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واضحــًا فــي تعليــِم أطفــال األردّن.

إخالء المسؤولّية 
ــا  ــة راني ــة الملك ــِر مؤّسس ــاِت نظ ــل وجه ــم، وال ُتمّث ــداد وحَدُه ــق اإلع ــي آراُء فري ــِر ه ــذا الّتقري ــي ه ــا ف ــُر عنه اآلراُء الُمعّب

ــا. ــة له ــات الّتابع ــة والمؤسس ــم والّتنمي للّتعلي
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الُملّخص التنفيذّي: الّنتاِئج الرئيسة لدراسة مؤّسسة الملكة رانيا الَوطنّية للمعّلم5

لًة بمعّلمـي المدارس الحكومّية فـي األردّن على  ُتعـّد دراسـُة مؤّسسـة الملكـة رانيا الوطنّيـة للمعّلم أّوَل دراسـٍة عامة ُممثَّ
الُمسـتوى الوطنـّي. وقـد نَجـَم عن الّدراسـة، التـي ُأجِرَيْت في ربيـع عام 2014، وشـارَك فيهـا 1314 معّلمـًا، معلومات مهّمة 
عـن خلفّيـة هـذه القـوى العاملـة  ودوافعهـا وخبراتهـا وتدريبهـا والمواقـف والتحّديـات التي تواجههـا. وفي أدنـاه، ملخٌص 

لنتائج الّدراسـة الرئيسة:

•

•

•

•

•

•

•

•

الُملّخص التنفيذّي:
الّنتاِئج الرئيسة لدراسة مؤّسسة 

الملكة رانيا الَوطنّية للمعّلم

ُمعظـم معّلمـي المـدارس الحكومّيـة فـي اأُلردّن إناٌث، يقطنون الُمدن، وهم – على نحٍو نسـبّي- شـباٌب. ِعلمـا أّن قرابة 
9 مـن 10 منهـم حاصلون علـى درجة البكالوريـوس أو درجٍة أعلى.  

أشار 9 من كل 10 معّلمين إلى أّنهم ُسعداء بعملهم، وهم يعتقدون أّن مهنة الّتدريس مهنٌة ُمشّرفًة.

كان الّشـغف فـي الّتدريـس أكثـر أسـباب االلتحـاق بمهنـة الّتدريـس شـيوعًا؛ فقد أشـار نحـو  4 مـن كل 10 معّلمين إلى 
أنَّ هـذا دافعهـم األساسـي،  وأشـار ُقرابـة 2 مـن كل 10 أّن الّسـبب الّرئيس اللتحاقهـم بالمهنة كان عدم وجـود بدائَل أو 
خيـاراٍت أخـرى، بينمـا أشـار %30 إلـى أن الّسـبب كان الّظـروف األكاديميـة، مثـل العجـز عن االلتحـاق بتخّصصـات أخرى في 

الجامعـة، وذكـر %10 منهـم أّن العامـل األسـاس كان ُمالءمـَة ظروف المهنة للّنسـاء. 

ـْوا الّتدريـب إلى أنَّ  بّيـن %28 مـن المعّلميـن أنهـم لـم يتلّقـْوا الّتدريـب قبـل التحاقهم بالمهنة، وأشـار ُمعظـم اّلذين تلقَّ
ُمـّدة الّتدريـب كانـت نحو شـهرين أو أقل.

أفـاد أقـّل مـن نصـف المعّلميـن بتلّقيهـم الّتدريـب خـالل الّسـنتين الماضيتيـن. وقـد يكـون الّدعـم غيـر الّرسـمي أكثـر 
شـيوعّا؛ إْذ أشـار 9 مـن 10 مديريـن أنهـم قابلـوا معّلميهـم لُمناقشـة الخطـط الّدراسـية  علـى األقلمّرة واحدة شـهريًا.

عّبـر المعّلمـون فـي األردّن عـن طموحـات مهنّيـة مختلفة، وتمّثـَل ذلك في الحصـول على مؤّهـالت أكاديمّيـة إضافّية 
بنسـبة %26، والتقـّدم فـي الحيـاة المهنّيـة  بنسـبة %21، وإحـداث تأثيـٍر إيجابي فـي جيل المسـتقبل القادم مـن الطلبة  

  .16% بنسبة 

باسـتثناء الرواتـب، فـإن أكثـر التحّديـات المهنّيـة التـي أشـار إليهـا المعّلمـون كانـت انخـراط الّطلبـة وأوليـاء األمور في 
العمليـة التعليميـة، والّتعامـل مـع ازديـاد كمّيـة العمـل والمسـؤوليات الموكولـة إليهم.

ميـن الّذكور إلـى اعتبار  ثّمـَة اختالفـاٌت عـّدة ظهـرت فـي اتجاهـات المعّلميـن والمعّلمـات؛ إْذ كانـت نسـبُة إشـارِة المعلِّ
الّشـغف فـي الّتدريـس سـببًا رئيسـًا اللتحاقهـم بمهنـة الّتعليـم أقـل مـن اإلنـاث، بينمـا كانـت نسـبة احتمـال تركهـم 

التعليـَم أعلـى منهـا لـدى اإلناث.  
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أسلوب المنهجّية الُمختلطة 
اعتمـدت هـذه الّدراسـة أسـلوب المنهجّيـة الُمختلطـة للحصـول علـى معلومـات عـن المعّلميـن من مصـادر متعـّددة أبرزها  
مسـحًا ممثـاًل علـى المسـتوى الوطني، اسـُتكِمَل بجمـِع بيانـات أّولية إضافّيـة عـن الُمديرين ومجموعـات التركيـز للمعّلمين. 
فْضـاًل عـن اإلفـادة مـن مصادر ثانويـة للبيانات؛ فمثاًل ُقوِرَنـْت إحصاءاٌت مـن وزارة الّتربيـة والّتعليم بإحصاءات الّدراسـة للّتحّقق 
مـن صّحـة الّنتائـج. كمـا ُقوِرَنـْت النتائج بدراسـاٍت دولّيٍة لتقييـم القوى العاملـة األردنّية في قطـاع التدريس ُمقاَرَنـًة مع الّدول 
األخـرى. إضافـًة إلـى ُمراجعـة البحـث العالمـي حـول الّسياسـات الُمتعّلقـة بالُمعّلميـن؛ ُبغَيـة اسـتخالص اآلثـار الناجمـة عـن 

النتائـج؛ بهـدف تحسـين الّتعليـم والتعّلم. 

ِدراسة الُمعّلم 
َمـْت بالشـراكِة بيـن  ـَط لهـا وُصمِّ كانـت أداة جمـع البيانـات األوليـة مسـحًا ممثـاًل علـى المسـتوى الوطنـي للمعّلميـن، ُخطِّ
مؤّسسـة الملكـة رانيـا )QRF( ومركـز الّدراسـات اإلسـتراتيجية )CSS( فـي الجامعـة األردنّيـة، ُاسـُتْخِدَم فيهـا أسـلوُب العّينـة 
الطبقّيـة العشـوائّية للحصـول علـى عّينـة ُممّثلـة لمعّلمـي المـدارِس الحكومّيـة علـى المسـتوى الوطنـّي . ]1[ وقـد تمّكـن 
مركـز الّدراسـات مـن الوصـول إلـى 1315 معّلمـًا يعملون بـ 429 مدرسـة حكومّيـة، وهي ُتَعدُّ عّينـًة ُممّثلًة للكادر التدريسـي 

فـي القطـاع العـام بمسـتوى ثقـة بَلـَغ %95 وهامـش خطـأ بَلـغ 2.5%.  

وفـي هـذا السـياق، أجـرى مركـُز الّدراسـاِت اإلسـتراتيجّية العمـَل الميدانـيَّ لمسـح الُمعّلميـن خـالل شـهري أيار وحزيـران من 
عام 2014، كما اشـتملت الدراسـة اجراء ُمقابالت شـخصّية، اسـتمّرت 45-25 دقيقًة، بعد الحصول على موافقة المسـتجيبين 
قبـل إجـراء المقابلة. وتضّمنت أداة المسـح أسـئلة مفتوحة وأسـئلة اختيار مـن ُمتعّدد. ِعْلَمًا أنَّ مركز الّدراسـات اإلسـتراتيجّية 

قـد سـّجَل إجابـات األسـئلة المفتوحـة ُثمَّ رّمزهـا في فئـاٍت مالئمة لغايـات التحليل وكتابـة التقرير.  

َدْت الفجـوات الناِجمـُة عـن الخصائـِص  ـَن تحليلهـا اإلحصـاءاِت الوصفّيـَة واالسـتداللّية، بحيـُث ُحـدِّ أّمـا البيانـاُت الكمّيـُة فَتَضمَّ
االجتماعّيِة-الّسـكانيِة/ الجغرافّيـِة أو غيرهـا مـن الخصائـص الُمهّمـة، كمـا ُاْخُتِبـَرت الّداللـة اإلحصائيـة باسـتخدام اختبـارات 

.95% بلـغ  t-tests وANOVA وChi-Square ضمـن مسـتوى ثقـة 

ِدراسة المديرين
راٍت إضافّيـة عـن نتائِج دراسـة  ُأْجـِرَي مسـح ل365 ُمِديـَر مـدارَس حكوميـٍة باسـتخداِم الُمقابـالِت الّشـخصيِة؛ ُبغيـة توفيـر تصـوُّ
ِف تجربـة مديـري المـدارس. وعلـى الرغـم مـن أن المديريـن ال ّيشـّكلون المحـور األساسـي لهـذا التقريـر، َفَقْد  المعّلـم،  وَتَعـرُّ

ُأْدِرَجـت بعـض نتائـج دراسـتهم لتوفيـر السـياق وعوامـل الّثبـات الّداِعمـة لنتائـج دراسـة المعّلم.

المنهجّية

]1[ تـّم اسـتثناء المعلميـن الذيـن شـاركوا فـي البرامـج التابعـة لمؤسسـة الملكـة رانيـا مـن تحليـل الّدراسـة الكمّيـة. وبهـدف المقارنـة، فقـد ُدِرَسـت عّينة 
ا لم تُكـْن هذه البياناُت ُممّثلة للنسـبة األكبـر من معلمي المـدارس الخاّصة،  تتكـّون مـن 369 معّلمـًا يعملـون فـي مـدارس خاّصة ذات رسـوم منخفضـة. ولمَّ

فقـد اسـُتْثِنَيت من التقريـر الحالي.  

المنهجّية
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مجموعات الّتركيز
عقـد مركـز الّدراسـات اإلسـتراتيجية سلسـلًة مـن مجموعـات التركيـز عبر شـمال المملكـِة ووسـطها وجنوبها؛ بهـدِف توفير 
السـياق ودعـم تفسـير نتائـج الّدراسـة الكّميـة، وقـد اخِتيـَر المشـاِركون فـي هـذه المجموعـات مـن ضمـن المشـاركين فـي 
الّدراسـة، الذيـن أبـَدْوا اسـتعدادهم للمشـاركة في مناقشـات مجموعـات الّتركيز، بمـا في ذلـك المعّلمين اّلذين شـاركوا في 
مبـادرات المؤسسـات التابعـة لمؤّسسـة الملكـة رانيـا. علـى نحـٍو إجمالّي،  فقـد شـارك 82 معّلمًا في عشـر جلسـات مختِلفٍة 
َلت  مـن جلسـات مجموعـات التركيـز، ُأجريـت ثـالٌث منهـا حصـرًا مـع معّلميـن ليـس لهـم عالقـٌة بمؤّسسـة الملكـة رانيا. وُسـجِّ

الجلسـات بعـد موافقـة المشـاركين وكتابـة نصـوص مجرياتهـا لتسـهيل تحليلها. 

تـال ذلـك تحليـُل مركـز الّدراسـات اإلسـتراتيجية النصـوَص، وتصنيـُف مالحظـات المشـاركين وفقـًا للمحـاور الّرئيسـة الُمحـّددة، 
َم تقريـٌر كتابـيٌّ  كاِمـٌل عن النتائـج التـي توّصلت إليهـا مجموعـات الّتركيـز وُدِمجت مع  ـَز عليهـا فـي الّدراسـة. ُثـمَّ ُقـدِّ التـي ُركِّ
نتائـج هـذا التقريـر، مـع التركيـز على النتائج المسـتخلصة من هـذه المجموعـات، التي تسـتثني المعّلمين الذين شـاركوا في 

المبـادرات التابعـة لمؤّسسـة الملكـة رانيا. 

لمحة عن الُمستجيبين في دراسة المعّلم
ُتعـّد عّينـة المعّلميـن التـي اختيـرت ُممّثلًة لمجتمع الّدراسـة، حسـب إشـارِة الخصائص المعروفـة لمجتمع المعّلمين األوسـع 
لعـام 2014، التـي تمّثـُل خصائـص العّينـة علـى نحـٍو وثيـق. وبالّرغـم ِمـْن أن عّينـة معّلمـي المـدارس الحكومّيـة كانـت أصغـر 
سـّنًا وذات مسـتوًى تعليمـٍي أعلـى من الكادر التدريسـي حسـب إحصـاءات وزارة التربية والتعليـم، وأن بعـض المحافظات ذات 
َعت عّينـة معّلمي المـدارس الحكومّية  االكتظـاظ الّسـكاني األقـل كانـت ممثلـة على نحـٍو أكبر أو أقل بعض الشـيء فقـد ُوزِّ
فـي الّدراسـة وفقـًا للمنطقـة ونـوع الجنس، مـع توزيع الكادر التدريسـي في المجتمـع الكّلي للمملكـة على نحٍو تـام تقريبًا. 

)انظـر الجدول 1(

المنهجّية
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الكادر التدريسي في القطاع 
العام، 2013 - 2014

الّدراسة الوطنية للمعّلم  لمؤّسسة 
الملكة رانيا 2014

الجنس
%60%62أنثى 

%40%38ذكر

الفئة العمرية

%27%3021 سنة فأقل

%46%3148 – 40 سنة

%22%4125 – 50 سنة

%5%506 سنة فأكثر

المحافظة

%22%25عمان

%7%7البلقاء

%12%12الزرقاء

%3%3مادبا

%22%20إربد

%9%10المفرق

%4%4جرش

%4%3عجلون

%7%7الكرك

%3%3الطفيلة

%5%4معان

%2%2العقبة

اإلقليم

%44%46الوسط

%39%38الشمال

%17%16الجنوب

المؤهل األكاديمي
%7%13أقل من بكالوريوس

%93%87بكالوريوس فأعلى

78,7061,315المجموع 

الجدول 1: مقارنة خصائص عّينة ِدراسة المعّلم بمجتمع المعّلمين في 
األردن لعام 2013 – 2014

المصدر:
بيانـات حـول الجنـس والتوزيـع الجغرافـي مـن وزارة التربيـة والتعليـم )2014(، توزيـع الفئـة العمريـة مـن سـوالمة )2014(، وبيانـات المؤهـل األكاديمـي مـن 

دائـرة اإلحصـاءات العامـة )2015(.

المنهجّية
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ُمحّددات الّدراسة
َلـٌة علـى المسـتوى الوطنـّي، ولّمـا كانـت ُمتاحـًة للعاّمـة حـول  ِتَعـدِّ هـذه الّدراسـة األولـى مـن نوعهـا مـن حيـث ِإنهـا ُمَمثِّ
هـا ُتَعـدُّ مسـاهمًة كبيـرًة فـي أبحـاث التعليم وسياسـاته فـي األردن. مـع ذلك،  معّلمـي المـدارس الحكومّيـة فـي األردن فإنَّ
فـإن هنـاك العديـد مـن الُمحـّددات التـي يتعّيـن ذكرهـا؛ إْذ لم ُيَتـْح للمعّلميـن ُحّريًة كاملـًة في الّرد على األسـئلة؛ بسـبب اّتباع 
أسـلوب المقابـالت الشـخصية فـي إجـراء الّدراسـة، فضـاًل عـن أّن النتائج قد تعِكـُس ما ظّنـوا بأّنه مرغـوب فيه اجتماعيـًا ِعوضًا 
عـن معتقداتهـم الحقيقّيـة، كمـا أن خيـارات اإلجابـة علـى نحـٍو شـامٍل وُمغلـٍق لـم تكـن ُممكنـًة فـي العديـد مـن األسـئلة؛ 
بسـبب قّلـة توّفـر األبحـاث الّسـابقة حـول دوافع المعّلـم وخبرات الّتدريـب ومجاالت أخـرى. وعليه، فقـد اعتمدت الّدراسـة على 
األسـئلة المفتوحـة للحصـول علـى مـدًى واسـٍع مـن الـّردود غيـر المصنفـة، ِمّمـا نَجـَم عنه مجموعـٌة كبيـرٌة من البيانـات كان 
يصُعـب تفسـيرها علـى نحـٍو كّليٍّ أحيانًا. فعلى سـبيل المثال، بسـبب سـؤال المعّلميـن عن أسـباب التحاقهم بمهنـة الّتعليم 
ضمـن سـؤاٍل مفتـوٍح، كان مـن الُممكـن اإلبـالغ عـن العوامـل التـي ذكروهـا، ولكـن لـم يكـن مـن الممكـن اسـتثناُء أهميـة 
العوامـل التـي لـم يذكروهـا علـى نحـٍو تلقائـٍي. وبالمثـل، تبّيـن أن بعض األسـئلة ُتسـِفر عـن نتائـج مبهمًة؛ مـن ِمْثِل الّسـؤال 
الـذي يتعّلـق بمـا إذا كان المعّلمـون قـد تلّقـْوا الّتدريـب قبـل دخولهم الغرفـة الصفّيـة للتدريس، الذي لـم ُيمّيز برامـج تعليم 
المعّلميـن فـي الجامعـة مـن البرامـج الّتعريفيـة األقصـر وتدريب المسـتجدين مـا قبل الخدمـة في المدرسـة. أّمـا المحّدداُت 
األخـرى المرتبطـة بأسـئلة محـددة مـن الّدراسـة، فقـد تطّرقـْت إليها األقسـام المختلفة مـن التقرير. ِعلمـًا أّنه يجـُب أخذ هذه 
الُمحـّددات بالُحسـبان عنـد االّطـالع علـى النتائـج، التـي َسـُينَظُر إليها حسـب األصـول خـالل الجولة التالية من ِدراسـة مؤّسسـة 

الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلم.  

المنهجّية
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توزيع المعلمينعدد المعلمين

%78,74668وزارة التربية

%31,83727المدارس الخاصة

%1,7231المدارس الحكومية األخرى

%4,4364األونروا

%116,742100المجموع

فـي عـام 2014 كان هنـاك مـا ُيقـارب 117,000 معّلمـًا يعملون فـي األردن، وقـد كانوا مسـؤولين عن تعليـم 1.9 مليون طفل 
)وزارة الّتربيـة والّتعليـم، 2015(. مـن ضمـن هـؤالء المعّلميـن كان هنـاك نحـو 79,000 يعملـون فـي مـدارس وزارة الّتربيـة 
والّتعليـم الحكومّيـة، ُمشـّكلين %68 مـن القـوى العاملـة. هـذا الـكادر الكبيـر كان مسـؤواًل عـن تعليـم 1.3 مليـون طفـٍل 
ِليَن فـي مـدارس وزارة الّتربيـة والّتعليـم الحكومّيـة آنـذاك )وزارة الّتربيـة والّتعليـم، 2015(. وعليـه فُيمكـن اسـتخدام  ُمسـجَّ
بيانـات الحكومـة وأسـئلة الخلفّيـة األساسـية مـن ِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم لبنـاء فهـم أساسـيٍّ 

لخصائـص القـوى العاملـة فـي الّتعليـم فـي األردن. 

الّسلطة الحاكمة
ميـن فـي األردن، وانقسـم الباقـون بيـن المـدارس الخاّصـة  فـي عـام 2014 وّظفـت وزارة الّتربيـة والّتعليـم 7 مـن كل 10 ُمعلِّ
ومـدارس األونـروا )وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئيـن الفلسـطينيين( ومـدارس حكومّيـة أخـرى )وزارة الّتربيـة والّتعليـم، 2015؛ 

انظـر الجـدول 2(.

الجدول 2: توزيع المعّلمين حسب السلطة الحاكمة للفترة 2014-2015

لمحة عن
القوى العاملة في التعليم

المصدر:
وزارة التربية والتعليم، 2015

انخفضـت نسـبة المعّلميـن الذيـن  َوّظَفْتُهـم وزارُة الّتربيـُة والّتعليـُم علـى نحـٍو محـدود خـالل العقـد األخيـر، كمـا أن توّسـع 
القـوى العاملـة فـي األردن علـى نحـٍو عـام، خـالل عامـي 2004–2005 أّدى إلـى َعِمـِل %71 مـن المعّلمين في مـدارس وزارة 

الّتربيـة والّتعليـم ُمقارنـًة بــ %68 خـالل السـنة الّدراسـية 2014/ 2015 )وزارة الّتربيـة والّتعليـم، 2015(.

لمحة عن القوى العاملة في التعليم
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* على سبيل المثال، المعلم الذي ُيدّرس أربعة مستويات صفية قد ُيدّرس الصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن . ]5[

المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014

المراحل الّصفية الُمستفيدة من الخدمة 
ـُف ضمن مرحلـة )الّتعليم األساسـي(، وهي  مـي المـدارس الحكومّيـة فـي األردن )%73( فـي مـدارس ُتَصنَّ يعمـل ُمعظـم ُمعلِّ
تضـّم الّصفـوف مـن األّول إلـى العاشـر، ويخـدم %25 آخـرون منهـم في مـدارس ثانوّيـة )الصفوف الحـادي عشـر والتوجيهي(، 
فـي حيـن يعمـل أقـل مـن %2 في مـدارس ُتصّنف كالسـنة الثانية من ريـاَض األطفـال )]KG2 ]2(. علـى الرغم من انخفاض نسـبة 
معلمـي المـدارس الحكوميـة الذيـن يعملـون فـي المرحلة مـا قبل اإلبتدائية، فـإن أكثر مـن %20 من معّلمـي القطاع الخاص 

يعملـون في هـذه المرحلـة ]3[  )وزارة الّتربيـة والّتعليم، 2015(.

وقـد أسـفر سـؤاٌل بسـيٌط في دراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيا الوطنّيـة للمعّلم عن نتائـج ُمثيـرٍة لالهتمام حول توزيـع معّلمي 
المـدارس الحكومّيـة ]4[ وفـق المرحلة الّصفية؛ فلدى سـؤالهم عـن المرحلة الّصفية التـي ُيعّلمونها أشـار ُمعظم المعّلمين 
مـون صفوفًا تمتّد علـى ثالث مراحل  إلـى تعليمهـم مراحـَل صّفيـة متعـّددة )انظر الجـدول 3(؛ حيث ذَكـَر %62 منهم  أّنهم يعلِّ
صّفيـة أو أكثـر؛ كمـا أفـاد %22 منهـم تعليمهـم طلبـة يفصـُل بينهم خمـس مراحـل صّفية أو أكثـر في الوقت نفسـه؛ فعلى 

سـبيل المثـال، قالـت إحـدى المعّلمـات إّنها عّلمت الصفـوف الثالث إلى الخامس، والسـابع إلى التاسـع.   

الجـدول 3: توزيـع معّلمـي وزارّة الّتربيـة والّتعليـم الذيـن شـملتهم الّدراسـة 
ُموهـا*، 2014 حسـب الّصفـوف التـي َعلَّ

]2[ لم تقّدم وزارة التربية والّتعليم منذ 2014 الخدمات لمرحلة  السنة األولى من رياض األطفال )KG1( على نحٍو عام.

]3[ ُيعـّد ذلـك مثـااًل علـى هيمنـة القطـاع الخـاص فـي توفيـر الخدمـات للمرحلة مـا قبـل االبتدائيـة، وخاّصًة السـنة األولى مـن  ريـاض األطفـال )KG1( حيث إّن 
جميـع مقّدمـي الخدمـة تقريبًا مـن القطـاع الخـاص )وزارة الّتربية والّتعليـم، 2015(.

]4[ تضّمنـت دراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيا الوطنّيـة للمعّلم )2014( 1315 معّلمًا مـن المدارس الحكومّيـة )وزارة الّتربية والّتعليم( لم ُيشـاركوا في ُمبادراٍت 
تابعـٍة لمؤّسسـة الملكـة رانيـا. وُيمّثل المسـتجيبون خـالل هذا التقرير »الّدراسـة الوطنّيـة للمعّلم« عّينـة ممثلة لمعّلمي المـدارس الحكومية غيـر الّتابعة 

لمؤّسسـة الملكة رانيا.

]5[ قد ال تتطابق بعض النسب والمجاميع في التقرير؛ بسبب تقريب األرقام.

نسبة المعلمين الذين شملتهم الّدراسة

ْيِن %37صف إلى َصفَّ

%340 – 4 صفوف

%518 – 6 صفوف

%74 صفوف فأكثر

(1,315) [5] %100المجموع

لمحة عن القوى العاملة في التعليم
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العمر والخبرة
ُيَعدُّ المعّلمون في األردن صغارًا في الّسـن نسـبيًا؛ فخالل الّسـنة الّدراسـية 2013/ 2014 كان ُعْمُر %70 من معّلمي المدارس 
الحكومّيـة أقـّل مـن سـن األربعيـن )سـوالمة، 2014(، فـي حين بلـغ متوّسـط العمر بيـن المعّلمين فـي الّدول الُمشـاركة في 
ـم ]TALIS( ]6 تاليـس( فـي عـام 2013 نحـَو 43 سـنة )ُمنّظمـة التعـاون االقتصـادي والّتنمية،  االسـتبيان الّدولـي للّتعليـم والّتعلُّ
2014أ(، ممـا ُيشـير إلـى أن الغالبّيـة العظمـى مـن المعّلميـن فـي األردن أقـّل سـّنًا مـن ُنظرائهـم في الـّدول المشـاركة في 

دراسـة تاليس. 

الجـدول 4: توزيـع الفئـات العمريـة لمعّلمـي وزارة التربيـة والتعليـم، -2013
 2014

نسبة معلمي وزارة التربيةعدد معلمي وزارة التربية

%521,67429 سنوات فأقل

%23,95032بين 5 – 10 سنوات

%20,39927بين 11 – 20 سنة

%209,06912 سنة فأكثر

%75,092100المجموع

نسبة معلمي وزارة التربيةعدد معلمي وزارة التربية

%3015,68721 سنة فأقل

%3136,37348 – 40 سنة

%4118,36125 – 50 سنة

%504,6716 سنة فأكثر

%75,092100المجموع

ـم )دراسـة تاليـس( كل ثـالث سـنوات. لمعرفـة المزيـد حول كيـف يمكن  ]6[ ُتجـري منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة االسـتبيان الّدولـي للّتعليـم والّتعلُّ
للـدول إعـداد المعلميـن علـى نحـٍو أفضـل لالضطـالع بعملهـم نظرًا إلـى التحديـات التـي يواجهونها فـي الغرفة الصفيـة، فقد شـاركت في تاليـس في عام 

2013 34 دولـة ، ُمعظمهـا فـي أوروبا.

المصدر:
وزارة التربية والتعليم )2014(، كما ورد في سوالمة )2014(

الجدول 5: توزيع الخبرة لمعّلمي وزارة التربية والتعليم، 2013-2014

المصدر:
وزارة التربية والتعليم )2014(، كما ورد في سوالمة )2014(

لمحة عن القوى العاملة في التعليم
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علـى الّرغـم مـن أّن القـوى العاملـة فـي األردن أصغـر سـّنًا مـن تلـك الـّدول الُمشـاركة فـي دراسـة تاليـس، فيبـدو أّن مهنـة 
الّتعليـم فـي األردن قـد نضجـت قلياًل خالل الّسـنوات األخيـرة؛ إْذ كان عدد المعّلمين الذيـن لديهم خبرة تِقلُّ عن خمس سـنوات 
%42 فـي عـام 2009 ُمقارنًة بنسـبة %29 فقط خـالل 2014-2013 )وزارة الّتربية والّتعليم، 2015؛ سـوالمة، 2014(. وبالُمقارنة؛ 
ميـَن فـي دراسـة تاليـس فـي عـام 2013 )منظمـة التعـاون االقتصـادي  بلـغ معـّدل عـدد سـنوات الخبـرة 16 سـنة لـدى معلِّ

والتنميـة، 2014أ(. 

المؤّهالت األكاديمّية
ي دورًا رئيسـًا في تحديد مسـتقبلهم المهني.  عنـد إكمـال الّطلبـة المرحلـَة الثانوّيَة، فـإّن نتائـج امتحاناتهم )التوجيهي( ُتـَؤدِّ
وُيعـّد الحصـول علـى درجـة البكالوريـوس مـن متطّلبـات اسـتيفاء معاييـر التأهيل الّرسـمّية الخاّصـة بـوزارة الّتربيـة والّتعليم 
لمهنـة الّتعليـم، بحيـث يجـب علـى الّطلبـة النجـاح فـي امتحـان التوجيهـي لدخـول الجامعـات األردنّيـة. فـي حيـن أّن ُمتطّلـب 
النجـاح فـي امتحـان التوجيهي يضيف بعـض االنتقائّية على آلية تعيين المعّلميـن؛ إْذ تميُل الّدرجـات المطلوبة من المعّلمين 
لتكـون أقـل مـن تلـك الخاّصة باألطبـاء أو الّصيادلـة أو المهندسـين. عالوًة على ذلـك، فإّن التخّصصات الّدراسـية التي ينُشـُدها 
ُمعظـُم المعّلميـن تتطّلـب درجـاٍت في امتحـان التوجيهي أقّل مـن العديد من المهن األخرى. ففي ِدراسـة مؤّسسـة الملكة 
رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم، أشـار ُمعظم المعّلمين إلـى أنَّ درجاتهم في امتحـان التوجيهي كانت بين 70 – %79 )انظر الشـكل 1(؛ 
يتجـاوز ذلـك أقـّل نتيجة للقبول فـي الجامعات الخاّصـة )%60(، والقبول في نظـام الجامعات الحكومّيـة )%65(، ولكنه ال يتجاوز 
الّدرجـات المطلوبـة للقبـول التنافسـي فـي تخّصصـات مثـل الصيدلـة والهندسـة والطـب وطـب األسـنان )80 – %85( )مجلس 
الّتعليـم العالـي، ]7[ 2015(. مـع ذلـك، مـن الّصعـب وضع االسـتنتاجات من نتائج سـؤال الّدراسـة هذا بسـبب الحصـول على هذه 

المعلومـات  مـن المعلميـن مباشـرة، وبسـبب تطّور تقييـم امتحان التوجيهـي ومتطّلبـات الجامعات مع مـرور الّزمن.

الّشـكل 1: نتائـج المعّلميـن فـي امتحـان التوجيهـي كمـا وّضحهـا المعلمون 
أنفسـهم، 2014

]7[ ُتَحّدُث سياسة القبول الموّحد سنويًا، بحيث تتضّمن الحّد األدنى من الُمتطّلبات لكّل من التخّصصات.

 المصدر:
دراسة مؤسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014
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وفقـًا لقانـون الّتعليـم رقـم 3 لعـام 1994، يجـب علـى معّلمـي المـدارس الحكومّية حمـل درجـة البكالوريوس أو درجـٍة أعلى، 
ولكـن يمكـن توظيـف معّلميـن لـم يحصلوا على درجـة البكالوريوس )مؤّقتـًا( إذا دعت الحاجـة إلى ذلك  وِلحيـن حصول المعّلم 
َقـت هـذه االسـتثناءات تاريخيـّا للوظائـف التـي َيصُعـب ملؤهـا، مثل وظائـف تعليـم مـاّدة الّرياضيات  علـى شـهاداته. وقـد ُطبِّ
فـي مـدارس البنيـن. ومـع مـرور الوقـت، قّللـت الحكومـة االسـتثناءات فـي الُمتطّلبـات الّرسـمية، ممـا أّدى إلى زيادة نسـبة 
المعّلميـن الحاصليـن علـى المؤهـالت العلمّيـة؛ ففـي عام 2014 بلغت نسـبة معّلمـي وزارة الّتربيـة والّتعليـم الذين يحملون  
شـهاداٍت جامعيـٍة أولـى أو ُعليـا %87، ُمقارنـًة بنسـبة %70 فقـط خـالل األعـوام 2008-2007 )سـوالمة، 2014(: انظـر الشـكل 
2. وارتفعـت نسـبة معّلمـي وزارة الّتربيـة والّتعليـم الحاصليـن علـى درجـة البكالوريـوس فـي عـام 2014 بمقدار ثمانـي نقاٍط 
مئويـٍة عّمـا كانـت عليـه فـي عام 2009، في حيـن انخفضت نسـبة المعّلمين اّلذين يحملون شـهادة دبلوم كّليـة ُمجتمع خالل 

السـنوات الخمـس الماضيـة )مـن %11 فـي 2009 إلـى %7 فـي 2014( )وزارة الّتربية والّتعليـم، 2015(.

الّشـكل 2: توزيع معلمي وزارة التربية والتعليم حسـب المسـتوى األكاديمي 
للسنوات 2003 - 2013

100%

80%

60%

40%

20%

0%

17%
26%

12%

62%
78% 71%

7%9%5%

5%4%4%

2012-13 2007-08 2003-04

ماجستير أو دكتوراة

بكالوريوس + دبلوم عالي

بكالوريوس 

أقل من بكالوريوس

المصدر:
راولنسون وأليك، 2008، دائرة اإلحصاءات العامة، 2013

إّن دراسـَة العالقـة بيـن السـّن والمسـتوى التعليمـّي لُمسـتجيبي ِدراسـة مؤسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للُمعّلـم َيدعـم 
الّتوّجـه لزيـادة إلـزام تطبيـق مؤّهـالت الّتعليـم، الذي غّيـر من طبيعـة المهنة؛ فُمعظـُم الُمسـتجيبين الذين لـم يحملوا درجة 
البكالوريـوس كانـوا فـوق 45 سـنة، وكان لديهـم أكثـُر مـن 15 سـنة خبـرة. مـع ذلـك، ِمـن الُمهـم ُمالحظـة أن نحـو %15 مـن 
الُمسـتجيبين الذيـن ال يحملـون درجـة البكالوريـوس كان لديهـم 5 سـنوات خبـرة أو أقّل، مما ُيشـير إلـى أّن بعض االسـتثناءات 

اسـتمّرت خـالل السـنوات األخيرة.
وُيوّضـح الجـدول 6 علـى نحـٍو أكبـر العالقـة بيـن  السـلطة التعليميـة )وزارة التربيـة والتعليـم، القطـاع الخـاص، األونـروا٫، الـخ( 
ومؤّهـالت المعّلميـن؛ فمعّلمـو المـدارس الخاّصـة أقـل احتمـااًل لحمل درجـة البكالوريـوس مقارنـًة بُنظرائهم فـي المدارس 

الحكومّيـة، فـي حيـن أن ُقراَبـة %98 مـن معّلمـي مـدارس األونـروا يحملـون درجـة البكالوريوس.  

لمحة عن القوى العاملة في التعليم
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الجـدول 6: نسـبة المعّلميـن الذيـن يحملـون درجـة البكالوريـوس حسـب قطاع 
العمـل، 2012 – 2013

نسبة المعّلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس فما فوق

%88وزارة التربية والتعليم

%81المدارس الخاصة

%93المدارس الحكومية أخرى

%98األونروا

%86كافة القطاعات

المصدر:
دائرة اإلحصاءات العامة، 2013

ُتشـير نتائـج ِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنيـة للمعّلـم إلـى أن المسـتوى التعليمـي للمعلميـن يختلـف بعض الشـيء 
باختـالف المرحلـة الّصفيـة التـي يعملـون بهـا؛ فاحتمـال أْن يحمـَل معّلمـو المـدارس الثانوّيـة الحكومّيـة الّدرجـاِت العليا كان 
أكثـر قليـاًل )%26( مـن الذيـن دّرسـوا الّصفـوف الثانوية فقط وأكملـوا تعليمهم بعـد درجـة البكالوريوس مقارنة بــ %19 فقط 

مـن الذين دّرسـوا طلبـة المراحـل االبتدائيـة حصرًا.

الّدافع وراء االلتحاق بمهنة الّتعليم 
ُسـِئَل الُمسـَتجيبون لِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم عـن الّدافـع وراء اختيارهـم مهنـَة الّتعليِم، فُأثيـَر مدًى 
واسـٌع مـن اإلجابـات، التـي اختلفـت باختالف الّسـن والخبرة، وباألخـص النوع اإلجتماعـي. كان السـؤال مفتوحًا وُأتيـح للمعّلمين 
َفت ردودهـم فيما بعد فـي قضايا محورية أشـمل. وكان الّسـبب األكثر شـيوعًا  حّريـة إعطـاء ثالثـة أسـباب مـن اختيارهـم، وُصنِّ
هـو الّرغبـة فـي الّتعليـم؛ إْذ أشـاَر %37 مـن معّلمـي المـدارس الحكومّيـة الذيـن شـاركوا فـي الّدراسـة إلـى أّن الجاذبّية التي 
تحملهـا المهنـة كانـت دافعهـم األسـاس. ]8[ ومـن ناحيـٍة أخرى؛ أشـارت نسـبة كبيـرة منهـم إلـى أن الّتعليم لم يكـن خياُرهم 
المهنـي األّول، ولكـن الّظـروف اضطّرتهـم إلـى اّتخـاذ هـذه المهنـة. بينمـا ذَكـَر %29 أّن السـبب الرئيـس اللتحاقهـم بهـذه 
يـه متطّلبـات  المهنـة هـو أّنهـا الخيـار األفضـل نظـرًا إلـى ظروفهـم األكاديمّيـة ]9[، ممـا ُيشـير إلـى الـّدور المهـم الـذي ُتَؤدِّ
الجامعـة لمرحلـة التوجيهـي فـي تشـكيل المسـارات الوظيفّيـة. وقـد وّضـَح ُمعظـم الُمسـتجيبين للّدراسـة، الذيـن ذَكـُروا 
ظروفهـم األكاديميـة، أّن الّتعليـم كان المهنـة الوحيدة التي تحمل توّقعات مسـتقبلّية جّيدة؛ نظرًا إلـى درجاتهم المنخفضة 
فـي امتحـان التوجيهـي. وفـي هذا السـياق، فقـد ذكَر نحو واحد مـن كل خمسـة معّلمين )%18( أّنهـم اختاروا الّتعليم بسـبب 
عـدم وجـود بدائـل مهنّيـة أخـرى ]10[. بينمـا قالت ُأخريـات )%11( إّنهنَّ اختـْرَن المهنَة ألّن ظروف العمل ُمناسـبة للنسـاء ]11[ ؛ إذ 
كان بإمكانهـّن اختيـاُر مهنـٍة أخـرى لـوال أّنهـّن إنـاٌث. ومـن الجدير بالمالحظـة، أّن هـذا التحليل ُمسـتنٌد إلى السـبب األول الذي 
ذكـره الُمسـتجيبون، ِعلمـًا أنَّ اإلفصـاح عـن سـبب يختلف عـن الّرغبة فـي الّتعليم ال يعنـي أن حـّب الّتعليم لم يكن عامـاًل مؤّثرًا 

فـي هـؤالء المعّلمين. 

]8[ تتضّمـُن فئـة »الّرغبـة فـي الّتعليـم« ردودًا مثـل: »أنـا أحـّب الّتعليـم« و«الّتعليـم كان ُحُلمـًا لـي منذ الّصَغـر« و«لبنـاء أجيال المسـتقبل« و«أتتّبـع خطوات 
معّلمـّي السـابقين« و«ألننـي أقـوم بتوصيـل رسـالة األنبيـاء« و«بسـبب حّبي للمـاّدة التـي ُأعّلمها«.

]9[ تتضّمُن فئة »الّظروف األكاديمّية« ردودّا مثل: »الّدرجات« و«قيود بسبب التخّصص الجامعّي«.

]10[ تتضّمن هذه الفئة ردودًا مثل: »ال يوجد ُفرص عمٍل أخرى« و«ال يوجد لدي خيارات أخرى«.

]11[ اشـتملت هـذه الفئـة علـى ردوٍد مثـل: »وافـق أهلـي وزوجـي على هـذه المهنـة،« و«الفصل بين الجنسـين في مـكان العمـل،« و«العـادات والتقاليد، 
باإلضافـة إلى رغبـة األب«.
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]12[ ُطِرَح السؤال على النحو اآلتي: “ما السبب الرئيس الذي جعلك تصبح معلمًا؟«

ولـم تختلـف الـّردود علـى السـؤال الُمتعّلـق بدوافـع الّتعليـم باختـالف القطاع والّسـن وسـنوات الخبـرة فقط، ولكنهـا تعكس 
فجـوًة فـي المواقـف واالتجاهـات حسـب النـوع اإلجتماعـي أيضـًا. فكمـا يوّضـح الّشـكل 3، أشـار عـدٌد أكبر مـن الّذكـور إلى أّن 
نقـَص البدائـل كان سـببًا رئيسـًا لعملهـم فـي مهنـة الّتعليم مقارنًة بالمسـتجيبين مـن اإلنـاث )%31 مقارنة بــ%10(، في حين 
حـاٍت أّنهّن اختـْرَن المهنة ألّنهّن،  أن %16 مـن اإلنـاث أشـْرَن علـى نحـٍو صريح إلى عامل »دافـع« مرتبط بالنـوع اإلجتماعي، ُمصرِّ
أو أحـد أفـراد أسـرهنَّ أو آخريـن، يعـّدون الّتعليـم المهنـَة األكثـَر قبـواًل ثقافيـًا للنسـاء. ومـن المهـم ِذكـره فـي هـذا المقـام 
أنـه مـن الُمرّجـح اختيـار الُمعّلمـات اإلنـاث لهـذه المهنـة »لرغبتهـن فـي الّتعليـم« كسـبب رئيـس )%40 مقارنـة بــ %33 مـن 

.)p<.01( وكان هـذا الفـرق  ذا داللـٍة إحصائيـٍة ،)المعّلميـن الّذكـور

الّشـكل 3: أكثـر أربعـة أسـباب تكـرارًا الختيـار معّلمـي وزارة الّتربيـة والّتعليم 
مهنـة الّتعليـم]12[ حسـب الجنـس، 2014
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ظروف العمل مناسبة للنساء

المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014

ـُر هـذه الفروقـات حسـب النـوع اإلجتماعي في الّدافـع وراء اختيـار مهنة الّتعليـم أحد أكثـر تحّديات سياسـات الّتعليم  قـد ُتَفسَّ
صعوبـًة فـي األردن علـى نحـٍو جزئـٍي، بالفجـوة »العكسـّية« بيـن النوعين؛ حيـث تتفّوق اإلنـاث على الذكـور بفارٍق كبيـٍر. على 
سـبيل المثـال، فـي برنامـج الّتقييـم الّدولـي للّطلبـة )PISA بيـزا( عـام 2012، حّقـق %31 فقـط من الطلبـة الذكور في سـّن 15 
عامـًا الكفـاءة فـي القـراءة ُمقارنـًة بــ %68 مـن اإلناث، ويوجـد هذا الّنمـط في جميـع التقييمات الدوليـة والوطنيـة الُموّحدة 
ُمهم ذكـوٌر، بينما  َقـت فـي األردن )اليونسـكو، 2015(. وبمـا أّن الغالبّيـة الُعظمى مـن الذكور فوق الّصـف الثالث ُيَعلِّ التـي ُطبِّ
ُمهـّن إناٌث، فـإن مسـتوياٍت ُمختلفًة من الّشـغف للعمل قـد تؤّثر في نوعّيـة الّتعليم  الغالبّيـة الُعظمـى مـن الفتيـات يتـّم ُتَعلِّ
الـذي يتلقـاه الطلبـة مـن كال النوعيـن، وبذلـك يكـون أحـَد العوامِل التي تسـاهم فـي االختالفات فـي ُمخرجات الّتعّلـم بينهم.  

إّن تصنيـف هـذه النتائـج حسـب الفئة العمرّية وسـنوات الخبرة يوحـي باحتماِل وجود فروقـات بين األجيال في دوافـع الّتعليم. 
ويوّضـح الّشـكل 4 كيـف أن احتمـاَل ِذكـر المعّلميـن األصغـر سـّنّا لرغبتهم في الّتعليم كسـبب رئيـٍس الختيارهـم المهنة أقلُّ 
مـن المعّلميـن األكبـر سـّنًا علـى نحـٍو ملحـوٍظ )p<.001(. وقـد نتج هذا الّنمط نفسـه عند الّنظر إلى السـؤال نفسـه مـن ناحية 
سـنوات الخبـرة فـي الّتعليـم؛ إذ إنَّ %40 مـن الُمعّلميـن اّلذيـن لديهـم سـنوات خبـرة أقـل من 5 سـنوات أشـاروا إلى شـغفهم 

.)p<.01( بالّتعليـم، ُمقابـل %48 مـن الذيـن لديهم سـنوات خبـرة تزيد على 20 سـنة

لمحة عن القوى العاملة في التعليم
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الّشـكل 4: األسـباب األساسـية الختيـار معّلمـي وزارة الّتربيـة والّتعليم مهنة 
الّتعليـم حسـب الفئـة العمرّية، 2014

 المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014

ع مـا إذا كانت التغييـرات الراهنة  قـد تـؤدي األبحـاث الٌمسـتقبلّية إلـى البحث في أسـباب هـذه الّتغيرات مع مـرور الّزمـن، َوَتَتبُّ
فـي الّسياسـات قـد أحدثـت فرقـًا فـي دوافـع المعّلميـن القادمين. قـد ينُتج هـذا الّنمط مـن التغييرات فـي اختيـار المعّلمين 
مـع مـرور الّزمـن أو قـد ينُتـج مـن االسـتنزاف؛ حيـث إّن احتمـال بقـاء المعّلميـن الذيـن كانـوا أكثـر شـغفّا بالّتعليم مـدًة أطول 
ـحي الّتعليم العـام األولوية،  فـي المهنـة تكـون أكبـر. وقـد أعطت معاييـر ديـوان الخدمة المدنيـة خالل وقـت الّدراسـة لُمرشَّ
الذيـن انتظـروا مـدًة طويلـة ليصبحـوا معّلمين.  ومع ذلـك، وضعـت وزارة الّتربية والّتعليم، بعـد مدٍة وجيزة من إجراء الّدراسـة 
فـي عـام 2014، خطـًة إلجـراء مقابالت مع المرشـحين بعد فحص ديـوان الخدمة المدنّية؛ لقياس مسـتوى حماسـهم للمهنة 

وشـغفهم بهـا، وجعـل العملية أكثـر انتقائيًة.

النوع اإلجتماعي
الّتعليـم، وبنسـبٍة أكبـر فـي المـدارس الخاّصـة ُمقارنـة  %68 مـن مجمـوع القـوى العاملـة فـي  ُتشـّكل المعّلمـات نسـبة 
بالِقطاعـات األخـرى. وقـد ازدادت نسـبة المعّلمـات علـى نحـٍو مضطـرد خـالل العقد الماضـي؛ حيث نَمـت من 59 إلـى %62 في 
مـدارس وزارة الّتربيـة والّتعليـم ومـن 85 إلـى %89 في المـدارس الخاّصـة. يعكس ذلك التوّجـه على كال الّصعيديـن اإلقليمي 
والعالمـي؛ فقـد ارتفعـت نسـبة اإلنـاث الالتي يعملن معلّمـات في المـدارس االبتدائّية مـن 55 إلى %58 في منطقة الّشـرق 
األوسـط وشـمال أفريقيـا، ومـن 60 إلـى %63 عالمّيـًا )اليونسـكو، 2015(. إّن التغّيـر الـذي طـرأ علـى الجنـس لـكادر المعّلميـن 
األردنييـن خـالل عـام 2014  كان هو نفسـه الُمعّدل المتوّسـط للبلدان األربعة والثالثين الُمشـاركة في ِدراسـة تاليس )ُمنّظمة 

التعـاون االقتصادي والّتنميـة، 2014أ(. 
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ال ينطبـق هـذا الّتوجـه علـى مـدارس األونـروا والمـدارس الحكومّيـة غيـر الّتابعـة لـوزارة التربيـة والتعليـم؛ حيـث إّن نسـبة 
المعّلمـات فيهـا مـا زالـت 51 و %18 علـى الترتيـب )وزارة الّتربيـة والّتعليـم، 2015(. ومـع ذلـك، فـإن اختيـار اإلناث قـوًى عاملًة 
ـف الرئيـس للمرأة فـي المملكـة. وبما أّن  فـي الّتعليـم أصبـح توّجهـًا واضحـًا لُمعظـم المـدارس، وُيعـّد قطـاع الّتعليـم الُموظِّ
نسـبة ُمشـاركة اإلنـاث فـي القـوى العاملـة ال تتجـاوز %16، فـإّن المناِصـب الّتعليمية ُتشـّكل نسـبًة عاليـًة من الوظائـف التي 

تشـغلها اإلنـاث فـي األردن )المنتـدى االقتصـادي العالمـي، 2015(.

يميـل المعّلمـون الّذكـور إلـى التدريـس فـي المراحـل الّثانوّيـة أكثـر من المراحـل األساسـّية )%35 ُمقابـل %33 علـى الترتيب(، 
فـي حيـن أن جميـع معّلمـي ريـاض األطفـال تقريبـًا فـي المملكـة هـم مـن اإلنـاث )انظـر الشـكل 5(. ففـي دراسـة مؤّسسـة 

الملكـة رانيـا الوطنّيـة للُمعّلـم لـم ُيَشـْر إلـى أّي معّلـم مـن الّذكـور فـي مرحلـة الّتعليم مـا قبـل االبتدائي.

الّشـكل 5: توزيـع المعّلميـن الّذكـور واإلنـاث حسـب الّصفـوف التـي َعّلُموهـا، 
لجميـع قطاعـات العمـل، 2014
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ثانوي (الصفوف ١١ – ١٢(

أساسي (الصفوف ١ – ١٠(

ما قبل األساسي (رياض األطفال ١ و٢ )

المصدر:
وزارة التربية والتعليم، 2015
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ُيعـّد تدريـب مـا قبـل الخدمـة ]13[ والّتطويـر المهنـّي الُمسـتدام أْمَرْيـن جوهِرَيْيـن للتعليـم الجّيـد. وبغـض الّنظـر عـن الخلفّيات 
االقتصاديـة االجتماعيـة للطلبـة، توّصلـت الّدراسـات فـي الواليـات الُمّتحـدة األمريكيـة إلـى أن المعّلميـن هـم العامـل األهم 
واألكثـر تأثيـرًا فـي أداء الّطلبـة )هانوشـك وريفكيـن، 2006(. وبما أّن سياسـات الّتعليم عادًة مـا يكون لها تأثيٌر ُمباشـٌر محدود 
فـي خلفّيـات عائـالت الّطلبـة والُمجتمـع، فـإّن الّسياسـات التـي تسـتهِدف تحسـين أداء المعّلـم وفعاليتـه إلزامّيـة لتحسـين 
نتائـج الّطلبـة. وقـد وَجـَد الُخبـراُء فـي مجـال الّتعليـم أّن تدريـب مـا قبـل الخدمـة ذو جـودة عاليـة، مـع  الّتركيـز على نحـٍو كبيٍر 
ـُق نتائـج ُمثلـى  علـى إسـتراتيجيات الّتدريـس فـي المباحـث المختلفـة، إضافـًة إلـى أّن الخبـرة العملّيـة فـي المـدارس ُتَحقِّ
فـي اسـتعداد المعّلميـن وفعالّيتهـم، خاّصـًة عنـد ربـط ذلـك بالتطويـر المهنـي والمسـار الوظيفي فـي أثناء سـنوات خدمة 

المعّلميـن )دارلنغ-هاّمونـد، 2006(.

وعليـه فينبغـي لمديـري المـدارس تزويـد معّلميهـم بورشـات العمـل الُمحّدثـة، ومنحهـم الُفرصة إلجـراء أبحـاث علمية في 
مجـال التعليـم والمشـاركة في المؤتمرات والتدريب حول أسـاليب الّتعليـم، إضافًة إلى تقديم التغذيـة الراجعة على تقّدمهم 
علـى نحـٍو ُمنتظـم؛ وذلك مـن أجل الحفاظ على جـودة الهيئة التدريسـية. وتؤّكد تقاريـر منظمة التعاون االقتصـادي والتنمية 
عـن نتائـج تاليـس أّن التدريـب المنّظم على مسـتوى المدرسـة من معلميهـا ومديرها في أثنـاء الخدمة ال ُيحّسـن من أدائهم 
َحْسـُب، بـل يضمـن بقـاء الُمعّلميـن ومهنـة التعليـم فـي المـدارس )منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 2010(. ووفقـًا 
لدارلنغ-هاّمونـد )2012(، فـإن الّتدريـب فـي أثناء الخدمة ُينّظم التحّسـن فـي الّتعليم بحيث تعكس جـودة الُمعّلمين وُمحتوى 
م التكنولوجي للجيل الحالي. وتتضّمن ِدراسـة  الخطـط الدراسـّية باسـتمراٍر الَمطالَب الُمتغّيرة لسـوق العمـل العالمّي والّتقـدُّ
مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للُمعّلـم مجموعًة من األسـئلة التي تدور حـول تدريب المعّلميـن، ُمقّدمـًة رؤًى مهمًة حول 

تكـرار تحضيـر الُمعّلميـن وطبيعتـه وخبراتهم مـع البرامج التدريبيـة المتوفرة لهم.  

تدريب ما قبل الخدمة وتدريب المستجدين
فـي عـام 2014  كان هنـاك مسـاران للّتدريـب مـا قبـل الخدمـة للمعّلميـن فـي قطـاع الّتعليـم الحكومـّي؛ األولى عبـر برنامج 
درجـة البكالوريـوس فـي العلـوم التربوية الُمقّدم مـن الجامعات، والّثانية عبـر تدريـب وزارة الّتربية والّتعليـم للمعلمين الُجُدد 
خـالل الّصيـف قبـل بدايـة الفصل الّدراسـي. لقد كان المسـاُر األّول -وما زال- يقتصـُر على المعّلمين الذيـن يهِدفون إلى تعليم 
طلبـة الّصفـوف مـن الّروضـة إلـى الّثالـث؛ وذلـك بسـبب عـدم تقديـم الجامعـات تخصـص »معّلـم مجـال« ]14[. وعادًة مـا يتلّقى 
المعّلمـون الذيـن يحملـون شـهادات جامعّيـة بتخّصصـات أخرى تدريب المسـتجدين فقـط الذي تقّدمـه وزارة الّتربيـة والّتعليم 

كتدريـب على إسـتراتيجيات التدريـس المختلفة. 

تعليم الُمعّلمين
والتطوير المهني الُمستدام

]13[ ُيشـير »تدريـُب المسـتجدين” إلـى الفتـرة التـي تسـبق بـدء المعّلـم فـي المهنـة، في حيـن أن “تدريـب ما قبـل الخدمة” ُيشـير إلـى البرنامـج الُمكافىء 
لشـهادة البكريـوس فـي مجـال التعليـم، وفـي بعـض الحـاالت إلـى برنامج الماجسـتير أيضـّا. ويمكـن لمدة تدريـب المسـتجدين أن تكـون قصيرة جـدًا بعكس 

برنامـج التدريـب قبـل الخدمـة؛ حيـث يمتـّد إلى مـدة طويلة مـن التعّلـم الّنظـري وتطبيـق إسـتراتيجيات تعليمية. 

]14[ ُيشير »معّلم مجال« إلى المعّلمين الذين ُيعّلمون مواّد معّينة )مثل: الرياضّيات، األحياء، إلخ.( لطلبة الصفوف 4-10.

تعليم الُمعّلمين والتطوير المهني الُمستدام
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إّن طريقـة صياغـة السـؤال الـذي يتعّلـق بالّتدريـب ]15[ »قبـل البـدء بالوظيفـة الخـاص بك« في ِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيا 
الوطنّيـة للمعّلـم ُتتيـح للُمسـتجيبين فرصـة الّتحـدث إّمـا عـن التعليـم قبـل الخدمـة )مثـاًل: برامـج درجـة البكالوريـوس فـي 
التعليـم( أو تدريـب المسـتجدين الـذي ُتنّظمـه وزارة الّتربيـة والّتعليـم أو المدرسـة التـي ُعّينـوا فيهـا. وهنـاك سـبب يدعـو 
إلـى االعتقـاد أّن المعّلميـن، علـى األغلـب، كانـوا ُيشـيرون إلـى الّتدريـب الـذي تلّقـوه قبـل بدئهـم بوظيفتهم في المدرسـة 
)مثـل: تدريـب المسـتجدين(. ونظـرًا إلـى أّن البرامـج الرسـمّية لتعليـم المعّلميـن لـم تنشـأ علـى نحـٍو واسـٍع خـارج برامـج درجة 
البكالوريـوس لمعّلمـي ُصفـوف ريـاض األطفـال وحتـى الّثالث، وبسـبب طريقـة صياغة السـؤال، فقد ُتشـير إجابـات المعّلمين 

إلـى أّي نـوع مـن أنـواع التعليـم أو التدريـب قبـل الخدمـة.

وكمـا يوّضـح الّشـكل رقـم 6، فـإّن %28 مـن المعّلمين أشـاروا إلى أّنهم لـم يتلّقوا أّي تدريـٍب قبل بدئهم بعملهـم كمعّلمين، 
بينمـا أشـار ُربـع الُمسـتجيبين إلـى أّن الّتدريب الـذي تلّقوه قبل الخدمة اسـتمّر مدَة أسـبوعين تقريبًا، في حين قـال ُربٌع آخر إنَّ 
الّتدريـب اسـتمّر ُمـّدة شـهرين تقريبـًا. وبالُمقارنة، فإن متوّسـط مـّدة تدريب المسـتجدين وفقـًا لمنظمة التعـاون االقتصادي 

والتنميـة في عام 2008 كان 10.6 شـهرًا )2012(. 

فـي فنلنـدا، يسـتمرُّ تدريـب المعلميـن عملّيـًا مـّدَة عـاٍم كامـل، وُيشـًكل %20-15 مـن كامـل التدريـب الـذي يتلقـاه الطالـب 
الملتحـق ببرنامـج البكالوريـوس التربوي )سـالبيرغ، 2012(. من الُمهم في هذا السـياق مالحظـة أّن ردوَد المعلمين األردنيين 
سـابقة الذكـر قـد تتضّمـن ُردودًا لُمعّلميـن يصفـون تعليمهـم الجامعـي، ِعلمـًا أّن ُمعـّدل طـول مـّدة تدريـب المسـتجدين 
الّرسـمي فـي األردن قـد يكـون أقـل من عـّدة أشـُهر. ويمكن للّدراسـات الُمسـتقبلّية أن تعمَل علـى تمييز التحضيـر الجامعّي 
مـن الّتدريـب التعريفـي الّرسـمي وغيـر الّرسـمي؛ لتوفير فهـٍم أدّق لتدريـب المعّلمين قبل الخدمـة، إضافة إلـى ُمقارنٍة أدّق 

مـع الـّدول المشـاركة فـي تاليس.

ـَق قبـل البـدء بوظيفـة الّتعليـم الحالّيـة  الّشـكل 6: ُمـّدة الّتدريـب الـذي ُطبِّ
 2014 التربيـة والتعليـم،  إجابـات معّلمـي وزارة  حسـب 

]15[ كم من الوقت استغرق التدريب قبل العمل الخاص بك؟
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مـون إذا مـا كان الّتدريـب الـذي تلّقـوه مـا قبـل الخدمة قد َأكَسـَبهم:  مهـارات الّتعليـم،  والمعرفة فـي المباحث  ُسـِئَل الُمعلِّ
المختلفـة، ومهـارات اإلدارة الّصفيـة، والمنهـاج الّدراسـي، ومدّونـة قواعـد أخالقّيـات العمـل؛ حيـث قال أكثر مـن %70 منهم 
إنَّ تدريـب مـا قبـل الخدمـة قـد أكَسـَبهم النواحي الخمـس جميعها. ولكنهم لم ُيْسـَألوا عـن الّتدريب في مجـاالت أخرى، مثل: 

دمـج التكنولوجيـا التعليميـة فـي التدريـس، أو تزويد الطلبـة بالّدعم النفسـّي واالجتماعي. 

وقـد رأى ُمعظـم الُمديريـن أيضـًا أّن تدريـب المعّلميـن ما قبل الخدمـة كاٍف؛ ففي ِدراسـة الُمديريـن التي ُأجرَيـت بالتزامن مع 
ِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للُمعّلـم، أفـاد ُقَراَبة 8 مـن 10 منهـم أنَّ الّتدريب الذي تلّقـاه المعّلمـون قبل بدئهم 
بمسـيرتهم التعليمّيـة قـد أكسـبهم علـى نحـٍو كاٍف مهـاراِت الّتعليـم العملّيـة واإلدارة الّصفيـة وإكمـال المنهاج الّدراسـي 

وقواعـد أخالقّيـات العمل. 

توّفـر مصـادر البيانـات األخـرى معلومـاٍت حـول تدريـب المعّلميـن فـي مجـاالٍت أكثـر تحديـدًا مثـل مبـادرة القـراءة والحسـاب، 
وكمـا يوّضـح الّشـكل رقـم 7، فقـد أفـاد نحـو ثلـِث المعّلميـن األردنييـن )%36( أّنهـم تلّقـوا تدريبـًا حـول تعليـم الطلبـة القراءة 
والحسـاب قبـل البـدء بالمهنـة، فـي حيـن أفـاد نصفهـم عـدم تلّقيهـم أي تدريـٍب فـي أّي مـن مهارتـي القـراءة والحسـاب 
)برومباتشـر وآخـرون، 2012(. ويمكـن بالمزيـد من البحث استكشـاف مصـدر الفجوة بين ردود المعّلمين في ِدراسـة مؤّسسـة 

الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم وأسـئلة مـن ِدراسـاٍت أخـرى حـول مجـاالت تدريـٍب أكثـر تحديدًا. 

القـراءة  فـي  التدريـب  تلقيهـم  أفـادوا  الذيـن  الُمعّلميـن  نسـبة   :7 الّشـكل 
2011 القطاعـات،  جميـع  فـي  والحسـاب، 

المصدر:
برومباتشر وآخرون، 2012
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الّتدريب خالل الخدمة
فـي حيـن أن ّتدريـب المسـتجدين مهـٌم فـي إعـداد المعّلميـن  قبـل دخولهـم الغرفـة الصفيـة، فقـد ثبـت أّن  ُفـرص التطويـر 
المهنـي فـي أثنـاء الخدمة أساسـّيٌة لتطوير الّتعليـم )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014أ(. وقد أشـارت دراسـة حول 
تدريـب المعّلميـن الُجـُدد وبقائهـم فـي المهنة إلـى أن أداء الطلبـة األكاديمي يكون أضعـَف على نحٍو ملحـوظ في الّصفوف 
التـي ُيعّلـم فيهـا معّلـم للّسـنة األولـى مـن الّصفـوف التي ُيعّلـم فيهـا معّلمون لديهـم سـنوات أكثر مـن الخبـرة، والّتدريب 
فـي أثنـاء العمـل أمـٌر إجبـاريٌّ لتعزيـز مهـارات المعّلميـن الُجـدد )جودويـن، 2012(. وفـي هـذا السـياق، ُتشـير تقاريـر منظمة 
التعـاون االقتصـادي والتنميـة حـول دراسـة تاليـس إلـى أن التطويـر المهنـي للمعّلميـن وُفـرص الّتدريـب فـي أثنـاء الخدمـة 
همـا أهـّم عامليـن يسـهمان فـي تحقيـق الكفـاءة الّذاتية والّرضـا الوظيفـي، ومن ثـمَّ تحقيق نتائـج أفضل للطالـب )منظمة 

التعـاون االقتصادي والتنميـة، 2010(.

يتلّقـى ُمعظـم المعّلميـن العامليـن فـي أنظمـة تعليميـة عاليـة األداء الّتدريـب فـي أثنـاء الخدمـة أو الّتطويـر المهنـي 
الُمسـتمّر علـى نحـٍو سـنوٍي. ففـي ِدراسـة تاليـس التـي ُأجريـت عـام 2013 ِلــ 34 دولـة، تلّقـى %91 مـن معّلمـي الّصفـوف 
الثانوّيـة الُعليـا الّتدريـب أو فـرص الّتطويـر المهنـي خـالل الّسـنة الّسـابقة للّدراسـة )منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 
2014أ(، وفـي دراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للُمعّلـم صـّرح أقّل مـن نصـف المعّلميـن )%42( بتلّقيهـم الّتدريب في 

أثنـاء الخدمـة خـالل العاميـن الّسـابقين.

وقـد أشـاَر ُمعظـُم المعّلميـن الذيـن تلّقـوا تدريبـًا خـالل الّسـنتين الّسـابقتين إلـى أن وزارة الّتربيـة والّتعليـم كانـت الجهـة 
الُمنّظمـة للتدريـب. وكمـا يوضـح الّشـكل 8، فـإّن ُقرابـة ثالثـِة أربـاِع معّلمـي المـدارس الحكومـة تلّقـْوا تدريبهـم األخيـر مـن 
الـوزارة، وِنسـب صغيـرة تلّقـوه من الوكالـة األميريكية للتنميـة الدوليـة )%7( وأكاديمّية الملكـة رانيا لتدريـب المعّلمين )5%( 
ُر بالشـراكة  واليونسـف )%4( والـكادر العربـي لتطويـر وتحديـث الّتعليـم )CADER( )4%(. ِعلمـًا أّن العديـَد من برامـج الّتدريب ُتَطوَّ
بيـن عـدد مـن الجهـات المعنيـة، وقد يتذّكـر المعّلمـون الُمنّظمـات األكثـر بـروزًا، ِمْثـِل وزارة الّتربيـة والّتعليم، بسـهولة أكثر 

مـن تذّكرهـم الّشـركاء المحّلييـن األصغـر حجمّا. 

الّشـكل 8: مـزّودو التدريبات فـي أثناء الخدمة التي تّلقاهـا المعّلمون موخرًا، 
كما أشـار معّلمو وزارة التربية والتعليم، 2014 
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مـون سـؤااًل مفتوحـًا عن ُمحتوى أحدث تدريـٍب تلّقوه، فكانت الموضوعـات األكثر تكـرارًا: اإلدارة الّصفية، ومهارات  ُسـِئَل الُمعلِّ
تكنولوجيا المعلومات، واالّتصاالت، وأسـاليب الّتدريس. 

دعم الُمديرين
فـي بعـض الحـاالت التـي ُيفقتـر فيهـا لبرامـج تدريبيـة ذات جـودة عاليـة يمكـن للتدريـب غيـر الّرسـمي أن يكـون بّنـاًء بقـدر 
التدريـب الّرسـمي نفسـه، إن لـم يكـن أكثـر. ويمكـن للتدريبـات غيـر الّرسـمية والّداخليـة أن تشـمل اإلسـناد التربـوي والعمـل 
الّتعاونـي فـي وضـع الخطـط الّدراسـية بيـن أعضـاء الهيئـة الّتدريسـّية والّتغديـة الّراجعـة ألداء المعّلـم واألبحـاث الُمسـتقّلة 
حـول أسـاليب الّتدريـس والقضايـا الحديثـة في الّتعليـم، إضافًة إلى االجتماعـات المنتظمة مع قادة المدرسـة. وُتشـير األبحاث 
المتعّلقـة بتعليـم المعّلميـن إلـى أن أنشـطة التطويـر المهنـي المدمجـة فـي العمليـات المدرسـّية هي فـي الحقيقة أكثر 

فاعلّيـًة فـي إنتـاج معّلميـن ذوي جـودة عاليـة )دارلنغ-هاّمونـد، 2006(.

ز دراسـة مؤّسسـة الملكة رانيـا الوطنّيـة للمعّلم  ولّمـا ُسـِئَل المعّلمـون عـن التدريـب الـذي تلّقـْوه في أثنـاء الخدمة، لـم ُتميِّ
بيـن أنمـاط الّتدريـب الُمختلفـة، ولكـن ِدراسـة الُمديريـن الُمرافقـة تضّمنـت بعـض األسـئلة المرتبطـة بدعمهـم لمعّلميهم؛ 
حيـث أشـار %92 مـن الُمديريـن إلـى اجتماعهم بهيئتهم التدريسـية لُمناقشـة الخطـط الصفية مـّرًة أو أكثر خالل الّشـهر، في 
حيـن أن %8 منهـم فعلـوا ذلـك مـّرة واحـدة أو مّرتْين في الّسـنة )يوّضح الّشـكل 9 تفصياًل أكبـر للردود(. وقد أفـاد %80 أّن هذه 

االجتماعـات اسـتمّرت ُمّدة نصف سـاعة إلى سـاعة.

الخطـط  بالمعلميـن لمناقشـة  المديريـن  اجتماعـات  ِنسـب تكـرار   :9 الشـكل 
2014 والتعليـم،  التربيـة  وزارة  الّدراسـية، 

المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلمين – جزء دراسة المديرين، 2014
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إّن جمـع المزيـد مـن البيانـات الُمفّصلـة حـول أنـواع التدريب فـي أثناء الخدمـة وّدعـم الُمديرين على مسـتوى المدرسـة الذي 
يتلقـاه المعّلمـون فـي الّدراسـات الُمسـتقبلّية مـن شـأنه أن ُيوّفـر صـورة أدّق للتطويـر المهنـي المسـتدام الـذي يتلّقـاه 

المعّلمـون األردنيـون.   

اتجاهات نحو الّتدريب
فـي حيـن أّن ُمعظـم الُمعّلميـن أبلغـوا عـن الفوائـد اإليجابّيـة للّتدريـب ]16[, صّرح أقـّل من نصفهـم )%48( بحاجتهم إلـى المزيد 
مـن ُفـرص الّتدريـب والّتطويـر المهنـّي لتحسـين كفاءاتهـم. غيـر أّن الُمديريـن لـم ُيشـاِركوا الباقـي الذيـن لـم يصرحـوا بهـذه 

الحاجـة الـّرأي نفسـه فـي الّدراسـة؛ إذ قـاَل %88 منهـم إّن معّلميهـم بحاجـة إلـى المزيـد مـن الّتدريـب والّتطويـر المهنّي.

ُسـئل المعّلمـون اّلذيـن أفـادوا بحاجتهم إلـى المزيد مـن الّتدريب عن أنـواع دورات الّتدريب التـي يريدونها، فكانـت أكثر الّردود 
شـيوعًا )ُمرّتبـة حسـب تكرارهـا(: تكنولوجيـا الّتعليم وأسـاليب الّتدريس والمـواّد المنهجّيـة ومهـارات اإلدارة الّصفية، ودورات 

لغـة سـلوك الّطفـل، والمهـارات المهنّيـة والوظيفّية، والتواصل مـع أولياء األمـور والُمجتمع.

]16[  قّيـم أكثـر مـن ثالثـة أربـاع الُمعّلميـن تدريباتهـم بيـن 4 و 5 نقـاط علـى مقيـاس مـن 5 نقـاط، فـي حيـن أن أحـد التقييمـات كان واحـد »سـيء« وخمسـة 
»ممتاز«.

تعليم الُمعّلمين والتطوير المهني الُمستدام
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لقـد وجـدت الّدراسـات العالمّيـة الخاصـة بالمعّلميـن  أّن هنـاك عـّدة عوامـل متعّلقـة بمسـتوى الّرضـا الوظيفي لديهـم ، بما 
فـي ذلـك اإلعـداد مـا قبل الخدمة وُفـرص التطوير المهنـّي الُمسـتدام والتعويضات والحالـة العاطفّية والّدافـع وراء اإللتحاق 
بالمهنـة )منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 2005(. وُتعـدُّ بيئـُة العمـل اإليجابيـة أمرًا رئيسـًا لمسـتوى رضـا المعّلمين؛ 
فالتعـاون بيـن الُمعّلميـن والّتغذيـة الّراجعـة والتقديـر مـن قـادة المدرسـة، إضافـًة إلـى التشـجيع الُمسـتمر علـى الّتطـّور 

الوظيفـّي جميعهـا عناصـر أساسـية تـؤدي إلـى مسـتوًى عـاٍل مـن الّرضا الوظيفـّي. )جونسـون وكرافـت وبابـاي، 2011(.

الّسعادة
صـّرح ُمعظـم المعّلميـن فـي الّدراسـة الوطنّيـة للمعّلـم – مؤّسسـة الملكـة رانيـا، أّنهـم ُسـعداء عامـًة وأن مسـتوى الرضـا 
الوظيفـي عامـٌل مهـّم فـي سـعادتهم؛ حيـث وصفـت الغالبّيـة الُعظمـى مـن المعّلميـن )%92( أنفسـهم بأنهـم ُسـعداء أو 
ُسـعداء إلـى حدٍّ ما )انظر الّشـكل 10(. ومن أكثر أسـباب الّسـعادة التي ُذكرت كانـت الحياة المنزلّية )أفاد بذلـك ثلثا المعّلمين(، 
تبعهـا مسـتوى الّرضـا الوظيفّي )كما أفاد نصف المعلميـن(. ويمكن أن يكون هذان العامالن متصليـن ببعضهما بعضًا؛ففي 
ِدراسـة تاليـس للمعّلميـن ارتبطـت العوامـل العاطفّيـة خـارج المدرسـة بدرجة رضـا المعّلمين عـن مهنتهم )منظمـة التعاون 
االقتصـادي والتنميـة، 2014 أ(. ومـن الّضـروري فـي هـذا السـياق ُمالحظـة أّنـه  لـم ُيطـرْح سـؤال مباشـر عـن ُمسـتوى الّرضـا 

الوظيفـي فـي الّدراسـة، وإّنمـا أشـاَر إليـه نصـف المعّلميـن ضمن سـؤاٍل مفتوٍح علـى نحٍو تلقائّي، كسـبب لسـعادتهم. 

مو وزارة التربية والتعليم،  الّشـكل 10: مسـتوى الّسعادة الذي أشـار إليه معلِّ
2014

مستوى الّرضا
والتطّلعات المهنّية

55%
37%

5%

2%

سعيد

سعيد إلى حٍد ما

غير سعيد

غير سعيد على اإلطالق 

المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلمين – جزء دراسة المديرين، 2014
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آراء حول مهنة التدريس
عـدَّ 9 مـن كل 10 ُمسـتجيبين للّدراسـة أن الّتعليـم مهنـٌة ُمشـّرفة، وعنـد سـؤالهم عـن سـبب شـعورهم بذلـك أشـار أكثر من 
ثلثهـم )%38( إلـى دورهـم فـي تنشـئِة أجيـاِل الُمسـتقبل. وتضّمنـت الـّردود الشـائعة األخـرى اعتقـاد المعّلميـن أّن الّتعليـم 

مهنـٌة ُمقّدسـٌة )%21(، ودور الُمعّلميـن فـي نشـر رسـائل أخالقّيـة فـي الُمجتمـع )18%(.

وقـد أظهـَر تحليـُل نتائج الّدراسـة عالقـًة إيجابيًة بين الّسـعادة وآراء حـول المهنة  والبقاء فيهـا مسـتقباًل؛ فالمعّلمون الذين 
صّرحـوا باعتقادهـم أن مهنـة الّتعليـم ُمشـّرفة كان احتمـال اإلبـالغ عـن عـدم سـعادتهم قليـاًل )%6 مقارنـًة بــ%24 منهـم لـم 
يعتقـدوا أّن مهنـة الّتعليـم مهنـة ُمشـّرفة، )p<.001(. ينطبـق األمـر نفسـه علـى المعّلميـن الذيـن ينـوون االسـتمرار فـي 
العمـل فـي المـدارس التـي يعملـون فيهـا حاليـًا؛ إْذ أفـاد %94 منهـم أّنهـم سـعداء مقارنـًة بــ %83 مـن الذيـن ينـوون تغييـر 

 . )p<.001( ]17[ مـكان عملهـم

وِمّمـا يحُسـن ِذْكـُره أّن ِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم لـم تجمـع المعلومـات حـول آراء عاّمـة الّشـعب عـن 
َق لذلك خالل  مهنـة التعليـم، ولكـن بعـض المعّلميـن َذَكـَر نظـرَة المجتمـِع لمهنـة الّتعليم كأحـد تحّديـات المهنة، وقـد ُتِطـرِّ
مجموعـات التركيـز. وكان اإلجمـاع العـاّم بين الُمسـتجيبين أن المعّلمين فقدوا جـزءًا من االحترام الذي كانـوا يتمتعون به في 
الماضـي، ويشـترك بهـذا الـّرأي ُمعظـم المعّلمين فـي دول منظمة التعـاون االقتصادي والتنمية. وُتشـير دراسـة تاليس إلى 
أن %31 فقـط مـن المعّلميـن يعتقـدون أّن مهنتهـم تنـال التقديـر مـن الُمجتمـع بالّرغـم مـن اسـتمتاعهم بمهنتهـم، وهي 
حقيقـة يمكـن أن تؤّثـر علـى نحـٍو سـلبي فـي مسـتوى الّرضـا الوظيفـي للمعّلميـن )منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنمية، 
2014أ). األمـر الـذي ُيبـرز الحاجـة إلـى المزيـد مـن األبحاث لفهـم اتجاهـات المجتمع األردنـي حول مهنـة الّتعليم، وكيـف تؤّثر 

هـذه الّتصورات فـي المعّلمين أنفسـهم. 

الّطموحات المهنّية 
طون للبقـاء في وظيفتهم في مدرسـتهم في المسـتقبل القريب. وقد  ذكـر ثالثـة مـن كل أربعـة معّلمين )%76( أّنهـم ُيخطِّ
أظهـر سـؤاٌل مفتـوٌح حـول أهـم األهـداف المهنّيـة للمعّلمين نتائـج مثيرًة لالهتمـام، بالّرغـم من أن تفسـيرها ُيشـّكل تحّديًا 
نوعـًا مـا ]18[. ويوّضـح الجـدول 7 األهـداف المهنيـة األكثـر ِذكـرًا، التي كان أكثرها شـيوعًا الحصـول على المزيد مـن المؤهالت 
األكاديمّيـة. ففـي األردن ترتبـط المؤهـالت العلمّيـة بزيـادات الرواتـب؛ حيـث ترتفـع الرواتـب بارتفـاع الّتحصيـل العلمـي )ديوان 
الخدمـة المدنّيـة 2014(. وقـد سـعى مـا ُيقـارب %20 مـن المعّلميـن إلـى تطويـر فـي مسـيرتهم الوظيفيـة في مدارسـهم، 
فـي حيـن قـّدم آخـرون أسـبابًا إنسـانّيًة )مثـل: تطويـر الجيـل القـادم مـن األردنييـن( أو أهدافـًا عاّمـًة )مثـل: تحقيـق التمّيز في 
مـو الوظيفي؛ فقـال %8 منهم إّن  حياتهـم المهنّيـة(. فـي حيـن لـم ُيعّبـر %10 تقريبًا مـن الُمسـتجيبين عن طموحهم فـي النُّ
هدَفهـم كان الحفـاظ علـى وضعهـم الحالـي، و قـال %3 إّن هدفهـم هـو الّتقاعـد، بينمـا رفض %7 آخـرون اإلجابة عن السـؤال.

)p<.001 ( 17[ كانت هذه الفروقات ذات داللة إحصائية[

َفـت ردود البيانـات األوليـة ُثـمَّ ُأجـِرَي ترميزهـا  فـي فئـات تظهـر فـي الجـدول 7؛ فئـة “بنـاء جيـٍل واعـٍد” تتضّمـن ردودًا مثـل: “التأكيـد علـى التحـاق  ]18[ ُصنِّ
طلبتـي بالجامعـة” و”رفـع مسـتوى أداء الطلبـة” و”تعزيـز السـلوك اإليجابـي والّتصـرف كنمـوذج ُيحتـذى بـه” و”تربيـة جيـٍل واعـٍد”. أمـا فئـة “الصعـود علـى 
السـّلم الوظيفـي” فتتضّمـن ردودًا مثـل: “أن أصبـح مديرًا للمدرسـة” و”االنضمام إلى الّطاقـم اإلداري” و” أن أصبـح   ُمحاضرًا في الجامعـة” و”الترّقي لمنصب 
ـز” فتتضّمـن ردودًا مثل: “ التفّوق فـي مهنتي وتحقيق  مسـؤوٍل فـي وزارة الّتربيـة والّتعليـم” و” الحصـول علـى ترقيـات”. وأّما فئـة “التطّور المهني والتميُّ

ُسـمعة طّيبـة”، و”تقديـم رسـالتي” و”العمـل فـي الخـارج،” و”تلّقي تدريـٍب ُمفيٍد أثنـاء خدمـة المعّلم”.

مستوى الّرضا والتطّلعات المهنّية
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مو وزارة  الجدول 7: الّطموحات المهنّية للمعّلمين التي أشار إليها معلِّ
التربية والتعليم، 2014

نسبة المعلمين

%26الحصول على مؤهالت أكاديمية

%21االرتقاء في الرتب الوظيفية / المسار المهني

%16بناء جيل واعد

%15التطّور المهني/ تمّيز في المهنة 

%8االحتفاظ بالوضع القائم

%3التقاعد

%3غير ذلك

%7االمتناع عن اإلجابة

%100المجموع

المصدر:

دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014

قـد تتضّمـن األسـئلة حـول طموحـات المعّلميـن في دراسـة مؤّسسـة الملكة رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم القاِدمـة مجموعة من 
االختيـارات الموضوعـة ُمسـبقًا؛ إلفسـاح المجـال للمقارنة عبـر المجموعـات الفرعّية.

الفروق في الردود حسب النوع اإلجتماعي
عّبـرت الُمعّلمـات اإلنـاث باّتجاهـات إيجابّيـة نحـو المهنـة أكثـر مـن ُنظرائهـّن مـن الّذكـور. ويوّضـح الّشـكل 11 االختالفـات في 
الـّردود الُمتعّلقـة بالّسـعادة ونّيـة االسـتمرار فـي المهنـة ونظـرة المعلـم للمهنـة؛ حيـث أشـارت المعّلمـات إلـى مسـتوًى 
أعلـى مـن الّسـعادة مقارنـًة بالمعّلميـن الّذكـور، وُكـّن أكثـر اسـتعدادًا للعمـل فـي مهنـة ُمشـّرفة. وكانـت الفجـوة األكثـر 
وضوًحـا ُمتعّلقـة بالخطـط الُمسـتقبلّية؛ حيـث كان المعّلمـون الّذكـور الذيـن يميلـون إلـى التخطيـط لتـرك وظيفتهـم الحاليـة 

 .)p<.001( ضعـف المعّلمـات

مستوى الّرضا والتطّلعات المهنّية
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الّشكل 11:  مواقف المعّلمين وفقًا للنوع اإلجتماعي، وزارة التربية 
والتعليم  2014

أنثىذكر 

يخطط للبقاء في المدرسة الحاليةيعتقد بأن التدريس مهنة مشرفة سعيد أو سعيد إلى حٍد ما

87%
96%

85%
93%

61%

82%

المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014

لـم تُكـن األبحـاث الّدوليـة حـول الفروقات حسـب النـوع اإلجتماعي في مسـتوى الّرضـا بمهنة الّتعليم حاسـمًة؛ ففـي حين أن 
بعـض الّتقاريـر ُتشـير إلـى أن النسـاء فـي القـوى العاملـة َيِمْلـَن إلى اإلفصـاح عن مسـتويات أعلى مـن الّرضـا الوظيفي بغّض 
الّنظـر عـن المهنـة، أظهـرت دراسـات فـي بعـض الـّدول أن الفروقـات بيـن الجنسـين فـي ُمسـتوى الّرضـا الوظيفـي لـم تكـن 
ذات داللـة إحصائيـة )آيـدن وآخـرون، 2012، مونـدال، 2014(؛ فقـد أظهـرت دراسـة حـول مسـتوى ِرضـا النسـاء المهنـي فـي 
سـوق العمـل األوروبـي أن الُمعّلمـات اإلنـاث يِملـن إلى أّنهـّن أكثر رضـًا بوظيفتهـّن بالّرغم من أنهـّن دائمًا ما يُكـّن في وضٍع 
غيـر مـؤاٍت فيمـا يُخـّص الّدخـل والترقيـات والتوّقعـات والتعيينـات )كيسـر، 2005(. وقـد ُوِجـد نمـٌط ُمشـابه لهـذا في سـياقاٍت 
أخـرى، مثـل الباكسـتان )غـازي ومارينـج، 2011(. وُيمكـن لعامليـن أن ُيفّسـرا جـزءًا من تلك الفجوة بين الجنسـين فـي مقاييس 
ـُل أحـَد أقـلِّ  الّرضـا، همـا: قلـة البدائـل الوظيفيـة للنسـاء، وبيئـات العمـل األكثـر تحّديـًا للُمعّلميـن الّذكـور. علمـًا أّن األردن ُيَمثِّ
معـّدالت ُمشـاركة القـّوة العاملـة النسـائية فـي العالـم؛ حيـث تبلـغ %14 )ُمنّظمـة العمـل الّدولّيـة، 2013(. وقد وّضـح العديد 
مـن الُمسـتجيبين أنَّ الّتعليـم أحـُد الوظائـف القليلة المقبولة ثقافّيًا للنسـاء في العديد مـن المناطق. وعليه، َتُعـدُّ الُمعّلمات 
أنفَسـهّن محظوظـاٍت بالحصـول علـى وظيفـة. مـن ناحية أخرى، فـإن اتسـاع الفجوة بين إنجـازات الطلبـة البنات والبنيـن، التي 
ـر بين البنين فـي األردن )٪40 بيـن البنين  تميـل لصالـح البنـات بشـّدة، والظـروف المدرسـية المختلفة مثل ارتفـاع معدل التنمُّ
مقابـل ٪30 بيـن البنـات( قـد يجعـل وظيفـة الّتعليـم أصعـب علـى الّرجـال الذيـن يعملـون فـي مـدارس الّذكـور )وزارة الّتربيـة 

والّتعليـم، 2015؛ مبـادرة األمـم المّتحـدة لتعليـم البنـات، 2015؛ منظمـة التعـاون االقتصادي والتنميـة، 2015(. 

مـع ذلـك، فـإنَّ البيانـاِت المتوّفـرة ال تسـمح بتفّحص هـذه الفرضّيـات، كما يمكـن للفجوات في مسـتوى الّرضـا الوظيفي بين 
الجنسـين أن تعكـس أنمـاط ردود للّدراسـة ُمتعّلقـة بنـوع الجنـس مـع وجـود صلـة ربـط ضعيفـة بفروقـات الخبـرات. وتتطّلـب 
ـص والمزيد مـن التفاصيل  الفجـوة بيـن الجنسـين فـي مسـتوى الّرضـا الوظيفـي بيـن المعّلميـن األردنييـن المزيـد مـن الّتفحُّ
حـول كل مـن العناصـر التـي تـؤدي إلـى الّرضا، وهـي: الراتـب والترقيـة واإلدارة والبيئـة المهنّية وطبيعـة العمل؛ ِلـذا ينبغي 
أن تتفّحـَص األبحـاُث أيضـًا أثـر مواقـف المعّلميـن وُمسـتوى رضاهم عـن الّطلبة، بما فـي ذلـك احتمالّية أن ُيسـهم المعّلمون 

األقـل سـعادًة ودافعّيـًة ورضـًا فـي تأّخـر إنجـازات الطلبـة األردنيين الّذكـور مقارنـًة بنظيراتهم مـن اإلناث.

مستوى الّرضا والتطّلعات المهنّية
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المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014
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إشراك الطالب واألهالي

عبء العمل

التشريعات التعليمية والمهام اإلدارية

البنية التحتية المدرسية

البيئة المدرسية

المنهاج

صعوبة المواصالت

]19[ كان الّسـؤال الُمتعّلـق بالّتحديـات التـي تواجـه المعّلميـن سـؤااًل مفتوحـًا؛ لذلـك جَمَع مركز الّدراسـات االسـتراتيجية عـّدة إجابات في موضوعات شـاملة. 
تضّمـن عـبء العمـل عـدد الِحصص التـي ُتدّرس خـالل اليوم وعـدد األطفال فـي الغرفـة الّصفية.

]20[ ُطِلـب مـن الُمسـتجيبين تقديـم أكبـر ثالثـة تحّديـات تواجههـم. ُيشـير هـذه الّرسـم البياني إلـى نسـبة المعّلمين الذيـن ذكـروا الفئات المدرجـة ضمن أي 
مـن الّتحديـات الثالثـة التـي تواجههـم على نحـٍو كبير. 

مستوى الّرضا والتطّلعات المهنّية

إّن ُقـدرة المعّلميـن علـى مواجهـة التّتحديـات بنجـاٍح والتخفيـف مـن آثارهـا السـلبية أمـٌر بالـُغ األهمّيـة لَتمكيـن البيئـات 
المدرسـّية الُمنتجـة )ترينـدال، 2006(. وبمـا أن الّتحديات التـي تواجه المعّلمين ترتبـط ارتباطًا وثيقًا بُمسـتوى الّرضا الوظيفّي، 
فمـن الّضـروري فهـم هـذه الّتحديـات وضمـان توافـر األدوات الالزمـة للّتصـدي لهـا؛ وذلـك للحفـاظ علـى دافعّيتهـم للعمـل 

وفعاليـة أدائهـم، فـإذا كان المعّلمـون ُيعانـون فـي عملهـم فسـيفعل الطلبـة األمـَر نفَسـه فـي دراسـتهم.

وقـد سـألت ِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للُمعّلـم عـن أهـم الّتحديات التـي يواجههـا المعّلمـون باسـتثناء الّراتب. 
َيْيـِن  ]19[ وُيظهـر الّشـكل 12 الّتحديـات المهنّيـة التـي ذكرهـا المعّلمـون األردنيـون، فباإلضافـة إلـى الّتعويـض، كان أكثـر تحدِّ

ِمهِنَيْيـن شـائعْيِن إشـراك الّطلبـة وأوليـاء األمـور فـي العمليـة التعليميـة وعـبء العمل.

ُمـو وزارة التربيـة والتعليـم ضمـن أكثر  الّشـكل 12: القضايـا التـي ُذكرهـا ُمَعلِّ
ثالثـة تحّديـات]20[ مهنّية شـائعة باسـتثناء الّراتـب، 2014

الّتحديات
المهنّية 
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الّراتب 
فـي حين أن سـؤال ِدراسـة مؤّسسـة الملكة رانيـا الوطنّية للُمعّلم حـول الّتحديات المهنّية اسـتثنى الّراتب، تجدر اإلشـارة إلى 
أن هـذه المسـألة كانـت مـن المسـائل الرئيسـة التـي أبلغ عنهـا المعّلمـون. وعندما ُسـئلوا عّما إذا كانـوا راضين عـن رواتبهم 
الحاليـة، أعـرب أقـل مـن نصفهـم بقليـل )٪46( عـن درجـة معتدلـة أو كبيـرة مـن الرضـا، في حيـن أن ٪48 كانـوا راضيـن »قليال 

فقـط«، و٪6 كانـوا »غيـر راضين علـى اإلطالق« عـن رواتبهم. 

قـد يعكـس عـدم الّرضـا عن الّرواتـب تحّديـاٍت اقتصادّيًة واسـعة الّنطاق، أبَلَغ عنهـا البنك الّدولـي ]21[ وغيره فـي األردن؛ حيث 
كان نصيـب الفـرد ينخفـض مـن الّناتـج اإلجمالـّي المحّلّي من حيـث تعاُدل القّوة الّشـرائية كل عـام من 2009 إلـى 2013 )البنك 
الّدولـي، 2015(. وفـي العـام الدراسـي 2015-2014، بلـغ راتـب تعييـن معلمـي وزارة الّتربيـة والّتعليـم الذيـن يحملـون درجـة 
البكالوريـوس447 دينـارًا أردنيـًا شـهريًا )وزارة التربيـة والتعليـم، 2013(؛ أّي أعلـى مـن متوسـط   األجـر الشـهري الـذي سـجلته 
العامـالت اإلنـاث علـى الصعيـد الوطنـي )406 دينـار أردني(، وهو مـا يعادل تقريبـًا أجر العّمال الذكـور )448 دينـار أردني( )دائرة 
اإلحصـاءات العامـة، 2013(. ومـع ذلـك، ومـع ارتفـاع كلفـة المعيشـة، ُصّنفـت عّمـان كأكثـر الُمـدن تكلفـة فـي المنطقة في 
عـام 2015 )كابـور، 2015(. حّتـى الرواتـب التـي ُتعـّد فـوق المتوسـط قـد ال ُتشـير إلـى مسـتوى معيشـٍة ُمريـٍح؛ فعنـد سـؤال 
المعّلميـن عـن الّتحديـات التـي تواجههـم فـي حياتهم الشـخصية، ُذكر ٪23 منهـم أّن الوضـع االقتصادي فـي األردن هو الّرد 
األكثـر شـيوعًا، بينمـا أفـاد %8 منهـم أّن لديهـم وظيفـًة إضافّيـة، ِعلمـًا أنَّ تلـك النسـبة تصل بيـن المعّلميـن الّذكـور إلى نحو 
٪17، ولعـل ذلـك ُمرتبـط بهـذه التحديـات. ومـع ذلـك، تبرز الحاجة إلـى مزيد من األبحـاث لتحديد مـا إذا كانت تحّديـات المعّلمين 

مـع الرواتـب محـّددة لمهنتهـم أو أنهـا تعكـس التحديـات االقتصادية التي تتقاسـمها اأُلسـر فـي جميع أنحـاء المملكة.

انخراط الّطلبة وأولياء األمور في العملية التعليمّية 
مـن أكثـر الّتحّديـات التـي ذكرهـا المعّلمـون، باسـتثناء الّرواتـب، كان انخـراط الطلبـة وأوليـاء األمـور فـي العمليـة التعليمية؛ 
حيـث أشـار %64  منهـم إلـى هـذا كأحـد أكثر الصعوبـات المهنّية التـي تواجههـم إلحاحًا، في حيـن ذكر %25 من المسـتجيبين 
أّن هـذا االنخـراط كان التحـدي األّول الـذي يواجههـم. وعلـى نحـٍو أدّق، تضّمنـت تحّديـات »المشـاركة« هـذه سـلوكات الطلبة 
الّتخريبّيـة وعـدم ُقـدرة الّطلبـة على قـراءة الماّدة أو إكمـال الواجبات وقنوات الّتواصـل المقطوعة مع أولياء األمـور. وبالّرغم 
مـن أّن الّدراسـة لـم تسـأل علـى نحٍو مباشـر عن اإلسـتراتيجّيات التـي يسـتخدمها المعّلمون إلشـراك الّطلبة فـي الحصة، فقد 
سـألت الُمعّلميـن عـن كيفّيـة تعاملهم مع المسـائل التأديبية فـي ُغرفهم الّصفية؛ حيـث أجاَب أكثُر ِمن نصفهم أّن األسـاليب 
التأديبيـة الّرئيسـة التـي يلجـأون إليهـا هي خصـم العالمات وإعطـاء التنبيهـات و/أو تأديب الطلبة جسـديًا )على سـبيل المثال: 
الّضـرب(، وقـال ربعهـم تقريبـًا )%26( إّنهـم اسـتخدموا الحـوار أو النقـاش لتحفيـز الطلبـة، بينمـا أفـاد %12 إضافيـون بإشـراك 

المرشـدين أو أوليـاء األمور.
 

وقـد أشـارت نسـبٌة أعلـى قلياًل مـن المعّلميـن الّذكور )%29( إلى أن إشـراك الّطلبـة وأولياء األمـور هو الّتحـدي المهنّي األول 
الـذي يواجهونـه ُمقارنـًة مـع ُنظرائهـم من اإلنـاث )%23(. وُوجـدت االختالفات أيضـًا في الّردود عبـر المراحل الّصفيـة الُمختلفة 
ـُم؛ فـكان احتمـال ِذكـر هـذا الّتحـدي مـن معّلمـي المرحلـة مـا قبـل االبتدائيـة أقـلَّ بكثيـر مـن معّلمـي المراحـل  التـي ُتَعلَّ
األساسـّية والّثانوّيـة، ِفِفـي حيـن أن أوليـاء األمور يهتّمون بمتابعـة تعليم أطفالهم فـي أعمار صغيرة، قـد ال يدركون أهمّية 

اسـتدامة هـذه الُمشـاركة في أثنـاء نمّو أطفالهـم )باتريكاكـو، 2004(. 

]21[ تضّمنـت الصعوبـات طويلـة المـدى األخـرى قّلـة مشـاركة القـوى العاملـة والتعّطـل بسـبب النـزاع اإلقليمـّي واالعتمـاد على الـواردات للطاقـة وغيرها 
مـن الّسـلع )البنك الّدولـي، 2015(

مستوى الّرضا والتطّلعات المهنّية



31

بالّرغـم مـن أن الّدراسـة لـم تسـأل الُمعّلميـن عن أسـاليبهم فـي الّتدريس، وقد ُتسـاعد المزيد مـن األبحاث حـول كيفية تفاعل 
المعّلميـن مـع الّطلبـة فـي أثناء الّتدريس في تسـليط الّضـوء على الطرائق التي يمكن للمعّلمين من خاللها تحسـين إشـراك 
الّطلبـة، فقـد وجـدت الّدراسـات العالمّيـة عالقـًة بيـن سـلوك الطلبـة والممارسـات التعليمّيـة. وفي هذا السـياق، كشـَف أحُد 
تقاريـر دراسـة تاليـس أّن المعّلميـن الذيـن يحملون موقفـًا »بّناًء« تجـاه الّتعليم )على سـبيل المثال: المعلمـون الذين يتبعون 
نهجـًا شـاماًل وتشـاركيًا فـي تطبيـق الخطـط الّدراسـية( يميلـون إلـى اإلبـالغ عـن عدد أقـل مـن القضايـا التأديبّية فـي غرفهم 
الّصفيـة؛ وعلـى النقيـض مـن ذلـك، فـإن المعّلميـن الذيـن يؤمنـون بـأن التعليم ينطـوي علـى إيصـال المعلومات مـن المعّلم 
إلـى الطالـب مباشـرًة يميلـون إلـى مواجهـة تحّديـات أكبـر مـع السـلوكات العابثـة )منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 
2010(. وقـد خلصـت ّدراسـة رصدّيـة ُأجريـت فـي األردن إلـى أن المعّلميـن فـي األردن يتبّنـون أسـلوب المحاضـرة فـي غرفهم 
الّصفيـة بـداًل مـن الّتعليـم والتعّلـم المتمحـور حـول الّطالـب )المركـز الوطنـي لتنميـة المـوارد البشـرّية، 2012(. وعليـه، يجُب 
علـى الّدراسـات الُمسـتقبلّية استكشـاف تطويـر ممارسـات الّتعليـم في المـدارس األردنّية، وفيمـا إذا كانت هذه الُممارسـات 

مرتبطة بإشـراك الّطلبـة وأدائهـم األكاديمي.   

إّن تحـدي عـدم اندمـاج الطلبـة في دراسـتهم أمـٌر ذو أهمّية؛ نظـرًا للّتحديات التـي يواجههـا المعّلمون األردنيـون في حضور 
ـَغ عـن أّن ُقرابـة واحـد مـن كل ثالثـة طلبـة فـي األردن  الّطلبـة. فوفقـًا لنتائـج برنامـج الّتقييـم الّدولـي للّطلبـة )بيـزا( 2012، ُبلِّ
تغّيبـوا عـن حضـور الحصـص الّصفيـة خـالل األسـبوعين الّسـابقين للّدراسـة، ُمقارنـًة بأقـل مـن واحد مـن كل خمسـة طلبة في 
ُدول منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة )منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 2014أ(. إّن مسـألة انخـراط الّطلبـة  في 
العمليـة التعليميـة ُتشـّكل تحّديًا مهنيًا ومؤّشـرًا مثيـرًا للقلق حول مخرجات تعّلم الّطلبة، وهي تسـتحّق مزيـدًا من الّتفّحص 

مـن اآلن فصاعدًا.

عبء العمل 
أفـاد ُقرابـة نصـف المعّلميـن )٪49( أّن القضايـا المتعّلقـة بعـبء العمـل هـي إحـدى أكبـر ثالثـة تحديـات مهنّيـة تواجههـم، 
وكان ُقرابـة نصـف هـذه التحديـات )٪47( مرتبطـًا بوجـود عـدد كبير جدا مـن الطلبة، في حين عّبـر ٪41 أخرون عـن تحديات عبء 
العمـل بوجـود ِنصـاٍب ُمرِهـٍق مـن الحصـص الّصفيـة لتعليمهـا. كمـا أن ٪13 إضافيـة مـن تحديات عـبء العمل تتضمـن كمية 

محتـوى المناهـج الدراسـية التـي ُيطلـب إلـى المعلميـن تقديمها فـي كّل عام.

ُتشـير األدّلـة إلـى أن متوسـط عـبء العمـل للمعّلميـن األردنييـن ُمماثـٌل ألعبـاء المعّلميـن فـي ُدول أخـرى. ففـي دراسـة 
مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم، أفـاد الُمسـتجيبون بقضائهـم 19 سـاعًة فـي الّتعليم و4 سـاعات لتحضير دروسـهم 
فـي كّل أسـبوع، وفـي مقابـل ذلـك يقضي معّلمـو منظمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة الوقت نفسـه تقريبًا فـي الّتعليم 
فـي كّل أسـبوع )بمعـّدل 19.2 سـاعة في األسـبوع( ووقتًا أكبر علـى نحٍو ملحوٍظ فـي التخطيط والّتحضير للدروس )6.7 سـاعة 
فـي األسـبوع( )منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 2014ب(. وعلى نحٍو مماثـٍل، فقد بلغت نسـبة »الّطالب إلـى الُمعّلم« 
خـالل الفتـرة -2013 2014 فـي األردن 16:1، وهـي أقـل مـن المتوّسـط العالمـي الـذي يبُلـغ 18:1 لـكل مـن مراحـل الّتعليـم 

االبتدائيـة والّثانويـة فـي العام نفسـه )اليونسـكو، 2015ب(.

بالرغـم ِمـْن أنَّ متوِسـَط   أعبـاِء عمـل المعّلمين فـي األردن قد يكون مشـابهًا لـُدوٍل أخرى، فإّن نتائج دراسـة مؤّسسـة الملكة 
رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم تشـير إلـى أن عـبء العمـل يختلـف باختـالف المحافظـة والمرحلـة الّصفيـة ونـوع المدرسـة مـن حيـث 
الجنـس؛ إْذ يبـدو أن المعلميـن فـي المنطقـة الوسـطى يعملـون لسـاعات أطـول؛ حيـث أفـاد ٪40 بتعليـم أكثـر من 20 سـاعة 
مـن الحصـص فـي األسـبوع، مقابـل ٪30 في الجنـوب و٪33 في الشـمال )p<.05(. وكانت الفجوة على مسـتوى الصف أوسـع، 
كمـا ُيبّيـن الشـكل 13؛ إْذ إنَّ أقـل من نصـف المعلمين )٪46( ِمـن ُمعّلمي المرحلة االبتدائيـة وما قبل االبتدائيـة أفادوا بأنهم 

.)p<.001 ( يقضـون أكثـَر ِمـن 20 سـاعة فـي الّتعليـم في األسـبوع، مقابـل ٪11 فقط مـن معّلمي المرحلـة الثانويـة
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الّشـكل 13: سـاعات الّتدريـس خالل األسـبوع وفقـًا للمرحلة الّصفية ]22[، حسـب 
إجابـات ُمعّلمـي وزارة التربيـة والتعليم، 2014
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مراحل العليا من اإلبتدائي

رياض األطفال واألساسي االبتدائي

أكثر من ٢٥ ساعة٢١ – ٢٥ ساعة١٥ – ٢٠ ساعةأقل من ١٥ ساعة

المصدر:
دراسة مؤّسسة الملكة رانيا الوطنية للمعلم 2014

أفـاد المعّلمـون العاملـون فـي المـدارس المختلطـة )ذكـور وإناث( بقضـاء وقٍت أكثـر في الّتدريس مـن المدارس التـي يتعّلم 
فيهـا الذكـور فقـط والمـدارس التـي يتعّلـم فيهـا اإلنـاث فقـط. كمـا أفـاد %47 مـن المعّلميـن فـي المـدارس المختلطة عن 
قضائهـم أكثـر مـن 20 سـاعة فـي األسـبوع فـي الّتدريـس، مقارنـة بــ ٪27 فـي مـدارس اإلنـاث و٪35 فـي مـدارس الّذكـور 
ُس فـي المدارس المختلطـة؛ حيث إّن  )p<.001(. وقـد يعـود الّسـبب فـي ذلـك جزئيّا إلى المدى األوسـع من الّصفـوف التي ُتَدرَّ
العديـد مـن المـدارس المختلطـة تخـدم اإلناث فـي الغالب ولكنهـا ُتصّنف كمـدارس ُمختلطة بسـبب الفصـول المختلطة في 
مرحلـة مـا قبـل االبتدائـّي والمرحلـة االبتدائّيـة الّدنيـا. وعلـى خالف الفجـوات الواسـعة بين الجنسـين في العديد من األسـئلة 
األخـرى فـي الّدراسـة، فـإن الفجـوة بيـن المعّلميـن مـن الّذكـور واإلنـاث كانـت صغيرًة نسـبيًا وليـس لهـا داللة إحصائيـة؛ حيث 

 .)p=0.27( أفـاد ٪34 مـن المعلميـن الذكـور بتدريـس أكثـر من 20 سـاعة فـي األسـبوع مقارنًة بــ ٪37 من المعّلمـات اإلنـاث

وتدعـم البيانـات الحكومّيـة حـول نسـب »الطالـب إلـى المعلـم« هـذا الّدليـل الُمتعّلـق باختـالف أعبـاء العمـل التـي اختبرهـا 
المعلمـون. وكمـا يوضـح الشـكل رقـم 14، تختلـف نسـب »الطالـب إلـى المعلم« علـى نحٍو كبيـٍر وفقـًا للُمحافظة ولـدى 42٪ 

مـن مـدارس وزارة الّتربيـة والّتعليـم أقـل مـن 12 طالبـًا فـي الّصـف الواحـد )وزارة الّتربيـة والّتعليـم، 2015(.

ـَف المعّلمـون وفـق غالبّيـة المراحـل الصفّيـة التـي يعّلمونهـا. عّلـَم 33 مـن المعّلمين مجموعة واسـعة مـن الصفـوف، بحيث لم يمكـن تصنيفها،  ]22[ ُصنِّ
وُحِذفـت من الّشـكل 13.
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الّشـكل 14: نسـب الطالـب إلـى المعّلـم فـي مـدارس وزارة الّتربيـة والّتعليـم 
وفقـًا للُمحافظـة، 2014

المصدر:
وزارة التربية والتعليم، 2015.

لـم تشـمل دراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلم أّية أسـئلة عـن الوقت الـذي يقضيـه المعّلمون في تنفيـذ مهاّم 
ال عالقـة لهـا بالّتدريـس والتخطيـط للحصـص. قـد تتضّمن مثل هـذه المهام الّتعـاون مع الّزمـالء أو ترتيب أنشـطة ال منهجّية 
للطلبـة أو التواصـل مـع أوليـاء أمـور الطلبـة أو الواجبـات اإلداريـة، مثل األعمـال الورقّيـة وإدارة مقصـف المدرسـة.... وبما أن 
عـبء العمـل الثقيـل ُيعـّد أحـد أكثـر الّتحديـات المهنّية التـي أفصح عنهـا المعّلمـون األردنّيون، فهنـاك حاجة إلـى المزيد من 

األبحـاث لتكويـن صورة كاملـة حول هـذه القضّية.   

البيئة المدرسية 
علـى الرغـم مـن أنـه لـم ُتذَكْر البيئـة المدرسـّية كأحد التحديـات الطارئـة، فإّن المشـكالِت التي تكون على مسـتوى المدرسـة 
تسـتحق ذكرهـا لمـا قـد يكـون لها من تأثيـٍر كبيٍر على نحـٍو غير متناسـٍب في المـدارس المتضـّررة؛ فمثاًل، ٪9 مـن المعّلمين 
أفـادوا بـأن بيئـة المدرسـة كانـت مـن أكثـر التحديـات المهنّيـة تأثيـرًا فيهـم، بينمـا أشـار ٪8 آخـرون إلـى أنَّ البنيـة التحتّيـة 
للمدرسـة كانـت مـن أكثـر تلـك التحديـات المهنّيـة تأثيـرًا فيهـم. وبمـا أن ٪92 مـن ميزانيـة وزارة الّتربيـة والّتعليـم مخصصٌة 
لتعويـض الموظفيـن )شـابمان، 2011(، فـإّن القليـل مـن التمويل يبقى لصيانة المدرسـة. ووفقـًا لتقريٍر صدر مؤخـرًا فقد أّدى 
تزايـد عـدد المـدارس التـي تعمـل بنظـام الفترتيـن السـتيعاب األطفـال الالجئين السـوريين إلـى تفاُقم هـذه الّضغوطـات على 

جودة المدرسـة )كريستوفورسـون، 2015(.

أّمـا بالنسـبة إلـى الجوانـب االجتماعيـة لبيئـة المدرسـة، فقـد أفـاد عـدٌد قليـٌل مـن المعّلمين بـأن العنف المدرسـي ُيعـّد أحد 
أصعـب الّتحديـات المهنّيـة التـي يواجهونهـا، ممـا ُيشـير إلـى وجـود مشـكالٍت أخرى تعـد أكثـر تأثيرًا فـي معظـم المعّلمين. 
وفـي سـؤاٍل منفصـٍل، ُطلـب إلـى المعّلميـن تقييم درجة العنف في مدارسـهم على مقيـاس من 1 إلى 5، بحيـث يكون 1 هو 
األسـوأ و5 األفضـل، فـي أربـع فئـات مختلفـة، هـي: الُعنـف بيـن الطلبـة، والُعنف بيـن الطالـب والمعّلـم، والُعنف بيـن الُمعّلم 
والطالـب والُعنـف بيـن أوليـاء األمـور والمعلـم ]23[. وعنـد سـؤال الُمعّلمين عن مسـتويات الُعنـف في مدارسـهم، وعن العنف 
بيـن الطـالب، أبلـغ ٪18 مـن المعّلميـن في مـدارس الذكور عن أسـوأ تقييـم للعنـف ٌمقارنة بـ ٪5 بيـن المعّلميـن في مدارس 

]23[ لـكّل مـن الفئـات، ُسـِئَل المعّلمـون ، علـى مقيـاس مـن 1 إلـى 5، بحيـث كان 1 األسـوء و5 األفضـل؛ »مـا مـدى سـوء مشـاكل العنـف الجسـدي فـي 
مدرسـتك؟«
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الفتيـات و٪15 فـي المـدارس المختلطـة )p<.001(. وأظهـرت تقارير أخرى حول العنـف في المدارس األردنيـة أّن معّدل التنّمر 
بيـن الذكـور أعلـى بنسـبة 10 نقـاط مئوية مـن معّدل التنّمـر بين الفتيـات )مبـادرة األمم المّتحـدة لتعليم البنـات، 2015(.

ال تشـّكل المشـكالت الّسـلوكية بيـن الطـالب تحديـًا لمعّلمـي األردن فقـط، بـل لجميـع المعّلميـن حـول العالـم. وقـد كشـفت 
نتائـج ِدراسـة المعّلميـن العالمّيـة بـأّن واحـد مـن ثالثـة معّلميـن، فـي المتوّسـط، بّلغـوا عـن إضاعـة الكثيـر مـن الوقـت فـي 

الصـف بسـبب اضطرابـات ناجمـة عـن سـوء سـلوك الطالـب ) ُمنّظمـة التعـاون االقتصـادّي والّتنميـة، 2014أ(.
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لّمـا كانـت ِدراسـة مؤّسسـة الملكة رانيـا الوطنّية للمعّلـم ُتعدُّ أوَل دراسـٍة وطنيٍة ُممثلـة لمعّلمي المـدارس الحكومّية في 
ُم معلومـاٍت ُمهّمـًة للغاية حول كادٍر من الُمحترفين المسـؤولين عن إعداد شـباب األردن لعالٍم دائم التغّير؛  األّردن، فإّنهـا ُتقـدِّ
فهـي ُتوّضـُح علـى نحـٍو خـاص المواقـف اإليجابيـة للمعّلمين عن حياتهـم ومهنتهم علـى الّرغم مـن التحديـات العديدة التي 
تواِجههـم. كمـا ُتقـّدم الّدراسـة بياناٍت أساسـيًة عن االحتياجـات المهنية للمعّلمين، التي تشـمل تدريب ما قبـل الخدمة وفي 

أثنـاء الخدمـة، وتدعـم معالجـة التحديات، مثل تحسـين انخراط الطـالب واألهل في العمليـة التعليميـة وإدارة أعباء العمل. 

كمـا تكشـف ِدراسـة مؤّسسـة الملكـة رانيـا الوطنّيـة للمعّلـم نواحـَي مهّمـة لألبحـاث المسـتقبلّية. إْذ ُتسـاِعُد المزيـد مـن 
المعلومـات الُمفّصلـة حـول تعليـم المعّلميـن الجامعـي وخبرتهـم التدريبيـة ما قبـل الخدمة فـي تحديد الفجـوات في إعداد 
المعلميـن وتدعـم اسـتهداف المـوارد علـى نحـٍو أفضـل. ِعلمـًا أّن إجـراَء األبحـاِث حـول أنـواع الدعـم المهنـي غيـر الرسـمي 
الـذي يتلقـاه المعّلمـون فـي مدارسـهم، فضـاًل عـن فائدة هـذا الدعم مقارنـة مع األشـكال األخرى مـن الّتطـور المهنّي، قد 
يسـاهم فـي تصميـم برامـج التدريـب وتطبيقهـا فـي أثنـاء الخدمة فـي المسـتقبل. وُيمكـن لدراسـاٍت وطنيٍة مسـتقبلية أن 
ُتحّسـَن األسـئلة المطروحـة فـي هـذه الّدراسـة من أجل إجـراء مقارنـات أفضل للدوافـع واالتجاهات بيـن المجموعـات الفرعّية 
المختلفـة مـن المعّلمين. وأخيرًا، ُيمِكن تطوير اسـتخدام نتائج الّدراسـة حول الّتحديات األّساسـية التي أشـار إليهـا المعّلمون؛ 

لتحَسـن الدعـم المتـاح للمعّلميـن في سـعيهم إلـى تعليَم أطفـاِل األردن.

معّلمو األردن:
الخاتمة

الخاتمة
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