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 ُمعّدو الملخص

 مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية – ساندي قرموط

 مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية – غالية غاوي 

 وزارة التربية والتعليم – لكو غادة الع

 وزارة التربية والتعليم – ياسر العتوم

 

 الشكر والتقدير

و الملخص بجزيل الشكر والتقدير لمدارس المملكة التي ساهمت بإنجاح هذه الدراسة يتقد   لجهود البحثية، في ا ولمساهمتهام ُمعد 
رتا اللتين بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين كما يتقدمون  مهمة  يس 

 عملوا باجتهاد لجمع بيانات الدراسة. الذي الباحثين في جمع البيانات، ولفريق إبسوس

و كما  قبيالت الالدكتورة نجوى  ال سيماتوجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة التربية والتعليم،  الملخصيود ُمعد 
الذين والدكتور يوسف أبو الشعر والدكتور ياسر العمري والدكتورة خولة الحطاب والدكتور أحمد القواسمة والسيد حفص ملوح، 

 .  على نظام التعليم في األردن هابيانات المسح وتأثير  تمحورت حول معنى مناقشات عديدةبأثروا نتائج الدراسة 

و  وال يغفل  أن تستخدم منهجيةلمؤسسة الملكة رانيا  تسمح تيأن يشكروا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال الملخصُمعد 
 .الستخدام أسئلة البحث، باإلضافة مماثل لمعلمي األردنمسح جراء إل(TALIS) م المسح الدولي للتعليم والتعل  وتصميم 

ون بالشكر ا  لمسح الدوليل متأكد من مواءمتهلل والمعاينة ةمنهجيالتصميم المسح و  أشرف على، الذي لسيد جان دوميهويخص 
TALISترجيح البيانات وأعد  لدراسة ا ةعينقام بسحب الذي  هيوارد غوه جون  السيد ، باإلضافة إلى. 

 ال سي ماين ساهموا بإنجاح الدراسة، والسابقمن أعضاء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الحاليين  كثيًراوجدير بالذكر أن 
دعمت إدارة المسح وتصميمه بشكل التي  بيلفينينبرت بالمر الذي أشرف على الجهود البحثية ودعمها، وهيلينا و الدكتور ر 

الوكالة البريطانية كبير، وفرح أبو سيف التي دعمت المؤسسة في جمع بيانات المسح. وأخيًرا، ال يفوتنا شكر ممولي المسح 
 التابع للحكومة الكندية. الشؤون العالمية الكنديةقسم و  ،للتنمية الدولية
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 إخالء المسؤولية

يه فقط، وال تمثل وزارة التربية والتعليم أو ممولي المشروع أو مؤسسة الملكة رانيا اآلراء الواردة في هذا  الملخص تعبر عن ُمعد 
للتعليم والتنمية أو المؤسسات التابعة لها. قد يتضمن هذا الملخص وجهات نظر حول السياسات أو توصيات تخص السياسات، 

 ولكن ال تتخذ المؤسسة أي مواقف سياسية.
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 2018نتائج من المسح الوطني للمعلمين لعام : ورضاهم الوظيفيالمهنة وتركهم  لمهنة التعليم معلمي األردندوافع 

 
 النتائج الرئيسة 

 10أصل كل  إذ من، باالنخراط في المهنة ألسباب غير الرغبة في التدريس على الصعيد الوطني معلمينالأفاد غالبية  .1
 .لتدريساختيارهم المهنة بسبب رغبتهم في الى إ 4أشار قرابة معلمين 

كانت  %(40) تدريسفي ال رغبتهمالمهنة هو في  انخراطهمأن سبب الذين أقروا مدارس وزارة التربية والتعليم  يمعلمنسبة  .2
   .%(55-%50) مقارنة بمعلمي المدارس الخاصة واألونروا  األدنى

 المهنة في السنوات الخمس القادمة. تركل التخطيطمعل مين إلى  5من كل  1أشار  .3
 المهنة. تركن كسبٍب للتخطيط لأشار إليه المعلمو  يذالا السبب األكثر تكرارً انخفاض الرواتب  .4
 10من كل  6لم يت فق أكثر من  إذ، تعتقد نسبة كبيرة من المعلمين أن المهنة ال تحظى بقيمتها الحقيقة في المجتمع .5

 .معلمين مع عبارة "أشعر بأن المجتمع يقدر مهنة التدريس"

ي ف وأقرانهم اإلناثبالمقارنة مع أقرانهم  ا للمهنةاألقل رًضا وحماسً مدارس الوزارة  في، كان المعلمون الذكور بشكل عام .6
 .القادمةالسنوات الخمس  في المهنة تركط ليخطبالتنسبة فيما يتعلق أعلى سجلوا و  الخاصة،المدارس مدارس األونروا و 

 

 العامة المقدمة
يم بشكٍل عام والمدارس بشكٍل لوزارات التربية والتعل من المهم i.تحصيل الطلبة إلى معلميهمالفضل في من كبير جزء يعود 
ترتبط باألداء واستمرار المعلمين في حيث ُتشير األبحاث إلى أن هذه العوامل أن ُتحافظ على رضا المعلمين وتحفيزهم،  خاص

  ii.وظائفهم

(، لط  العُ و  األمان الوظيفيكخارجية )الدوافع التشتمل االنخراط في مهنة التعليم والتي قد  قد تؤثر على قرارالعديد من العوامل 
تؤثر تلك قد . iiiاآلخرين والمجتمع( خدمةالفرصة لك) يةاإليثار ادوافع الو  (في التدريسوالرغبة  بالمهنة االهتمامك) ذاتيةالدوافع وال

راتٍ يحمل المعل  متقدمة المراحل المن مسيرتهم المهنية، ولكن في  الدوافع على أداء المعلمين في المراحل األولى  مون تصو 
  iv.ذاتها لبقاء في التعليم أو البقاء في المدرسةر على ني تهم اؤث  الذي يتجاه الرضا الوظيفي  مختلفةً 

إلى النقص في أعداد ويؤدي  v،التعليم عالمًيا ويهدد استقرارها يؤثر على العديد من أنظمةم تهمهنمن المعلمين  خروجإن  
قد يؤثر عمر المعلم على رغبته في ترك  viiiم الطلبة.على تعل   اويؤثر سلبً  viiعيق استمرارية التجربة التعليمية،يو  viالمعلمين
ن في ترك المهنة ن سن التقاعد، أو قد يرغب المعلمو المهنة بسبب اقتراب عمرهم من األكبر سًنا فقد يترك المعلمو المهنة، 

  ixبسبب ضغوطات العمل أو عدم الرضا الوظيفي.
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 معلمي األردنتساهم في تحفيز  قد العوامل التي وصفإلى هم لمهنة التعليم" ترك"دوافع المعلمين وتصوراتهم و ملخص هدف ي
راتهم  للمهنة  .2018لعام  ينالوطني للمعلمالمسح بناًء على هم لها تركو تجاهها وتصو 

 
 .التدريسفي  مهنة التعليم لم يكن نتيجًة لرغبة  إلى  انضمام المعلمينالسبب الرئيس وراء 

إلى اختيارهم  السابع حتى العاشرمن و  األول حتى السادسمن أقل من نصف معلمي الصفوف  أشار على المستوى الوطني،
أن  مالئمة  إلىمعلمين  4بين كل من  1بينما أشار أكثر من  % على التوالي(،44% و45) لتدريسفي االمهنة بسبب رغبتهم 

المحدودة  المشار إليها الخياراتُ  من األسباب األخرى و  لمهنة.ا لالنخراط فيالسبب الرئيس هي  مرأة أو كرجلالمهنة لهم كا
ال ن في األردن المعلميتشير هذه النتائج إلى أن  .أخرى عدم وجود وظائف و ، ةاألكاديمي بسبب التخصص الجامعي والظروف
المهن  راتخيا أو لقلةاالجتماعي المعلم  نوع ل مالءمتهاللمهنة اختيارهم ليعود  ، بليتمتعون بدافعية داخلية لمهنة التعليم

لعوامل اجميع المهنة وليس عن  لالنخراط في" عن سببهم "الرئيس أن  المعلمين قد سئلواوتجدر اإلشارة إلى  .المتاحة أمامهم
قد فر الرئيس لغالبية المعلمين، الرغم من أن الرغبة في التدريس لم تكن الخيا فإنه على ها، وعليهالتي قد تدفعهم لالنخراط في

تؤثر . يمكن للدراسات المقبلة تقييم أهمية جميع العوامل التي اختيارهم للمهنة إلى حد مان عند مؤثًرا للمعلمي عاماًل الرغبة كون ت
 .لفهم دوافعهم فيما يتعلق بدخول مهنة التدريس بشكل أفضل على اختيار المعلمين للمهنة

اختياًرا وزارة األقل الحيث كان معلمو (. 1لنوع المدرسة )الشكل  اوفقً  المهنة في لالنخراطالمعلمين حول أسباب  تفاوتت النتائج
معلمي مدارس مقارنة بنقص الوظائف البديلة  المهنة بسبب الختيار كثر مياًل األلتعليم، وكانوا في ا رغبتهملمهنة بسبب ل

قد و آثار على عملية اختيار وتوظيف المعلمين في مدارس وزارة التربية والتعليم  لكذقد يكون ل x.والمدارس الخاصة األونروا
 قبل تعيينهم.بشكل جدي  لمهنة أخذ دوافع المعلمين ليتطلب األمر 

 

 .ومستوى الصف المدرسة نوعحسب ، مهنة التعليم إلى نضمام الذي أشار إليه المعلمين لال السبب الرئيس :1الشكل 
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فعلى الرغم من عدم وجود  ،على الصعيد الوطنياالجتماعي  المعلم لنوع اوفقً  المهنة أيًض ا االنخراط فيأسباب  كما تفاوتت
للمهنة  اكانت المعلمات اإلناث أكثر اختيارً (، 2لها )الشكل  رغبتهمللمهنة نتيجة لفروقات كبيرة بين الجنسين في اختيارهم 

لظروف األكاديمية أو للمهنة بسبب اا كان المعلمون الذكور أكثر اختيارً ، بينما االجتماعي ملنوعه فيها ظروف العمل مالئمةل
وزارة المعلمي  تقارير 2الشكل في  المعلمين على الصعيد الوطني المشار إليه تقارير أشبهت. عدم وجود بدائل وظيفية أخرى 

 بين معلمي اأكثر وضوحً بخصوص اختيارهم للمهنة  الذكور واإلناث بين تقارير المعلمينتباين  ثمة، بينما الذكور واإلناث
من المعلمات اإلناث الختيارهم المهنة بسبب  كان المعلمون الذكور أكثر احتمااًل  همفضمن المدارس الخاصة ومعلمي األونروا،

 . دريسلتالرغبة في ا

 

  .ومستوى الصفاالجتماعي  المعلمنوع ، حسب مهنة التعليم لالنخراط فين و السبب الرئيس الذي أشار إليه المعلم: 2الشكل 

 

مقارنة ما قبل الخدمة ن الذين تلّقوا تدريب يالمعلم احتمال اختيار المهنة بسبب الرغبة في التدريس أكثر لدى لم يكن
  xi .تدريب ما قبل الخدمة يتلقواأقرانهم الذين لم ب

بسبب الرغبة  رغبة أقل في اختيار المهنةالعاشر الذين تلق وا تدريب ما قبل الخدمة  حتىالسابع من  وفمعلمو الصفوقد أبدى 
ن تأهيل ما حيث إ وهذا أمٌر ُمستغربٌ %(. 45%( مقارنة مع أقرانهم الذين لم يتلقوا تدريب ما قبل المهنة )14في التدريس )

أن يكون كان من المتوقع ولذا  - وقت إجراء المسح االذي كان قائمً  ترخيص المعلمين ا لنظاموفقً  - اإجباريً لم يكن قبل الخدمة 
الدراسات  بحثأن ت امفيدً قد يكون  ولذا مهنة التعليم.في دريس و لتفي اًة رغبأكثر الذين تلق وا تدريب ما قبل الخدمة المعلمون 

 قبل الخدمة.المعلمين  تأهيل برامجل اختيار المتقدمين دوافعة يلستقبالم

التوجيهي )شهادة امتحان  ةنتيج هو قبل الخدمةما برامج تأهيل المعلمين النخراط في لبة لطال أحد األسباب التي قد تدفعإن  
متطلبات التوجيهي و  ،في األردن مهنالفي تحديد  اكبيرً  العب دورً حان التوجيهي تألن نتائج امت ؛الدراسة الثانوية العامة(
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 فإن وعليه  xiiعادة أقل من متطلبات الشهادات األخرى.لشهادات التي يسعى إليها الطلبة المقبلين لالنخراط في مهنة التعليم ل
خيارات محدودية انضموا إلى المهنة بسبب  قد ن على درجات أدنى في امتحان التوجيهييمن المتوقع أن المعلمين الحاصل

ن على أدنى عالمات يتقارير بأن المعلمين الحاصلالأظهرت وقد . كذلك خياراتهم المهنيةجامعية، ما قد يحد من التخصصات ال
عدم وجود وظائف أخرى هو المهنة  إلىالنضمامهم رئيس التوجيهي كانوا أكثر احتمااًل لإلشارة إلى أن السبب ال امتحان في

 خيارات محدودة بسبب التخصص الجامعي والظروف األكاديمية(، ولكنهم كانوا األقل احتمااًل لإلشارة إلى أن وجود 1)الجدول 
المهنة وليس عن  لالنخراط في"الرئيس"  السببعن فقد ُسئل المعلمون المهنة. وكما ذكر آنًفا،  لالنخراط فيالسبب الرئيس  اكان

التخصص الجامعي والظروف وجود خيارات محدودة بسبب  قد يكون  ها، وبالتاليفيالتي قد تدفعهم لالنخراط جميعها العوامل 
 يكن السبب الرئيس.أنه لم  معفي اختيار المعلمين للمهنة، سبًبا  األكاديمية

 أكبر لالنخراط في مياًل في امتحان التوجيهي األدنى تحصيل الأما فيما يخص الرغبة في التدريس، فقد أظهر المعلمون ذوو 
جدر اإلشارة إلى أن المعلمين تكما  .(1)الجدول ذوي التحصيل األعلى مقارنة بالمعلمين  بسبب رغبتهم في التدريس المهنة

 همنوعمع  المهنة بسبب مالءمتها االنخراط في شارة إلىلإلاحتمااًل كثر األكانوا التحصيل األعلى في التوجيهي  ي ذو 
المعلمات حققن درجات  نرى أننوع االجتماعي العند تصنيف بيانات تحصيل المعلمين في التوجيهي حسب و  االجتماعي.

ر .في امتحان التوجيهي أعلى من أقرانهم الذكور  مالءمة  "النسب العالية الختيار المعلمين األعلى تحصيال في التوجيهي  ما يفس 
رئيًسا سبًبا  -النوع االجتماعيأي مالءمة  –وقد كان هذا السبب  .المهنة لالنخراط في سبًبا رئيًسا "االجتماعي همنوعالمهنة مع 

 .(2)الشكل المعلمات اإلناث على الصعيد الوطني أكثر من أقرانهم الذكور  لالنخراط في المهنة لدى

 

عالمة المهنة، حسب  لالنخراط فيالعاشر  حتى عالساب وف منالصف والسبب الرئيس الذي أشار إليه معلم: 1الجدول 
  xiiiالتوجيهي

 لالنخراط فيالسبب 
التحصيل المهنة / 

 التوجيهي في امتحان

الرغبة في 
 التدريس

وجود خيارات محدودة 
بسبب التخصص 

الجامعي والظروف 
 األكاديمية

عدم وجود بدائل 
 وظائف أخرى 

ظروف العمل 
مناسبة لي 
 كمرأة/كرجل

 غيره

50-59 62% 9% 19% 10% 0% 
60-69 48% 14% 20% 17% 2% 
70-79 44% 18% 15% 22% 0% 
80-89 41% 15% 12% 32% 0% 
90-99 45% 12% 7% 37% 0% 

 

باالنخراط البيانات المتعلقة تم تجزئة فقد ، التوجيهي بين الذكور واإلناث تحصيل المعلمين في امتحانإلى االختالفات في  انظرً 
أن المعلمين الذكور الذين  (3الشكل )يظهر  التوجيهي. التحصيل في امتحانحسب و نوع المعلم االجتماعي  حسب المهنةفي 
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عدم وجود  هوالمهنة  النخراطهم فيالرئيس  السبب أكثر احتمااًل لإلشارة إلى أنكانوا صيل في التوجيهي ححققوا أعلى ت
ما قد يشير إلى أن المعلمين قد يمنحون الحاجة االقتصادية أولوية على الشغف المهني، ال سيما أن نسب  وظائف أخرى 

 xivحصاءات األردنية.البطالة مرتفعة وفق ما تشير إليه دائرة اإل

 

  المهنة، حسب عالمة التوجيهي لالنخراط فيالعاشر  لسابع حتىا وف منالصف والسبب الرئيس الذي أشار إليه معلم :3الشكل 
 xvاالجتماعي النوعحسب و 

 

 .القادمةالسنوات الخمس  فيالمهنة  تركل ن أنهم يخططو معلمين إلى 5 من كل 1 ما يقاربأشار لى المستوى الوطني، ع
% 27على الصعيد الوطني أشار ف للمهنة. اإلناث المعلمات تركبالمقارنة مع  الذكور للمهنة مسألة أكثر إلحاًحاالمعلمين  ترك

% 16المهنة في السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة مع  تركل ن أنهم يخططو إلى العاشر  حتىالسابع من  وفمن معلمي الصف
 xviمن أقرانهم اإلناث.

 همتركالسادس لحتى األول  وف منتخطيط معلمي الصففي االستجابات حول  تباين ثمةلم يكن ومن حيث اختالف العمر، 
ما ف اامع 41عام أو  30-21بين  الذين تراوحت أعمارهم% من المعلمين 20السنوات الخمس القادمة، حيث أشار  فيالمهنة 

 40-31بين  الذين تراوحت أعمارهم% من المعلمين 19السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع  فيفي المهنة  فوق بأنهم لن يبقوا
الذين ن و المعلم أظهرالمهنة، حيث  تركالعاشر ل السابع حتى وف منتباين في خطط معلمي الصفظهر  في حين xvii.اعام

 الذينن و كان المعلمو ، %(16قادمة )في السنوات الخمس ال المهنة تركعام أدنى نسب لتخطيط  40-31بين  تتراوح أعمارهم
حيث هذه النتائج مفاجئة إلى حد ما، إن   xviii%(.23المهنة ) تركأكثر احتمااًل لإلشارة لتخطيطهم  فوق  ماف اعام 41 ون يبلغ

59%

42%

40%

36%

34%

63%

55%

47%

43%

46%

19%

18%

27%

24%

18%

4%

9%

12%

12%

12%

22%

28%

28%

34%

48%
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الرغبة في التدريس وجود خيارات محدودة بسبب التخصص الجامعي والظروف األكاديمية

عدم وجود بدائل وظائف أخرى كرجل/ظروف العمل مناسبة لي كمرأة

غيره
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سنة مقابل  35العاشر متقاربين؛  حتىالسابع  وف منالسادس ومعلمي الصف حتىاألول  وف منكان معدل أعمار معلمي الصف
السابع  الصفوف من السادس ومعلميحتى األول  وف منالتباين في اتجاهات معلمي الصف يعودقد و  على التوالي. سنة 36

حتى السابع  وف منمعلمي الصفمن  3من كل  1ن إهذه الصفوف، حيث  فياالختالف في نسبة الذكور  إلىالعاشر حتى 
أعلى من  االذكر أن نسبً ويجدر  .السادسحتى األول  وف من% من معلمي الصف23الذكور، مقارنة مع العاشر كانوا من 
 المهنة مقارنة بأقرانهم اإلناث.  ترك همخططإلى أشاروا المعلمين الذكور 

 
 المهنة كانت األدنى بين معلمي المدارس الخاصة مقارنة بمعلمي الوزارة واألونروا. تركطط خُ 

 تركالعاشر من مدارس الوزارة ومدارس األونروا عن خططهم لحتى السابع  وفلصفل نمعلمي 5من كل  1 أكثر من أفصح
 اصة أدنىلدى المدارس الخ ويالحظ أن xix٪ من معلمي المدارس الخاصة.15المهنة في السنوات الخمس القادمة، مقارنة مع 

المهنة في المدارس  تركتقارير خطط نسب نسبة من المعلمين الذكور مقارنة مع مدارس الوزارة واألونروا، ما قد يفسر تدني 
السنوات  فيللتخطيط لتغيير المهنة  كان معلمو الوزارة الذكور األكثر احتمااًل وقد  مدارس الوزارة واألونروا.ب مقارنةالخاصة 

تبي ن أن  كما(. 4أقرانهم من مدارس األونروا والمدارس الخاصة )الشكل مع المعلمات اإلناث و الخمس القادمة مقارنة مع 
لمعلمات اإلناث. الخاصة باالمهنة كانت ضعف تلك  تركالتخطيط لباستجابات المعلمين الذكور في مدارس الوزارة فيما يتعلق 

في خططهم  اكبيرً  افلم ُيبدوا تفاوتً  6-1ونروا للصفوف أما المعلمون الذكور واإلناث في المدارس الخاصة وفي مدارس األ
مدارس  فيالمعلمات اإلناث بين العاشر الذكور و  -السابع  وف منولكن وجد تباين بين تقارير معلمي الصف لتغيير المهنة

أن معدل أعمارهم كان  معالمهنة،  تركاألونروا، بحيث كان الذكور أكثر احتماال من أقرانهم اإلناث لإلشارة إلى خططهم ل
مدارس األونروا أقل رضا  فيالعاشر  -السابع  وف من(. قد تشير هذه البيانات إلى أن معلمي الصفاعام 40)قرابة  امتشابه

 عن المهنة من أقرانهم اإلناث، أو أنهم يواجهون ضغوط عمل أعلى. 

 فيسنوات من أقرانهم  8رس الخاصة أصغر بمعدل كان معلمو المدا، إذأنواع المدارس باختالفعمر المعلمين كما يختلف 
كان المعلمون األصغر سًنا في المدارس الخاصة و مدارس الوزارة.  فيسنوات من أقرانهم  4مدارس األونروا، وأصغر بما يقارب 

مدارس أظهرت نتائج معلمي إضافة إلى ذلك، مقارنة مع أقرانهم األكبر سًنا.  المهنة تركخططهم إلى أكثر احتمااًل لإلشارة 
بالمعلمين  المهنة مقارنة تركهم خطط احتمااًل لإلشارة إلىا أكثر كان المعلمون األكبر سنً  اتجاهات مختلفة، حيث األونروا

هم  كان المعلمون األكبر سًنا فقد وزارةمدارس ال في السادس  حتىاألول  وف منبالنسبة لمعلمي الصف أما ا.األصغر سنً 
شير هذه ت .العاشر  حتىالسابع  وف منلصفا معلمي األمر لدى وكذلك، المهنة تركلإلشارة إلى خططهم  احتمااًل كثر األ

كبر المعلمون األ، حيث كان يدرسونهاالمهنة تختلف حسب نوع المدرسة والصفوف التي  تركالبيانات إلى أن أسباب المعلمين ل
 يرجعالمهنة بنسب أعلى، وقد  تركل ن مدارس الوزارة يخططو  فيالسادس حتى األول  وف منالصف واألونروا ومعلم سنا في

 العاشرحتى السابع  وف منالصف معلميالمدارس الخاصة و معلمي  تركلم تكن خطط  في حين .قترابهم من سن التقاعدالذلك 
الوظيفي أو عدم الرضا نتيجة  المهنة ترك، ما قد يعني أنهم يخططون لالمعلمين األكبر سًناوزارة أعلى بين مدارس ال في

 سباب أخرى.ألالعمل أو  اتطو ضغ
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نوع و  االجتماعي المعلم نوع، حسب السنوات الخمس القادمة فيالمهنة  ني تهمتغيير أعربوا عنالمعلمون الذين : 4الشكل 
 .ومستوى الصف المدرسة

 

 
 

 المهنة  تركا لالسبب األكثر تكرارً  هذا المهنة، وكان تركل الرواتب أحد األسباب انخفاضأن  إلى معلمين 4من كل  3أشار 
 .المعلمين جميع لدى

السبب كان انخفاض الرواتب  فقد بخصوص خططهم ترك المهنة، ذكورا وإناثاالمعلمين  نسب أسبابالرغم من التباين في على 
م الوظيفي من األسباب الشائعة كما كان االفتقار إلى  (.5)الشكل  للجنسين ااألكثر تكرارً  المهنة بين كال الجنسين،  تركلالتقدٌّ

وزارة التربية على تطوير مسار تعمل . لإلناث بالنسبة الثالثةفي للذكور و بالنسبة المرتبة الثانية من حيث التكرار في  جاء حيث 
 لدىالمهنة  المعدالت الوطنية لتغييرهم البحث في من المف ،لهم منح المزيد من الحوافزقد يشموليًة للمعلمين وظيفي أكثر 

 المسار الوظيفي المقترح.إقرار بعد المعلمين 

ها تركلمهنة كسبب لل نظرة المجتمعبضعفين لإلشارة إلى  كانوا أكثر احتمااًل من المثير لالهتمام أن المعلمين الذكور كما وأنه 
فهل يعتقد غير مرموقة، المهنة مكانة اعتقاد المعلمين الذكور أن بنظرائهم من اإلناث. من المهم فهم السبب الكامن وراء مقارنًة 

م الوظيفي؟ أم بحكم أن قطاع التعليم في األردن يُ بسبب  المعلمون الذكور أن مكانة المهنة غير مرموقة وظف محدودية التقد 

16%
21%

17%

30%

19%
14%

وزارة التربية والتعليم األونروا المدارس الخاصة

6حتى 1معلمو الصفوف 

16% 17% 15%

28% 30%

16%

وزارة التربية والتعليم األونروا المدارس الخاصة

10حتى7معلمو الصفوف 

إناث ذكور
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، تغيير نظرة العامة للمهنةقد يدعم جهود هذا األمر  بحث xxالعوامل الثقافية؟ألسباب عدة منها  اإلناث عالية من ةنسب
الت يخفوت  المهنة. تركض معد 

 

 xxi.االجتماعي المعلمنوع المهنة، حسب  ترك السادس حتىاألول وف الصف ني ة معلمي وراء سباباأل :5 الشكل

 
 

ترك المهنة بعض الفرضيات المذكورة أعاله فيما يتعلق رغبتهم  ن بخصوصو أكد البحث في األسباب التي أشار إليها المعمل
على سبيل المثال،  المدارس المختلفة والصفوف التي يتم تدريسها. في ط البقاء في المهنة بين المعلمينباالختالفات في خط

 10من كل  2ترك المهنة بسبب التقاعد، مقارنة بأكثر من  رغبتهم فيمن معلمي مدارس األونروا عن  10من كل  4 أعرب
فقد كانوا أما معلمو المدارس الخاصة ومعلمو الوزارة  من معلمي المدارس الخاصة. 10من كل  1من معلمي الوزارة وأقل من 

 معلميترك المهنة، مقارنة مع معلمي مدراس األونروا. لكن في  سبب رغبتهم ضةأكثر احتمااًل لإلشارة إلى أن الرواتب المنخف
األول حتى السادس لإلشارة إلى انخفاض  وف منصفلأكثر احتمااًل من أقرانهم اكانوا السابع حتى العاشر وف لصفلاألونروا 
السابع حتى العاشر  وف مناألونروا للصفمزيد من معلمي سبب تخطيط الذلك قد يفسر  .المهنة رغبتهم ترك سببا فيالراتب 

 وف منمعلمو األونروا للصف اعتبركما  األونروا.مدارس  فياألول حتى السادس  وف منالصفترك المهنة، مقارنة بمعلمي ل
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22%

24%
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86%
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 منخفض راتب

 االفتقار إلى التقدُّم الوظيفي

عبء عمل كبير أو وجود عدد كبير من 

 في الصفالطالب 

 تقدير المجتمع أو نظرة المجتمع للمهنة

 فوائد العمل غير كافية

 نخراط في مهنة أخرىالرغبة باال

  إلى التطوير المهني االفتقار

 
 الرغبة بمتابعة دراسة عليا

 التقاعد

 أسباب متعلقة بالصحة

 إناث
 ذكور
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لرغبتهم في ترك يعدان سببين رئيسين وجود عدد كبير من الطلبة في الصف  كبير أوالالسابع حتى العاشر أن عبء العمل 
تسلط هذه  وزارة والمدارس الخاصة.مدارس ال فيأقرانهم أو  األول حتى السادس وف منمن الصف أقرانهمبالمقارنة مع  المهنة

المدارس  فيبين المعلمين النتائج الضوء على الجوانب التي قد تسبب عدم رضا المعلمين الوظيفي، وتساعد في تفسير التباين 
 ( .3والشكل  1ترك المهنة في السنوات الخمس القادمة )الجدول  خطط تدريسها بخصوصالمختلفة والصفوف التي يتم 

 المجتمع. منالتقدير الكافي ال تنال مهنة التعليم يعتقد المعلمون أن 
العبارة لعدم االتفاق مع المعلمون الذكور  وقد مال ."أشعر بأن المجتمع يقدر مهنة التدريس"المعلمين مع عبارة  غالبيةيت فق لم 

من  10من كل  7 بينما لم يتفق، عبارةالمع معلمات اإلناث من ال 10من كل  6 حيث لم يتفق ،أقرانهم اإلناث أكثر من
من  يرفعمن جاذبيتها، وقد  يزيديمكن أن في المجتمع مكانة المهنة  تعزيزتشير األبحاث إلى أن  .معها لمعلمين الذكورا

إلى المهنة وخططهم للبقاء أظهرت بيانات المسح حول أسباب المعلمين لالنضمام كما  xxii xxiiiالمعلمين،ب االحتفاظمعدالت 
 هذا األمر. أهميةها في

ن الذكور استجابت نسبة أكبر من المعلمي يثح ،مقارنة بالمعلمات اإلناثأقل رضا بالوظيفة  كانوا ن الذكوريالمعلم ويالحظ أن
سيخترن مهنة التعليم المعلمات اإلناث إلى أنهن أشار ثلثا  كما. (6)الشكل  اإلناثمقارنًة بالمعلمات المهنة  على اختياربالندم 

إضافة إلى ذلك، وافق عدد أقل من المعلمين  من المعلمين الذكور. نأقل من نصف أقرانهاالختيار ثانيًة، مقارنًة ب نإذا أتيح له
تظهر هذه عند مقارنتهم بالمعلمات اإلناث.  تدريس""لو اتيحت لي الفرصة مرة أخرى الخترت مهنة ال :الذكور على عبارة

الوظيفي  وأن رضاهن ،ا للمعلمات اإلناثأن مهنة التعليم أكثر استقطابً ، و وظيفي برضا ن ال يتمتعو المعلمين الذكور  البيانات أن
  .من المعلمين الذكورأعلى 

 

 .االجتماعي المعلم نوعالصف و  مستوى  "، حسبا"أندم على قراري أن أصبح معلمً  :مدى ات فاق المعلمين مع عبارة: 6الشكل 
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في  رغبةً  كانوا أقل ، وهي أنهممعلمي الوزارة الذكورمهمة بخصوص على قضية الضوء تسلط بيانات المسح وبشكل عام، 
 ،مدارس األونروا والمدارس الخاصة فيمقارنة بأقرانهم اإلناث وأقرانهم  كان أدنى ورضاهم الوظيفي ،لمهنةافي  االنخراط

وقد تكون هذه البيانات وطيدة الصلة المهنة في السنوات الخمس المقبلة.  ترككماكانوا األكثر احتمااًل لإلشارة إلى تخطيطهم ل
من  xxivوالدولية. اإلناث في العديد من التقييمات الوطنيةوبين نظيؤاتهم من الطالبات لطلبة الذكور المتدني لداء األبالفجوة بين 

ولعل ذلك  .ن في هذه الفجوة بين الجنسين في األردناإذا كانت دوافع المعلمين ورضاهم الوظيفي يساهم ماالضروري البحث في
تحصيل الطلبة، لدعم السياسات بين الدراسات المقبلة بحث العالقة ما بين دوافع المعلمين ورضاهم الوظيفي و  يضع على كاهل

 هم المدرسي.ئن الجنسين في أداالفجوة بي ردمحول 

 

 أسئلة إضافية 

 ما هي نظرة المجتمع تجاه مهنة التعليم؟ .1
سيكون من المثير ُيشير غالبية المعلمين إلى أنهم ال يعتقدون أن مهنة التعليم تنال التقدير الكافي في المجتمع. 

 إلى مهنة التعليم. األفراد في المجتمع نظر يةكيفلالهتمام البحث في 
 

 ؟الطلبة على مخرجات تعلُّم هم لمهنة التعليمتركدوافع المعلمين وتصّوراتهم و ما هي َتِبعات  .2
رات المعلمين  المسحقدم  لم المسح تجاه المهنة، ودوافعهم وخططهم حول البقاء في المهنة. إال  أن رؤًى حول تصو 

للدراسات المستقبلية البحث في العالقة بين يمكن . في األردنعلى الطلبة أثر تلك العوامل تمكن من البحث في ي
رات المعلمينمخرجات ت فهم األسباب الكامنة وراء الفجوة بين الجنسين في  يسهم ذلك فيوقد  ،علُّم الطلبة وتصو 

، TIMSSلرياضيات والعلوم ل لدراسة العالميةل دراسة االتجاهاتببذلك  يمكن القياماألردن. في  التحصيل األكاديمي
رات المعلمين. كما يمكن البحث في ذلك أيًض  حيث يتم البرنامج  نتائج من خالل اتقييم نتائج الطلبة إلى جانب تصوُّ

ولي لتقييم  ولي لتقييم الط لبة، إال  أن ومديرو المدارس في  في األردنُيشارك الطلبة وإذ . PISA الط لبةالد  البرنامج الد 
توفير المزيد من البرنامج من أجل في من المهم أن يبدأ المعلمون بالمشاركة  فيه، ولذا فإنهال يشاركون المعلمين 

 . هذه األسئلة عن إلجابةلانات واألدلة في األردن البي
 

 التوصيات المتعلقة بسياسات التعليم

فيما ا هذه المشكلة أكثر الحاحً  تبدوو  .لمعلمين الحاليينلوال  للمعلمين في المستقبل من الواضح أن مهنة التعليم ليست جاذبة
المهنة، ويخططون بشكل أكبر  نحو أقل رضا وحماساكانوا بالمجمل ، الذين في مدارس الوزارة ال سيما ،لمعلمين الذكوربايتعلق 
 المتعلقة بالسياسات: بعض التوصيات المقترحة و وبناء على ذلك نورد  .اإلناث مقارنة بالمعلمات هالتغيير 
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واالستمرار بها، خاصًة بالنسبة للمعلمين الذكور، من خالل  لالنخراط فيهااذبيًة مهنة التعليم أكثر جيجب أن تصبح  -
 خطط للتحفيز.و  مهنيةً  أو العمل على مساراتٍ إعادة تشكيل الحوافر التي يتلقاها المعلمون 

العامة حول أهمية المعلمين في أو التوعية منظور العامة، من خالل الحمالت  فيتعزيز مكانة وقيمة مهنة التعليم  -
زيد من ييمكن أن في المجتمع مكانة المهنة  تعزيزإلى أن  السابقة الدراسات أشارت، حيث بناء أجيال المستقبل

  xxvxxvi.جاذبيتها
 لمهنة واالستمرار بها.ا االنخراط في إيجاد مسارات وظيفية متنوعة ومحفزة للمعلمين من شأنها تحفيزهم على -
 .المعلمين، يجب إيالء اهتمام أكبر للدوافع واألسباب وراء انضمامهم لمهنة التعليمعند توظيف  -

 
 

مسٌح شامل ُممثل على المستوى الوطني، ُأْجِري  من خالل شراكة بين وزارة التربية  2018المسح الوطني للمعل مين للعام 
والشؤون العالمية الكندية التابعة للحكومة والتعليم األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بتمويل من وزارة التنمية الدولية 

تناسب مع االستبيان الدولي للتعليم والتعل م الخاص  بمنظمة التعاون تمواءمة تصميم المسح وأدواته ل. وقد جرت الكندية
كما اْسُتعير  ُقرابُة  .االقتصادي والتنمية، مم ا أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة في هذا االستبيان

م ت بقي ة األسئلة  ُصمِ  من قبل فريق من المؤسسة وغيرهم من األطراف  لتناسب السياق األردنينصف أسئلة االستبيان و 
  xxvii.المعنية

 
يات والخبرات  معلمي األردنالمسح عن خلفيات  بحثوقد  هاتهم والممارسات التربوية والتحد  التعليمية وخبراتهم وتدريبهم وتوج 

إلجابة عن أسئلة المدرسية وبيئة الغرف الصف ية. ول البيئةبحث المسح التي تخدم الطلبة الالجئين  في سياقات مختلفة، كما 
مدرسة  361من  هممديريباإلضافة إلى (، 10إلى  1معل ًما في المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722ُمِسح   البحث،

من مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
د للتعليم  ا العينة فقد جرى اختياُرها بشكٍل خاص  ليتناسب مع التصنيف الدولي الموح  إلتاحة  2المستوى  -)األونروا(. أم 

للمقارنة مع االستبيان الدولي. وُنف ذ المسُح من خالل تقسيم المدارس إلى مجموعتين: مدارس تخدم الصفوف من الفرصة 
 -(، ومدراس تخدم الصفوف من السابع إلى العاشر )التصنيف الدولي 1المستوى  -األول إلى السادس )التصنيف الدولي 

لين في بيئات الالجئين   المختلفة، بما في ذلك مخيمات الالجئين   (. وسمحت العينة أيًضا بمسح المعلمين العام2المستوى 
م فترة ثانية للطلبة السوريين والمدارس الدامجة لالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة  السوريين والمدارس التي تقد 

 الفلسطينيين. روا التي تخدم أطفال الالجئين  ومدارس األون
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ii   :واالحتفاظ بالمعلمين إلى خطط 2. تناقص المعلمين والذي هو خطط المعلمين لترك المهنة،  1ُيشير مصطلح ترك المعلمين للعمل إلى معنيين .
 .(Liu & Meyer, 2005)المعلمين بترك المدرسة 
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