجابات صحيحة أو خاطئة، و  أكيدالت
 اآلخرين. رأيّ 

  ُحول موضوع المناقشة خصيّ ه ال يسمح لك كمشرف بإبداء رأيك الشّ رجى إبالغ المشاركين بأنّ ي، 
في رفض  لحقّ المشاركين لهم ا أكيد على أنّ ا التّ رجى أيًض وأنت موجود لطرح األسئلة عليهم. يُ 

 سبب من األسباب. غبة في اإلجابة عليها أليّ أسئلة إذا لم يشعروا بالرّ  أيّ  ناإلجابة ع
  ًب بعض إذا تغيّ  .ب بالمشاركين بشكل وديّ ورحّ  ،ركيزا عدد المشاركين في مجموعة التّ الحظ دائم

 المشاركين، قم بتوثيق ذلك في المالحظات.
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 االعتبار:أشياء أخرى يجب وضعها في 

  ّةمختلفالراء اآلة، واسمح بمرّ  ة )للنقاش( مثل حديث شخص واحد في كلّ د من وجود قواعد عامّ تأك ،
 ني المالحظات قد يقاطعونهم.مدوّ  واجعل المشاركين يعرفون أنّ 

  ًّة ئيسة من المشاركين، خاّص يجب على القائمين على تدوين المالحظات تدوين بعض االقتباسات الر
ني المالحظات المقاطعة سجيل غير مستخدمة أوغير مسموح بها. يمكن لمدوّ ات التّ عدّ إذا كانت م

 ر.قيق. ويجب أن يدعمها الميسّ أكد من صحة االقتباس الدّ إذا لزم األمر للتّ 
  ّتدوينها دقيقة وصحيحة. قد يقاطعك أثناء  تي تمّ المالحظات الّ  نون من أنّ د المدوّ يجب أن يتأك

"هل أفهم هذا  ،…""هل تقصد القول ،كيز بطرح أسئلة مثل "هل تقول ..." ر مناقشة مجموعات التّ 
تدوين  المعلومات دقيقة، ويتمّ  د من أنّ أكّ ما تقوله هو ...؟" وما إلى ذلك. هذا للتّ  بشكل صحيح أنّ 

 .المالحظات بشكل أصليّ 
  ّد. يمكن بشكل جيّ ة مًعا كمجموعة لتمكين المناقشة من أن تسير فاق على القواعد األساسيّ االت

ث قواعد مثل إغالق هواتفهم، وعدم المقاطعة عندما يتحدّ  -للمشاركين أيًضا تبادل األفكار مًعا 
 ث، وما إلى ذلك.حدّ شخص آخر، واستخدام "رفع اليد" عندما تريد التّ 

   خاء احة واالستر ا المشاركين يشعرون بالرّ نشاط "كسر الجمود" القصير المقبول محليًّ  جعل  يجب أن ي
 منذ البداية.

  

 :سؤال تمهيديّ  -ب

 يرجى تقديم نفسك: اذكر اسمك وعدد أطفالك. -1

  ّذين تقلّ ركيز على أطفالهم الّ في هذه المناقشة، سيكون التّ  قديم، اشكر المشاركين وذّكرهم أنّ بعد جولة الت 
 الي يجب أن تكون اإلجابات عن هؤالء األطفال فقط.سنوات، وبالتّ  6أعمارهم عن 

 سؤال االنتقال: -ج

تي سنوات. ما أنواع األنشطة الّ  6أعمارهم عن  ذين تقلّ تي يتفاعل بها اآلباء مع أطفالهم الّ رق الّ نريد اليوم أن نفهم الطّ  -2
  سنوات؟ 6عمرهم عن  ذي يقلّ تمارسها مع طفلك/ أطفالك الّ 
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 قة:أسئلة متعمّ  -د

 ة.ة وحياتك اليوميّ العامّ ستكون المجموعة األولى من األسئلة حول آرائك 

ذلك سيساعدنا على فهم أفضل لآلباء في  ألنّ  ؛مختلفةالراء اآلب به ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، وأنا أرحّ ر أنّ يرجى تذكّ 
 .األردنّ 

 :هات واآلباء(الية على جميع الفئات )األمّ رجى طرح األسئلة التّ يُ 

 ؟هم يعملون بجدّ هم أذكياء ألنّ أم أنّ  ،األطفال يولدون أذكياء هل تعتقد أنّ  3

 ا ؟ما مدى تأثير األبوين على نجاح طفلهما في المدرسة أو كونه ذكيًّ  ،. برأيك4

 ا للمدرسة؟. برأيك، ماذا يعني أن يكون طفلك مستعدًّ 5

ذي يجعلك ما الّ  ه من المناسب البدء في إعداد األطفال للمدرسة؟ لماذا ا؟ لماذا ليس في وقت سابق؟عمر تعتقد أنّ  . في أيّ 6
 ذلك؟ تظنّ 

  ّذي بما يكفي للقراءة لهم؟ لماذا؟ لماذا ليس في وقت سابق؟ ما الّ  اعمر يكون األطفال كبارً  في أي
 يجعلك تعتقد ذلك؟

د مع جيّ البعض الوقت  ر على قدرتك على قضاءر يؤثّ وتّ التّ  مدى تعتقد أنّ  ر في حياتك؟ إلى أيّ وتّ . ما هي أهم مصادر التّ 7
 طفلك؟

 د مع طفلك؟د من قدرتك على قضاء بعض الوقت الجيّ أكّ غوطات، كيف تحاول التّ غم من هذه الّض . .على الرّ 8 

  ّفل.صال ذو معنى بين الوالد والطّ إجراء اتّ  حيث يتمّ  ؛ستمتع فيه كالكمايذي د = الوقت الّ مالحظة للمشرف: وقت جي 
   ّقضاء الوقت مع طفلك؟ كيف تحب 
 طور؟م / التّ علّ قضيه مع طفلك لمساعدته على التّ كم من الوقت يمكنك أن ت 
  ّد مع طفلك؟ذي سيساعدك على قضاء المزيد من الوقت الجيّ ما ال 

 تي تشعر بها للمساعدة في تحقيق تلك األحالم؟ة الّ سبة لمستقبل طفلك، وما مقدار القوّ .ما هي آمالك بالنّ 9

 مسؤولية زوجتك هي إعداد طفلك للمدرسة، فلماذا؟ كيف تدعمها لتفعل هذا؟ . إذا كنت تعتقد أنّ 01
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 حديد حول تحسين معرفة القراءة والكتابة لدى طفلك.سأطرح عليك اآلن بعض األسئلة على وجه التّ  

 ها يمكن أن تساعد في تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طفلك؟تي تعتقد أنّ . ما هي األنشطة الّ 11

  ى تنفعه؟ن عليك القراءة مع طفلك حتّ ه يتعيّ ذكر القراءة، استفسر: إلى متى تعتقد أنّ  تمّ إذا 
  ُذين هذا يمكن أن يساعد أطفالك الّ  ذكر القراءة، فاسأل: وماذا عن القراءة؟ هل تعتقد أنّ إذا لم ت

 سنوات على تحسين مهارات القراءة والكتابة لديهم أو تطويرها؟ 6أعمارهم عن  تقلّ 

 في األسبوع؟ ة واحدة على األقلّ هل تقرأ مع طفلك مرّ  .21

  ّة واحدة على إذا لم يكن األمر كذلك، فاسأل: هل يقرأ طفلك األكبر أو أفراد األسرة اآلخرون له/ لها مر
 في األسبوع؟ األقلّ 

إذا قرأ المشارك أو أفراد أسرته لطفلهم، اسأل: هل يمكنك من فضلك وصف كيف تبدو  :قاش. مالحظة لمدير النّ 31 
 فل؟القراءة للطّ 

  ّا؟ أين أنت؟ أين يًض أوقت تقرأ؟ من هناك  ث عنه عندما تقرأ لطفلك؟ في أيّ ذي تتحدّ من يقرأ؟ ماذا تقرأ؟ ما ال
 يجلس طفلك؟ أين تجلس؟

  الكتاب؟ هل لديك العديد طول  جد صور في هذا الكتاب؟ مال يحب قراءته؟ هل تو هل لدى طفلك كتاب مفّض
 من الكتب مثل هذا؟

 ة لك كوالد عندما/ إذا كنت تقرأ لطفلك؟خصيّ . ما هي برأيك أكبر الفوائد الشّ 41

 عك على القراءة لطفلك أو معه؟ذي يشجّ . ما الّ 15

  ّاألمر أسهل؟ من الفصحى سيجعل ة بداًل يّ ة العامّ غة العربيّ هل كتابة الكتب بالل 

  ّة؟يّ مّ ة العاغة العربيّ هل تقرأ بالفعل أو تعرف الكتب المكتوبة بالل 

 د؟عر المناسب لكتاب األطفال الجيّ . ما هو برأيك السّ 16 

 ا؟تي قد ترغب في شرائها لطفلك سنويًّ عر المعلن[ مناسًبا، فكم عدد كتب األطفال الّ . إذا كان ]السّ 17
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 مزايا وعيوب هذين الخيارين؟ من ، فماذا ترى كتاب بالقراءة من تطبيق أو موقع إلكترونيّ  . إذا قارنت القراءة من18

  ّة؟ لما ولما ال؟طبيقات أو المواقع اإللكترونيّ هل تقرأ كتب األطفال على الت 

ذين تتراوح غار )الّ م أطفالك الّص وتعلّ  ذي تحصل منه على معلومات حول نموّ سأطرح عليك اآلن بعض األسئلة حول المكان الّ 
 سنوات(. 6و  0أعمارهم بين 

 مه؟د من نمو طفلك أو تعلّ . ماذا تفعل عادة عندما تكون غير متأكّ 19

  ّجوء إلى شخص ما أو مصدر معلومات، فاسأل "من يفعل هذا أيًضا في المجموعة؟"اللّ  إذا تم 

  ّر للمعلومات؟ هل هذا شيء تفكّ جوء إلى شخص ما أو إلى مصدر إذا لم يحدث ذلك، فابحث: ماذا عن الل
 في القيام به؟

  ًّدا من ذين يجيبون "ال"، استفسر: ماذا تفعل بطفلك في حال لم تكن متأكّ سبة ألولئك الّ بالن
 ه؟مه أو نموّ شيء ما في تعلّ 

  ّذين تلجأ ذين يجيبون بنعم، ما هي مصادر المعلومات أو األشخاص الّ سبة ألولئك الّ بالن
 ادسة؟السّ  م أطفالك دون سنّ ر وتعلّ ى معرفة المزيد عن تطوّ إليهم عندما تحتاج إل

  ّتي تحصل عليها من هذه المصادر؟ما نوع المعلومات ال 

  ّتي تحصل عليها من إجابة على معلومات من زوجاتهم، فاسأل: ما نوع المعلومات الّ  إذا حصلوا على أي
 مه؟طفلك وتعلّ  أو نموّ  ،ة واألمومةزوجتك عن األبوّ 

 استقصاء: هل تلجأ أحياًنا إلى زوجتك؟ -وج" كمصدر أحد على "الزّ  ب  جِ ذا لم يُ إ 

  ّأو نموّ  ،ة واألمومةتي تحصل عليها من زوجتك/ زوجك عن األبوّ ما نوع المعلومات ال 
 مه؟طفلك وتعلّ 
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تي تجعلك العوامل الّ ذي يجعلك تلجأ إليهم على وجه الخصوص بشأن مصادر المعلومات أو هؤالء األشخاص؟ ما . ما الّ 02
 تلجأ إلى هذه المصادر؟

الية بعد الجولة األولى من اإلجابات، إذا كانت إجابات المستجيبين ال تلمح إلى ق فقط من األسئلة التّ : تحقّ مالحظة للمشرف
 قة.المالءمة و الثّ 

  ّاحة؟ن: هل هو للرّ ق مِ تحق 

  ّك تثق حًقا في هذه الموارد؟هل هذا ألن 

 أسباب أخرى؟ 

 هم؟ لماذا؟خبراء في موضوع تربية األطفال ونموّ هم ال. من برأيك 12

  ّو لما ال؟ م  مه؟ لِ طفلك أو تعلّ  ق بنموّ هل تلجأ إلى هؤالء الخبراء عندما يكون لديك مشاكل تتعل 

  ّأو  ،ة واألمومةتي تحصل عليها من هؤالء الخبراء بشأن األبوّ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما نوع المعلومات ال
 مه؟طفلك وتعلّ  نموّ 

تي يمكنك فعلها مع أو أفكاًرا حول األشياء الّ  ،كيف تكون أًبا أفضل -ة واألمومة . هل سبق لك أن سمعت رسائل حول األبوّ 22
 اديو؟لفزيون أو في الرّ على التّ  -طفلك 

  ّيمة؟سائل؟ من هم؟ هل وثقت بهم أو وجدت لهم قإذا كانت اإلجابة بنعم، ما رأيك في هذه الر 

  اديو؟ هل لفزيون أو في الرّ ة واألمومة على التّ حول األبوّ  تعتقد إذا سمعت رسائاًل سإذا لم تكن قد سمعت، فماذا
 قة؟تجد هذه المعلومات جديرة بالثّ 

 كنولوجيا.عن التّ  ؤال عامّ هذا السّ 

 وحية وما إلى ذلك( بصفتك أحد الوالدين؟تي تفيدك بها التكنولوجيا )الهواتف المحمولة واألجهزة اللّ رق الّ . ما هي الطّ 32

   ّة واألمومة أكثر صعوبة؟تي تجعل األبوّ رق الّ ما هي الط  
  ّتي تجعلها أكثر صعوبة؟رق الّ كيف تدير الط 
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 ختتام واإلغالق:اال

تعليقات أو  شخص أيّ  . هل لدى أيّ تي لديّ األسئلة الّ  تي شاركتموها. هذه هي كلّ ا على وقتكم واألفكار الّ ا لكم جميعً شكرً  
 أسئلة؟

 زة.قاش المركّ ة أخرى واختتم مجموعة النّ اشكر المشاركين مرّ 

 ركيز:بعد نقاش مجموعة التّ 

= ممتاز،  1ا موجًزا لجلسة المجموعة مثل "م تقييمً ركيز، وقدّ ن في نهاية جلسة مجموعة التّ بضع دقائق بين المشرف والمدوّ  اقضِ 
صنيف )مهما كان( كان هكذا. باإلضافة إلى ذلك، قم بب لماذا التّ وحاول شرح السّ  ،أفضل" ى لو كان= أتمنّ  3= جيد، و  2

سجيل إذا كان التّ  تي حدثت. هذا مفيد بشكل خاّص يات أو المشكالت الّ حدّ دة والفريدة أو التّ بتدوين وتلخيص بعض القضايا المحدّ 
 ركيز على الفور.موعة التّ ة لجلسة مجتدوين االنطباعات العامّ  غير مسموح به بحيث يتمّ 

  

 


