
وثيقة معلومات مؤّسسة الملكة رانيا
وعي الوالدْين ومشاركتهم في األردن

تشرين الثاني 2017

الواقع الحالي

طبيعة مشاركة الوالدين ومستواها

تتمّثـل إحـدى األهـداف الرئيسـة لإلسـتراتيجية الوطنيـة لتنميـة المـوارد البشـرية 2025-2016 فـي "تكثيـف جهـود 
األهالـي لدعـم التعليـم والصحـة والتغذيـة والحمايـة االجتماعية في البيت والمدرسـة، من خالل توسـيع نطـاق برامج 

األبـّوة واألمومـة، وتنظيـم حمـالت وأنشـطة توعويـة على نحو مسـتمر". 

 •

•

•

حسب إحصائيات التعداد السكاني ٢٠١٥، أكثر من مليون من سكان األردن تراوحت أعمارهم بين صفر  و أربع سنوات. ]1[ 

أظهـرت دراسـة اسـتقصائية تمثـل اأُلّمهـات فـي األردن فـي عـام 2015 أّن %3 مـن األطفـال دون ِسـّن الرابعة مسـّجلين 
فـي الحضانـة أو ريـاض األطفـال )KG1(. وعنـد سـؤال اأُلّمهـات عن سـبب عـدم تسـجيلهن أطفالهـن، ذَكـَر %56 منهّن أّن 

التعليـم النظامـي المبّكـر رفاهيـة غير أساسـية .]2[

ترتبـط مشـاركة الوالديـن في سـنوات التعّلم األولى ألطفالهـم ارتباطًا وثيقـًا بتحصيلهم األكاديمّي المسـتقبلّي. وفي 
المتوّسـط، ُتسـِهم برامـج الوالدين في اكتسـاب 4 أشـهر إضافّية مـن التقّدم التعليميّ  خـالل العام.]3[  

المشاركة في المدرسة:

 •

•

ذَكـَر ُقرابـة ٪83 ِمـن مديـري مراكز رياض األطفال و ٪82 ِمن مسـؤولي الحضانات الحكومّية و3 من كل 4  من مسـؤولي 
الحضانـات الخاّصـة أّنهـم تلقـْوا فـي عـام 2015 دعمـًا مـن أوليـاء األمـور فـي مدارسـهم. ووفقـًا لمديـري مراكـز رياض 

األطفـال ودور الحضانـة، فـإّن أكثـَر مشـاركات أولياء األمور شـيوعًا حضـوُر الفعاليات. ]4[ 

وفقـًا للبرنامـج الدولـّي لتقييـم الطلبـة )PISA( لعـام 2012، ناَقـَش ٪57 مـن األهالـي األردنييـن معّلمـي أطفالهـم في 
سـلوكهم أو تقّدمهـم األكاديمـي. وتطـّوع ٪14 منهـم فـي أنشـطة المنهجّيـة في المدرسـة، كما شـارك ٪31 منهم 

فـي الّلجـان اإلدارّيـة فـي المدارس )مثـل مجلس اآلبـاء أو لجنـة إدارة المدرسـة(.]5[ 



المشاركة في المنزل:

•

الشـكل 1: مشـاركة اأُلّمهـات األردنيـات فـي أنشـطة تعليميـة مـع أطفالهـن 
مـن األعمـار صفـر - 5، 2015:

فـي عـام 2015، ذكـر نحـو ٪41 مـن ُأّمهـات األطفال دون ِسـّن الخامسـة أّنهّن لم يقـرأَن ألطفالهـن. ُيرّكُز الشـكل 1على 
هـات األردنّيـات حَسـَب تقريرهّن الذاتـي في مجموعة مـن األنشـطة التعليمية.]6[ مشـاركة اأُلمَّ

المصدر: المسح الوطنّي لمؤّسسة الملكة رانيا حول تنمية الطفولة المبّكرة في عام 2015

تأديب الطفل:

 •

 •

•

•

إن الوقـت المسـتقطع إلبعـاد الطفـل الُمخِطـئ عـن األنشـطة لمـّدٍة وجيـزة، واسـتخدام الحـوار المنطقّي والمناقشـات 
معـه بعـد وقـوع أي حـدث قـد ُيخِطـُئ فيـه الطفـل مـن بيـن األسـاليب األكثـر فعاليـة لتأديبـه.]7[ ويمكـن أن تشـتِمَل 
مهـارات األبـّوة واألمومـة اإليجابّيـة علـى اإلطـراء والتعزيـز اإليجابـي ووضـع حـدود فّعالـة لتصرفـات األطفـال وتطويـر 

اإلسـتراتيجيات لتحديـد العواقـب المترّتبـة علـى تصّرفاتهـم.]8[ 
 

اعتبـارًا مـن عـام 2012، خضـع نحـو ٪90 من األطفال األردنييـن، الذين تتراوح أعمارهـم بين 2 و4 سـنوات، للتأديب العنيف، 
وفقًا لتقرير البنـك الدولي.]9[ 

أبلغـت اأُلّمهـات فـي األردن عـن اثنين من أكثر األسـاليب شـيوعًا لتأديب األطفال، ُهَما: تفسـير سـبب الخطأ في السـلوك 
)٪89(، والصـراخ أو الصيـاح على الطفل )82٪(.]10[ 

لـم يّتفـق نحـو %75 مـن اأُلّمهـات األردنيـات "كلّيـًا" أو "إلـى َحـّد مـا" مع عبـارة: حتـى تتمّكن من تربيـة الطفل علـى نحٍو 
َب الطفل جسـدّيًا.]11[   صحيـح، فيجب أن يـؤدَّ
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كشـفت دراسـة أجراهـا المجلـس الوطنـي لشـؤون األسـرة، شـملت 15 خطـًا سـاخنًا مختلفـًا للتعامل مع حـاالت العنف 
األسـري فـي األردن، أن أكثـر مـن نصـف تلـك الخطـوط تعمـل على مدار السـاعة.



المصدر: المسح الوطني لمؤسسة الملكة رانيا حول تنمية الطفولة المبّكرة في عام 2015

•
 

ذَكَر نحو ٪55 من اأُلّمهات عن حاجتهّن إلى برامج إضافية. ]13[
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تصّورات الوالدين وتوّجها تهم

 •

م الخدمـة،  الشـكل 2: حضـور برامـج الرعايـة الوالدّيـة مرّتـب حسـب نـوع ُمقـدِّ
كمـا ذكـَرت اأُلّمهـات، 2015:

أّنُهـّن حضـْرَن برامـج  َذَكـَر ٪7 مـن ُأّمهـات األطفـال، الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن صفـر و5 سـنوات،   ،2015 فـي عـام 
األبـّوة واألمومـة. وِمـن بيـن الذيـن حضـروا هـذه البرامـج، أبلغـت األغلبّية عن المشـاركة فـي برامـج ُتديرهـا المنظمات 

   ]12[ المجتمعّيـة. 

الوالديـة  الرعايـة  برنامـج  المدنـي،  والمجتمـع  الحكوميـة  الجهـات  مـن  الشـركاء  مـع  بالتعـاون  اليونيسـف،  طـورت 
)Better Parenting Program(، الـذي يهـدف إلـى تزويـد األهالـي بالمعرفـة والمهـارات الالزمـة لدعـم النمو النفسـّي 

واالجتماعـّي والمعرفـّي والجسـدّي لألطفـال الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن صفـر - 8 سـنوات. 

 •

•

تعتقـد أكثـر مـن نصـف اأُلّمهـات )٪55( "كلّيًا" أو "إلى َحدٍّ مـا" أن لرعاية الوالدين فـي المنزل تأثيرًا محـدودًا في مخرجات 
تعلـم الطفـل، وتّتفـق ٪79 منهـّن "كلّيـًا" أو "إلـى َحـدٍّ مـا" علـى أّن للحضانـة أو ريـاض األطفـال دورًا أكثـَر أهمّيـة فـي 

التعليـم من دورهـّن في المنـزل.]14[  

علـى الرغـم مـن أن األبحـاث العلميـة وجـدت أن ٪85 مـن المعرفـة والمهـارات ُتَطـّوُر خالل السـنوات الخمـس األولى من 
حيـاة الطفـل،]15[ فـإّن نحـو ٪70 مـن اأُلّمهـات األردنيـات يتفقـن "كلّيـا" أو "إلـى حدٍّ مـا" على أن مـا يتعلمـه األطفال في 

مرحلـة الحضانـة أو ريـاض األطفـال ُيعـدُّ ضئيـال بالمقارنـة مع مـا يتعّلمونه فـي مراحـل التعليـم المتقدمة.]16[

كشـفت دراسـة أجراهـا المجلـس الوطنـي لشـؤون األسـرة، شـملت 15 خطـًا سـاخنًا مختلفـًا للتعامل مع حـاالت العنف 
األسـري فـي األردن، أن أكثـر مـن نصـف تلـك الخطـوط تعمـل على مدار السـاعة.
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