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قدير كر والتَّ الشُّ
يودُّ ُمعّدو هذا التقرير توجيه جزيل الّشكر إلى مركز الدراسات االستراتيجّية في الجامعة األردنّية إلنجازه استبيانات 

والمقابالت وجلسات النقاش التي شّكلت ركيزة هذا البحث، كما نودُّ توجيه جزيل الّشكر لوزارتي التربية والتعليم والتنمية 
االجتماعّية لمشاركتهما البيانات المتوّفرة عن دور الحضانة ورياض األطفال؛ إذ شارك أعضاء من الوزارتين، إضافة إلى أفراد 
ة، مّما أّدى إلى تزويدنا  من وزارة الّصحة واليونيسيف والمجلس الوطنّي لشؤون األسرة ومؤّسسة صداقة، في مقابالٍت عدَّ

بمعلومات قّيمة عن واقع دور الحضانة في األردّن. كما ساهم عديد من أعضاء مؤّسسة الملكة رانيا في إعداد الدراسة 
ا من المتدّربة لورين ماتارازو. كما يودُّ  والتقرير، ونخّص بالذكر ربى سماعين وياسمين زعبالوي، إضافة إلى تلّقينا دعًما إضافيًّ

ُمعّدو التقرير توجيه جزيل الّشكر للدكتورتين دانا مكاوي وألكساندرا تِشن من كلّية الدراسات الُعليا في جامعة هارفارد، 
اللتين راجعتا آلّيات االستبيان واقترحتا مزيًدا من التحليل وزّودتانا برؤيٍة أعمق له. وأخيًرا، نودُّ توجيه امتناننا لُمقّدمي الّرعاية 

واإلداريين في دور الحضانة المختلفة؛ لمشاركتهم الفعالة في االستبيان، وبذلهم وقًتا وجهًدا كبيرين.

إخالء المسؤولّية 
يه فقط، وال ُتمثل آراء مؤّسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية  جميع اآلراء الواردة في هذا التقرير تعّبر عن ُمعدِّ

والمؤّسسات التابعة لها.

منهجية الدراسة
رة.  يوجد على موقع المؤّسسة وصٌف مفّصٌل عن منهجّية المسح الوطنّي لمؤسسة الملكة رانيا لتنمية الطفولة الُمبكِّ
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رة 52015 النتائج الرئيسة من مسح مؤّسسة الملكة رانيا الوطنّي لتنمية الطفولة الُمبكِّ

ـر مسـح مؤسسـة الملكـة رانيـا لتنميـة الطفولـة نظرة شـاملة عـن ُدور الحضانـة فـي األردّن. وعليه، فـإّن التقريـر الحالّي  يوفِّ
يسـتند إلـى نتائـج الدراسـة التـي أجاب عنها إداريـو و ُمقّدمو الّرعاية فـي ُدور الحضانـة؛ ُبْغَيَة وصف مسـتوى الّرعاية والتعليم 

رة، الـذي تقّدمـه دور الحضانة فـي األردّن، والنتائج الرئيسـة هي: الفعلـّي فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ

•

•

•

•

•

•

•

النتائج الرئيسة من مسح
مؤّسسة الملكة رانيا الوطنّي 

رة 2015 لتنمية الطفولة الُمبكِّ

اختلـف مسـتوى دور الحضانـة كثيـًرا باختـالف نوع مقـدم الخدمـة؛ إذ تمّتعت دور الحضانـة الخاّصة بأفضل المـوارد، بينما 
افتقـرت دور الحضانـة التابعـة للمنّظمـات المجتمعّيـة أو المؤّسسـّية أو دور الحضانـة المدرسـية التـي ُيشـرف عليهـا و 

مـات وزارة التربيـة والتعليـم إلـى العديد مـن الموارد. يؤسسـها معلِّ

علـى الّرغـم مـن تأكيـد غالبّية اإلدارييـن في ُدور الحضانـة وجوَد البنيـة التحتّية الالزمة، مـن األثـاث واألدوات التي تحافظ 
ـدوا وجوَد كاشـفات الدخـان، فضـاًل عـن أّن ُقرابة نصـف ُمقّدمـي الّرعاية  علـى الّصحـة العاّمـة، فـإّن أقـّل مـن نصفهـم أكَّ

ور. فـي دور الحضانـة المدرسـّية والمؤّسسـّية أبلغـوا عـن عدم صالحّيـة المرافـق الخارجّية في تلـك الدُّ

ال توّفـر جميـع الّصفـوف داخـل دور الحضانـة مـوادَّ تحفز علـى التعّلم واللعـب، فبالّرغم مـن أنَّ 9 من أصـل 10 دور حضانة 
كانـت تملـك األجهـزة التلفزيونّيـة، فـإّن نحـو 4 مـن أصـل 10  دور الحضانـة المدرسـّية ونصـف ُدور الحضانـة الموجـودة 
فـي أماكـن العمـل كانـت تمتلـك الكتـب، وقـد أّكد أقّل مـن ثلث اإلدارييـن فـي دور الحضانـة المختلفة اسـتخداَم منهاج 

تعليمـّي نظامّي. 

يلتحـق ُمقّدمـو الّرعايـة بالمهنـة مـن غير إعـداٍد كاٍف وتدريب ُمسـبق؛ إذ إنَّ أقّل من ربـع ُمقّدمي الّرعايـة حاصلون على 
شـهادة جامعّيـة، وقرابـة ثلـث ُمقّدمـي الّرعايـة العامليـن منهـم فـي دور الحضانـة التابعـة للمنّظمـات المجتمعّية أو 

المدرسـّية لـم يحصلوا على شـهادة الثانوّيـة العاّمـة )التوجيهي(.

أقـرَّ أغلـب ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانـة عدم حصولهـم على تدريب رسـمّي قبـل التحاقهم بهذه المهنة، سـواء 
مـن الجامعـات أو مـن أّي جهـٍة أخـرى، كمـا أقـرَّ مـا يعـادل 7 مـن أصـل 10 عـدَم حصولهـم علـى أّي تدريب رسـمّي خالل 
الت تدريب، بنسـبة ٪5 و٪12 على  لت أدنى معـدَّ العاميـن الماضييـن، علمـًا أنَّ دور الحضانـة المدرسـّية والخاّصـة قـد سـجَّ

التوالي. 

ـا؛ إذ يعتقد  لـم تكـن معتقـدات بعـض ُمقّدمـي الّرعايـة ومفاهيمهم متماشـية مـَع أفضل الممارسـات الُمّتبعـة عالميًّ
٪50 منهـم أنَّ توجيـَه الطفـل علـى نحٍو مباشـر أكثر فعالّيـة من التعّلم خالل اللعـب، وأقّر ٪20 منهم باسـتخدام العقاب 

البدنـّي فـي األسـابيع األربعة التي سـبقت إكمال االسـتبيان. 

ت نسـبة كبيـرة مـن ُمقّدمـي الّرعاية بعدم حصولهـم على مزايا التأميـن الّصحـّي أو االجتماعّي. وفي هذا الّسـياق،  أقـرَّ
تشـير نتائـج المسـح إلى أنَّ نسـبة كبيـرة منهم تتقاضـى رواتَب أقـّل من الحّد األدنـى لألجور.
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 Shonkoff( للسـنوات الخمـس األولـى أهمّيـة بالغـة فـي تنمية مهـارات الّطفـل الذهنّيـة والبدنّيـة والعاطفّيـة واالجتماعّيـة
 Pianta, Barnett, Burchinal, &( وقـد أظهـرت البحـوث والدراسـات مـدى تأثيـر الخبـرات األولـى فـي األفـراد ،)& Phillips, 2000
Thornburg, 2009; NICHD Early Child Care Research Network, 2002( وأدمغتهـم )UNICEF, 2009(. مـن الواضـح أّن هنـاك 
رة ، إضافـة إلى المنافع  فوائـَد تنموّيـة واسـعة ناجمـة عن االسـتثمار في مجـال الّرعاية والتعليم فـي مرحلة الطفولـة الُمبكِّ
العاّمـة االقتصادّيـة واالجتماعّيـة )Engle et al. 2011(، والمنافـع الكثيـرة التـي تعـود علـى األطفـال الذيـن التحقـوا ببرامـج 
ـرة ]Heckman et al., 2009( ]1(. فعلى سـبيل المثال، يـرى Engle وآخرون أّن زيادة  الّرعايـة والتربيـة فـي مرحلـة الطفولة الُمبكِّ
ا لكّل دوالر اسـُتثِمَر  الت االلتحـاق بريـاض األطفـال مـن ٪25 إلـى ٪50 عـادت بما مقـداره مـن 6.4 إلـى 17.6 دوالًرا أمريكيًّ معـدَّ
فـي البلـدان ذات الّدخـل المنخفـض والمتوّسـط. وفـي األردّن، فإّن لكّل دوالر يسـُتثمر في مجـال الّرعاية والتعليـم في مرحلة 
ـرة قيمـَة عوائـَد تبلـغ 9 دوالرات أمريكّيـة، وذلـك إن كاَن األطفـاُل ملتحقيـن ببرامـج تعليمية ما قبـل المرحلة  الطفولـة الُمبكِّ

 .)Fink et al., 2017( االبتدائيـة فـي األردّن علـى مدى ثالثـة أعـوام

ر فـي تنمية  ولكـن ال ُيمكننـا االكتفـاء فقـط بتوفيـر التعليـم مـا قبـل المرحلـة االبتدائّيـة لألطفـال؛ فهنـاك عوامُل أخـرى تؤثِّ
 Hall, Sylva, & Melhuish, 2009;( األطفـال  وريـاض  الحضانـة  دور  فـي  مـة  الُمقدَّ الخدمـات  جـودة  مثـل  األطفـال،  مهـارات 
Melhuish, Phan, Sammons, Siraj-Blatchford, & Taggart, 2008; Hayes, Palmer, & Zaslow, 1990(. وقـد أبـرزت األبحـاُث 
ـرة مجموعـة مـن الخصائـص التـي ينبغـي أن تتوّفـر فـي برامـج ما  فـي مجـال الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
قبـل المرحلـة االبتدائّيـة مـن أجـل تحقيـق تنميـة الّطفـل البدنّيـة والذهنّيـة والعاطفّيـة واالجتماعّيـة الُمثلى، وتشـمُل هذه 
الخصائـُص، علـى سـبيل المثـال، مؤّهـالت مقّدمـي الّرعايـة ]Mathers, Roberts & Sylva, 2013( ]2(، ومـدى مالءمـة المنهـاج 
الدراسـّي وجودتـه، وجـودة التفاعـل بين ُمقّدمي الّرعايـة واألطفـال ]Sylva et al., 2007( ]3(. كما أبرزت األبحـاث َدْوَر بيئة التعّلم 
المنزلـّي فـي تشـكيل مسـتويات األطفـال التنموّيـة )Rodriguez & Tamis-lemonda, 2017( ونوعّيـة نشـاطات بيئـة التعّلـم 
المنزلـّي التـي تعـّزز التنميـة الُمثلـى، وتشـمل مشـاركة أوليـاء األمـور أطفاَلهـم فـي القـراءة والّرسـم، واصطحابهـم فـي 

.)Sammons et al., 2015( ـة، وغيـر ذلـك مـن األنشـطة رحـالت تثقيفيَّ

مقّدمة
لمحة عامة

مـة لألطفال فـي األردّن من ِسـنِّ حديثي الوالدة وحتى ِسـنِّ 8  ـرة عادًة إلـى الخدمات الُمقدَّ ]1[ ُيشـيُر مصطلـح الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
مـَة إلى األطفال من ِسـنِّ حديثـي الوالدة حتـى 4 أعوام. أعـوام، بينمـا ُيقَصـد بذلـك المصطلـح فـي هـذا التقرير الخدمـاِت الُمقدَّ

ة لألطفال في دور الحضانة م خدمة تعليميَّ ]2[ ألغراض هذا التقرير، يشمل ُمصطلح »ُمقّدمي الّرعاية” كالًّ من المدّرسين وُمقّدمي الّرعاية وكّل َمن يقدِّ

]3[ ُيسـتخدم ُمصطلـح »مـا قبـل المرحلـة االبتدائّيـة« لإلشـارة إلـى تعليـم األطفال قبـل التحاقهـم بالّصـف األول االبتدائّي، بما فـي ذلـك دور الحضانة ورياض 
األطفـال المرحلـة األولى وريـاض األطفال المرحلـة الثانية. 

مقّدمة
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ـرة، فإّن  علـى الّرغـم مـن وجـود األدلـة العالمّيـة الداعمة ألهمّية االسـتثمار فـي الّرعايـة والتربية في مرحلـة الطفولة الُمبكِّ
مـة وفرص االلتحـاق بقطـاع الّرعايـة والتعليم  البيانـات واألبحـاث الحالّيـة تشـير إلـى وجـود فجـوات في جـودة الخدمـات الُمقدَّ

رة فـي األردّن.  فـي مرحلة الطفولـة الُمبكِّ

فرص االلتحاق بما قبل المرحلّة االبتدائّية
ـرة فـي األردّن الخدمـاِت الُمقّدمـَة لألطفـال مـن ِسـنِّ  يتضّمـن إطـاُر الّرعايـة والتعليـم الرسـمّي فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
الـوالدة إلـى ِسـنِّ الّسادسـة، وهـَي موّزعـة علـى ثـالث مراحل رئيسـة؛ ُأوالهـا خدمات الحضانـة لألطفال من ِسـنِّ 3 أشـهر إلى 
ِسـنِّ الرابعـة، وثانيتهـا ريـاض األطفـال المرحلـة األولـى لألطفـال مـن ِسـنِّ الرابعـة إلـى الخامسـة، وثالثتهـا ريـاض األطفـال 
ـف وزارة التربية والتعليـم غالبّية خدمات  المرحلـة الثانيـة لألطفـال من ِسـنِّ الخامسـة إلـى الّسادسـة.)UNESCO, 2011(  وتصنِّ
ـعب الدراسـيّة لريـاض األطفال المرحلـة األولى والثانيـة( كخدماٍت خاّصـة ]4[؛ أي غيـر ُمقّدمة من  ريـاض األطفـال )٪82 مـن الشُّ
جهـة حكومّيـة )Ministry of Education, 2015(. وبينمـا تتوّلـى وزارة التربيـة والتعليـم تنظيـم خدمـات ريـاض األطفـال فـي 
األردن، فـإنَّ وزارة التنميـة االجتماعّيـة تنّظـم خدمـات الحضانـة. َوَوفًقـا لسـجالت وزارة التنميـة االجتماعّيـة، فـإنَّ غالبّيـة دور 
ـا خاّصـة أو مدرسـّية. وال ُتَعـّد دور الحضانـة المدرسـّية الموجـودة فـي مـدارس وزارة التربيـة والتعليم  الحضانـة فـي األردن إمَّ
دور حضانـة عاّمـة؛ حيـث إنهـا ال تقّدم سـوى خدمات خاّصة ألطفـال المعلمات العامالت فـي تلك المـدارس، وتتوّلى المعلمات 
إقامـة دور الحضانـة تلـك؛ حيـث يدفعـن رواتـب ُمقّدمـي الّرعايـة ويوّفـرن ُمسـتلزماتها األساسـّية. كمـا توجـد أيًضـا منّظمـات 
مجتمعّيـة تقـّدم خدمـاٍت عاّمـًة، إلـى جانـب وجـود دور حضانة مؤّسسـّية في أماكـن العمل تخـدم أطفال األهـل العاملين في 

الّشـركات والمؤّسسـات الحكومّيـة والخاّصـة، )ممثـل مـن وزارة التنميـة االجتماعّيـة، تواصـل شـخّصي، أبريـل 2015(. ]5[

ومـَع أّن هـذه الخدمـات متوّفـرة فـي األردّن، فـإّن معـّدل التحـاق األطفـال بخدمـات الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة 
الدراسـي 2014-2015  العـام  بلـَغ ٪38 فـي  إذ  البـالد العربيـة؛  الّدخـل وبعـض  بالبـالد المتوّسـطة  ـرة متـدٍن مقارنـة  الُمبكِّ
رة  )Minsitry of Education, 2015(. ُتْجَمـُع بيانـاُت التحـاق األطفـال األصغـر عمـًرا بالّرعايـة والتعليم في مرحلـة الطفولة الُمبكِّ
بصفـة أقـّل تكـراًرا، فقـد أظهـرت آخـر اإلحصاءات التي نشـرت في عـام 2012 أّن ٪22 فقط من األطفال من ِسـنِّ ثـالث إلى أربع 
 Department of Statistics Jordan & ICF(  ـرة بـاألردّن سـنوات ملتحقـون بخدمـات الّرعايـة والتعليم في مرحلة الطفولة الُمبكِّ
International, 2013(، فـي حيـن بلـغ إجمالـي متوّسـط االلتحـاق بالتعليـم قبـل االبتدائـّي للبلـدان متوّسـطة الّدخـل ٪49 في 
2015. كمـا سـّجلت بعـض الـدول العربّيـة معـّدالٍت أعلـى مـن األردّن فـي 2015؛ حيث بلـغ إجمالّي متوّسـط االلتحـاق بالتعليم 
 UNESCO Institute of Statistics,( 52٪ قبـل االبتدائـّي فـي لبنـان ٪78، وفي المغـرب ٪57، وفي الّضفـة الغربّية وقطـاع غـّزة

.)2016

رة، ناشـدت اسـتراتيجّية تنمية الموارد البشـرّية  وُبغَيـَة رفـع معـّدالت االلتحـاق بالّرعايـة والتعليم فـي مرحلة الطفولـة الُمبكِّ
الوطنّية )National Committee for Human Resources Development, 2016( بتعميم رياض أطفال المرحلة الثانية والتوّسـع 
فـي ريـاض أطفـال المرحلـة األولـى ودور الحضانـة. وفـي يوليـو 2017، أطلقـت وزارة التربيـة والتعليـم بالتعـاون مـَع منّظمـة 
اليونيسـيف )United Nations Children’s Fund; UNICEF( ُخّطـًة تنفيذّيـة مّدتهـا 8 أعـوام بهـدف تعميـم إمكانّيـة االلتحـاق 

. )UNICEF, 2017( بريـاض أطفال المرحلـة الثانيـة

التعليم ما قبل المرحلة 
االبتدائّية في األردّن

فـت وزارة التربيـة والتعليـم ُمقّدمـي الخدمـات الّرعايـة فـي مرحلـة ريـاض األطفـال بيـن عـاّم وخـاّص. وبناًء على هـذا التصنيف، تشـمل ريـاُض األطفال  ]4[ صنَّ
الخاّصـة تلـَك التابعـَة للمنّظمـات المجتمعّيـة والمؤّسسـّية، علًمـا أّن بيانـاِت وزارة التربيـة والتعليـم الّرسـمّية لـم ُتِشـْر إلـى ريـاض األطفـال التابعـة لمنّظمة 

األونـروا أو ُمقّدمـي خدمـات ريـاض األطفـال الحكومييـن اأُلخرى. 

ـرة 2015، مـَع عاملين بوزارتي  ]5[ حصـل ُمعـّدو التقريـر علـى هـذه المعلومات مـن مقابالت المسـح الوطني لمؤّسسـة الملكة رانيا لتنميـة الطفولة الُمبكِّ
ة. التربيـة والتعليـم والتنميـة االجتماعّيـة، ومـَع أعضـاء في مبـادرات معنّية بهذا الّسـياق وأعضاء هيئـة تدريس في الجامعـات الوطنيَّ
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الجودة
إضافـًة إلـى التوّسـع فـي ريـاض أطفـال المرحلـة األولـى ودور الحضانـة، أوصت اسـتراتيجّية تنميـة المـوارد البشـرّية الوطنّية 
ـرة فـي األردّن  بوضـع وتنفيـذ مشـاريع تهـدف إلـى تحسـين جـودة خدمـات الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
)National Committee for Human Resources Development, 2016(. وتجـدر اإلشـارة إلـى أّن جـودة خدمـات التعليـم قبـل 
المرحلـة االبتدائّيـة تـؤّدي دوًرا مهًمـا فـي تنميـة جوانب األطفـال االجتماعّيـة والوجدانّيـة والتعليمّيـة والحسـابّية والذهنّية 
رة أصبح  )Hall et al., 2009; Melhuish et al., 2008(. فكّلمـا ازدادت جـودة برامـج الّرعايـة والتعليـم في مرحلـة الطفولة الُمبكِّ

. )Sylva et al., 2011( أثـر ُقـدرات األطفـال الذهنّيـة واالجتماعّيـة أفضـل واسـتمّر مـدًة أطـول

ـرة؛ أولهما جـودة العمليـة التعليمّية  وهنـاك عنصـران أساسـّيان يكّونـان جـودة الّرعاية والتعليـم في مرحلـة الطفولة الُمبكِّ
ـرة، مثـل  )process quality(، وهـي ممارسـات األطفـال اليوميـة فـي بيئـة الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
األنشـطة التفاعلّيـة بيـن ُمقـّدم الّرعايـة والطفـل، والمـواد الُمسـتخدمة، واللغـة التـي يتعـرض لهـا الطفـل فـي البرنامـج، 
وثانيهمـا الجـودة الهيكلّيـة )structural quality(، مـن مثـل مؤّهـالت ُمقـّدم الّرعايـة وخبراتـه ونسـبة التالميـذ إلـى ُمقّدمي 
ـرة،  الّرعايـة )Cryer, 1999(. وفـي األردّن، َنـَدَر تقييـُم هـذه الجوانـب مـن جـودة الّرعايـة والتربيـة فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ

ي التقريـر واّطالعهـم فإنـه ال توجـد سـوى ثـالث دراسـات منشـورة فـي هـذا الّصـدد. َوَحَسـَب علـم ُمعـدِّ

وفـي مـا يتعّلـق بتلـك الدراسـات، فقد تناولـت إحداها جانَبي الجـودة البنيوّية وجـودة العملّيـة التعليمّية، فوقفـت على 118 
َصـّف ريـاض أطفـال فـي األردّن )Abu Taleb, 2013(، ُمعتمـدًة علـى إرشـادات تقييمّيـة مـن أجـل دراسـة الجـودة بيـن الّصفوف 
العاّمـة والخاّصـة، فُلوِحـَظ أنَّ ممارسـاِت صفـوف ريـاض األطفـال العاّمـة أكثـُر تطابًقا مـَع الممارسـاِت الُمثلى مقارنـًة ببرامج 
رة على  الّصفـوف الخاّصـة، كمـا تفـّوق ُمقّدمـو الّرعايـة حملُة الشـهادات الجامعّيـة أو ذوو الخبرة فـي تعليم الطفولـة الُمبكِّ

أقرانهـم في ممارسـة األنشـطة التي تالئـم التنمية الُمسـتهَدفة.

ـِ  أّمـا الّدراسـتان اأُلْخَريـان، فلـْم ُتناِقشـا إاّل جـودة العملّيـة التعليمّية؛ حيث اعتمـدت ِكلتاهما علـى أداة  رصد ُممنَهجـة ُتعرُف ب
 Early Childhood Environment Rating Scale Revised, ECERS-R;( ”رة  - إصـدار مراجـع »مقيـاس تقييـم بيئـة الطفولة الُمبكِّ
ريـاض  أّن   )Al-Hassan, Obeidat and Lansford 2010( اكتشـف  األداة،  Harms, Clifford, & Cryer, 2005(. وباسـتخدام هـذه 
األطفـال التـي درسـوها، وعددهـا 107، تتفـاوت فـي جـودة الخدمـات التـي تقّدمهـا مـا بيـن المسـتوى األدنـى والمسـتوى 
ـا لجـودة ُدور ريـاض  الجّيـد. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإّن دراسـة Aldarab’h, Alrub, and Al-Mohtadi )2015( لـم تعـِط تقييًمـا عامًّ
ـا لعناصـَر معّينـة مـن عناصـر الجـودة بحسـب قياسـات  األطفـال العاّمـة التـي تناولتهـا، وعددهـا 19، بـل أعطـت تقييًمـا خاصًّ
أداة الّرصـد الُمسـتخدمة. وقـد كانـت عناصـر الجـودة التي حظيـت بالتقييم األعلـى: هيكلّية البرامـج )الجداول وفـرص اللعب(، 
والتفاعـل )التفاعـل بيـن ُمقـّدم الّرعايـة واألطفال أو بين األطفـال بعضهم بعًضـا( )Harms et al., 2005(. وعلـى الّرغم من ذلك، 
ل تقييًما عالًيـا َوفًقا لقياسـات أداة الّرصد. كما مـأل 500 من ُمقّدمـي الّرعاية اسـتبياًنا حول جودة  فـإنَّ هـذه الجوانـب لـم تسـجِّ
الّروضـة العاّمـة التـي يعملـون بهـا )Aldarab’h et al., 2015( واسـتناًدا إلـى متوّسـط   تقديـرات ُمقّدمـي الّرعاية، فقـد تراوحت 

جوانـُب مختلفـة لجـودة ريـاض األطفـال بين “جّيـدة” إلـى “مرتفعة”.
رة فـي األردّن، فقد  وبينمـا كان لهـذه الدراسـات الثـالث إسـهاٌم كبيـٌر في أبحـاث الّرعاية والتعليم فـي مرحلة الطفولـة الُمبكِّ
رّكـزت جميعهـا علـى مرحلـة رياض األطفـال، َوِبَحَسـِب علم ُمعـّدي التقرير لم تتناول أّي دراسـة سـابقة جودة مرحلـة الحضانة 

فـي األردّن علـى نحـٍو عـام، كما لم ُتْجِر أّي دراسـة سـابقة مسـًحا لعينـة ممّثلة مـن دور الحضانة.

مقّدمة



9

فـي مقابـل وفرة الدراسـات السـابقة التي تناولـت التعّلم المنزلي وبيئات مـدارس ما قبل المرحلة االبتدائّيـة في مختلف أنحاء 
 ،)Anders et al., 2012; Gregoriadis & Grammatikopoulos, 2014; Tayler, Ishimine, Cloney, Cleveland, & Thorpe, 2013( العاَلم
ال يتوّفـر كثيـر مـن مثيـالت هـذه الدراسـات فـي األردّن. ومـن أجـل تقديم صـورة أفضـَل للرعايـة والتعليم فـي مرحلـة الطفولة 
ـرة فـي األردّن، بمـا فـي ذلـك دور الحضانـة وريـاض األطفـال 1 والتعّلـم المنزلـي، أطلقـت مؤّسسـة الملكة رانيـا للتعليم  الُمبكِّ
رة في 2015، ]6[ الذي اسـتند إليـه هذا التقرير في ما يتعّلـق بجودة تعليم  والتنميـة مسـَحها الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
مرحلـة الحضانـة فـي األردّن؛ مـن أجـل تقديـم نظـرة شـاملة  لصانعي القرار عـن واقـع دور الحضانة الفعلـّي، مّمـا ُيعينهم على 
رة فـي األردّن.  توجيـه الخطـط المسـتقبلّية علـى نحٍو أكبر لتحسـين جودة خدمـات الّرعايـة والتعليم في مرحلـة الطفولة الُمبكِّ
رة والناشـطين في الّدفـاع عنها عن طريق  كمـا يهـدف التقريـر إلـى دعم ُمقّدمي الّرعايـة والتعليم في مرحلة الطفولة الُمبكِّ
ـوء علـى المجـاالت التي تحتـاج إلى تنمية ومزيـد من الدعم، وأخيـًرا ُيمكن االسـتعانة بنتائج هذا التقريـر في توعية  تسـليط الضَّ

األهـل وسـكان األردن عموًمـا بالحاجات الالزمة لتحسـين جودة رعايـة هذه المرحلـة وتطوير تعليمها.

وعليـه، فـإّن محـوَر هذا التقرير ينصّب على جوانب جودة الحضانة َوفًقا ِلما ناقشـه اسـتبيانان من ضمن مسـح مؤّسسـة الملكة 
رانيـا فـي 2015، ُأجـِرَي أحُدهمـا مَع ُمقّدمـي الّرعاية في دور الحضانة، واآلخر مَع رؤسـائها أو مدرائهـا ]7,8[. وكانت أهداف هذين 

االستبيانين هي استكشـاف التساؤالت البحثية اآلتية:

•

•

•

•

•

يبـدأ هـذا التقريـر بوصف شـكل دور الحضانة المسـّجلة فـي األردّن؛ حيث يلّخص بعض الخصائص األساسـّية، مثل سـنوات عملها 
وحجمهـا والخدمـات التـي تقّدمهـا وتكاليف الدراسـة فيهـا والتعريف بالعامليـن بها، ثّم يتعّمق في استكشـاف ثالثـة جوانَب 

أساسـّيٍة لجـودة الحضانـات، هـي: البيئة الماديـة في الصفوف والسـاحات الخارجّية، ومصـادر التعلّم، وجودة ُمقّدمـي الّرعاية.

أهداف البحث والتساؤالت 
البحثية 

ـرة علـى مكّونات أربعة رئيسـة، هـي: 1( اسـتبيان أجابت عنـه 1800 والـدة أردنية.  ]6[ احتـوى مسـح مؤسسـة الملكـة رانيـا الوطنـي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
2( اسـتبيان أجـاب عنـه 437 مـن ُمقّدمـي الرعايـة. 3( اسـتبيان أجـاب عنـه 437 مـن إداريـي دور الحضانـة. 4( اسـتبيان أجاب عنه 306 مـن إداريي ريـاض األطفال 
ـت عناصـَر مـن ُمقّدمـي الرعايـة العامليـن بـدور الحضانـة الخاصـة وتلـك التابعـة لـوزارة  المرحلـة األولـى. وقـد ُاُسـِعيَن  بسـتِّ عشـرة مجموعـَة تركيـٍز ضمَّ
ـرة وتعليمها، من مثـل الوزارات  التربيـة والتعليـم، إضافـًة إلـى الوالـدات األردنّيـات. كمـا ُقوِبـَل أفراٌد مـن الهيئـات األردنية المهتّمـة بتنمية الطفولـة الُمبكِّ

والجامعـات وأصحـاب المبادرات. 

لة فـي مايـو - يونيـو 2015. وقـد كان توزيع ُمقّدمـي الّرعايـة والمديرين/ اإلداريين َحَسـَب  ]7[ ُأجِرَيـت هـذه االسـتبيانات مـَع عينـة ُتمّثـل دور الحضانـة الُمسـجَّ
ة.  اآلتـي: ٪39 مـن القطـاع الخـاّص، و٪50 مـن دور الحضانـة المدرسـّية، و٪4 من دور الحضانة المؤّسسـّية، و٪7 مـن دور الحضانة التابعة للمنظمـات المجتمعيَّ

وُيمكـن االطـالع علـى مزيـد مـن التفاصيل عـن منهجّية االسـتبيان في موقع مؤسسـة الملكـة رانيـا اإللكترونّي.

ـا مـَع مديـر دار الحضانـة أو اإلداري المختـّص المعنـي باإلجابـة عـن أسـئلة االسـتبيان. وُيشـير مصطلـح »اإلدارييـن« فـي هـذا  ]8[  ُأجـِرَي اسـتبيان اإلدارييـن إمَّ
التقريـر إلـى مديـر دار الحضانـة أو اإلدارّي المختـّص علـى حـّد سـواء.

ما اإلمكانات األساسّية لدور الحضانة المسّجلة في األردّن، بما في ذلك مقدار الخدمات التي تقّدمها وطبيعتها؟

ما ظروف البيئة الصفية والخارجية لدور الحضانة المسّجلة؟

ما المناهج والمصادر التعليمّية واألنشطة التي تقّدمها دور الحضانة المسّجلة؟

مـا مؤهـالت مقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانة المسـّجلة َوفًقا ِلما يوّضحه مسـتوى تعليمهم وتدريبهـم؟ وما ظروف 
عملهـم وطبيعة توظيفهم؟

ما طبيعة حوافز ُمقّدمي الّرعاية في دور الحضانة المسّجلة؟ وما موقفهم  تجاه عملهم؟

مقّدمة
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بخـالف أعـداد ُدور الحضانة المسـّجلة لـدى وزارة التنمية االجتماعّية، ال يوجد سـوى معلومات عاّمة قليلـة ُمتاحة عن خصائص 
رة الذي أجرته مؤّسسـة  هـذه الحضانـات؛ لـذا فسـنعتمد في هذا القسـم من التقريـر على نتائج مسـح تنمية الطفولـة الُمبكِّ
الملكـة رانيـا مـن أجل تقديم وصـف موجز لخصائص دور الحضانة األساسـّية؛ مثـل مقدارها والخدمات التي تقّدمها وتقسـمة 

تكاليفهـا، يليـه تقديـم وصف موجز عـن ُمقّدمي الّرعاية فـي ُدور الحضانة.

خصائص ُدور الحضانة
لة لـدى وزارة التنميـة االجتماعّيـة؛ أي أنهـا  أواًل، تجـدر اإلشـارة إلـى أنَّ جميـع دور الحضانـة التـي شـاركت فـي المسـح ُمسـجَّ
ـرة وتعليمهـا. مـَع العلـم أّنه يوجـد ُمقدمو خدمـات حضانة غير رسـميين،  ا لبرامـج تنميـة الطفولـة الُمبكِّ ًمـا رسـميًّ ُتَعـّد ُمقدِّ
مثـل دور الحضانـة المنزليـة )Global Communities Partners for Good, 2015(، وهـذه الـدور غيـر مسـّجلة لـدى وزارة التنمية 
االجتماعّيـة، ولـم تخضـع للمسـح لتعـّذر الحصول علـى عينة ُتمّثلهـا. واألنواع األربعة لـدور الحضانة التي خضعت للمسـح، هي: 

•

•

•

•

رة الذي أجرته مؤّسسـة الملكـة رانيا، كانـت أغلب دور الحضانة المسـّجلة  فـي وقـت المسـح الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
فـي األردّن إّمـا ُدور حضانـة خاّصـة أو دور حضانـة مدرسـّية؛ أي إنهـا كانت ضمن المجموعتيـن األولى والثانية مـن المجموعات 
األربعـة السـابقة، كمـا أّن أكثر من نصف )٪55( دور الحضانة المدرسـّية المسـّجلة كانـت ُتديرها معّلمات مـدارس وزارة التربية 
والتعليـم، ونحـو ٪20 مـن النسـاء األردنّيـات يعَملـن مدّرسـات فـي مـدارس وزارة التربيـة والتعليـم فـي السـنة نفسـها ]11[، 
أّمـا دور الحضانـة المسـّجلة دوًرا خاّصـة )خـارج أماكـن العمـل( فبلغـت نحـو ٪37 ، وكانـت ٪5 مـن دور الحضانـة المسـّجلة تابعة 
لمنّظمـات مجتمعّيـة، فـي حيـن بلغـت نسـبة دور الحضانـة المؤّسسـّية ٪3. ِعلًمـا أّن المـاّدة 72 مـن قانـون العمـل األردنـّي 
تُنـصُّ علـى التزامـأّي شـركة خاّصة تسـتخدم 20 امـرأة عاملة، لديهـّن ما مجموعـه 10 أطفال في ِسـنِّ الحضانـة، بتوفير صّف 

النتائج
ُدور الحضانة المسّجلة في األردن

ـِ »دور الحضانة المدرسّية«. ]9[ ُيشار إليها في التقرير ب

ـِ »دور الحضانـة التابعة  ]10[ ُيشـار إلـي هـذا النـوع مـن دور الحضانـة فـي قائمـة وزارة التنميـة االجتماعّية بـدور حضانـة تطوعّية، ولكـّن التقرير ُيشـير إليها بـ
لمنّظمـات المجتمع«. 

]11[ فـي عـام 2015، كان مـا يقـرب مـن 49000 امـرأة يعملـن معّلمـات بمـدارس وزارة التربيـة والتعليـم )Ministry of Education, 2015(، مـَع األخـذ فـي 
.)Department of Statistics, 2016( الُحسـبان أنَّ عـدد النسـاء العامـالت بـاألردّن فـي ذلـك العـام بلـغ 271000 امـرأة

دوُر الحضانة الخاّصة المسّجلة.

دوُر الحضانـة المدرسـّية ]9[ الموجـودة فـي مـدارس وزارة التربيـة والتعليم التي ُتؤّسسـها المعلمـات ألطفالهّن، بحيث 
إّنهـا ال تكـون ُمتاحـة للعاّمة، ولْم تؤّسسـها فـي الوقت نفسـه وزارة التربيـة والتعليم.

دوُر الحضانـة المؤّسسـّية الموجـودة فـي أماكن العمل، التي تؤّسسـها المنّظمات أو الّشـركات الخاّصة ألطفال النسـاء 
لديها. العامالت 

ـة ]10[، التـي تديرهـا المؤّسسـات الخيرّيـة، وتقـّدم أحيانـًا خدماتهـا علـى نحٍو  دوُر الحضانـة التابعـة للمنّظمـات المجتمعيَّ
.)Sultana, 2009( مجانـّي أو مدعـوم

النتائج
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]12[ ابتـداًء مـن شـباط عـام 2018، وافقـت لجنـة العمـل علـى تعديـالت تخّص المـاّدة 72 مـن قانون العمـل،  بما فيها مـن امتداد يفيـُد العامـل والعاملة من 
.https://go.gl/rjyEiK دور الحضانـة المؤّسسـّية ورفـع عـدد األطفـال الملزمة بهم مـن 10 ألى 15 طفـاًل أو أكثـر

ة التقريب. ة ٪100 بسبب عمليَّ ت بعض النتائج اإلجماليَّ ]13[ تخطَّ

حضانـة داخـل الّشـركة ]Ministry of Labor, 1998( ]12(. ومـَع ذلـك، فـال تلتـزم جميـع الّشـركات بهـذه المـاّدة، وقـد يكـون سـبُب 
ذلـك نقـص الوعـي أو عـدم القـدرة علـى التنفيـذ )Shomali, 2016(. ويعكس توزيع العينات التي شـاركت في مسـح مؤّسسـة 
ـرة حجـم ُمقدمـي الخدمـة َحَسـَب توزيعهـم فـي األردّن؛ إذ كانـت ٪50 من دور  الملكـة رانيـا الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ

ة.  الحضانـة التـي شـملتها العينـة مدرسـّية، و٪39 خاّصة، و٪4 مؤّسسـّية، و٪7 تابعـة لمنّظمـات ُمجتمعيَّ

وكانـت أغلـب دور الحضانـة بالعينـة فـي مناطـق حضرّية، خاّصـًة في إقليم الوسـط )عّمان(، مَع أنَّ نسـبة أكبَر مـن دور الحضانة 
سـت دور  ا، فـي حين تأسَّ التابعـة للمنّظمـات المجتمعّيـة تمركـزت فـي الّريـف، وقـد كانـت دور الحضانـة الخاّصـة جديـدة نسـبيًّ

ا )الجدول 1(. الحضانـة التابعـة للمجموعـات الثـالث األخـرى منذ مّدة أطـوَل نسـبيًّ

الجـدول 1: تعريـف بـدور حضانة العينة، مسـح مؤّسسـة الملكة رانيـا الوطنّي 
رة 2015 ]13[  لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ

تابعة لمنظمات مؤّسسّيةمدرسّيةخاصة
ة ُمجتمعيَّ

نوع المنطقة
ة %58%77%79%98حضريَّ

ة %42%24%21%2ريفيَّ

اإلقليم

%32%65%54%81وسط

%36%29%26%16شمال

%32%6%20%3جنوب

المحافظة

ان %17%53%32%58عمَّ

%7%12%14%8الزرقاء

%7-%6%11البلقاء

%3-%3%4مأدبا

%13%18%20%15إربد

%7-%1-جرش

%7%6%3%1المفرق

%10%6%2%1عجلون

%10%6%1-الكرك

%13-%10-الطفيلة

%7-%4%2معان

%3-%5%1العقبة

عدد السنوات منذ 
التأسيس

%39%18%28%2513 سنة أو أكثر

%13%59%35%13من 15 إلى 24 سنة

%32%24%31%37من 5 إلى 14 سنة

%16-%6%437 سنوات أو أقل

1712181731اإلجمالّي

النتائج

https://go.gl/rjyEiK
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ةمؤّسسّيةمدرسّيةخاّصة تابعة ِلمنظمات ُمجتمعيَّ

32145023 متوّسط األطفال ُمتلّقي الخدمة

5284متوّسط ُمقّدمي الّرعاية

متوّسط نسبة األطفال إلى ُمقّدمي 
الّرعاية

6.4: 17: 16.3: 15.8: 1

%32-%6%17صفوف رياض األطفال 1 مقّدمة

%29-%18%13صفوف رياض األطفال 2 مقّدمة

1712181731اإلجمالي

وتتبايـن دور الحضانـة فـي المجموعـات األربـع المختلفـة تبايًنـا كبيـًرا مـن حيـُث المقـدار، أو عـدد األطفـال ُمتلّقـي الخدمـة 
)الجـدول 2(، فقـد أشـار إداريـودور الحضانـة المؤّسسـّية أنهـم يخدمـون فـي المتوّسـط 50 طفـاًل، فـي حيـن أشـار إداريـو دور 
الحضانـة المدرسـّية أنهـم يخدمـون فـي المتوّسـط 14 طفـاًل فقـط، مـَع مراعـاة أنَّ خدمـات كلٍّ مـن دور الحضانة المؤّسسـّية 
ودور الحضانـة المدرسـّية تعتمـد علـى عـدد أطفال النسـاء العامـالت في المؤسسـة/ المنظمة التـي تضّمهّن تلـك الحضانة.

أّمـا عـن متوّسـط نسـب األطفـال إلـى ُمقّدمـي الّرعايـة، فقد كانـت متسـاويًة تقريًبا فـي جميـع أنـواع دور الحضانة؛ حيـث أّكد 
إداريـون مـن مختلـف أنـواع دور الحضانـة أنَّ النسـب  تسـاوي 6 إلـى 7 أطفال لكّل مقـّدم رعاية، في حين أشـار ُمقّدمـو الّرعاية 
أنفُسـهم إلـى أنهـم ُيشـرفون علـى 10 إلـى 11 طفـاًل فـي الوقـت نفسـه، وكانـت هـذه النسـب متطابقـة بيـن مختلـف أنواع 
دور الحضانـة، وقـد يكـون الفـارق بيـن تلـك الّنسـب التـي أدلـى بها اإلداريـون والنسـب التي أدلـى بهـا ُمقّدمو الّرعاية بسـبب 
تفسـيرهم للسـؤالين المختلفيـن المطروحيـن لإلدارييـن وُمقّدمـي الّرعايـة؛ إذ ُسـئَل ُمقّدمـو الّرعايـة: كم عدد األطفـال الذين 
ُيشـرفون عليهـم فـي آٍن واحـد ولكـن ليـس مـن الّضـرورة أن يشـرفوا عليهـم بأنفسـهم، فرّبمـا ُيشـرف عديـد مـن ُمقّدمـي 

الّرعايـة علـى المجموعـة نفِسـها مـن األطفـال في بعـض األحيان. 

يجـب أن تكـون نسـبة األطفـال إلـى ُمقّدمـي الّرعايـة منخفضـًة؛ فهـذا يـؤّدي إلـى نتائـَج أفضـل لألطفـال؛ حيـث ينتبـه ُمقّدم 
الّرعايـة إلـى الطفـل أكثـر، ويرّكـز عليـه على نحـٍو أكبر، وفي الوقت نفسـه زيـادة تفاعله الفردي مـَع كّل طفل علـى نحٍو خاّص 

 .)Perlman et al., 2017(

حـّددت وزارة التنميـة االجتماعّيـة النسـبة/ العـدد األقصـى مـن األطفال المسـموح به لـكّل ُمقـّدم رعاية، ويختلف هـذا العدد 
اختالًفـا بسـيًطا بحسـب نـوع دار الحضانـة؛ إذ بلـغ العـدد األقصـى المسـموح بـه مـن األطفـال لُمقـّدم الّرعايـة الواحـد فـي دور 
الحضانـة الخاّصـة 6 أطفـال فـي عمـر 12 شـهًرا أو أقـّل ، و8 أطفـال فـي عمـر 12 إلـى 24 شـهًرا ِلمقـّدم الّرعاية الواحـد ، و10 
أطفـال فـي عمـر 24 إلـى 48 شـهًرا ِلمقـّدم الّرعايـة الواحـد )MoSD, 2008b(. أّما بالنسـبة إلـى دور الحضانة المؤّسسـّية ودور 
م رعاية واحـد لكّل  الحضانـة المدرسـّية، فينبغـي توّفـر ُمقـّدم رعايـة واحـد لـكّل 6 أطفـال فـي عمـر 12 شـهًرا أو أقـّل، وُمقـدِّ
10 أطفـال مـن عمـر 12 شـهًرا إلـى 48 شـهًرا )MoSD, 2008a; MoSD, 2013(. علًمـا أّن هـذه النسـب أعلـى قليـاًل مـن النسـب 
.)National Association for the Education of Young Children, 2008( المثالّية المذكورة في المواصفات القياسّية العالمّية

لتقاريـر  َوفًقـا  األربعـة  األنـواع  فـي  مـة  الُمقدَّ الحضانـة  خدمـات   :2 الجـدول 
اإلدارييـن

النتائج
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وبينمـا تسـعى دور الحضانـة إلـى تقديـم خدماتهـا لفئـات عمرّيـة متعـّددة، فـإّن معظمهـا ال تقـّدم خدمـاٍت لألطفـال ذوي 
ح أكثـر مـن ثالثـة أربـاع إداريـي دور الحضانـة أّن تلـك الـدور تخـدم األطفـال مـن ِسـّن الّرضاعـة )األطفـال أكبـر  اإلعاقـة. وقـد صـرَّ
مـن 70 يوًمـا( إلـى ِسـّن مـا قبل 4 سـنوات )انظـر الجـدول 3(. كما يسـتقبل كثير مـن ُمقّدمي خدمـة الحضانة األطفـال حديثي 
الـوالدة واألطفـال مـن ِسـّن 4 إلـى 5 سـنوات، ويسـتقبل القليـل منهم )أقـّل مـن ٪10( األطفال في ِسـّن رياض أطفـال 2. ومَع 
ذلـك، أشـار أكثـر مـن 9 ُمقّدمـي خدمة فـي دور الحضانة من أصـل 10 منهم إلى أّنه ليـس لديهم أّي أطفال مـن ذوي اإلعاقة 
أو الُمصابيـن بأمـراض ُمزمنـة؛ وقـد تكـون قّلـة التحـاق األطفـال ذوي اإلعاقـة بـدور الحضانة راجعـة إلى تدّني مسـتوى وعي 

أهلهـم، أو عـدم قدرتهـم علـى تشـخيص اإلعاقـة، أو قـد يختـارون أن ُيبقـوا أطفالهم فـي منازلهم.

وأفـادت إجابـات أقـّل مـن ثلث إداريي دور الحضانـة الخاّصة ودورالحضانة المدرسـّية ودور الحضانة التابعـةِ لمنّظمات ُمجتمعّية 
صـة لريـاض األطفـال، ولـم ُيشـر أيُّ إدارّي مـن إداريـي دور الحضانـة المؤّسسـّية إلـى وجـود صفـوف  أّن لديهـم صفوًفـا ُمخصَّ
صـة لريـاض األطفـال، وهـذا ليـَس ُمسـتغَرًبا؛ إذ إّن قانـون العمـل ينّص علـى وجوب توفير صفـوف للحضانة بينمـا ال ينّص  ُمخصَّ
علـى وجـوب توفيـر صفـوف ريـاض األطفـال )Ministry of Labor, 1998(. وأغلـب دور الحضانـة علـى اختـالف أنواعهـا ُتـَدّرُس 

باللغتيـن العربّيـة واإلنجليزّيـة، مـَع اختـالف فـي التركيـز على لغة الّشـرح األساسـّية )الجـدول 3(.

نـوع  َحَسـَب  َوفًقـا لتقاريـر اإلدارييـن،  مـة  الُمقدَّ 3: خدمـات الحضانـة  الجـدول 
]14[ الخدمـة  ُمقـدم 

تابعة ِلمنّظمات ُمجتمعّيةمؤّسسّيةمدرسّيةخاّصة

أعمار األطفال ُمتلّقي 
الخدمة

%39%35%18%34حديث الوالدة )70 يوًما أو أقّل(

%90%94%92%92أطفال من 71 يوًما إلى سنة

%100%94%95%95أطفال من 13 شهًرا إلى سنتين

%100%94%96%96أطفال من 25 شهًرا إلى ثالث سنوات

%77%82%84%85أطفال من 37 شهًرا إلى أربع سنوات

%16%18%16%19أطفال من 49 شهًرا إلى خمس سنوات

%10%6%5%6أطفال من 71 شهًرا فأكثر

األطفال ذوو اإلعاقة أو 
األمراض الُمزمنة

-%6%4%10األطفال ذوو الحاجات الخاصة/إعاقة

%3-%1%1األطفال ذوي األمراض الُمزمنة

ُس في  اللغات التي ُتَدرَّ
دار الحضانة

%32%24%27%22اللغة العربّيُة فقط

اللغة العربّية واللغة اإلنجليزّية )مَع 
التركيز على اإلنجليزّية(

10%14%-3%

اللغة العربّية واللغة اإلنجليزّية )مَع 
التركيز على االعربّية(

39%36%59%42%

اللغة العربّية واللغة اإلنجليزّية، مَع 
التركيز على كليهما

29%23%18%23%

1712181731اإلجمالي

ة التقريب. ة ٪100 بسبب عمليَّ ت بعض النتائج اإلجماليَّ ]14[ تخطَّ
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ةمؤّسسّيةمدرسّيةخاّصة تابعة ِلمنظمات ُمجتمعيَّ

1,9213132,7211,010متوسط التكلفة الشهرّية لتوفير الخدمات )بالدينار األردني(

69244951متوسط التكلفة الشهرّية لكّل طفل )بالدينار األردني(

1712181731اإلجمالي

وقـد اختلفـت دور الحضانـة أيًضـا من حيـُث التكاليُف اإلجمالّية الشـهرّية )من الّرواتـب واألجور وغيره( لتوفيـر خدماتها )الجدول 
ا، بينما  ا شـهريًّ ا فـي دور الحضانة الخاّصـة بمعّدل 69 دينـاًرا أردنيًّ 4( ]15[؛ إذ ُسـّجل أعلـى متوّسـط تكلفـة للطفـل الواحـد شـهريًّ
ا، بنـاًء علـى التصريحات الُمقّدمـة من إداريي  ا شـهريًّ ُسـّجل أقـّل متوّسـط فـي دور الحضانـة المدرسـّية بمعـّدل 24 ديناًرا أردنيًّ

دور الحضانـة الخاّصـة والمدرسـّية على التوالي.

لتقاريـر  َوفًقـا  مـة  الُمقدَّ الحضانـة  لخدمـات  ة  الشـهريَّ التكاليـف   :4 الجـدول 
اإلدارييـن

ًصـا ألجور ُمقّدمـي الّرعايـة ورواتبهم،  كان النصيـُب األكبـر مـن التكاليـف فـي جميـع دور الحضانـة علـى اختـالف أنواعها مخصَّ
بواقـع أكثـر مـن ٪50 في دور الحضانة الخاّصة ودور الحضانـة التابعة ِلمنظمات ُمجتمعية، و٪80 في دور الحضانة المدرسـّية، 
و٪90 فـي دور الحضانـة المؤّسسـّية )الشـكل 1(. ومـن اللفـت تصريـح ٪8 مـن إداريـي دور الحضانـة المدرسـّية أنهـم يدفعـون 
إيجـاًرا ضمـن التزاماتهـم الشـهرّية. وبمـا أنَّ دور الحضانـة المدرسـّية ال ُيطلـب منهـا دفـع إيجـارات للمـدارس، فـإّن هـذا األمـر 

ة. يتطّلـب مزيـًدا مـن البحـث للتحّقـق من سـبب تخصيـص بعضهّن بنسـب من تكاليـف اإليجار الشـهريَّ

مّكن من جمع بيانات كافية عنها. ]15[ اسُتبِعَدت المعلومات الخاّصة برسوم التسجيل بسبب عدم التَّ

النتائج
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ة َوفًقـا لتقاريـر اإلدارييـن، َحَسـب  الّشـكل 1: توزيـع متوّسـط التكلفـة الشـهريَّ
نـوع ُمقـدم الخدمة

٪٢٤

٪٧

٪٦

٪٥٤

٪٦
٪٣

٪٧٥

٪٤
٪٨

٪٧

٪٦

%٨٠

٪٨
٪٦

٪٦

إدارّيو دور الحضانة الخاصة

إدارّيو دور الحضانة المؤسسية 

إدارّيو دور الحضانة المدرسّية

إدارّيو دور الحضانة التابعة للمنظمات المجتمعية

٪٨٩

٪٢ ٪٢ ٪٢

٪٢
٪٣

أجور / رواتب

أدوات (أوراق - كتب - ....إلخ )

الخدمات (مياه-كهرباء- ....إلخ )

إيجار

صيانة المرافق

تكاليف أخرى

صفات ُمقّدمي الّرعاية
ًصـا لصفات  ة األولـى علـى مسـتوى األردّن ُملخَّ ـرة للمـرَّ جمـع مسـح مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
لة لـدى  ُمقّدمـي الّرعايـة العامليـن فـي دور الحضانـة فـي األردّن، علـى األقـّل أولئـك العاملـون فـي دور الحضانـة الُمَسـجَّ
وزارة التنميـة االجتماعّيـة، ويحتـوي الجـدول )5( علـى نظـرة عاّمـة عـن مؤّهالت ُمقّدمـي الّرعايـة العاملين فـي دور الحضانة 
وء  لة وأعمارهـم اسـتناًدا إلـى بيانات االسـتبيان الخـاّص بهم، بينما ُتلقي األقسـام الالحقة مـن التقرير المزيـد من الضَّ الُمَسـجَّ
َلة لدى  علـى تدريباتهـم وسـلوكاتهم. وقـد اختيـَرت عينـة دور الحضانـة فـي هـذا المسـح بحيـُث تكـون ممّثلـة للـّدور الُمَسـجَّ
وزارة التنميـة االجتماعّيـة؛ أّمـا فـي مـا يتعّلـق ِبُمقّدمـي الّرعاية فقد اختيـَر واحد فقط لتمثيـل كّل دار حضانـة، مّما قد يجعل 
ـُر علـى وجـود تحّيـز فـي عينـة ُمقّدمـي  لـة علـى نحـٍو أمثـل، وهـذا بـدوره مؤشِّ دور الحضانـة ذات الكثافـة العاليـة غيـَر ُمَمثَّ

الّرعاية. 

النتائج
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وتنبغـي اإلشـارُة إلـى أّن جميـع ُمقّدمـي الّرعاية الذين شـاركوا في االسـتبيان من اإلناث، كمـا كان التابعون منهـم ِلمنّظمات 
ـّن، وكان ٪55 ِمـَن العامليـن منهـم في القطـاع الخاّص تحت ِسـّن  ا أصغـر فـي السِّ ُمجتمعّيـة والتابعـون للقطـاع الخـاّص نسـبيًّ
30 سـنة، إضافـًة إلـى تبايـن أعمـار العامليـن منهـم فـي دور الحضانـة المدرسـّية والمؤّسسـّية علـى نحـٍو كبيـر. أّما بالنسـبة 
إلـى مؤّهالتهـم، فكانـت شـهادة اّلّدبلـوم/ كلّيـة المجتمـع )التـي ُتحّقـق فـي عاميـن بعـد المرحلـة الثانوّيـة( ]16[ هـي األكثر 
شـيوًعا بينهـم علـى اختـالف نـوع دار الحضانـة؛ إاّل أنَّ نصـف العاملين منهم فـي دور الحضانة المدرسـّية والتابعيـن ِلمنظمات 

ُمجتمعيـّة لـم ُيِقـّروا بحصولهـم علـى أّي شـهادة تعليمّية بعـد المرحلـة الثانوّية. 

الجـدول 5: ديموغرافّيـة ُمقّدمـي الّرعايـة العامليـن فـي دور الحضانـة، َوفًقـا 
لنـوع الُمقـّدم ]17[

تابعة ِلمنظمات مؤّسسّيةمدرسّيةخاّصة
ة ُمجتمعيَّ

ّن السِّ

%7%6%7%28تحت 25

%29%35%17%27من 26 إلى 30

%26%12%23%16من 31 إلى 35

%19%12%21%12من 36 إلى 40

%10%24%15%8من 41 إلى 45

%10%12%17%9فوق 45

أعلى شهادة تعليمّية

----ال يقرأ وال يكتب

%29%18%29%11ما قبل التوجيهي

%23%18%40%25شهادة التوجيهي

%32%41%26%4دبلوم/كلّية مجتمع

%16%24%5%25شهادة بكلوريوس أو أعلى

إجمالّي الّدخل السنوّي 
لألسرة )بالدينار األردني(

%42%44%43%37حتى 3000

%36%25%24%22من 3000 إلى 4800

%10%19%27%21من 4800 إلى 7000

%7%6%6%15من 7000 إلى 10000

%7%6%1%7أكثر من 10000

الحالة االجتماعّية

%36%41%27%42 عزباء

%7-%2%4َمخطوبة

%48%53%63%49ُمتزّوجة

%3-%1%3ُمنفصلة

%7%6%5%2ُمّطلقة

--٪2٪1أرملة

1712181731اإلجمالّي

ُس هـذا النوع من  ]16[ تمنـح المؤّسسـات التعليمّيـة أو كلّيـات المجتمـع هـذا الّدبلـوم ِلمـا بعـد المرحلـة الثانويّة، وغالًبا ما تسـتغرق دراسـته عاميـن، وال ُيَدرَّ
«دبلوم/ كلّيـة مجتمع”. ـِ الدبلومـات فـي الجامعـات، وُيشـار إلى هـذه الشـهادة التعليمّية في هـذا التقريـر ب

ة التقريب. ة ٪100؛ بسبب عمليَّ ت بعض النتائج اإلجماليَّ ]17[ تخطَّ
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ترخيص دور الحضانة
وضعـت وزارة التنميـة االجتماعّيـة معاييـَر ترخيـص دور الحضانـة فـي األردّن، التـي تشـمل مجموعـة متنّوعـة مـن النقـاط 
األساسـّية، مثـل: البنيـة التحتّيـة، والّصحـة والّسـالمة، والمـوارد التعليمّيـة، وأعمـار الّطلبـة، ومؤّهـالت اإلدارييـن وُمقّدمـي 
الّرعايـة، ويوجـد نظـام ترخيـص عـام واحـد لـدور الحضانـة )Ministry of Social Development ]MoSD], 2005(، انبثـق عنـه ثـالُث 
 ،))MoSD, 2008b ِّ18[، تشـمل: المعاييـَر المخّصصـَة لـدور الحضانـة الخاّصـة[ تعليمـات لمختلـف ُمقّدمـي خدمـة دور حضانـة 
والمعاييـَر المخّصصـَة لـدور الحضانـة المدرسـّية )MoSD, 2008a(، والمعاييـر المخّصصـَة لـدور الحضانـة المؤّسسـّية الخاّصـة 

والعاّمـة )MoSD, 2013؛ ممثـل وزارة التنميـة االجتماعّيـة، أبريـل/ نيسـان 2015(.

َمـة لـدور الحضانـة؛ إاّل أنَّ معاييـر كّل نـوع تحتـوي علـى مجموعة من  ويشـمل قانـون الترخيـص العـاّم القواعـد العاّمـة الُمَنظِّ
االختالفـات البسـيطة فـي التعليمـات المقـّررة؛ فبالنسـبة إلـى دور الحضانـة المدرسـّية تتضّمـن معاييُرهـا تحديـد الموقـع 
السـليم لـدار الحضانـة داخـل المدرسـة التابعـة لـوزارة التربيـة والتعليـم )MoSD, 2008a(. وتأتـي معاييـر دور الحضانـة الخاّصة 
لتكـون األشـمل؛ إذ تحتـوي علـى تحديـدات مثل عـدد المـواّد التعليمّية المتوّفـرة؛ إذ ينبغـي أن يكون لكّل طفـل لعبة واحدة 
علـى األقـّل )MoSD, 2008b(. وكمـا ذكـر سـابقًا، توجـد مجموعـة مـن االختالفـات الطفيفـة فـي نسـبة ُمقّدمـي الّرعايـة إلى 
األطفـال )MoSD, 2008a; MoSD, 2013(، لكـن ال توجـد أّي اختالفـات فـي التعليمـات مـن حيُث نـوُع المواد التعليمّيـة والتأثيث 

والمؤّهـالت المطلوبـة مـن ُمقّدمـي الّرعاية.

ُل  وعليـه، فيجـب االلتـزام بهـذه المعايير حتى ُتمنـح داُر الحضانة ترخيًصـا. َوَوفًقا لقانـون وزارة التنمية االجتماعّية العام، ُتَشـكَّ
لـون الجهات اآلتيـة: وزارة التنميـة االجتماعّية، ووزارة التربيـة والتعليم،  ـة مكّونـة علـى األقّل مـن ثالثة أعضاء يمثِّ لجنـٌة محليَّ
الحضانـة  دار  زيـارَة  ـف  ُتَكلَّ المدنـّي،  الّدفـاع  المحلّيـة، ودائـرة  والبلديـة  العاّمـة واإلسـكان،  األشـغال  الّصحـة، ووزارة  ووزارة 
لتقييمهـا قبـل منحهـا الترخيـص )MoSD, 2005(. وقـد أفـاد معظـم إداريـي دور الحضانـة في االسـتبيان بـأنَّ هـذه اللجنة قد 

زارت حضاناتهـم قبـَل ترخيصها.

 .)MoSD, 2005( ا وتجديـد الّرخـص وهـذه اللجنـة مسـؤولة أيًضـا عـن الزيـارات الميدانّيـة، بما في ذلـك فحص دار الحضانة سـنويًّ
وفـي هـذا الّسـياق، أفـاد العديـد مـن إداريـي دور الحضانـة أنَّ ِلجـان وزارة التنميـة االجتماعّيـة زارتهـم مـراًرا قبـَل سـيرهم 

بإجـراءات الترخيـص الّسـنوي وفـي أثنائـه )الشـكل 2(.

]18[ ُيمكن االّطالع على قانون التراخيص العامِّ عبر موقع وزارة التنمية االجتماعّية اإللكترونّي:
http://www.mosd.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=2003:-52-2005&catid=14:14
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الّشـكل 2: معـّدل زيارات وزارة التنمية االجتماعّيـة لدور الحضانة، َوفًقا لتقارير 
إداريي دور الحضانة ]19[

َوفًقـا للنظـام الّصـادر عـن وزارة التنميـة االجتماعّية، لوحظ في أثنـاء عمليات التفتيش عـدم التزام بعـض دور الحضانة بأيٍّ من 
المعاييـر المحـّددة فـي مـا يتعّلـق بُمقّدمـي الّرعايـة أو الّصحـة أو السـالمة أو البنيـة التحتّيـة أوالمعـّدات، فُيصَدر لهـا تحذير 
مكتـوب )MoSD, 2005(. وقـد أبلـغ نحـَو ربـع إداريـي دور الحضانـة عـن تلّقـي مثـل هـذه التحذيـرات من المفتشـين بشـأن حالة 
الحضانـة )الشـكل 3(. علًمـا أّن غالبّيـة هـذه التحذيـرات تتعلق إّما بسـوء حالة الـّدار أو عدم توّفرهـا على بنية تحتّيـة أو معّدات 
مناسـبة، وعلـى وجـه التحديـد، كانـت التحذيـرات مرتبطـة بسـالمة البيئـة الّصفّيـة؛ أي سـالمة النوافـذ أو التدفئة غيـر اآلمنة 
أو عـدم وجـود تهويـة جّيـدة أو ضعـف البنيـة التحتّيـة. كمـا ذكـر اإلداريـون النظافـة والّصحـة كأحـد أسـباب تلّقـي التحذيـرات، 
وتشـمل األسـباُب األقـّل شـيوًعا للتحذيـرات ُمقّدمـي الّرعاية غيـر المؤّهلين، أو مسـائل الحضانـة اإلدارّية، أو انتهـاء ترخيصها.

الّشـكل 3: نسـبة التحذيرات التـي تلّقتها دور الحضانة َحَسـَب تقاريـر اإلداريين، 
َوفًقا لنـوع الّدار 
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ة التقريب. ة ٪100؛ بسبب عمليَّ ت بعض النتائج اإلجماليَّ ]19[ تخطَّ
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]20[ اقُتبسـت بعـض العناصـر فـي الجـدول )7( مـن معاييـر وزارة التنميـة االجتماعّيـة المتعّلقـة بترخيـص دور الحضانـة، أّمـا بعُضهـا اآلخـُر فأضافـه أعضـاء 
مؤّسسـة الملكـة رانيـا.

يتبع..

 Biddle, Garcia-Nevarez,(واللعـب التعّلـم  تّيسـر  أن  ُيمكـن  األطفـال؛ حيـث  لنمـوِّ  الدراسـّي مهّمـة كثيـًرا  الّصـف  بيئـُة  ُتَعـدُّ 
Henderson & Valero-Kerrick, 2015(؛ لـذا يجـب أن تكـون بيئـة الّصـف الدراسـّي آمنـة مـن أجـل تشـجيع استكشـاف األطفـال 
)Biddle et al., 2015(. َوَوفًقـا للمعاييـر الدولّيـة، يجـب توفيـر مكّونات معّينة مـن األثاث والبنية التحتّية، مثل: الفرشـات األرضّية، 
وأنظمـة التّحكـم فـي درجة الحـرارة، واألعـداد الكافية من الطاوالت والكراسـي التي تناسـب حجم األطفال، حتـى ُتَعدَّ الّصفوف 

)Harms, Clifford, & Cryer, 2014(.  الدراسـّية عاليـة الجـودة

ونظـًرا إلـى أهميـة البيئـات الصفّيـة، فـإّن معاييـر ترخيـص وزارة التنميـة االجتماعّيـة تتضّمـن المواصفـاِت المتعّلقـَة بارتفـاع 
الّرفـوف والطـاوالت والكراسـي وطولهـا وعمقهـا؛ للتأّكـد مـن أنهـا مناسـبة لألطفـال، كمـا تنـّص أيًضـا علـى وجوب تزويـد دار 
 MoSD, 2008a; MoSD, 2008b; MoSD,(الحضانـة بالتدفئـة المركزّيـة أو أّي شـكل آخـر مـن أشـكال التحّكـم فـي درجـة الحـرارة
2013(. ولتقييـم مـدى التـزام دور الحضانـة فـي األردّن بمعاييـر وزارة التنميـة االجتماعّيـة، وكذلـك أفضـل الممارسـات الدولّية، 

ـوَء علـى البنيـة التحتّيـة والبيئـة الصفّية. ـه إلـى اإلدارييـن الضَّ ط االسـتبيان الموجَّ َسـلَّ

الجدول 6: توفر عناصر البيئة المادّية َوفًقا لتقارير اإلداريين ]20[

البيئة الصفّية
والخارجّية

ةمؤّسسّيةمدرسّيةخاصة تابعة ِلمنظمات ُمجتمعيَّ

األثاث

%97%88%65%98كراٍس بحجم صغير لألطفال

%90%88%57%96طاوالت بحجم صغير لألطفال

%74%82%64%83مغاسل بحجم صغير لألطفال

%71%82%67%85تواليت بحجم صغير لألطفال

%39%53%35%49نوّنية

%42%35%39%46نوافذ حسب طول األطفال

%74%59%64%77أعمدة سالمة على النوافذ )دربزين(

%90%94%92%91فرشات أرضّية / فرشات للعب

معّدات الّصحة والسالمة

%81%100%72%88طفاية حريق

%29%47%13%42كاشف للّدخان

%81%94%73%89مستلزمات إسعاف 

1712181731اإلجمالّي
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ةمؤّسسّيةمدرسّيةخاصة تابعة ِلمنظمات ُمجتمعيَّ

مرافق النظافة والتحّكم 
في درجة الحرارة

%87%94%85%89صابون

%90%94%85%87مياه باردة

%84%88%81%89مياه ساخنة

%42%82%28%53تدفئة بالحائط )راديتير(

%42%47%17%60مكّيف ساخن

%45%47%17%60مكّيف بارد

%68%82%62%61مروحة كهربائية

موارد اللعب في الخارج

%87%76%78%89 كرات

%81%65%29%86مراجيح

%74%76%30%87زحاليق / سحاسيل

%48%47%13%56سي سو

%52%53%17%65منطقة لعب بالرمل

1712181731اإلجمالّي

وقـد أظهـر ُمقّدمـو الخدمـات اتجاهـاٍت مماثلـًة تتعّلـق بتوفيـر البنيـة التحتّيـة )الجـدول 6(؛ إذ أفـاَد غالبّيـة اإلدارييـن بوجـود 
فرشـات أرضّيـة/ فرشـات للعـب؛ بينمـا، أبلـغ أقـّل مـن نصفهـم عـن وجـود نوافـذ بارتفـاع األطفـال، وهذا ليـس باألمـر الغريب، 
فالفرشـات األرضّيـة/ اللعـب جزء من المعايير التي تنّظمهـا وزارة التنمية االجتماعّية، على عكـس النوافذ المالئمة لألطفال. 
وبالمثـل، أفـاَد اإلداريـون بوجـود مكّونـات صحّية أساسـّية، بما في ذلـك الّصابـون والمياه الّسـاخنة والباردة، وباختـالف نوع دار 
الحضانـة أبلـغ 7 أو أكثـر مـن أصـل 10 إدارييـن عـن وجـود نـوع واحـد مـن مرافـق التدفئـة علـى األقـّل، بمـا فـي ذلـك ٪90 مـن 

ـا لـدور الحضانة المؤّسسـّية. إداريـي دور الحضانـة الخاّصـة و16 مـن 17 إداريًّ

كمـا ُأِخـَذ فـي الُحسـبان مرافق اللعب الخارجّيـة ]21[، التي تطّور مهـارات الحركة لدى لألطفال. وباسـتثناء إداريـي  دور الحضانة 
المدرسـّية، أفـاَد معظـم اإلدارييـن بتوّفـر األرجوحـات والزحاليـق وصناديـق الّرمـل، وفـي المقابـل أفاَد أقـّل من ثلـث العاملين 
منهـم فـي دور الحضانـة المدرسـّية بتوّفرهـا علـى هـذه  المرافـق. وهذا أمـر غيـر مفاجـئ، إذا إّن وزارة التنميـة االجتماعّية 
لـم تفـرض فـي تعليمـات دور الحضانة المدرسـّية توفير مرافـق اللعب الخارجّيـة، مثل األرجوحـات الثنائّية )المراجيح( و )السـي 

سـو(، والزحاليق أو السحاسـيل.

وبالنظـر إلـى جميـع جوانـب البيئـة الصفّيـة والخارجّيـة، نجـد مـوارَد دور الحضانـة المدرسـّية أقـلُّ توّفـًرا مقارنة بـدور الحضانة 
األخـرى َحَسـَب إفـادات إداريـي دور الحضانـة، وقـد يرجـع ذلـك إلـى آلّيـة تمويـل هـذه الـّدور؛ فـوزارة التربيـة والتعليـم ليسـت 
مسـؤولة عـن تمويـل دور الحضانـة الموجـودة فـي مدارسـها؛ إذ توّفـر المدرسـة مسـاحة لّصفـوف دور الحضانـة الدراسـّية، 
سـات وزارة التربيـة والتعليـم الآلتـي ُيسـّجلن أطفالهـن فـي دار الحضانـة، بالتكاليـف األخـرى، مثـل  وتتكّفـل اأُلّمهـات؛ أي ُمَدرِّ

رواتـب ُمقّدمـي الّرعايـة، ومرافـق اللعـب الخارجّيـة، وتكييـف الهـواء، وغيرهـا مـن األساسـيات. 

]21[ تشـمل المهـارات الحركّيـة قـدرة الفـرد علـى اسـتخدام مجموعـة العضالت الكبيـرة التي تعمل على تنسـيق الحـركات، مثل: المشـي، والتـوازن، ورمي 
.)Esposito & Vivanti, 2013( األشـياء، والقفـز
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]22[ ُطِلـَب إلـى ُمقّدمـي الّرعايـة تقييـم مـدى موافقتهم أو عـدم موافقتهم على التصريحـات التي ُأدِلَي بها حـول دور الحضانة العامليـن بها على مقياس 
مكـّون مـن 4 نقـاط، تتـراوح بيـن: تختلـف تماًمـا، تختلـف إلـى حـّد مـا، توافـق إلـى حـّد مـا، توافـق تماًمـا، فكانـت العبـارة المتعّلقـة بالمرافـق الخارجّية هي: 

»هنـاك مرافـق خارجّية مناسـبة فـي الحضانة«.

ال ُيمكـن النظـر إلـى توّفـر المرافـق والمـوارد المادّيـة فقـط بمعـزل عـن جودتهـا؛ فيجـب أن تؤخـذ حالـة هـذه المـوارد فـي 
الُحسـبان. وعليـه، ُجِمَعـت آراء ُمقّدمـي الّرعايـة بشـأن مدى كفايـة البنية التحتّيـة والموارد الصفّيـة، فتبين أّن أكثـر من 6 من 
أصـل 10 اتفقـوا تماًمـا على أنَّ أماكن عملهم لديها مرافق كافية للّسـالمة والنظافة وأنظمة التدفئـة والتهوية. ومَع ذلك، 
فـإّن ُقرابـَة نصـف ُمقّدمـي الّرعايـة في دور الحضانـة المدرسـّية ودور الحضانة المؤسسـّية عارضـوا البيان القائـل إّن المرافق 
الخارجّيـة فـي دور الحضانـة كانـت مناسـبة  لالسـتخدام ]22[. وهـي نتيجـٌة غيـر مفاجئة بالنسـبة إلـى دور الحضانة المؤسسـّية؛ 
إذ إنَّ عديـًدا مـن دور الحضانـة موجـودة في مؤّسسـات أكبـر، مثل البنوك أو المستشـفيات، قـد ال تتوّفر فيها مسـاحة خارجّية 
مناسـبة لألطفـال؛ لـذا، وعلـى هذا النحو، فإّن معاييـر ترخيص وزارة التنميـة االجتماعّية لدور الحضانة المؤسسـّية أقّل صرامة 
 MoSD, 2008a;( فـي مـا يتعّلـق بتوفيـر المسـاحات الخارجّيـة، كمـا أنَّ المعاييـر التنظيمّيـة ال تفـرض توّفـر تلـك المسـاحات
MoSD, 2008b; MoSD 2013؛ ممّثـل وزارة التنميـة االجتماعّيـة، مقابلـة شـخصّية، بريـل/ نيسـان 2015(. وينطبـق هـذا أيضـًا 
علـى دور الحضانـة المدرسـّية )ممّثل وزارة التنمية االجتماعّية، تواصل شـخصّي، أبريل/ نيسـان 2015(. وتشـير تقارير ُمقّدمي 
الّرعايـة إلـى أنَّ المرافـق الداخلّيـة قـد تكـون أفضـل مـن المرافـق الخارجّيـة؛ إذ اّتفق أكثـر من 8 مـن أصل 10 منهـم على أنَّ 
المرافـق الداخلّيـة مناسـبة. ومـَع ذلـك، أفاَد 10 إلى ٪20 مـن ُمقّدمي الّرعايـة في دور حضانـة مختلفة بأّن التحـّدي الِمْهِنّي 
األكثـر إلحاًحـا الـذي واجهـوه يتعّلـق بظـروف البنيـة التحتّيـة والمرافـق والموارد، ويشـيُر ذلـك -بالنسـبة إلى بعـض ُمقّدمي 
الّرعايـة- إلـى أّن حالـة بيئـة العمـل الصفّيـة ضعيفـة بما يكفـي لتجـاوز تحّديـات المعّلميـن المعتادة، مثـل الّراتـب المنخفض 
وقّلـة التطويـر الِمْهِنـّي. وقـد کان ھـذا النمط موجوًدا بین تقاریر اإلدارييـن أیًضا؛ فـأکثر من ثلث إداريي دور الحضانة المدرسـّية، 

و٪18 من إداريـي دور الحضانـة المؤسسـّية أفادوا بـأّن تحّديھـم األكثـر إلحاًحـا هـو ضعف البنيـة التحتّية.
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المنهاج الدراسّي واألنشطة التعليمّية
 .)Sylva et al., 2007( ـرة يعـّد المنهـاج الدراسـّي خاصّيـة مهّمـة لجـودة برامـج الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
وباإلفـادة مـن محتويـات المنهـاج الدراسـّي واسـتراتيجيات التعليـم المناسـبة، ُيمكـن لُمقّدمـي الّرعايـة دعـم تنميـة الطفل 
رة، تبّيـن تقارير اإلداريين  )Domitrovich et al., 2009(. ومـن خـالل مسـح مؤّسسـة الملكة رانيا الوطنـّي لتنمية الطفولة الُمبكِّ
تدّنـي تطبيـق المناهـج الدراسـّية فـي دور الحضانة، مَع مالحظة وجـود أدنى مسـتويات التطبيق في دور الحضانة المدرسـّية 
)٪4 فقـط: الشـكل 4(؛ وقـد يرجـع ذلـك إلـى أّن تطبيـق المنهـاج غيـر إجبـارّي بالنسـبة إلـى دور الحضانـة )ممّثـل وزارة التنمية 
االجتماعّيـة، مقابلـة شـخصّية، أبريـل/ نيسـان 2015(. علًمـا أّن تطبيـق المنهاج الدراّسـي قد يؤّدي إلـى تكّبد تكاليـَف إضافّيٍة 

لـدور الحضانـة، من مثـل: تدريـب المعّلمين، أو توفيـر المـواّد التعليمّية.

الّشـكل 4: نسـبة دور الحضانـة التـي تطّبـق المنهـاج الدراسـّي َوفًقـا لتقاريـر 
اإلدارييـن وُمقّدمـي الّرعايـة ]23[

المنهاج الدراسي والمواّد 
التعليمّية واألنشطة

إداريون

نة
ضا

لح
ر ا

دا
ع 

نو

مقّدمو الرعاية

خاصة

مدرسية

مؤسسية

تابعة للمنظمات 
المجتمعية

نسبة مقّدمي الرعاية

٪٣٢

٪٤

٪١٨

٪١٦

٪٦٥

٪٥٩

٪٦٧

٪٧٠

]23[ اختلفـت األسـئلة الموّجهـة إلـى اإلدارييـن عـن تلـك الموّجهـة إلـى ُمقّدمـي الّرعايـة، فاحتـوى االسـتبيان الموّجـه لُمقّدمـي الّرعايـة على أسـئلة، مثل: 
»هـل تسـتخدم مناهـج محـّددة لتعليـم األطفال الذين تقـّدم إليهم الّرعايـة؟ ونعني هنـا بـ«أطفال«، جميع األطفـال الذين تقـّدم لهم الّرعايـة؟« بينما احتوى 
رة؟ ونعني بهـذا نموذًجا  االسـتبيان الموّجـه إلـى اإلدارييـن على أسـئلة، مثـل: »هل تتبع الحضانـة أّي منهاج دراسـّي معّين أو برنامـج لتعليم الطفولـة الُمبكِّ

ا«. ـا أو محليًّ ا، أو إقليميًّ رة مسـتعماًل دوليًّ لتعليـم الطفولـة الُمبكِّ

النتائج
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]24[ راجع الحاشية السابقة.

ة التقريب. ة ٪100؛ بسبب عمليَّ ت بعض النتائج اإلجماليَّ ]25[ تخطَّ

ـق فـي اإلشـكاليات األساسـّية التـي أبرزتها بيانات االسـتبيان، اجتمعت جلسـات نقاش مـَع عينات فرعَية مـن اإلداريين بعد إجراء االسـتبيان وتجميع  ]26[ للتعمُّ
النتائـج الرئيسـة. ويمكـن االّطـالع علـى مزيد من التفاصيل مـن خالل ملّف منهجّية االسـتبيان في الموقـع اإللكترونّي.

وا باسـتخداَمهم المنهاج بنسـبة أعلى من تلك التي أقرَّ بها اإلداريون )الّشـكل  وتجدر اإلشـارة إلى أنَّ ُمقّدمي الّرعاية قد أقرُّ
4(؛ وقـد يرجـع ذلـك إلـى اختـالف طريقـة سـؤال ُمقّدمـي الّرعايـة واإلدارييـن عن اسـتخدام المناهـج؛ حيـث ُسـئَل اإلدارّيون عن 
دة« ]24[. وقد يبّين  ـا إذا كانوا يسـتخدمون »مناهـج محـدَّ اسـتخدام نمـوذج »معّيـن” للمناهـج، بينمـا ُسـئَل ُمقّدمـو الّرعاية عمَّ
ذلـك التفـاوُت أيًضـا اختـالَف مفهـوم المنهـاج المقّرر بيـن اإلدارييـن وُمقّدمي الّرعايـة. على سـبيل المثال، قد يكـون ُمقّدمو 
الّرعايـة اعتـادوا اسـتخدام أجـزاء من منهـاج معّين، ولكنهم يعّدونهـا منهاجًا كاماًل )الجـدول 7(، أو قد ال يكـون اإلداريون على 

ة. درايـٍة باسـتخدام ُمقّدمي الّرعايـة أجزاًء من مناهج دراسـيَّ

ِلمنظمـات  التابعيـن  ُمقّدميهـا  مـن  و45٪  المدرسـّية،  الحضانـة  دور  فـي  الّرعايـة  ُمقّدمـي  مـن  بالمّيـة  وخمسـون  أربعـة 
وا باسـتخدام المناهج، نَفـْوا اسـتخدام دور الحضانة  ُمجتمعّيـة، و٪20 مـن ُمقّدميهـا فـي دور الحضانـة المؤّسسـّية الذيـن أقرُّ
منهاًجـا مناسـًبا لتعليـم األطفـال، وكان هنـاك تبايـن فـي أنـواع المناهـج المسـتخدمة، بمـا فـي ذلـك طريقـة مونتسـوري 
ومنهـاج المجلـس الوطنـّي لشـؤون األسـرة )National Council for Family Affairs; NCFA( ومنهـاج ريجيو إميليا، حسـب تقارير 

اإلدارييـن الذيـن أقـّروا باسـتخدام المنهـاج، ولـم ُيسـأل ُمقّدمـو الّرعايـة عـن نـوع المنهـاج الـذي يسـتخدمونه.

وكمـا هـو متوقـع نظـًرا إلـى عدم وجود المناهـج، لم ُيقّر جميـع ُمقّدمي الّرعايـة بإعداد ُخطـط المواد التـي يتعّلمها األطفال 
)الشـكل 5(. وبينمـا أقـرَّ مـا يزيـد علـى نصـف ُمقّدمـي الّرعايـة التابعيـن للقطـاع الخـاّص بإعـداد تلـك الُخطـط، فقـد أشـار ثلـث 
ُمقّدميهـا فـي دور الحضانـة المدرسـّية فقـط باسـتخدامها. وفـي الوقـت نفسـه، أقـرَّ العديـد مـن مقّدمـي الّرعايـة في دور 
الحضانـة المدرسـّية والخاّصـة خـالل مناقشـات مجموعـات التركيـز باإلفـادة مـن خبراتهـم فـي تعليم األطفـال، وأقـّر بعُضهم 
بـأّن قـراءَة الِقصـص لألطفـال تفيدهـم كثيـًرا، بينمـا أقـّر بعضهـم اآلخر أنهـم يعتنون بالطفـل فقـط وال يجرون مَعهـم الكثير 

من األنشـطة التعليمّيـة. ]26[

ةمؤسسيةمدرسيةخاصة تابعة للمنظمات المجتمعيَّ

%10%0%3%21نعم - نستخدم نموذًجا واحًدا كاماًل 

%0%6%1%5نعم - بعض العناصر من نموذج واحد

%7%12%1%7نعم -  عناصر عّدة من نماذج مختلفة

%84%82%96%68ال نسخدم

1712181731اإلجمالّي

الجدول 7: نسبة إقرار اإلداريين لتنفيذ المناهج أو أجزاء منها في منشآتهم ]25[

النتائج
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المـواد  ُخطـط  باسـتخدام  أقـّروا  الذيـن  الّرعايـة  ُمقّدمـي  نسـبة   :5 الّشـكل 
الحضانـة دار  لنـوع  َوفًقـا  التعليميـة، 

٪٣٢

٪٥٩

٪٣٥

٪٦١

تابعة للمنظماتمؤسسيةمدرسيةخاصة
 المجتمعية

نة
ضا

لح
ر ا

دو
ة 

سب
ن

نوع دار الحضانة

ـرة ذات الجـودة العاليـة تشـارك األطفـال في  توّضـح األبحـاث الدولّيـة أّن برامـج الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
ـه مْسـح مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنـّي  ـا ))Sylva et al., 2007; p.50؛ لـذا، فقـد وجَّ ـزة إدراكيًّ سـة والمحفِّ األنشـطة المحمِّ
ـرة أسـئلة لُمقّدمـي الّرعاية عن األنشـطة التعليمّية التي يمارسـونها مـَع األطفال )الشـكل 6(، فأقّر  لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
معظـم مقّدمـي الرعايـة، الذيـن يتعاملـون مـَع أطفـال بيـن ثـالث إلـى خمـس سـنوات، بتعليمهـم أسـماء األشـكال واأللـوان 
والّرقـص علـى الموسـيقى واللعـب مـَع األطفـال اآلخرين، وأقّر أكثر مـن 8 من أصل 10 مـن العاملين فـي دور الحضانة التابعة 
للمنظمـات المجتمعّيـة وللقطـاع الخـاّص بتعليـم األطفـال أسـماء األلـوان واألشـكال، بينمـا أقـرَّ ٪80 مـن الذيـن يعملون في 
دور الحضانـة المدرسـّية بتعليـم األطفـال أسـماء األلـوان، كمـا أقـرَّ أكثـر مـن 7 مـن أصـل 10 مـن العامليـن فـي دور الحضانـة 
الخاّصـة والمدرسـّية والمؤّسسـّية بتعليـم األطفـال كيفّيـة إدراك مشـاعرهم ومشـاعر اآلخريـن، بينمـا أقـرَّ عـدد أقـّل بتعليـم 

األطفـال مهـارات، مثـل: اّتبـاع التعليمـات، أو العمـل علـى نحٍو مسـتقّل.

سـونها )الشـكل 6(، فأقـرَّ أكثر مـن 8 من  كمـا ُسـئل ُمقّدمـو الّرعايـة عـن مهـارات مـا قبـل تعّلـم القـراءة والكتاtبـة التـي ُيَدرِّ
أصـل 10 مـن الذيـن يتعاملـون مـَع أطفـال بيـن ثـالث إلـى خمـس سـنوات بتعليـم األطفـال الحـروف األبجدّية؛ بينمـا أقـرَّ ُقرابُة 
نصـف العامليـن فـي دور الحضانـة المدرسـّية والمنظمات المجتمعّيـة )التي تتعامل مـَع الفئة العمرّية نفِسـها( بعدم تعليم 
تلـك األساسـيات. ومـن أقـّل المهـارات التي أشـار مقّدمـو الّرعاية بتعليمهـا مهارة “قـراءة العديد مـن الكلمـات”؛ إذ أقرَّ نحَو 
ثلـث ُمقّدميهـا التابعيـن للمنظمـات المجتمعّيـة، و٪42 مـن ُمقّدميهـا فـي دور الحضانـة المدرسـّية، و٪57 مـن ُمقّدميهـا 

التابعيـن للقطـاع الخـاّص بتعليم هـذه المهارة.

النتائج
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َسـة فـي دور الحضانة التـي ُتقـّدم الّرعاية لألطفال  الّشـكل 6: المهـارات الُمَدرَّ
بيـن ثـالث إلـى خمـس سـنوات، َوفًقـا لتقارير ُمقّدمـي الّرعاية، َحَسـَب نـوع دور 

]27[ الحضانة 

 ،)The Early Care and Education Provider Survey( 27[ اقتبست هذه األسئلة من استبيان ُمقّدمي الّرعاية في مرحلة التعليم والرعاية للطفولة الُمبّكرة[
َهت إلى ُمقّدمي الّرعاية الذين يتعاملون مَع األطفال بين ثالث إلى خمس سنوات. ثّم ُوجِّ

https://www.researchconnections.org/childcare/resources/3304?classifCode=11&paging.
.startRow=1&publicationYear=2002&recency=TWOYEAR&author=Groark%252C+Christina+J

خاصة

مدرسية

مؤسسية

تابعة للمنظمات
 المجتمعية

٪٩٢
٪٨١

٪٧١
٪٨٨

٪٨٩
٪٧٣

٪٧١
٪٨٨

٪٨٨
٪٧٨

٪٧١
٪٧٧

٪٩١
٪٨٨

٪٨٨

٪٨٦
٪٧٥

٪٧١
٪٥٣

٪٧٦
٪٥٤

٪٧١
٪٤٧

٪٨٢
٪٥٨

٪٧١

٪٨٩
٪٧٣

٪٥٩
٪٧١

٪٨٥
٪٥٦

٪٧١
٪٥٣

٪٤٢
٪٥٧

٪٧١
٪٢٩

٪٥٩

٪٧١

أسماء األلوان

الحركة مع الموسيقى
(الرقص، التنقل، القفز)  

العد حتى عشرة

اتباع التعليمات

التعرف على المشاعر ( الذات واألخرين) 

التعرف على عديد من حروف األبجدية

قراءة العديد من الكلمات

العمل بشكل مستقل

اللعب مع األطفال األخرين

أسماء األشكال

نسبة مقّدمي الرعاية

ت
طا

شا
الن
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https://www.researchconnections.org/childcare/resources/3304?classifCode=11&paging.startRow=1&publicationYear=2002&recency=TWOYEAR&author=Groark%252C+Christina+J.
https://www.researchconnections.org/childcare/resources/3304?classifCode=11&paging.startRow=1&publicationYear=2002&recency=TWOYEAR&author=Groark%252C+Christina+J.
https://www.researchconnections.org/childcare/resources/3304?classifCode=11&paging.startRow=1&publicationYear=2002&recency=TWOYEAR&author=Groark%252C+Christina+J.
https://www.researchconnections.org/childcare/resources/3304?classifCode=11&paging.startRow=1&publicationYear=2002&recency=TWOYEAR&author=Groark%252C+Christina+J.
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المواّد التعليمّية
ـا فـي تنميـة المهـارات اللغوّيـة والّذهنّيـة والبدنّيـة والعاطفّيـة واالجتماعّيـة لـدى  ُيَعـدُّ توفيـُر المـوارِد التعليمّيـة مهمًّ
األطفـال)Biddle et al., 2015(. فمثـاًل، يتعـّرُف الطفـُل األحـرَف والكلمـاِت عندمـا يسـتخدم مـوارَد تعليمّيـًة تتضّمـن أحرًفـا 
ـح إطـار مرحلة التأسـيس للّسـنوات اأُلولـى )The Early Years’ Foundational Framework( أنَّ البيئة المناسـبة  وكلمـات.  ويوضِّ
 )Moylett & Stewart, 2012(  ]28[ ـن الموارد التي ُيمكنها السـماح لهـم بتنمية مهـارات عديـدة لتمكيـن صغـار األطفـال تتضمَّ
مـى لتشـجيع األطفـال على االسـتماع والتفاعل، فضاًل عن تشـجيعهم على المشـاركة  .  فمثـاًل، ُيمكـن اسـتخدام الدعائـم والدُّ
ًزا ِلصغار األطفال ومشـّجًعا  دة بـاألزرار أو ألعاب الّصلصـال محفِّ فـي اللعـب التخيلـي. إضافـة إلى ذلـك، ُيَعدُّ توفير األلعـاب المزوَّ
أياهـم علـى التعامـل مـَع المـواّد واسـتخدامها بأيديهـم )Moylett & Stewart, 2012(. ويميـل األطفال في البرامـج المتمّيزة 
 ،)Sylva et al., 2007( ذات الجـودة العاليـة إلـى قضـاء وقـت أطـول فـي تنفيـذ األنشـطة، مثـل المسـرحيات الدرامّيـة أو الفـّن
دت  مـى/ األلعـاب الخفيفـة أو المعـّدات الفنّيـة(؛ لـذا، حـدَّ وقـد تتطّلـب هـذه األنشـطة مـوادَّ تعليمّيـًة معّينـة )الدعائـم أو الدُّ
وزارة التنميـة االجتماعّيـة مواصفـاٍت لأللعـاب والمـواّد التـي يجـب توفيرها فـي دور الحضانة، وتفـرض المعايير توفيـر المواّد 
ـا، والمناسـبة َحَسـَب العمـر، واآلمنـة والمختلفـة، بمـا فـي ذلـك المكّعبـات واآلالت الموسـيقّية والمعـّدات  القّيمـة تعليميًّ

والكتب. الفنّيـة 

مـى الخفيفـة والمكّعبات التي تتماشـى مَع بعض  بينمـا أشـار 7 مـن أصـل 10 مـن إدارّيـي دور الحضانة إلى توّفـر األلعاب/ الدُّ
المعاييـر المحـّددة مـن وزارة التنميـة االجتماعّيـة الخّاصـة بتوفيـر المـواد التعليمّيـة؛ فقد ذكَرت نسـبة أكبر مـن اإلداريين أّن 
دور الحضانـة العامليـن بهـا ال توّفـر كتًبـا، وذكـر ٪38 مـن اإلدارييـن العامليـن فـي دور حضانـة مدرسـّية أّن الكتـب تتوّفـر فـي 
منشـآتهم )الشـكل 7(. فضـاًل عـن ذلـك، فإّن كمّيـة هذه المـوارد وحالتها أمر مهـّم أيًضا، فبينما أقـرَّ معظم ُمقّدمـي الّرعاية 
بتوّفـر المـواّد التعليمّيـة المناسـبة، فقـد أقـرَّ ُقرابـة نصـف العامليـن منهـم فـي دور الحضانة المدرسـّية بـأّن كمّيـة المواّد 

التعليمّيـة واإلرشـادّية وجودتهـا كانتا غير مناسـبتين.

]28[ إطاُر مرحلة التأسيس للّسنوات األولى )The Early Years’ Foundational Framework(  إطاٌر قانونٌي يضع معاييَر تعليمّيًة وتنموّية لألطفال من الوالدة 
./https://www.foundationyears.org.uk/eyfs-statutory-framework :حتى ِسنِّ الخامسة

النتائج

https://www.foundationyears.org.uk/eyfs-statutory-framework/.
https://www.foundationyears.org.uk/eyfs-statutory-framework/.


27

ـة فـي دور الحضانـة، َوفًقـا لتقرير  الّشـكل 7: توّفـر المـوارد والمـواّد التعليميَّ
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أشـاَر تقريًبـا جميـع اإلدارييـن فـي ُدور الحضانـة المختلفـة جميِعها إلـى وجود تلفاز فـي الّصف )الشـكل 7(، كما أشـار ُمقّدمو 
ا، وأشـار ٪25 منهم بمشـاهدته مَع األطفـال بمعّدل  الّرعايـة إلـى أّنهـم يشـاهدون التلفـاز مـَع األطفال بمعّدل سـاعتين يوميًّ
ـا. وتعـّد تلـك النتائـج ُمقلقـة؛ فطبًقـا لتوصيـات األكاديمّيـة األمريكّيـة لطـّب األطفـال  مـا بيـن ثـالث إلـى خمـس سـاعات يوميًّ
ـا لألطفال من عمر  )American Academy of Pediatrics; AAP( يجـب أن تقتصـر مـّدة التعـّرض للشاشـات إلى سـاعة واحدة يوميًّ
 American Academy( سـنتين إلـى خمـس سـنوات، بينمـا يجب أن يتجّنـب األطفال األقلُّ من سـنة ونصـف مشـاهدة الشاشـات
of Pediatrics, 2016(. وبالّرغـم مـن ذلـك، يوجـد بعض األبحاث التي تقول إنَّ اسـتخدام التكنولوجيا يسـاعد علـى تطوير التعليم 
 National Association for the Education of Young Children & the Fred( لـدى األطفـال عنـد اسـتخدامها علـى نحـٍو مناسـب
 Canadian( فقـد ذكـرت الجمعّيـة الكندّيـة لطـّب األطفـال ،)Rogers Center for Early Learning and Children’s Media, 2012
Pediatric Society; CPS( أنَّ إفـراط األطفـال فـي مشـاهدة التلفـاز ُيمكـن أن يـؤّدي إلـى آثـار ُمِضـّرة؛ مـن شـأنها التأثيـر سـلًبا 
فـي تعّلمهـم وصحتهـم )Ford-Jones & Nieman, 2003(. كمـا أّن قضـاء وقـت أطـول أمـام التلفاز قـد يعني توفيـَر وقت أقّل 

ة للمشـاركة فـي األنشـطة األخـرى، وُيمكن أن ترّكـز البحوث المسـتقبليَّ

علـى عـدد السـاعات التي ُتسـتغل في ممارسـة األنشـطة التعليمّية المختلفة أو اسـتخدام المـواّد التعليمّيـة المختلفة في 
دور الحضانـة فـي األردّن؛ حيـث وجـدت البحـوث العالمّيـة أنَّ األطفـال الموجوديـن فـي البرامـج التعليميـة ذات الجـودة األعلى 
يقضـون وقًتـا أطـوَل في ممارسـة أنشـطة التلويـن أو اللعـب بالمكّعبات أو الّرسـم مقارنـًة بأقرانهم الموجودين فـي البرامج 

.)Howes & Smith, 1995( التعليميـة األقّل جـودة
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مؤّهالت ُمقّدمي الّرعاية ودوافعهم
تعتمـد فوائـد االلتحـاق فـي مرحلـة مـا قبـل االبتدائّيـة علـى جـودة البيئـة المتوّفـرة، بما فيهـا مـن مؤّهـالت ُمقّدمـي الّرعاية 
وتدريبهم )Yoshikawa & Kabay, 2015; National Institute of Child Health and Human Development, 2006(. وفي هذا الّسياق، 
فـإّن األبحـاث الدولّيـة تؤّشـر على وجـود عالقة بيـن مؤّهالت ُمقّدمـي الّرعاية وجـودة خدمـات الّرعاية والتعليـم لمرحلة الطفولة 
ق ُمقّدمـو الّرعايـة الحاصلـون علـى مؤّهـالت ُعليـا فـي  ـرة )Manning, Garvis, Fleming & Wong, 2017(. وفـي األردّن، تفـوَّ الُمبكِّ
 .)Abu Taleb, 2013( ـة ة أكثـَر فعاليَّ رة على نظرائهم في اسـتخدام منهجّيـات تنمويَّ تخّصصـات التعليـم أو تعليـم الطفولـة الُمبكِّ
وتوّضـح معاييـر وزارة التنميـة االجتماعّية الخاّصة بتعيين فريق العمل لدى دور الحضانة أّنه ُيشـترط حصول ُمقّدمي الّرعاية على 
رة،  ُتُه عامـان في مجال معنـي بالّرعاية والتعليم فـي مرحلة الطفولـة الُمبكِّ دبلـوم/ كلّيـة مجتمـع مـا بعـد المرحلة الثانوّيـة ُمدَّ
ُتها عامـان فـي أّي مجـال ذي ِصلـة )MoSD 2008a; MoSD 2008b; MoSD, 2013(. وقد أظهر  أو شـهادة التوجيهـي مـَع خبـرة ُمدَّ
رة أنَّ غالبّية ُمقّدمي الّرعاية لدى دور الحضانة حاصلون على دبلوم  مسـح مؤّسسـة الملكة رانيا الوطنّي لتنمية الطفولة الُمبكِّ
ُتـُه عامـان أو أقّل )الشـكل 8(. علًما أّن نسـبة كبيرة من ُمقّدمـي الّرعاية فـي دور الحضانة المختلفة  مـا بعـد المرحلـة الثانوّيـة ُمدَّ
أشـاروا إلـى حصولهـم علـى مسـتويات تعليـم أقـّل من التوجيهـي، ولم ُيِشـر كثيـٌر من ُمقّدمـي الّرعايـة الحاصلين على شـهادة 
التوجيهـي أو أقـّل بخبرتهـم الالزمـة التـي تتماشـى مـَع معاييـر وزارة التنميـة االجتماعّيـة الخاّصة بمؤّهـالت ُمقّدمـي الّرعاية. 
وبنـاًء علـى تقاريـر ُمقّدمـي الّرعاية، فقد كان ٪38 من المشـاركين منهم في المسـح غيـر مؤّهلين طبًقا لمعاييـر وزارة التنمية 
ُتها عامـان، وبصرف النظر عن  هـم لم يحصلوا علـى درجات تعليمّية ما بعد الثانوّيـة أو التوجيهي مع خبرة ُمدَّ االجتماعّيـة؛ حيـث إنَّ
ذلـك، أقـرَّ ٪3-2  مـن اإلدارييـن فـي دور الحضانة المدرسـّية والمنظمـات الُمجتمعّية والقطاع الخـاّص بتلّقيهم إنـذاراٍت تنظيمّيًة 

نتيجـة لمؤّهـالت ُمقّدمـي الّرعاية غير المناسـبة َوفًقا لمعاييـر وزارة التنمية االجتماعية.

الّشـكل 8: أعلى مسـتوى في التعليم لدى ُمقّدمي الّرعاية في دور الحضانة، 
َحَسَب نوع دار الحضانة
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ـه مـن المهـّم بحـث تخّصصـات ُمقّدمـي الّرعايـة الحاصليـن علـى شـهادات مـا بعـد المرحلـة الثانوّيـة لمعرفـة مـدى  كمـا أنَّ
مالَءمـة تخّصصاتهـم لعملهـم )الجـدول 8(. وتشـيُر البحـوث إلـى أّن باسـتطاعة ُمقّدمـي الّرعايـة ذوي المعرفـة المتخّصصـة 
 Fukkink &( رة تحسـيُن مهاراتهم وومعارفهـم وكفاءاتهم ومعتقداتهـم فـي الّرعايـة والتعليـم في مرحلة الطفولـة الُمبكِّ
 Abu( ة مـَع األطفال ًة أكثـَر فعاليَّ Lont, 2007(، وأّن بإمكانهـم أن يقضـوا المزيـد مـن الوقـت وهـم يمارسـون منهجّيـاٍت تنمويَّ

 .)Taleb, 2013

وقـد أشـاَر نصـف ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانـة الخاّصـة والمدرسـّية والمؤسسـية إلـى إتمامهـم الدرجـات العلمّيـة 
المعنّيـة بالتعليـم مـا بعـد المرحلـة الثانوّيـة، فحصـل ُقرابـة ثلـث ُمقّدمي الّرعايـة التابعيـن للمنظمـات الُمجتمعّيـة والقطاع 
رة،  الخـاّص والمؤّسسـّية و٪20 مـن ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانة المدرسـّية علـى تخّصصات فـي تعليم الطفولـة الُمبكِّ
وشـملت المجـاالت األخـرى المعنّيـة بالتعليـم: تربيـَة األطفـال، والتعليـم المدرسـي، وعلـم النفس التربـوي، والتربيـة الخاّصة.

وا بإتمامهـم الدرجـات العلمّية  الجـدول 8: توزيـع ُمقّدمـي الّرعايـة الذيـن أقـرُّ
المعنّيـة بالتعليـم مـا بعـَد المرحلـة الثانوّيـة، َوفًقـا لنـوع دار الحضانة ]29[

ةمؤّسسّيةمدرسّيةخاّصة تابعة ِلمنظمات ُمجتمعيَّ
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مـن بيـن ُمقّدمـي الّرعايـة الذيـن درسـوا التعليـم بدرجـة مـا بعـد المرحلـة الثانوّيـة، أقـرَّ أكثـر مـن 4 مـن أصـل 10 مّمـن هـم 
فـي دور الحضانـة المدرسـّية، وُقرابـة 6 مـن أصـل 10 مـن التابعيـن للقطـاع الخـاّص بـأنَّ السـبب وراء اختيـار مجـاالت دراسـّية 
معنّيـة بالتعليـم يرجـع إلـى تحصيلهم فـي امتحان التوجيهـي، وهذا النمط مشـابه لذلك لـدى معّلمي المرحلتين األساسـّية 
والثانوّيـة فـي المـدارس الحكومّيـة فـي األردّن؛ ففـي عـام 2014، أقـرَّ ٪30 مـن معّلمـي المـدارس الحكومّيـة بـأنَّ سـبب 
 Qarout, Pylvainen, Dahdah( اختيارهـم للتعليـم مجااًل للدراسـة الجامعّية يعود إلى تحصيلهم األكاديمي الثانوي والجامعـي
Palmer, 2015 &(. وُيَعـد ذلـك غيـر مفاجـئ؛ حيـث تعتمـد اختيـارات الّطلبـة للدراسـة الجامعّيـة فـي األردّن علـى تحصيلهـم 
صـات مثـل التعليـم فـي المرحلـة الجامعّيـة متطلبـات التحـاق أقـّل مـن تلـك الخاّصـة بالطـّب  فـي التوجيهـي، وتشـترط تخصُّ
أو الهندسـة )Higher Education Council, 2015(. أّمـا الدوافـع األخـرى لاللتحـاق بتخّصصـات تربوّيـة مـا بعـَد المرحلـة الثانوّيـة 
فتشـمل الّرغبـة اإليجابّيـة للعمـل فـي المهنـة؛ إذ أشـار أكثـر مـن 4 مـن أصـل 10 مـن ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانـة 

المدرسـّية إلـى أّن هـذا الدافـع ُيعـّد أحـُد العوامـل الرئيسـة للتخّصـص فـي هـذا المجـال التربـوي.

فرص تدريب ُمقّدمي الّرعاية
 Sylva,( ـرة بـون جّيـًدا مؤّشـًرا دااًل علـى جـودة البرامـج التعليمّيـة فـي مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ يعـّد ُمقّدمـو الّرعايـة المدرَّ
Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, & Taggart, 2004(. ولكـن، يجـب أن يتـدّرب ُمقّدمـو الّرعايـة تدريًبـا متخّصًصـا من أجل 
تحسـين اسـتراتيجياتهم التعليمّيـة )Mitter & Putcha, 2018( ولتعليـم األطفال وتنميتهـم )Fukkink & Lont, 2007(. وحيث إّن 
ُمقّدمـي الّرعايـة يأتـون مـن خلفيـات تعليمّية متفاوتـة، فإّن التدريب يعـرُض فرًصا لتزويدهـم بالمهارات المختلفـة والمعارف 

 .)Mitter & Putcha, 2018( المتنّوعـة
لّمـا كان غالبّيـة ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانـة فـي األردّن غيـر متخّصصيـَن فـي مجـاالت معنّيـة بالّرعايـة والتعليـم في 
ـرة فـي مرحلـة مـا بعـَد الثانوّيـة، فمـن المهـّم إجـراء البحث عـن فـرص التدريب التـي يتلّقونهـا، وقد  مرحلـة الطفولـة الُمبكِّ
أشـار مـا يزيـد علـى ٪60 منهـم فـي جميـع أنـواع دور الحضانـة إلـى عـدم حصولهم علـى أّي تدريـب ما قبـل الخدمة )الشـكل 
ـرة. وتفاوتت  ا بالطفولـة الُمبكِّ 9(، بينمـا أشـار مـا يقـّل عـن ثلـث الذين تلقـوا تدريَب مـا قبل الخدمـة إلـى أّن التدريـب كان معنيًّ
جهـات تنفيـذ التدريـب على نطاق واسـع؛ إذ شـملت أربـاب العمل السـابقين والحاليين لُمقّدمـي الّرعاية والمراكـز المتخّصصة 
 Young Women’s( وجمعّية الّشـاّبات المسـيحّية )Jordan River Foundation; JRF( ومنظمة اليونيسـيف ومؤّسسـة نهر األردّن

Christian Association; YWCA( ووزارة التنميـة االجتماعّيـة ومستشـفى القواسـمي وإدارة الدفـاع المدنـّي والجامعـات. 
وقـد وجـدت األبحـاث أنَّ الـدورات التدريبّية في موقـع العمل والـدورات ذات التعليم التطبيقي التي تمزج بيـن تعليم المهارات 
 Ginsburg et al., 2012;( النظريـة والعملّيـة تعـّد أكثـَر فاعلّيـة مـن التدريبات التـي تتّم من خـالل محاضـرات أو حلقـات نقاشـّية
Feiman-Nemser, 2008; Hammerness et al., 2005(. وفـي هـذا الّصـدد، أقـرَّ ربـع ُمقّدمـي الّرعايـة التابعيـن للقطـاع الخاّص، 
وثلـث ُمقّدميهـا فـي دور الحضانـة المدرسـّية، و٪14 مّمـن هم فـي دور الحضانة المؤّسسـية، و٪46 من التابعيـن للمنظمات 
الُمجتمعّيـة الذيـن تلّقـوا التدريبـات بـأنَّ هـذه التدريبـات كانـت علـى شـكل محاضـراٍت أو حلقـاٍت نقاشـّيًة  فقـط، كما أقـرَّ ثلث 
ُمقّدمـي الّرعاية في دور الحضانة المدرسـّية والمؤسسـية و٪44 مـن ُمقّدميها التابعين للقطاع الخـاّص و٪10 من ُمقّدميها 
التابعيـن للمنظمـات الُمجتمعّيـة بتلقـي التدريبـات في مـكان العمل، بينما أقـرَّ العدد المتبّقي مـن ُمقّدمـي الّرعاية بتلّقي 
مزيـج مـن التدريبـات داخـل مـكان العمـل وتلـك التـي ُأجريت من خـالل محاضـرات/ حلقـات نقاشـّية )نحو ثلـث ُمقّدمـي الّرعاية 
فـي دور الحضانـة المدرسـّية والقطـاع الخـاّص، و٪46 مـن ُمقّدميهـا التابعيـن للمنظمـات الُمجتمعّيـة، و٪57 مـن ُمقّدميهـا 

فـي دور الحضانة المؤّسسـّية(. 
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الّشـكل 9: تقريـر ُمقّدمـي الّرعايـة عـن التدريـب الـذي تلّقوه ما قبـل الخدمة، 
َوفًقـا لنـوع دار الحضانة ]30[

نة
ضا

لح
ر ا

دا
ع 

نو

نسبة مقّدمي الرعاية

مدرسية

مؤسسية

تابعة للمنظمات
 المجتمعية

خاصة

دون تدريبتدريب عام للمعلميننوع أخر من التدريبتدريب متعلق بالطفولة المبكرة

٪٢١

٪٨

٪٢٩

٪٦٥٪١٠٪٢٣ ٪٣

٪٥٩ ٪٦ ٪٦

٪٦٣

٪٨٨

٪٨

٪٢ ٪٢

٪٩

إضافـًة إلـى تدريـب مـا قبـل الخدمـة، يكـون التطويـر المهنـي المسـتمر لُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانـة عامـاًل رئيًسـا 
 Singapore Ministry of Social and( لـه تأثيـٌر ملحـوظ فـي جـودة العملّيـة التعليمّيـة وتجـارب التعّلـم التـي يتلّقاهـا األطفـال
Family Development, 2012(. وقـد أظهـرت إجابـات ُمقّدمـي الّرعايـة علـى االسـتبيانات أنَّ فـرص التدريـب مـا بعـد الخدمـة 
كانـت نـادرة فـي األردّن )الشـكل 10(؛ إذ أشـار 9 مـن أصـل 10 مـن ُمقّدمـي الّرعاية فـي دور الحضانـة المدرسـّية والخاّصة إلى 
أنهـم لـم يتلّقـوا أّي تدريـب مـا بعـد الخدمة علـى مدار العاميـن الماضيين، فـي حين ُأتيـَح لُمقّدمـي الّرعاية فـي دور الحضانة 
المؤّسسـّية أو التابعـة لمنظمـات ُمجتمعّيةتلّقـي تدريـب مـا بعـد الخدمـة؛ فقـد أشـار تقريًبـا 7 مـن أصـل 10 مـن ُمقّدمـي 
الّرعايـة إلـى عـدم تلّقيهـم أّي تدريـب ِلمـا بعـد الخدمـة علـى مـدار العاميـن الماضييـن، كمـا كانـت معـّدالت التدريـب مـا بعد 
الخدمـة بيـن ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانـة أقـلَّ بكثيـر مـن معـدالت التدريـب لمعّلمـي المـدارس الثانوّيـة الحكومّيـة 
فـي األردّن؛ حيـث إنَّ ُقرابـة نصـف معّلمـي المـدارس العاّمـة أشـاروا إلـى تلّقيهـم تدريَب مـا بعد الخدمـة على مـدار العامين 

.)Qarout et al., 2015( الماضييـن

ة التقريب. ة ٪100؛ بسبب عمليَّ ت بعض النتائج اإلجماليَّ ]30[ تخطَّ
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الّشـكل 10: ُمقّدمـو الّرعايـة الذيـن أقـّروا بإتمـام تدريـب مـا بعـد الخدمة في 
العاميـن الماضييـن، َوفًقـا لنـوع ُمقـّدم الّرعاية

أقـرَّ العديـد مـن ُمقّدمـي الّرعايـة بحاجتهـم إلى اكتسـاب مزيد من المهـارات؛ فقد اتفق أو أّيد بشـدة أكثر مـن 5 من أصل 10 
مـن ُمقّدمـي الّرعايـة -بغـّض النظـر عن نـوع دور الحضانـة- مَع البيـان الذي ُيفيد »مـا زال أمامـي الكثير ألتعّلمه عـن األطفال 
ـة ُمقّدمي الّرعايـة إلى رغبتهم  ـا تتمتـع بمهاراٍت عاليـًة” )الجدول 9(؛ فقد أشـارت غالبيَّ والتعليـم قبـل أن أعتبـر نفسـي ِمْهِنيًّ
فـي أن تتوّفـر لهـم المزيـد مـن الفـرص التدريبّيـة، ومـَع ذلـك، فقـد أشـار أغلبهـم إلـى أّن هـذا األمـر ليـس ذا أولوّيـة كبـرى. 
وقـد هـدف المسـح أيًضـا إلـى معرفـة تصـّورات ُمقّدمـي الّرعايـة بخصـوص جـودة التدريبـات المتوّفرة؛ إذ  أشـار أكثـر من ثلث 

ـة ال تتعلق بمهّماتهـم اليومّية. ُمقّدمـي الّرعايـة إلـى أنَّ التدريبـات االعتياديَّ

لم يتلق تدريب ما بعد الخدمةتلقى تدريب ما بعد الخدمة

مقّدمي رعاية تابعين للمنظمات المجتممعيةمقّدمي رعاية في دور حضانة مدرسية

مقّدمي رعاية في دور حضانة مؤسسية مقّدمي رعاية تابعين للقطاع الخاص

٪٢٩

٪٢٩

٪٧١

٪٧١

٪٨٨

٪٩٥

٪٥

٪١٢
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ةمؤسسيةمدرسيةخاصة  تابعة للمنظمات المجتمعيَّ

%90%88%84%96تحسين مهاراتي كمرّبية هي أولوّية بالنسبة إلّي.

الدورات التدريبّية عادًة تغّطي معلوماٍت لدّي علم ُمسبق بها، 
وبالتالي هي مضيعة للوقت.

36%44%53%39%

%94%94%97%96أنا واثقة من قدراتي كمرّبية لألطفال.

%58%53%52%45التدريب الِمْهِنيُّ اإلضافيُّ ليس من أولوّياتي.

%74%65%71%83أتمّنى وجود فرص تدريبّية متاحة لي في ما يخّص رعاية االطفال.

ما زال أمامي الكثير ألتعّلمه عن األطفال والتعليم قبل أن أعتبر 
ا تتمتع بمهاراٍت عاليًة. نفسي ِمْهِنيًّ

77%67%53%61%

%26%35%45%26ال أحّب حضور ورشات العمل التدريبّية؛ ألنها جميَعها ُمتشابهة.

%36%41%42%38التدريب لمعظم المرّبيين ال يمّت بِصلة بمسؤولياتي اليومّية.

التدريب هو مضيعٌة للوقت في حال يفتقَر المدّرب الخبرة كمرّبية 
لحضانة.

36%44%41%55%

أنا أبقى بانتظام على اطالع على أحدث التطّورات في ما يخّص 
رة. مجال الطفولة الُمبكِّ

86%76%76%77%

%55%59%61%78أوّد أن أسّجل في تدريب/ دورات على اإلنترنت في حال وجودها.

1712181731اإلجمالّي

الّرعايـة مـَع بيانـات تتعّلـق بتطويـر مسـتواهم  9: اتفـاق ُمقّدمـي  الجـدول 
]31[ لنـوع دار الحضانـة  َوفًقـا  الِمْهِنـّي، 

وعلـى الّرغـم مـن افتقـار ُمقّدمـي الّرعايـة إلـى المؤهـالت العلميـة والتدريـب الالزميـن قبـل الخدمـة فـي التعليـم ورعايـة 
األطفـال، فـإّن ُقرابـة نصف المسـؤولين اإلدارييـن في دور الحضانة أشـاروا إلى أنَّ ُمقّدمـي الّرعاية العاملين فـي دور الحضانة 
التابعـة لهـم ال يحتاجـون إلـى تدريـب إضافـي ألجـل تطويـر كفاءاتهـم، ومـن بيـن المسـؤولين اإلدارييـن الذيـن أشـاروا إلـى أنَّ 
ُمقّدمـي الّرعايـة كانـوا بحاجـٍة إلـى التدريـب، أشـار أكثُر مـن ٪55 منهم إلـى أنَّ التدريـب يجـب أن يرّكزعلى جوانـب البيداغوجيا 
والتدريـس. وتشـير هـذه النتائـج إلـى أهميـة نشـر المزيـد مـن الوعـي بيـن اإلدارييـن ودور الحضانـة حـول الحاجة إلـى التطوير 

الِمْهِنـّي المسـتمّر لُمقّدمـي الّرعايـة العامليـن فـي دور الحضانة.

تصّورات ُمقّدمي الّرعاية ومعتقداتهم
رة دلياًل علـى أهمّية تقديم فـرص التدريب والتطويـر الِمْهِنّي  م مسـح مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّي لتنمية الطفولـة الُمبكِّ قـدَّ
إلـى ُمقّدمـي الّرعايـة في األردّن؛ فهذه الفرص التي أشـار إليها ُمقّدمو الّرعاية ليسـت مطلوبة من أجل تحسـين مهاراتهم فقط، 
بل لتحسـين معتقداتهم حول ممارسـات التعليم وتأديب األطفال أيًضا، فقد ضّم اسـتبيان ُمقّدمي الّرعاية أسـئلة محّددة بخصوص 
تصّوراتهـم بشـأن ممارسـات التعليـم في المراحـل الُمبّكرة ودورهـا، والمثير لالهتمام هـو أنَّ أكثر من 7 من أصـل 10 من ُمقّدمي 
َتُهْم تتمّثل في تقديم الّرعاية لألطفال وليس التعليم ]32[. وتتوافق  الّرعاية العاملين في جميع أنواع  دور الحضانة اعتقدوا أنَّ َمَهمَّ

 Early Head Start Questionnaire for Child Care( 31[ اقتبست العديد من هذه األسئلة من استبيان البدء الُمبّكر لُمقّدمي رعاية الطفل في المراكز[
)Providers in Centers

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/child care providers in centers.pdf

]32[ ُطِلَب من ُمقّدمي الّرعاية تقييم العبارة اآلتية: »وظيفتي الرئيسة كمربّية حضانة هي توفير الّرعاية لألطفال وليس التعليم« على مقياس من أربعة 
نقاط، بين: »تختلف تماًما« و«توافق تماًما«. ٪73 من ُمقّدمي الّرعاية في دور الحضانة الخاّصة، و٪85 من ُمقّدميها في دور الحضانة المدرسّية، و٪82 من 

ُمقّدميها في دور الحضانة التابعة للمنظمات الُمجتمعّية اختاروا »توافق إلى حّد ما« أو »توافق تماّما«.
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]33[ اقتبست هذه األسئلة من االستبيان االستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات )Multiple Indicator Cluster Survey(، الذي أعّدته منظمة 
http://mics.unicef.org اليونيسيف؛ راجع

هذه النتائج مَع قّلة تنفيذ األنشـطة التعليمّية، األمر الذي أشـار إليه ُمقّدمو الّرعاية )الشـكل 6(، والّدور الّطاغي الذي يؤّديه التلفاز 
لُمقّدمـي الّرعايـة كاّفـة، وقـد ُيشـير هـذا األمر إلـى أنَّ عديـًدا من األطفـال في دور الحضانـة ال يتلّقـون الَكمَّ الكافي من األنشـطة 

التعليمّية والفرص الالزمة لتحفيز تطّورهـم اإلدراكي.

وقد ُطِرَح المزيُد من األسـئلة التي تهدف إلى استكشـاف اتجهات ُمقّدمي الّرعاية  حول البيداغوجيا التي يّتبعونها في الّسـنوات 
ـرة، وأظهـرت األبحـاث أنَّ األطفـال الذين يشـاركون في اللعب يحققـون نتائَج أفضَل على مسـتوى التطـّور واإلدراك من أولئك  الُمبكِّ
الذيـن ال يشـاركون )Miller & Almon, 2009(. َوَوفًقـا لألكاديمّيـة األمريكّيـة لطـّب األطفال، فإنَّ اللعب عنصر أساسـّي لتطّور األطفال؛ 
حيـث يُحّفـز ِحـسَّ األطفـال اإلبداعـيَّ وينّمـي خيالهـم ويزيـد براعتهـم َوُينّشـط قدراتهـم اإلدراكّية ويعمـل على تطّورهـم الذهني 
ِعـِب أيًضـا أن ُيتيح لألطفال تنمية إمكاناتهم وِمن َثّم تزيد ثقتهـم بأنفسـهم )Ginsburg, 2007(، وبينما اّتفق  والعاطفـي. وُيمكـن ِللَّ
أكثـر مـن 8 مـن أصـل 10 من ُمقّدمي الّرعايـة على أنَّ »االستكشـاف واللعب مهّمان لكيفّية تعّلـم األطفال اللغة والرياضيـات”، إاّل 
أنَّ نصـف العامليـن فـي دور الحضانة أشـاروا إلى اعتقادهـم أّن األطفال يتعّلمون أفضَل من خالل  تعليمات مباشـرة وليس من خالل 
األنشـطة، ومن َثّم فإنه يجب إجراء مزيد من األبحاث -التي تشـمل مراقبة الصفوف- لرصد مدى انتشـار مثل هذه المعتقدات في 
بيداغوجيـا المعّلميـن مـن أجـل التوّصل إلى فهم أفضل لطبيعة التجارب التعليمّية التـي يتلّقاها األطفال؛ إذ لم يتمّكن المسـح إاّل 
مـن معرفـة تصـّورات مقّدمـي الّرعايـة من خـالل تقاريرهم الخاّصـة، وليس من مراقبـة هذه االعتقـادات أو مالحظتهـا في الصف. 
رة المسـتقبلية في األردّن ُيمكـن أن تزيد ِمن  توعية ُمقّدمـي الّرعاية في دور الحضانة  وبصـرف النظـر، فـإنَّ تدخالت الطفولة الُمبكِّ

بمزايـا التعّلـم مـن خالل اللعب، وتقـّدم التدريب من أجل تمكينهـم من تعليم األطفـال خالله أيًضا.

ويمكن أيًضا لبرامج التدريب والتطّور الِمْهِنّي أن تستهدف أساليَب ُمقّدمي الّرعاية المتعّلقة بالتأديب، فعلى الّرغم من أنَّ أغلبّية 
ُمقّدمـي الّرعايـة قـد أشـاروا إلـى اعتمادهـم على األسـاليب التي تقوم على شـرح سـبب كون سـلوك الطفل خطأ أو تقديم شـيء 
آخـر للطفـل للقيـام به، فإّن أكثر من ثلث ُمقّدمي الّرعاية قد أشـاروا إلى ُصراخهم على األطفال خالل الشـهر الماضي )الجـدول 10(. 
عـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ ُقرابـة ٪20 من ُمقّدمـي الّرعاية أشـاروا إلى ضربهم األطفال كأحد أشـكال السـلوك التأديبّي، في حين أشـار 
٪10 من ُمقّدمي الّرعاية في دور الحضانة المدرسـّية والخاّصة والتابعين للمنظمات الُمجتمعّية إلى اعتقادهم أّن العقاب البدنّي 

مطلـوٌب مـن أجل تربية الطفل وتعليمه علو نحٍو مناسـب.

الجـدول 10: أسـاليب التأديـب التـي اسـتخدمها ُمقّدمـو الّرعايـة فـي الشـهر 
السـابق للمسـح، َوفًقـا لنـوع دار الحضانـة ]33[

ةمؤسسيةمدرسيةخاصة تابعة للمنظمات المجتمعيَّ

%97%100%99%96توضيح لماذا كان التصّرف خاطئ

%52%88%76%73نهي الطفل عن شيء يحّبه/ أخذ بعض االمتيازات من الطفل 

%39%47%60%52منع الطفل من مغادرة الغرفة الصفّية 

%36%35%50%36الصراخ/ الصياح على الطفل 

%55%47%65%66إعطاء الطفل شيء آخَر لعمله 

--%1%3ضرب الطفل بشيء ُصلب )حزام أو عصا أو ما إلى ذلك(

%7%6%5%5ضرب/ صفع الطفل على مؤّخرته

%3%6%2%1ضرب/ صفع الطفل على وجهه

%10%12%14%11ضرب/ صفع الطفل على يديه أو ذراعيه أو األرجل 

1712181731اإلجمالّي
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الخيارات الِمْهِنّية لمقّدم الّرعاية ودوافعه
مـن المهـّم تحديـد أسـباب اختيـار ُمقّدمـي الّرعايـة لمهنهـم؛ ألن قليـاًل منهـم التحقـوا بمجـال تنميـة وتعليـم األطفـال في 
دراسـاتهم مـا بعـد المرحلـة الثانوّيـة. وبمـا أنَّ األبحـاث تشـير إلـى أنَّ دوافـع ُمقّدمـي الّرعايـة تكـون مّتصلـة إلـى حـّد كبيـر 
بممارسـاتهم التعليمّيـة ودوافـع طالبهـم ونتائجهـم )Han & Yin, 2016( ، فقـد تضّمـن االسـتبيان الخـاّص بُمقّدمـي الّرعايـة 
اإلشـارة إلـى األسـباب التـي جعلتهـم يعملـون ُمقّدمي رعايـة فـي دور الحضانة ]34[. وكانت أكثُر األسـباب شـيوًعا التي أشـاروا 
إليهـا عـدم وجـود البدائـل ومالءمـة مهـام الوظيفـة واالهتمـام بالمجـال أو حّبهـم للعمـل مـَع األطفـال )الشـكل 11(. ومـَع 
ذلـك، فقـد أشـار أقّل مـن ثلث ُمقّدمـي الّرعاية فـي دور الحضانة المدرسـّية والمؤّسسـّية والتابعين إلى منظمـات ُمجتمعّية 
إلـى أّن اهتمامهـم بالمجـال ُيعـدُّ دافًعـا رئيًسـا لالنخـراط فـي المهنـة. وعندما ُسـِئَل ُمقّدمـو الّرعاية عن السـبب األكثـر تأثيًرا 

)الشـكل 11(، كان عـدم وجـود بدائـل أخرى. 

هـذا اتجـاه شـائع لـدى المعّلميـن فـي األردّن، ففـي عـام 2014، أشـار 2 مـن أصـل 10 معّلميـن فـي المـدارس الحكومّية إلى 
اختيارهـم تخّصصهـم  نظـًرا إلـى عـدم وجـود بدائـَل أخرى، في حين أشـار 4 من أصـل 10 إلى أنَّ السـبب وراء ذلك هو شـغفهم 
تجـاه التعليـم )Qarout et al., 2015(. ومـَع ذلـك، نِجـُد ِنَسـَب االلتحـاق فـي المهـن بسـبب قلـة البدائـل أعلـى لـدى مقّدمـي 
الرعايـة فـي مرحلـة الطفولـة الُمبّكـرة مـن معّلمـي المراحـل األساسـّية والثانوّيـة، وقـد أشـاروا معّلمـو المراحل األساسـّية 
والثانوّيـة بنسـب أعلـى إلـى أّن اختيارهـم المهنـة كان بسـبب شـغفهم بالتعليـم أو العمـل مـَع األطفـال. وعليه، يجـب البحث 
صـة برعايـة األطفـال وتعليمهم ُتعدُّ خيـاًرا أخيـًرا لـدى المهنيين، يجـذُب كادر عمل  فـي األسـباب التـي تجعـل المهـن الُمَتَخصِّ

مندفـع بشـغفه للعمـل مـع األطفال.

الّشـكل 11: األسـباب التـي ذكرهـا ُمقّدمـو الّرعايـة لاللتحاق بهـذه الوظيفة، 
َوفًقـا لنـوع دار الحضانة ]35[

ا، وُطِلَب إليهّن ذكُر ثالثة أسباب. ]34[ ُسِئلْت ُمقّدمات الّرعاية: “ما هي األسباب الرئيسية التي دفعْتك لُتصبحي مرّبية حضانة؟ كان السؤال مقاليًّ

]35[  ُسِمَح لُمقّدمي الّرعاية بذكر ثالثة أسباب دفعتهم إلى أن يعملوا ُمرّبي أطفال.

أسباب السعي للعمل في هذة المهنة (تعكس اإلجابات أبرز ثالثة أسباب)

خاصة

أعراف
مجتمعية

مجال التخصص مميزات
الوظيفة/ الدخل

الشغف بالمجال
والعمل مع األطفال

مالءمة العمل عدم وجود
بديل

ية
عا

لر
ي ا

ّدم
مق

ة 
سب

ن
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https://goo.gl/LN98JP 36[ في عام 2015، بلغ الحّد األدنى لألجور في األردّن 190 ديناًرا، راجع[

]37[ ُسِئَل ُمقّدمو الّرعاية عن إجمالي رواتبهم: »بالمعّدل، كم ُيدَفع لك بالشهر قبل أّي اقتطاعات )إجمالي الراتب(؟«

ظروف عمل ُمقّدمي الّرعاية
ـا عـن عملهـم. ومـَع ذلـك، عندما  أشـار أغلـب ُمقّدمـي الّرعايـة )أكثـر مـن ٪65 مـن أنـواع دور الحضانـة( إلـى أّنهـم راضـون كليًّ
ُسـِئُلوا عـن مـدى رضاهـم عـن نـواٍح معّينة مـن العمل، أشـاروا إلـى أنَّ بعَضها كانت فـي الوظيفـة ُمرضية على نحـٍو أقّل من 
نـواٍح أخـرى )الجـدول 11(. كذلـك ُطلـب مـن ُمقّدمـي الّرعايـة التعبيـر عـن مـدى رضاهـم عـن نواحـي الوظيفة بمقيـاس من 1 
إلـى 10، مـَع العلـم أنَّ 1 ُيشـير إلـى عـدم الّرضـى الكامـل فـي حيـن ُيشـير 10 إلـى التعبيـر عـن الّرضـى الكامـل، فكانـت أعلى 

نواحـي الّرضـى عـن الوظيفـة طبيعـة العمـل وبيئتـه، أّمـا الراتـب فـكان أقّل تلـك النواحي مـن حيـث الّرضى .

لقـد كان عـدم الّرضـى عـن الرواتـب عامـاًل مشـترًكا بيـن ُمقّدمـي الّرعايـة مـن أنـواع دور الحضانـة، وهو أمـر غير مفاجـئ نظًرا 
إلـى متوسـط الرواتـب المنخفـض الـذي أشـيَر إلـى أنهم يحصلـون عليه؛ إذ ذكـر ُمقّدمـو الّرعايـة العاملين في القطـاع الخاّص 
ا حسـب ذكـر ُمقّدمي الّرعايـة العاملين  ا شـهريًّ ـا، وبلـغ 130 ديناًرا أردنيًّ أن متوسـط راتبهـم الشـهري قـد بلـغ 190 دينـاًرا أردنيًّ
فـي دور الحضانـة المدرسـّية، أّمـا ُمقّدمـو الّرعايـة التابعـون ِلمنظمـات ُمجتمعّيـة فذكـروا أّن متوّسـط راتبهم الّشـهرّي بلغ 
ـا، بينمـا ذكـر ُمقّدمـو الّرعايـة العاملـون فـي دور الحضانـة المؤّسسـّية أن بلـغ متوّسـط راتبهم الّشـهرّي بلغ  150 دينـاًرا أردنيًّ

ا.  260 دينـاًرا أردنيًّ
لـم يفصـل االسـتبيان الموظفيـن العامليـن بـدوام جزئـّي عـن غيرهم في مـا يتعّلـق بالرواتب، ومـن َثّم فـإن الّسـؤال المتعّلق 
ا من  بمتوّسـط الرواتـب قـد يشـمل إجابـات مـن ُمقّدمـي الّرعاية الذيـن يعملون بـدوام جزئّي. ومـَع ذلك، فإّن نسـبة ضئيلـة جدًّ
ُمقّدمـي الّرعايـة العامليـن بأجـر كانـوا يعملـون بـدوام جزئّي، وعلى وجـه التحديد فـإن ٪5 من ُمقّدمـي الّرعايـة العاملين في 
القطـاع الخـاّص، و٪7 مـن ُمقّدميهـا فـي دور الحضانـة المدرسـّية، و٪6 مـن ُمقّدميهـا فـي دور الحضانـة المؤسسـّية، و15٪ 
مـن ُمقّدميهـا التابعيـن ِلمنظمـات ُمجتمعّية، المدفوعـي األجر كانوا يعملـون بدوام جزئّي، وذلـك بناًء على تقاريـر اإلداريين.

وعلـى الّرغـم مـن أنَّ االسـتبيان لـم يفصـل العامليـن بدوام جزئـّي عن أولئـك الذين أجابـوا عن سـؤال الرواتب، فُيمكن اسـتنتاج، 
بنـاًء علـى النسـبة المنخفضـة من ُمقّدمي الّرعايـة العاملين بدوام جزئّي، أنَّ متوّسـط رواتب ُمقّدمـي الّرعاية كانت منخفضة 
للغايـة؛ حيـث إنَّ عديـًدا مـن ُمقّدمـي الّرعايـة كانـوا يحصلـون علـى رواتـب أقـّل من الحـّد األدنـى لألجور، وذلـك علـى الّرغم من 
هـم جميعهـم تقريًبـا قـد أشـاروا إلـى أنهـم كانـوا يعملـون موظفيـن بأجـر وليسـوا عامليـن متطّوعيـن؛ فقد ُأشـيَر إلـى أّن  أنَّ
ا، وهـو الحـّد األدنـى لألجـور في  ـا شـهريًّ متوّسـط راتـب ُمقّدمـي الّرعايـة بالنسـبة إلـى دور الحضانـة الخاّصـة 190 دينـاًرا أردنيًّ
األردّن لعـام 2015، ]37, 36[ وهـذه النتائـج تتماشـى مـَع األبحـاث السـابقة فـي األردّن، التي أظهـرت أّن المعلمين فـي المدارس 
الخاّصـة يتلّقـون رواتـَب منخفضـًة على نحٍو عاّم، قياًسـا بالحّد األدنى لألجـور )Labor Watch, 2010(. ومن َثّم، فقد كان متوّسـط 
الرواتـب الشـهري الـذي أشـار إليه ُمقّدمـو الّرعاية العاملون فـي دور الحضانة المدرسـّية أو التابعة ِلمنظمـات ُمجتمعّية أقّل 
ـا علـى الترتيـب(. ولكـّن نسـبة مقدمـي الرعايـة العامليـن بـدوام جزئي  بكثيـر مـن الحـّد األدنـى لألجـور )130 و150 دينـاًرا أردنيًّ
ـر هـذا األمر بـأن مقّدمي  فـي دور الحضانـة التابعـة للمنظمـات الُمجتمعّيـة كانـت األعلـى بيـن أنـواع دور الحضانـة ، وقد ُيفسَّ
الّرعايـة فـي هـذه الـُدور يحصلون على متوّسـط أجور أكثر انخفاًضا. وقد تستكشـُف األبحاث المسـتقبلّية األسـباَب التي جعلت 
ـا، وهـو أعلـى بكثيـر مـن  ُمقّدمـي الّرعايـة العامليـن فـي دور الحضانـة المؤّسسـّية يتلّقـون متوّسـط أجـور 260 دينـاًرا أردنيًّ

متوّسـط أجـور ُمقّدمـي الّرعاية فـي جميع أنـواع دور الحضانـة األخرى.
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ةمؤسسيةمدرسيةخاصة تابعة للمنظمات المجتمعيَّ

7.05.35.86.0الّدخل 

7.15.67.07.0التطّور الوظيفّي 

8.27.28.18.1بيئة العمل

7.96.27.28.0األمن الوظيفّي

8.47.88.37.9طبيعة الوظيفة

7.78.07.07.6ساعات العمل 

7.45.97.06.7فرص التقّدم في العمل

6.96.66.87.0ضغوط العمل

1712181731اإلجمالّي

الجـدول 11: متوّسـط رضـى ُمقّدمي الّرعاية بـدور الحضانة عـن جوانب محّددة 
فـي الوظيفة، َوفًقا لنـوع دار الحضانة

يوّضـح الجـدول )11( أيًضـا انخفـاض مسـتويات الّرضـى عـن األمـان الوظيفي بيـن ُمقّدمـي الّرعايـة العاملين فـي دور الحضانة 
المدرسـّية والمؤسسـية، ورّبمـا يعـود هذا إلـى أنَّ نوعية دور الحضانة تلـك تعتمد على طلب الخدمات من موظفي المدرسـة 
الحكوميـة أو الشـركة؛ حيـث إّن خدمـات هـذه الـدور غيـر متاحـة لعاّمـة الشـعب، وقـد يعني هـذا أنَّ خدمـات ُمقّدمـي الّرعاية 
ال تكـون مطلوبـة علـى نحـِو مسـتمّر كّل عـام علـى نحـٍو متسـاٍو، ومـن َثـّم فـإنَّ أكثر مـن ٪40 مـن ُمقّدمـي الّرعايـة العاملين 
فـي دور الحضانـة المدرسـّية و٪53 مـن ُمقّدمـي الّرعايـة العاملين فـي دور الحضانة المؤّسسـّية ليس لديهـم عقود موقعة 

تحكـم تعيينهـم، وذلـك بالمقارنـة بنسـبة ٪19 فقـط مـن ُمقّدمي الّرعايـة العاملين فـي دور الحضانـة الخاّصة.

إضافـًة إلـى الرواتـب المنخفضـة، فـإنَّ ُمقّدمي الّرعايـة العاملين في جميـع أنواع دور الحضانة قد أشـاروا إلـى حصولهم على 
القليـل مـن االمتيـازات. ويوّضـح الشـكل )12( قّلـة االمتيـازات المقّدمـة إلـى ُمقّدمـي الّرعايـة حسـب تقاريرهـم، وعلـى وجـه 
مـة إلـى ُمقّدمي الّرعايـة العاملين فـي دور الحضانة المدرسـّية. وقد أشـار أغلـب ُمقّدمي  التحديـد فـإن أقـل االمتيـازات مقدَّ
ـا أو تأمينـا صحّيـا ألنفسـهم أو ألسـرهم،  الّرعايـة العامليـن فـي  دور الحضانـة المختلفـة إلـى عـدم تلّقيهـم ضماًنـا اجتماعيًّ
وباألخـص، أشـار أكثـر مـن ٪90 من ُمقّدمـي الّرعايـة العاملين في دور الحضانة المدرسـّية إلـى عدم تلّقيهم هـذه االمتيازات.
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الّشـكل 12: امتيـازات العمـل الممنوحـة لُمقّدمـي الّرعايـة، َوفًقـا لنـوع دار 
]38[ الحضانـة 

ونظـًرا إلـى التحديـات المشـار إليهـا في ما يتعّلـق بالرواتب وظـروف العمل، فقد أشـار عديٌد مـن ُمقّدمي الّرعاية إلـى نّيِتهم 
َتـْرَك وظائفهـم؛ إذ أشـار ُقرابـة ثلـث ُمقّدمـي الّرعايـة العاملين فـي دور الحضانـة التابعة لمنظمـات ُمجتمعّيـة ودور الحضانة 
الخاّصـة ودور الحضانـة المدرسـّية و٪20 مـن ُمقّدمـي الّرعايـة العامليـن فـي دور الحضانة المؤّسسـّية إلى أنـه » بالتأكيد “ أو 
“علـى األرجـح” تغييُرهـم وظائفهم وهـذا التخّصص خالل العاميـن القادمين. وبينمـا كان انخفاض مسـتويات الّرضى الوظيفّي 
متعلقـة بالتعبيـر عـن نواياهـم بتغييـر مهنهـم، فمـن الممكـن لألبحـاث المسـتقبلّية أن تكشـف عن مسـّبباِت تـرك ُمقّدمي 

الّرعايـة العمـَل فـي دور الحضانة فـي األردّن وآثاَره. 
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.)Early Care and Education Provider Survey( 38[ اقتبست هذه األسئلة من استبيان ُمقّدمي الّرعاية في مرحلة التعليم والرعاية للطفولة الُمبّكرة[
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ـرة 2015 الّصـورة الوطنّيـة األولـى لقطـاع دور الحضانـة  م مسـح مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ قـدَّ
ـمة الغالبـة علـى  فـي األردّن. وكانـت التباينـات الكبيـرة بيـن األنـواع األربعـة لـدور الحضانـة التـي تناولتهـا الدراسـة هـي السِّ
نتائجهـا، وقـد نجـَم عـن اسـتبيان الدراسـة لإلدارييـن العامليـن فـي دور الحضانـة معلومـاٍت تفصيلّيـًة عـن مقـدار الخدمـات 
المقّدمـة إضافـة إلـى بعـض التحّديات في ظـروف دور الحضانة ومواردهـا المادّية. عـالوة على ذلك، فقد قّدمت االسـتبيانات 
التـي شـارك فيهـا ُمقّدمـو الّرعايـة تصـّوًرا بخصـوص تعليم ُمقّدمـي الّرعايـة فـي دور الحضانة وتدريبهم، كاشـفًة الّسـتار عن 
رة،  الثغـرات الموجـودة فـي مؤّهالتهـم ومهاراتهم التدريبّيـة ومواقفهم مـن الّرعاية والتعليم فـي مرحلة الطفولـة الُمبكِّ
كمـا أشـار ُمقّدمـو الّرعايـة إلـى انخفـاض رواتبهـم وامتيازاتهـم وأشـاروا في أكثـر من مقـام إلى اختيـار هـذه الوظيفة كحلٍّ 

أخير.

ـرة المتعّلقـة بجـودة دور الحضانـة تطـرح قضايـا  إنَّ نتائـج مسـح مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
ـرة فـي األردّن، التي  مهّمـة أمـام صانعـي القـرار وُمقّدمـي الّرعايـة ومؤّيـدي الّرعايـة والتعليـم فـي مرحلة الطفولـة الُمبكِّ
يجـب عليهـم النظـر فيهـا، مثـل: كيـف يمكـن للمملكـة ضمـان أمـن دور الحضانـة جميعها ونظافـة بيئتهـا واالطمئنـان إلى 
مالءمتهـا للفئـات العمرّيـة المختلفـة ومسـتوى الدعم الـذي تقّدمه الستكشـاف مهارات الطفـل وتنمية قدراتـه المختلفة 
وتشـجيعه علـى اللعـب المثمـر؟ ومـا نـوع المنهـاج الذي يجـب علـى دور الحضانة في جميـع أنحـاء األردّن اسـتخدامه؟ وكيف 
م فـي دور الحضانـة؟ وكيف يمكن  يمكـن للحكومـة دعـم المنهـاج أو وسـائل اإلصـالح األخرى لتحسـين طبيعة التعليـم الُمقدَّ
توسـيع نطـاق فـرص التدريـب والتطـّور الِمْهِنـّي لُمقّدمـي الّرعايـة؟ وكيـف يمكـن أن يصبـح تقديـم الّرعاية فـي دور الحضانة 

مهنـة تخصصّيـة مرغوبـة مـن أكثـر األفـراد شـغًفا وتوّجًهـا، وليسـت مهنـة يختارهـا األفراُد نظـًرا إلى عـدم وجـود بدائل؟

ـرة يعـّد مسـحا شـاماًل، فمـا تـزال هنالك  وعلـى الّرغـم مـن أنَّ مسـح مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
مجموعـة مـن المحـّددات التـي ُتَعـد فرصـة إلجـراء المزيـد مـن األبحـاث فـي المسـتقبل، كمـا كانـت هنـاك جوانـب متعّلقـة 
م الّرعايـة والطفل أو كيفّية اسـتخدام موارد  بالجـودة لـم تتمّكـن هذه الدراسـة مـن تلبيتها، فمثـاًل، طبيعة التفاعل بيـن ُمقدِّ
التعليـم فـي الّصـف الدراسـّي. وعليـه، فيجـب إجـراء مزيـد من األبحـاث في المسـتقبل التـي تعتمد علـى المراقبـات الصفية 
ـة. ونظـًرا إلـى أّن مسـح مؤّسسـة  مـة قبـل المرحلـة االبتدائيَّ لتحسـين توجيـه المـوارد مـن أجـل رفـع جـودة الخدمـات الُمقدَّ
ـرة قد اسـتهدف دور الحضانة المسـّجلة لـدى وزارة التنميـة االجتماعّية فقط،  الملكـة رانيـا الوطنـّي لتنميـة الطفولـة الُمبكِّ
َلة لـدى وزارة التنمية  مة في دور الحضانة غير الُمَسـجَّ فيجـب علـى األبحاث المسـتقبلّية أن تهتّم أيًضـا بجودة الخدمات الُمقدَّ

االجتماعّيـة مـن أجـل تقديـم وصـف أكثـر اكتمـااًل لطبيعة تلـك الّدور.

دور الحضانة في األردن
خاتمة

خاتمة
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