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 ُمعّدو الملخص

 مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية – غالية غاوي 

 وزارة التربية والتعليم - نجوى القبيالت

 

 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 نات، ولفريق إبسوسالباحثين في جمع البيا

و كما  يوسف أبو الشعر  ال سيما الدكتورتوجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة التربية والتعليم،  الملخصيود ُمعد 
والسيد  والدكتور أحمد القواسمة بتورة غادة العكول والدكتورة خولة الحطاكوالدكتور ياسر العمري والدكتور ياسر العتوم والد

على نظام التعليم في  هاتمحورت حول معنى بيانات المسح وتأثير  مناقشات عديدةبحفص ملوح، الذين أثروا نتائج الدراسة 
 .  األردن

و  وال يغفل  منهجية أن تستخدملمؤسسة 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

 

 إخالء المسؤولية

يه فقط، وال تمثل وزارة التربية والتعليم أو ممولي المشروع أو مؤسسة الملكة رانيا  اآلراء الواردة في هذا الملخص تعبر عن ُمعد 
، اتالسياستخص  اتأو توصي اتوجهات نظر حول السياس لخصقد يتضمن هذا المللتعليم والتنمية أو المؤسسات التابعة لها. 

 .ةيسامواقف سيأي المؤسسة ولكن ال تتخذ 
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 األردن من منظور عالمي معّلمو
 

 ص التنفيذيالملخّ 
التركيز على  في األردن، مع   2018ن لعام معل ميمن المسح الوطني لل الرئيسةوء على بعض النتائج ص الض  الملخ   اط هذيسل  

ادر الص    (TALIS)التعل مة من المسح الدولي للتعليم و يقارن هذه النتائج ببيانات مرجعي  و ن والمدارس التي يعملون فيها، معل ميال
 :الرئيسةص الملخ  نتائج يأتي أبرز وفيما . نفسه في العام (OECD) والتنمية عن منظمة التعاون االقتصادي  

 لمحات تعريفية عن القوى العاملة في التعليم

 التعل م( في التعليم في األردن والبلدان المشاركة في المسح الدولي للتعليم و 10من كل  6غالبية القوى العاملة )أكثر من  .1
 من اإلناث. هن  

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بلدان ن في معل ميمقارنة بالسنوات،  8ا بمتوسط األردن كانوا أصغر سنً  معل مو .2
 سنوات. 7بمتوسط أقل في الغرفة الصفية ويملكون خبرة 

ن في األردن وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وغيرها من البلدان العربية المشاركة في المسح معل ميغالبية ال .3
 .واإلمارات العربية المتحدة( يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ،)المملكة العربية السعودية التعل مالدولي للتعليم و 

عددهم في األردن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  أو ما يعادلها في حين يفوق عدد حملة درجة الماجستير
 بخمسة أضعاف. 

 إلرشادالتطوير المهني المستمر وا

بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بمشاركتهم في في ن في األردن و معل مي 10كل  أصل من 9ر من أفاد أكث .4
 شكل واحد على األقل من أشكال التطوير المهني المستمر في العام السابق إلجراء المسح.

مشاركتهم في التطوير المهني مقارنة  عوائق عديدة تقف أمام أن ن في األردن علىمعل مياتفقت نسبة أكبر من ال .5
التي  الرئيسةن في األردن أن أحد العوائق معل مو أفاد الكما بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  فين معل ميبال

 ومعل مبشكل أقل تكراًرا إليها أشار  %(، وهي مشكلة66للمشاركة )حوافز  وجود عدمتقف أمام التطوير المهني هو 
 %(.48) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةبلدان 

ن في بلدان منظمة التعاون معل ميمقارنًة بال بشكل أكبر رشادن في األردن بإمكانية الوصول إلى برامج اإلمعل مو يحظى ال .6
م االقتصادي والتنمية. وفي األردن، كانت هذه البرامج  ن في المدارس، في حين معل ميا لجميع البشكل أكثر شيوعً تقد 

ن معل ميم للقد  كانت تُ  رشادإلى أن برامج اإلأكثر احتمااًل لإلشارة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مديرو مدارس كان 
 .فقط دالُجدُ 
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 غذية الراجعةتقييمات المعلم والت

بلدان منظمة التعاون في األردن و  شائعة في، وهي عملية يشارك العديد من األفراد أو الهيئات في عملية تقييم المعل مين .7
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أنهم في في األردن و المدارس تشير إفادات مديري ، و االقتصادي والتنمية

 ن، أومعل ميال رشديفريق إدارة المدرسة، وم مناآلخرين مقارنة باألعضاء ن معل مياألكثر مشاركة في عمليات تقييم ال
 .الخارجيةأو الهيئات أو األفراد، مين اآلخرين، المعل  

األنشطة الشائع إجراؤها بعد التقييمات بأن بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في و في األردن المدارس  أفاد مديرو .8
مدارس أظهرت إفادات مديري  بينما لتطويرهم،ن لمعالجة نقاط الضعف أو وضع خطط معل ميال مع  تضم نت مناقشات 

دُّ إجراءات   ذوي األداء الضعيفن معل ميالن وفصل معل ميزيادات أجور ال األردن أن   بإفادات  مقارنتهاعند  اشيوعً  أقل   ُتع 
 التعاون االقتصادي والتنمية.مدارس منظمة  ي مدير 

 بحصولهم على التغذية الراجعة فيمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في ن في األردن و معل مي 10من كل  9أفاد  .9
 .الراجعةالتغذية لتقديم استخداًما المعلومات األكثر  مصدر   ةالصفي   المالحظةُ  وكانت ،مدارسهم

 لمحات تعريفية عن المدارس

المتحدة والمملكة العربية السعودية فإن مقارنة بالمعلمين في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وفي اإلمارات العربية   .10
% من طلبتها معوزين أكثر في األردن، في حين ان احتمال العمل 30احتمال عمل المعلمين في مدارس يعد  أكثر من 

مقارنة بالمعلمين  هو األقل في األردن في مدارس تدمج ذوي االحتياجات الخاصة أو المتحدثين بغير لغة البلد األصلية
  .التعاون االقتصادي والتنمية في منظمة

األردن مقارنة  مدارس ا فيأكثر بروزً  وهو أمرمدارس، الفي  للموارد االفتقارعلى  مدارس األردن إفادات مديري  تدل    .11
ويشمل النقص في الموارد نقًصا في المعل مين بشكل عام، إذ كانت . بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمدارس ب

 21الطالب إلى المعل مين في األردن أعلى بكثير مم ا هي عليه في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، )نسبة متوسط 
باإلضافة لنقص ، طالًبا لكل معلم في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( 12طالًبا لكل  معلم في األردن مقابل 

 نية الوصول إلى اإلنترنت.المعلمين المؤه لين بشكل خاص وموظفي الدعم، والنقص في إمكا

 ؟الغرفة الصفيةماذا يحدث داخل 

ل للساعات أدنى معد  ساعات العمل في األسبوع و الت معد   دنىأأحد األردن  معل ميلدى على أن ن معل ميال إفادات تدل    .12
واإلمارات العربية المتحدة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  معل ميا، مقارنًة بفي عملية التعليم أسبوعي  قضى التي تُ 

 والمملكة العربية السعودية.
مقارنة  ة الصفيةالحص  في  التعل مفي عملية التعليم و  وقًتا أقل األردن يقضون  معل ميأن عن ن معل ميإفادات ال شفتك  .13

من  %58يقضون ما متوسطه  األردن بأنهم معل موحيث أفاد ؛ التعل مالمسح الدولي للتعليم و المشاركة في بلدان البجميع 
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من وقت  %78منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  معل مو، بينما يقضي التعل معملية التعليم و الصفية في ة الحص  وقت 
 .التعل مة الصفية في عملية التعليم و الحص  

 ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معل ميمقارنة بأعلى األردن  معل ميالكفاءة الذاتية ل ن أن  معل ميتقارير ال أظهرت  .14
. فعلى سبيل ةوالتدريس وإشراك الطلب غرفة الصفيةإدارة ال المطروحة في االستبانة الكفاءة الذاتيةشملت مجاالت و 

 كبيًرابدون اهتماًما يُ  الالذين  ةالطلب على تحفيز ما أو كثيًرا حد  بأنهم قادرون إلى األردن  معل ميمن  %92المثال، أفاد 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. معل ميمن  %68بالعمل المدرسي، مقارنة بنسبة 

في األردن و  فيومتشابًها كان مرتفًعا والتقييمية  قويميةالت التقييماتأنواع  بعض ن على أن  تنفيذمعل ميال إفادات تدلُّ   .15
ها تقييماتتنفيذ و  ةالطلب ة  مالحظك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بلدان دُّ في األردن  المعل مين ولكن  . مالمعل   ُيع 

 مهم.بتقييم مدى تقد   ةأنهم يسمحون للطلب إلى لإلشارة أقل  احتمااًل كانوا  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةبلدان و 

 ن للمهنةمعل ميرات التصو  

ن في األردن معل مي 3كل أصل من  2يوافق  مفي المجتمع؛ حيث ل ةر  د  ق  مُ  غيرُ التدريس مهنة  ن أن  معل مييعتقد معظم ال  .16
ُر مهنة أشعر أن  المجتمع" عبارةعلى ن في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معل مي 4كل  أصل من 3و د    ".التدريس ُيق 

منظمة التعاون االقتصادي العربية وبلدان البلدان  بمعل ميا عن مهنة التعليم مقارنة األردن األقل رًض  معل موكان   .17
بمهنة  التحاقي على أنا نادم" على عبارةن في األردن معل مي% من ال23والتنمية األخرى. فعلى سبيل المثال، وافق 

 %(.9) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدان معل ميب مقارنةضعف ال عننسبة موافقتهم  وزادت، التدريس"
ن معل ميمن ال %20األردن أعلى من مثيلتها في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ إذ أفاد ن في معل مينسبة استبقاء ال  .18

 بلدان ن فيمعل ميمن ال %25في األردن بأنهم يخططون لترك المهنة خالل السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 
متوسط عمر إذ إن  ،نمعل ميلاعمر  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وقد يرجع هذا االختالف بشكل كبير إلى

 سنوات.ثماني ب أقلن في األردن معل ميال
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مةمقدّ ال  

تعد المقارنة المرجعية الدولية من الممارسات الشائعة في مجال التعليم، ويمكن أن توف  ر البيانات المستمدة من التقييمات أو 
 Nationalإضافة إلى التوجيه بشأن السياسات وتنفيذها واتخاذ القرارات ) مهمة وسيلة تعل م المسوحات الدولية من البلدان األخرى 

Governors Association, 2008،)i بناًء على  أو المدارس ةكما قد ُتسلط هذه البيانات الضوء على المتوق ع في أداء الطلب
 ii.(Phillips, 2014) أداء الطلبة والمدارس في البلدان األخرى 

 .ما يتعلق بأداء الطالب أو ظروف المدارسفيتمتلك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معايير  مرجعيًة شاملة للتعليم، سواء 
سنوات منذ  5من تلك المسوحات التي توف  ر معايير مرجعية شاملة، وهو ُيجرى كل  (TALIS)ويعد المسح الدولي للتعليم والتعل م 

ضمن البلدان لم يكن األردن  . وعلى الرغم من أنعليم الثانوي األدنى ومديريه في العديد من البلدانمعل مي الت على 2008عام 
منظ مة التعاون االقتصادي والتنمية  إال أن   2018المشاركة في دورة المسح الدولي للتعليم والتعل م  ربعيناألثمانية و واالقتصادات ال

ْلًما أن  المنهجية والمعاينة و2018لمعل مين، الذي ُأجر ي  أيًضا في عام امسح باستخدام منهجي تها واستباناتها إلدارة  من  %50. ع 
 األسئلة المستخدمة في المسح الوطني للمعل مين في األردن كانت مطاب ق ة للمسح الدولي للتعليم والتعل م.

)أو المستوى الثاني  ومدارسهالتعليم الثانوي األدنى في األردن  معل مي" بين األردن من منظور عالمي معّلموص "ن هذا الملخ  يقار  
( على مستوى والذي يضمن الصفوف السابعة حتى العاشرة في األردن أي المرحلة اإلعدادية د للتعليممن التصنيف الدولي الموح  

 2018الرغم من أن المسح الدولي للتعليم والتعل م لعام وعلى  iiiوالخبرة والممارسات. خصائص الديموغرافيةمن حيث ال العالم
طاتالمقارنات في هذا الملخص  إال أن  بلًدا واقتصاًدا حول العالم،  48ُأجري على  بلدان منظمة التعاون  تقتصر على متوس 

لى اختالف الوضاع االقتصادية استضافتها عدًدا كبيًرا من الالجئين عفي  بشكل عام، وتركيا لمشابهتها األردناالقتصادي والتنمية 
  ivاإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. إلى بشكل خاص، باإلضافة -للبلدين

 

 ة عن القوى العاملة في التعليملمحات تعريفيّ 
 

 من اإلناث. عليمغالبية العاملين في مهنة الت
 بالنسبةو (. 1الجدول ) الذكورمن  معلمين واحد من كل ثالث أن والتنمية االقتصادي التعاون  األردن ومنظمةمتوسطات ُتظهر 

ئة؛ إذ إن فإن   ألردنل  %6قطاع التعليم، مقارنة بنسبة في يعملن من اإلناث العامالت في األردن  %41هذه النتائج ليست مفاج 
في  وقد تفسر عدة أسباب هذا الخلل   v(.Brien & Santos, 2019’Kasoolu, Hausmann, Oفقط من الذكور العاملين )

 لإلناث والذكور النمطية المتعلقة بالمهن "المالئمة" األدوارالتوازن بين الجنسين في األردن وعلى المستوى العالمي، بما في ذلك 
الراتب عن توقعات الالراتب و  عن اًل واألعراف االجتماعية والثقافية فض ،في المجتمع ومكانة المهنة ،في المهن المختلفة هموأدوار 

(Van Damme, 2017.)vivii 
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 ، حسب البلداإلناث لمعلماتل: النسبة المئوية 1الجدول 

 مات اإلناثعلّ نسبة الم البلد
 %43 اليابان
 %67 األردن

 %68 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 %52 المملكة العربية السعودية

 %56 تركيا
 %62 اإلمارات العربية المتحدة

 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. معّلميوخبرتهم في التعليم أقل من  ًنااألردن، في المتوسط، أصغر س معّلمو كان
، في حين يزيد (2الجدول سنوات ) 10 ومتوسط سنوات خبرتهم في وظيفة المعلم ا،عامً  36في األردن  نمعل ميمتوسط أعمار ال

قد يبدو هذا الفرق في سنوات الخبرة بين معلمي . سنوات 7متوسط خبرة معلمي بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عنهم بـ 
تدل األبحاث إلى أن فوائد الخبرة ُتالحظ في السنوات األولى  األردن ومعلمي بالد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كبير، لكن

  Hammond, 2000-Darling( .viii(من التدريس، والفوائد المكتسبة في فعالية المعل م طفيفة بعد أول خمس سنوات من الخبرة 

الة للمعلمين تعل م خبرات توفير إلى تؤكد هذه النتائج واألبحاث الحاجة مسيرتهم  طوال المستمر المهني التطوير وتوفير الجدد، فع 
  المهنية.

تلك الخاصة بالمعل مين في تركيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية لتقريًبا  مشابهة معلمي األردن كانت ديموغرافياتقد و 
 .المتحدة

 .البلدن وسنوات خبرتهم، حسب معل مي: متوسط عمر ال2الجدول  

 في المجمل كمعلممتوسط السنوات  متوسط العمر البلد
 10 36 األردن

 17 44 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 13 38 المملكة العربية السعودية

 11 36 تركيا 
 13 39 اإلمارات العربية المتحدة

 

 

 



 

 

9 
 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.بلدان اإلمارات العربية المتحدة و  معّلميمقارنة ب تأهيالً األردن أقل  معّلموكان 

ومع  ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بلدانفي ن في الدول العربية و معل ميغالبية ال يحمل 
والتنمية بأنهم حصلوا على درجات الماجستير أو ما منظمة التعاون االقتصادي بلدان معل مي  أكثر من خمسة أضعاف ذلك أفاد

احتمااًل ن في اإلمارات أكثر معل مو كما كان ال ix،(1الشكل )% على التوالي 8% و44لذي يعادل ااألردن،  معل ميمقارنة ب يعادلها
األردن الحاصلين على  معل ميكان عدد و  ،الحصول على درجات الماجستير لإلشارة إلىن في الدول العربية األخرى معل ميمن ال

 ن الحاصلين عليها في تركيا.معل ميلل ًبادرجات الماجستير أو ما يعادلها مقار 

 x.، حسب البلدة اآلتيةعلميال ؤهالتمال بالحصول على اأفادو ن الذين معل ميللنسبة المئوية ال: 1الشكل

 

 رشادالتطوير المهني المستمر واإل 
 رًاشه 12ـ المن أشكال التطوير المهني المستمر خالل  كالً ن في األردن بتلقيهم شمعّلميالغالبية العظمى من الأفادت 
 جراء المسح.إل السابقة

ا على  واحدً منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتلقيهم شكاًل بلدان في ن في األردن و معل مي 10كل  أصل من 9أفاد أكثر من 
تلقيهم احتمااًل لإلشارة إلى  كثراألن في اإلمارات معل مو كان الو األقل من أشكال التطوير المهني في العام السابق إلجراء المسح. 

منظمة التعاون االقتصادي  بلدان معل ميب مقارنة (،%98) من أشكال التطوير المهني في العام السابق إلجراء المسح شكاًل 
 شكاًل احتمااًل لإلشارة إلى تلقيهم ن في المملكة العربية السعودية األقل معل مو كان الو والتنمية والمملكة العربية السعودية واألردن، 

 أمر المستمر المهني التطوير أن حيث إيجابية النتائج هذه (.%86)التطوير المهني المستمر في الفترة الزمنية ذاتها من أشكال 
 Day & Sachs, 2005(.xi(بشكل مستمر التعليمية  هموممارسات هممهاراتمعتقدات المعلمين و  لتطوير األهمية بالغ

 

5% 5% 3% 3%

86%

49%

93% 92%

67%

8%

44%

5% 7%

29%

1% 1% 1%

األردن منظمة التعاون 
ةاالقتصادي والتنمي

المملكة العربية 
السعودية

تركيا اإلمارات العربية 
المتحدة

درجة الدكتوراة أو ما يعادلها

درجة الماجستير أو ما يعادلها

هادرجة البكالوريوس أو ما يعادل

أقل من درجة البكالوريوس
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مشاركتهم في ب منظمة التعاون االقتصادي والتنميةبلدان في ن في األردن و معّلمي 10كل  أصل من 7أفاد أكثر من 

 من بين أشكال التطوير المهني المتلقاة. ًعااألكثر شيو  هو ، وكان هذا الشكلورش تدريبية دورات أو
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدان في للتطوير المهني في األردن و  ًعاعن أن الشكل األكثر شيو  نمعل ميالكشفت إفادات 

قراءة  فهو ًعاالثاني األكثر شيو الشكل أما  ،(3لجدول ا) الورش التدريبيةالدول العربية األخرى كان المشاركة في الدورات أو في و 
هذا  يهمتلقن أشاروا إلى الذين معل مينسبة ال توكان ،واستراتيجياته األبحاث أو الكتب أو المقاالت األكاديمية المتعلقة بالتدريس

منظمة  بلدان معل مي نسبة تركيا وأقل بشكل طفيف منإلى نسبة أقرانهم في  ًباتقريمشابهًة في األردن النوع من التطوير المهني 
ن البلدا فيلتطوير المهني امن أشكال  ًعاالشكل األقل شيو أن عن ن معل ميكشفت إفادات الالتعاون االقتصادي والتنمية. بينما 

إفادات  تدل. وبشكل عام، لمؤسسات األعمال والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الحكوميةالميدانية زيارات الكان المذكورة أعاله 
التطوير المهني. وجديٌر بالذكر  أنشطةمن  ةمتنوعأشكال  في احتمااًل للمشاركة اإلمارات كانوا األكثر معل ميأن على ن معل ميال

ن معل مو من الضروري أن يشارك ال لذا xii،(OECD ,2019مهارات مختلفة ) ةز مجموعالمختلفة للتطوير المهني تعز  أن األشكال 
 في مختلف أشكال التطوير المهني لتعزيز هذه المهارات المختلفة.

 رًاشه 12 الـ من أشكال التطوير المهني المستمر خالل اآلتية لاشكن الذين أفادوا بتلقيهم األمعل مي: النسبة المئوية لل3الجدول 
 xiii .جراء المسح، حسب البلدإل السابقة

منظمة  األردن العبارة كما وردت في االستبانة / البلد 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

المملكة العربية 
 السعودية

اإلمارات  تركيا
 العربية المتحدة

 xiv 70% 76% 73% 86% 88%اشخصيً  التدريبية الورش أوحضور الدورات 
 xv 66% 72% 43% 69% 75%قراءة المؤلفات المهنية 

 ًصاخصي التي ُأنشئت نمعّلميالالمشاركة في شبكة 
 ًيان مهنمعّلميلتطوير ال

47% 40% 43% 43% 70% 

ها لالمؤتمرات أو الندوات التعليمية )التي من خال 
 ن و/أو الباحثون نتائج أبحاثهممعّلمويقدم ال

 ويناقشون مسائل تعليمية(

42% 49% 25% 52% 62% 

لمالحظة  الزيارات الميدانية إلى مدارس أخرى 
 األداء 

36% 26% 45% 26% 41% 

الزيارات الميدانية لمؤسسات األعمال والهيئات 
 الحكومية والمؤسسات غير الحكومية

27% 17% 21% 19% 37% 
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 االفتقار إلىالتطوير المهني هو  دون مشاركتهم في أنشطة حولين في األردن أن العائق الرئيس الذي معّلموأفاد ال
 .بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معّلموإليها بشكل أقل تكرارًا  ارأشوهي مشكلة ، المشاركةما ُيحفزهم على 

 

بلدان  معل ميمشاركتهم في التطوير المهني مقارنة ب تحول دون موافقة على وجود عوائق احتمااًل للاألردن األكثر  معل موكان 
 أصل (. فعلى سبيل المثال، اتفق اثنان من4الجدول 4الجدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واإلمارات العربية المتحدة )

، ن في األردنمعل ميبين العائق أكبر  هذا كانو ن في األردن على عدم وجود حوافز للمشاركة في التطوير المهني، معل ميكل ثالثة 
 %48على هذه العبارة ) احتمااًل للموافقة االقتصادي والتنمية واإلمارات العربية المتحدة أقل بلدان منظمة التعاون  معل موكان  بينما

لهم، مقارنة مناسبة تطوير مهني أنشطة  تقديمن في األردن على عدم معل ميأكثر من نصف ال وافق كماعلى التوالي(.  %55و
ن في اإلمارات العربية معل مي 3من أصل كل 1ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبنسبة معل مي% من ال38بنسبة 

 المتحدة.

عند  xvi%(،61ا أمامهم )العمل" يمثل عائقً  جهةن في األردن على أن "االفتقار إلى الدعم من معل ميضعف عدد ال وافق، ًراوأخي 
%(. ومن الضروري عند تصميم أنشطة التطوير المهني 32في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) بالمعلمين مقارنتهم 

 xvii(.9OECD, 201)وتسهيلها ن في التطوير المهني معل ميمراعاة هذه العوائق من أجل دعم مشاركة ال

 تهممشارك بخصوص العوائق التي تحول دون  اآلتيةالعبارات على بشدة وافقوا أو  وافقوان الذين معل مي: النسبة المئوية لل4الجدول 
 .في التطوير المهني، حسب البلد

منظمة  األردن العبارة كما وردت في االستبانة / البلد 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

اإلمارات  تركيا السعودية
العربية 
 المتحدة

 %55 %69 %85 %48 %66 .تلك األنشطةال توجد حوافز للمشاركة في 
 %34 %55 %71 %32 %61 .فتقار إلى الدعم من جهة العملاال

 %43 %56 %68 %54 %60 .تتعارض أنشطة التطوير المهني مع جدول عملي
ال يوجد لدي وقت للتطوير المهني بسبب المسؤوليات 

 .العائلية
55% 37% 54% 39% 32% 

م ال  %32 %51 %65 %38 %55 .أنشطة تطوير مهني مناسبة ُتقدَّ
ل ال يمكن تحمّ  أنشطة التطوير المهني مكلفة للغاية/ُتّعدُّ 

 .تكلفتها
54% 45% 49% 41% 42% 

 %8 %8 %29 %11 %13 .ال أملك المتطلبات والشروط الالزمة
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التعاون مقارنة بمنظمة xviii،رشاداإل  التوجيه/ أنظمةاألردن بإمكانية الوصول إلى  معّلميتتمتع نسبة أكبر من 
 االقتصادي والتنمية والمملكة العربية السعودية.

 

 التوجيه/ أنظمةإمكانية الوصول إلى يمتلكون ن في مدرستهم معل ميأن الباألردن في  مدارس مديري  10 كل من أصل 9أفاد 
المملكة  مدارس من مديري  % 30منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و مدارس من مديري  3 كل من أصل 2مقارنة مع  رشاد،اإل

ن المبتدئين معل ميُتعطى لل رشاداإل تقديم نظميبدو أن أولوية  في حين. ُيط ب ق النظاممثل هذا  العربية السعودية الذين أفادوا بأن  
االقتصادي منظمة التعاون  مدارس تركيا؛ إذ أفاد عدد أكبر من مديري في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و مدارس في 

مقارنة ببقية المعلمين بشكل الذين يزاولون مهنة التدريس ألول مرة ن المبتدئين معل ميللمخصص  إرشادنظام  بوجود والتنمية وتركيا
 (.2الشكل ) عام، سواء كانوا جددا بالنسبة للمدرسة أم ال

 .في المدرسة، حسب البلد رشادبرنامج اإل يقدم لهمن معل ميالذين أفادوا بأن ال المدارس : النسبة المئوية لمديري 2الشكل 

 
 

 غذية الراجعةتقييم المعلم والت
 شاركيعملية  وهومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بلدان في المدارس في األردن و  في تقييم المعلم أمر شائع 

 العديد من األفراد أو الهيئات. فيها
 

منظمة التعاون بلدان في على اإلطالق في األردن و  نمعل ميلل تقييم أيفيها  ى ن في مدارس ال ُيجر معل مييعمل عدد قليل من ال
 عن المدارس بيانات مديري  تكشفقد . و التعل مالدول العربية األخرى المشاركة في المسح الدولي للتعليم و في االقتصادي والتنمية و 

، مقارنة بنسبة المقي مة الجهة عن النظر بغضن معل ميلل فيها تقييم ى ن في األردن يعملون في مدارس ُيجر معل ميمن ال %97أن 

14%
27%

9%

35%

8%

27%

19%

11%

11%

22%

49%

19%

12%

29% 60%

10%

36%

68%

26%
11%

األردن منظمة التعاون 
يةاالقتصادي والتنم

المملكة العربية 
السعودية

تركيا اإلمارات العربية 
المتحدة

ال يوجد نظام إلرشاد معلمي المدرسة

يوجد نظام إرشاد لكافة معلمي المدرسة

بة يوجد نظام إرشاد مخصص للمعلمين الجدد بالنس
للمدرسة

الذين يوجد نظام إرشاد مخّصص فقط للمعلمين الجدد
يزاولون مهنة التدريس ألول مرة
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المسح الدولي للتعليم والتعلم - المسحان بحث كمامنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. مدارس بلدان ن في معل ميمن ال 93%
ن، مثل مديري المدارس أو أعضاء آخرين من فريق إدارة معل مياألشخاص المشاركين عادة في تقييم ال -والمسح الوطني للمعلمين

أن متوسط عدد  المدارس بيانات مديري  تظهر أو لمعلم. ل مكلف رشدأو م ن آخرينمعل ميأو المدرسة أو أفراد أو هيئات خارجية 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتركيا بلدان  و األردنكل من  مدارس في 3ن كان معل مياألفراد المشاركين في تقييمات ال

 4إذ بلغ  ؛اًل ن في اإلمارات أعلى قليمعل ميبينما كان متوسط عدد األشخاص المشاركين في تقييم ال، والمملكة العربية السعودية
 أشخاص.

 

منظمة بلدان في األردن و  مدارس ن فيمعّلميلتقييم ال ًعاإلى أنهم المصدر األكثر شيو  المدارس تشير إفادات مديري 
 التعاون االقتصادي والتنمية.

 

إلى أنهم األكثر مشاركة  تشير المدارس إفادات مديري إال أن ن، معل ميتشارك في تقييمات ال الجهاتالرغم من أن العديد من على 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمملكة العربية السعودية وتركيا بلدان األردن و مدارس  كل من في مثل هذه التقييمات في

( %95( والمملكة العربية السعودية )%97األردن )مدارس في  تقييم المعلم من المدير أكثر شيوًعاوقد كان . (5لجدول ا)
األعضاء  كانو  ،(%64منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )بمدارس  مقارنة(، %87( وتركيا )%89واإلمارات العربية المتحدة )

األردن ومنظمة التعاون االقتصادي مدارس ن في معل ميتقييم أداء الل احتمالأكثر  ثانيهم اآلخرون من فريق إدارة المدرسة 
ن يقي م هم أعضاء آخرون من فريق إدارة المدرسة مرة معل ميمن ال %72عن أن األردن  مدارس إفادات مديري  تشفكوالتنمية؛ إذ 

في كشفت إفادات مديري المدارس قد في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. و  %51م، مقارنة بنسبة واحدة على األقل كل عا
 على ،ًعان آخرين هو أقل طرق التقييم شيو معل مين لمعل ميتقييم ال أن  عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدان في األردن و 

ها ؛ُوُجهات نظر مختلفةمثل من ر العديد من الفوائد المحتملة، الرغم من أن تقييمات الزمالء توف    أو  ألنهم قد يدر سون المادة نفس 
 xix(.OECD, 2013) اصدقً  أكثر  يكون حينئذ المعلم الذي يجري تقييمه  قبل من ذاتيال التأملفإن  ، أنفسهم مجموعة الطالب

من األفراد  يًامرة واحدة على األقل سنو  يًارسميجري تقييمهم  ن الذين يفيد مديرو مدارسهم بأن  معل مي: النسبة المئوية لل5الجدول 
 .ذكرهم، حسب البلد اآلتي

البلد/ العبارة كما وردت في 
 االستبانة 

مدير  
 المدرسة

من آخرون أعضاء 
 فريق إدارة المدرسة

 جهاتأفراد أو 
 خارجية

ن معل مو  فكل  مُ  درش  م
 xxآخرون 

 %38 %51 %54 %72 %97 األردن
منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية
64% 51% 20% 34% 31% 

 %26 %28 %80 %57 %95  السعودية
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 %26 %29 %37 %46 %87 تركيا
 %63 %77 %58 %91 %89 اإلمارات العربية المتحدة

 

 تضمنتاتخاذها بعد التقييمات باألردن وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  مدارس التي أفاد مديرو اإلجراءات
 .تدريبهمأو المعلمين  أو وضع خطط لتطوير في التدريس ن لمعالجة نقاط الضعفمعّلميمناقشات مع الال

مع  ما يناقشون أو دائًما أنهم غالًبا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  بلدانفي في األردن و  ًباتقري المدارس أفاد جميع مديري 
في  مدارس مديري  10كل  أصلمن  9أفاد أكثر من  كما. في التدريسضعفهم معالجة نقاط  إجراءاتبعد تقييمهم المعلمين 
أو  غالًبا تقييمهمفي بعد  نمعل ميللأن خطط التطوير والتدريب توضع ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في األردن و 

 .دائًما

 ضمنتت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدانفي في األردن و  نمعل ميالتي ُتجرى في ضوء تقييمات ال التغييرات الشائعة بعض
ن أو معل ميتقديم زيادات في رواتب ال ًعان الممارسات األقل شيو ضم  تت بينما ،لدعمهم مرشدوتعيين عملهم تغيير مسؤوليات 

منظمة  مدارس من مديري  %51أفاد قد و . ((%41(، وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )%32)األردن )مكافآتهم 
 ههذتمث ل و  أو دائًما، غالًبا هميحدث بعد تقييم هممن العمل أو عدم تجديد عقود نمعل ميالأن فصل بالتعاون االقتصادي والتنمية 

 .خاذ مثل هذه اإلجراءات وفًقا لتقييم المعلمالذين أشاروا إلى ات   ،%(25) األردن مدارس عدد مديري  ف  عْ ض  النسبة 

 

في  راجعةالتغذية ال تلقيهمباألردن في ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و معّلميغالبية ال تأفاد
 لالطالع على أساليب الصفيةالزيارات  غذية الراجعةلتقديم الت مًامدارسهم، وكان مصدر المعلومات األكثر استخدا

 .التدريس المعلم في
في مدارسهم  راجعةالتغذية تلقيهم البمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدان في ن في األردن و معل مي 10كل أصل من  9أفاد 

، وتقييم الصفيةلغرفة في ا أساليب التدريسمالحظة  ذلك نتضم  وقد عقب خضوعهم لمجموعة متنوعة من أساليب التقييم. 
الطريقة كانت و ن. معل ميالمتعلقة بتدريس الالطلبة استبانات نتائج ، و المادة بمحتوى  همإلمام، وتقييم مدى همالذاتي لعملن معل ميال

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول العربية بلدان في ن في األردن و معل ميلل راجعةتغذية للحصول على  ًعااألكثر شيو 
ن في األردن معل مي% من ال73أفاد  حيث ؛(6لجدول ا) لالطالع على أساليب المعلم في التدريس ة  الصفي   الزيارات   هي األخرى 

في تدريسهم  أساليبُ  لوح ظ تأن بعد  تغذية راجعةأنهم تلقوا بن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معل ميمن ال %80و
 .الغرفة الصفية

في األردن مقارنة بمنظمة التعاون االقتصادي  ًعان أنها من ضمن األكثر شيو معل ميال اتفادكشفت إومن األساليب األخرى التي  
منظمة في في األردن و  ًعا. وكانت الطريقة األقل شيو المادة بمحتوى  تهمالذاتي لعملهم وتقييم مدى معرفن معل ميال مُ والتنمية تقيي

استبانات  جمعها من نتائجيجري التي  غذية الراجعةتركيا واإلمارات العربية المتحدة هي تقديم التفي والتنمية و التعاون االقتصادي 
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ا نهجً ن معل ميلل غذية الراجعةلتتقديم اكمصدر ل ةوعادًة ما يعكس استخدام استبانات الطلب .نمعل ميتدريس الأساليب بشأن  ةلطلبا
 في المدارس.االستبانات وقد يكون من المفيد زيادة استخدام مثل هذه  xxi،(OECD, 2013) ةالطلبحول  امتمركزً التعليم  في

ساليب األاستخدام لهم ب للمالحظات التي يتم تقديمها وفًقاالراجعة تغذية تلقيهم البن الذين أفادوا معل مي: النسبة المئوية لل6الجدول 
 .، حسب البلداآلتية مختلفةال

منظمة  األردن العبارة كما وردت في االستبانة/ البلد 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

المملكة 
العربية 

 السعودية

اإلمارات  تركيا
العربية 
 المتحدة

تقديمها بعد الزيارات يجري المالحظات التي 
على أساليب تدريسك  وتهدف لالطالعالصفية 

 .داخل الصف

73% 80% 91% 78% 98% 

لتقييم اتقديمها بعد إجراء يجري المالحظات التي 
 .الذاتي لعملك

68% 44% 75% 41% 79% 

تقديمها بعد تقييم مدى يجري المالحظات التي 
 .إلمامك بمحتوى المادة

64% 51% 88% 46% 84% 

جمعها من نتائج استبانات يجري المالحظات التي 
 .الطلبة بشأن أساليبك في التدريس

51% 49% 81% 36% 70% 

 

 لمحات تعريفية عن المدارس
 

، معوزون اقتصاديًا% من طالبها 30ن في األردن في مدارس أكثر من معّلمي 10كل أصل من  3 يقارب يعمل ما
 ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.معّلمي% من ال20مقارنًة بنسبة 

 

% من 30أكثر من  تت صف بأن   للعمل في مدارس احتمااًل األردن كانوا األكثر  معل ميُتشير تقارير مديري المدارس إلى أن 
(. 3الشكل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول العربية األخرى ) معل ميمقارنة ب معوزون اقتصادًياإجمالي طالبها 

 ةفيها نسبة الطلبتبلغ في مدارس  يعملون  األردن% فقط من معل مي 8أن  إلى مديري المدارس تشير تقاريرومن ناحية أخرى، 
في بلدان منظمة التعاون  %( 31أضعافهم )ثالثة  بينما يعملxxii،%10الخاصة أكثر من التعليمية من ذوي االحتياجات 

. وقد تشير هذه %10الخاصة أكثر من التعليمية نسبة الطلبة من ذوي االحتياجات فيها في مدارس تبلغ   االقتصادي والتنمية
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ألردن، أو إلى مشكالت متعلقة بتحديد االخاصة في مدارس التعليمية ذوي االحتياجات  ةالطلب بدمجالنتائج إلى مشكالت تتعلق 
مدارس في  األردن معل مي% فقط من 2 عملمدارس. عالوة على ذلك، الالخاصة الملتحقين بالتعليمية ذوي االحتياجات  ةالطلب

ن في بلدان منظمة التعاون معل مي% من ال21، مقارنة بنسبة التدريسلهجة أو  األم طالبها لغة البلد % من10أكثر من  ال يتحدث
وعلى الرغم من وجود خالف بشأن تأثير تركيب المدارس  .ن في اإلمارات العربية المتحدةمعل مي% من ال47واالقتصادي والتنمية 

ن والمدارس من حيث التطوير المهني  معل ميتحديد احتياجات اللدراسة هذا الجانب ل أهمية ثمة، فال تزال الطلبة منتائج تعلُّ في 
األردن  معل مي، قد يكون من الالزم دعم المسح إلى بيانات ًداواستنافعلى سبيل المثال  xxiii(.OECD, 2020أشكال الدعم )و 

 .اقتصادًياالمعوزين  ةلطلبلبدورهم تقديم الدعم يستطيعوا حتى 

 

 .، بحسب البلداآلتية الطالبيةالمدارس ذات التركيبة في ن معل مي: النسبة المئوية لل3الشكل 

 

بلدان منظمة التعاون في ن، ومع المدرسة بشكل عام، إيجابية للغاية في األردن و معّلميالعالقات بين الطالب وال
 األخرى.االقتصادي والتنمية والدول العربية 

 

 جيدةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول العربية األخرى على وجود عالقات بلدان في ن في األردن و معل ميغالبية ال وافقت
. إضافة إلى ذلك فإن ونهبما يقولون هتموي وسالمتهم الطلبةصحة ن يهتمون بمعل ميوعلى أن معظم ال ،ةن والطلبمعل ميبين ال

في حال حاجة أي طالب ن على أنه "معل ميغالبة ال وافقحيث  ؛نمعل ميوال ةاإليجابية تتخطى مجرد العالقات بين الطلبالعالقات 
 (.7الجدول " )لحصول على أي مساعدة إضافية، فإن المدرسة تقدم له يد العون إلى افي هذه المدرسة 

2%

21%

4%

21%

47%

8%

31%

2%

6%

13%

28%

20%

13%

21%

7%

األردن

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المملكة العربية السعودية

تركيا

اإلمارات العربية المتحدة

من الطلبة تختلف لغتهم% 10اكثر من 
لغات التدريس أو /األولى عن لغة

لهجات التدريس /لهجة

من الطلبة ذوو احتياجات % 10أكثر من 
تعليمية خاصة 

من الطلبة معوزون % 30أكثر من 
اقتصادياً 
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 معل مو كانفقد ، كانت عالية نمعل ميوال ةبين الطلب إيجابية عالقاتالعبارات التي تصف  على الموافقة ةمن أن نسبعلى الرغم و  
يهتم " و"بنجاحبعًضا الطلبة مع بعضهم و يتفاهم المعل مون  /في هذه المدرسة يتواصل" :العبارتينعلى للموافقة  احتمااًل  األردن األقل

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول العربية المشاركة مقارنة مع بلدان  "ن في هذه المدرسة بما يقوله الطلبةمعل ميمعظم ال
 العبارتين سالفتي الذكر.على ن في األردن معل مي 10كل  أصلأكثر من معلم من  لم يوافقحيث  ؛األخرى 

ن والمدارس مع معل مييتعلق بعالقات الفيما  اآلتية ن الذين وافقوا أو وافقوا بشدة على العباراتمعل مي: النسبة المئوية لل7الجدول 
 .الطالب، حسب البلد

البلد/ العبارة كما وردت في 
 االستبانة

في هذه المدرسة 
يتفاهم  /يتواصل

ن والطلبة مع معل مو ال
بنجاحبعًضا بعضهم 

  

ن معل مييؤمن معظم ال
في هذه المدرسة 
بأهمية رعاية الطلبة 

 وضمان سالمتهم

ن معل مييهتم معظم ال
في هذه المدرسة بما 

 يقوله الطلبة

في حال حاجة أي 
طالب في هذه المدرسة 

لحصول على أي إلى ا
فإن  ،مساعدة إضافية

المدرسة تقدم له يد 
 العون 

 %94 %88 %95 %89 األردن
منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية
96% 96% 93% 92% 

 %93 %94 %97 %96 المملكة العربية السعودية
 %90 %92 %93 %93 تركيا

 %93 %95 %97 %96 اإلمارات العربية المتحدة
 

مقارنة بمدارس وقد برز هذا االمر فيها بشكل أكبر ، افتقارها للمواردإلى في األردن تشير تقارير مديري المدارس 
 .بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 

دم كفاية وع %(59) ن المؤهلينمعل ميوال%( 60) الدعمموظفي أعداد  نقص أن أبلغ غالبية مديري مدارس األردن عن 
هذه التقارير  وكانت ،جودة عاليةذي تقديم تدريس على قدرة المدرسة من إلى حد ما أو بصورة كبيرة يحد  %(52) اإلنترنت

مدارس بلدان منظمة التعاون مديرو بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ حيث كان مديري مدارس لتقارير  ًمامغايرة تما
إضافة (. 8لجدول ا)المدرسي جودة التعليم في تلك العوامل تؤثر أقل احتمااًل بمرتين تقريًبا لإلشارة إلى أن االقتصادي والتنمية 

 نقص أو عدم كفاية المواد الخاصة بالمكتبةتأثير كان مديرو األردن أكثر احتمااًل بثالث مرات تقريًبا لإلشارة إلى  إلى ذلك،
 االقتصادي والتنمية.مديري مدارس منظمة التعاون بالمدرسة مقارنة في  المواد التعليميةو 
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بدرجة المدرسة "إلى حد ما" أو "في تؤثر  اآلتية أبلغوا عن أن العوامل ن: النسبة المئوية لمديري المدارس الذي8الجدول 
 .كبيرة"، حسب البلد

منظمة  األردن العبارة كما وردت في االستبانة / البلد 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

المملكة العربية 
 السعودية

اإلمارات  تركيا
العربية 
 المتحدة

 %29 %47 %63 %33 %60 نقص أعداد موظفي الدعم
 %41 %22 %62 %21 %59 ذوي األداء الجيد ن المؤهلين/معل مينقص أعداد ال

 %28 %20 %75 %19 %52 عدم كفاية خدمات اإلنترنت
تدريس الطلبة ن القادرين على معل مينقص أعداد ال

 ذوي االحتياجات الخاصة
48% 32% 52% 37% 42% 

 %22 %30 %51 %16 %45 نقص أو عدم كفاية المواد الخاصة بالمكتبة
نقص أو عدم كفاية المواد التعليمية )كالكتب 

 المدرسية، األدوات، المعدات العلمية(
42% 13% 40% 20% 22% 

 %30 %15 %46 %16 %36 التعليم المهني معل مينقص أعداد 
 

تها مثيالموارد مدارس األردن أقل من  كميةن، يتضح بصورة أكبر أن معل ميإلى ال ةحجم المدارس ومتوسط نسبة الطلبعند بحث و 
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ حيث بلغ متوسط في مدارس بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و في 

بلدان منظمة مدارس لكل معلم في  ًباطال 12لكل معلم، بينما بلغ المتوسط  ًباطال 21ن في األردن معل ميإلى ال ةنسبة الطلب
في حين   xxivاإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. مدارس لكل معلم في ًباطال 13التعاون االقتصادي والتنمية، و

مستوى أداء في إلى أن الموارد المدرسية ال تؤثر بشكل كبير  ةالطلب إنجازدات الخاصة بحول المحد  البحثية المؤلفات تشير 
ن ويزيد من ضغط العمل معل ميفي الموارد قد ُيرهق مديري المدارس والاالفتقار فإن وعليه  Hanushek, 1997(،xxv( ةالطلب

 انعدام الرضا.يؤد ي إلى و وعبئه 
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 ؟الغرفة الصفيةماذا يحدث داخل 
 

 ساعات العملعدد أقل المعدالت من حيث متوسط أسبوعيًا األردن يمضون  معّلميعلى أن ن معّلميتدل تقارير ال
 الدول العربية.ب، مقارنًة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و ووقت التدريس

 

مقارنة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي األردن هو األقل في ساعات العمل األسبوعي  عدد إجمالي ن أنمعل ميأظهرت تقارير ال
الوقت أن  األردن معل ميأظهرت تقارير كما  ،(9الجدول ا )ساعة أسبوعيً  29حيث بلغ في المتوسط  ؛الدول العربيةبوالتنمية و 

في ساعة  21ساعة، وذلك مقارنة بمعدل  18حيث بلغ في المتوسط  ؛هو األقل افي التدريس أسبوعيً  يقضيه المعلمون الذي 
ساعة في اإلمارات العربية  24ساعة في تركيا، و 25المملكة العربية السعودية، وفي بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و 

دول من حيث  9، نجد أنها من بين أقل التعل مالمتحدة. وعند مقارنة األردن بجميع البلدان المشاركة في المسح الدولي للتعليم و 
 أقل في تخطيط الدروس وتحضيرها ًتاوقاألردن  معل مويقضي ا. عالوة على ذلك، رق في التدريس أسبوعيً متوسط الوقت المستغ

في تخطيط  ساعات 4 همتوسطما  األردن أنهم يقضون  معل ميتظهر تقارير إذ  ؛مقارنة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 .في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ساعات 7مقارنة بمتوسط  الدروس وتحضيرها،

ه الزمنية المدة بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يقضون متوسط في ن في األردن و معل مو ومع ذلك، كان ال  في ن ْفس 
المشاركة في األنشطة في و  ،األعمال اإلدارية العامةفي و  ،ةبلالط أعمالتصحيح في و  ،التعاون والحوار مع الزمالء في المدرسة

بلدان  معل ميمن  -بشكل طفيف-ا أطول وقتً  ون يقض همن أن  األرد معل ميأظهرت تقارير بينما  .مهام عمل أخرى و  الالصفية
 المشاركة في إدارة المدرسة والتواصل مع أولياء األمور.في و  ،وتوجيههم ةلطلبإرشاد افي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وفي المهام المختلفة المتنوعة خالل أسبوع العمل،  في التدريس إجماالً إلى قضائه ن معل مو الأشار : متوسط الوقت الذي 9الجدول 
 .بحسب البلد

  األردن العبارة كما وردت في االستبانة/ البلد

منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

 تركيا السعودية
اإلمارات 

العربية 
 المتحدة

 40 32 29 39 29 ساعات العمل عدد إجمالي
 24 25 21 21 18 دريسالت

سواء كان  ،بصورة فرديةأو تحضيرها التخطيط للدروس 
 ذلك داخل المدرسة أو خارجها

4 7 6 3 7 

 4 2 4 3 3 التعاون والحوار مع الزمالء في المدرسة
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 5 2 5 4 4 هممراجعة أعمالو  إجابات الطلبة وواجباتهم تصحيح
 يهم)يشمل ذلك اإلشراف علوتوجيههم إرشاد الطلبة 

عبر اإلنترنت بشأن مستقبلهم الوظيفي  هموتوجيه هموإرشاد
 سيئة(سلوكات  همفي حالة ارتكاب همصحونُ 

3 2 3 2 3 

 3 2 3 1 3 المشاركة في إدارة المدرسة
األعمال اإلدارية العامة )يشمل ذلك األعمال والمهام 

يها المعلماإلدارية وغيرها من األعمال المكتبية التي   (يؤد 
3 3 3 2 3 

 2 2 2 1 2 التعاون مع أولياء األمور /التواصل
المشاركة في األنشطة الالصفية )األنشطة الرياضية 

 خارج ساعات اليوم الدراسي( والثقافية 
2 2 3 2 2 

 2 2 3 2 2 مهام أخرى 
 

، فصفي ال ية الفعليةالتعليم األنشطة األردن يقضون أقل نسبة من الوقت في معّلمين، فإن معّلميا لتقارير الوفقً 
 .التعّلموذلك مقارنة بجميع البلدان المشاركة في المسح الدولي للتعليم و 

 

، وهي أقل نسبة للوقت ةالفعلي األنشطة التعليميةفي  الحصةمن وقت  %58األردن بأنهم يقضون في المتوسط  معل موأفاد  
الشكل ) التعل ممقارنة بجميع البلدان المشاركة في المسح الدولي للتعليم و الصف  وقتمن الفعلية  األنشطة التعليميةالمستغرق في 

 األنشطة التعليميةفي  الصفمن وقت  %78ن ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أنهم يقضون معل مو أفاد الحيث xxvi؛(4
 شرط التعليمية األنشطة تنفيذ في الحصة وقت من القصوى  االستفادة فإن والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة على بناء .الفعلية
 في المعلمين قدرة حول ومخاوف أسئلة البيانات هذه تثير  xxvii(.OECD, 2020; p.34عالية ) جودة ذا التعليم ليكون  أساسي
 .والتعل م التعليم في ُيقضى بقليل الحصة نصف على يربو ما أن سيما ال الجودة، ذات التعليمية الممارسات تطبيق على األردن

وفي المهام اإلدارية؛  الصف داخلتذهب في حفظ النظام في األردن  الحصةأن هناك نسبة كبيرة من وقت كما أظهر المسح 
قد تدل  بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. معل ميضعف الوقت في هذه المهام مقارنة بن في األردن معل مو حيث يقضي ال

الة ة الالزمةعدم امتالك المعلم في األردن مهارات اإلدارة الصفي  هذه البيانات على  . تستلزم هذه إلدارة وقت الحصة في طريقة فع 
ليتضح السبب الرئيس وراء قضاء معلمي األردن ربع وقت الحصة في المالحظات الصفية تضمن  النتائج إجراء دراسة نوعي ة

 حفظ النظام داخل الصف كي يعالج في الطرق المناسبة.

حيث تبلغ تلك النسبة ضعف الوقت  ؛% من وقت الدرس في األردن17دراسة طبيعة المهام اإلدارية التي تستقطع  مهممن ال
في بلدان منظمة أفاد المعل مون وحيث  ،بلدان بمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةن في المهام اإلدارية بمعل مو الذي يقضيه ال

(، فال 10الجدول ا )ساعات في المتوسط في العمل اإلداري العام أسبوعيً  3بقضاء  معل مو األردنو التعاون االقتصادي والتنمية 
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ن األردنيين من ناحية المهام اإلدارية العامة. وُيمكن الخلوص من هذه النتائج إلى معل ميأكبر على ال ازائدً  ئاً يبدو أن هناك عب
 .الفعلية األنشطة التعليميةوقت بحيث ال تتداخل مع  ،األردن إلى الدعم إلدارة تلك المهام اإلدارية معل ميحاجة 

 ، حسب البلدصفال أثناء المختلفة المهام في ن معل مو ال يقضيه الذي عنه غالمبل   الوقت نسبة : متوسط4الشكل 

  
األردن على  معل مي موافقة، فإن نسبة الغرفة الصفية لحفظ النظام داخلفي األردن  حصةعلى الرغم من تخصيص ربع وقت ال

ن ببلدان منظمة معل ميهي األقل من بين الللدرس  ةومقاطعة الطلبداخل الصف بسبب الضوضاء كثير من الوقت يضيع  هأن
في ه يوجد مبالغة (. وقد تشير هذه النتائج المتضاربة إلى أن01الجدول التعاون االقتصادي والتنمية والدول العربية األخرى )

. الدرساألمور التي ُتعطل في تقدير حجم دقةعدم وجود ال، أو غرفة الصفيةفي حفظ النظام بال يه المعلمتقدير الوقت الذي يقض
ا هو أنهم يقضون وقتً  درساألردن على وجود ما يعطل ال معل ميموافقة قد يكون السبب وراء انخفاض احتمالية  ذلك، خالف

 .(4)الشكل  الغرفة الصفيةأطول في حفظ النظام ب

 ، حسب البلدغرفة الصفيةالذين وافقوا أو وافقوا بشدة على هذه العبارات بشأن النظام بال نمعل ميلل: النسبة المئوية 10الجدول 

البلد / العبارة كما وردت في 
 االستبانة

عند بدء الحصة 
اضطر إلى االنتظار 
طوياًل حتى يهدأ 

 الطلبة

يحرص الطلبة 
في هذا الصف 
على توفير بيئة 

 إيجابيةتعليمية 

أضيع الكثير من الوقت 
بسبب مقاطعة الطلبة 

 للدرس

هناك الكثير من 
الضوضاء داخل 

 الصف

 %14 %21 %76 %19 األردن
منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية
28% 72% 29% 26% 

 %18 %26 %77 %22 المملكة العربية السعودية

17%
8% 12% 9% 9%

25%

13%

22%
18% 14%

58%

78%

65%
73% 76%

األردن منظمة التعاون 
ةاالقتصادي والتنمي

المملكة العربية 
السعودية

تركيا اإلمارات العربية 
المتحدة

األنشطة التعليمية الفعلية

حفظ النظام داخل الصف 

المهام اإلدارية



 

 

22 

 

 %32 %33 %63 %26 تركيا
 %18 %23 %80 %22 اإلمارات العربية المتحدة

 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. معّلمياألردن أعلى مقارنة ب معّلمين أن الكفاءة الذاتية لمعّلميأظهرت تقارير ال
  xxix؛ةمشاركة الطلب -3التدريس،  -2، الغرفة الصفيةإدارة  -1: رئيسةمجاالت  3في  xxviiiالذاتيةالمعل مين دراسة كفاءة جرت 
" أو مايمكنهم ممارسة المهام في هذه المجاالت الثالثة "إلى حد بأن ه ن في األردن معل مي 10كل  أصل من 9أفاد أكثر من حيث 

قدموا اإلفادة ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ممن معل مي 10كل  أصلمن  8مع نسبة مقارنة "، وذلك كثيًرا"
 نفسها.

ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وفي األردن معل ميمن بين أكبر االختالفات في معتقدات الكفاءة الذاتية بين ال
 معل مي% من 92فقد أفاد  ؛ال يبدون اهتماًما كبيًرا باألعمال والواجبات المدرسيةالذين  ةالطلب تشجيع /على تحفيز القدرةكانت 

بلدان منظمة التعاون االقتصادي  عل ميم% من 68، وذلك مقارنة بنسبة "كثيًرا"أو  "إلى حد ما"ذلك أداء أنهم يستطيعون باألردن 
 ,Holzbergerوجودة التدريس ) لغرفة الصفيةا بممارسات اا قويً والتنمية. وتشير األبحاث إلى أن الكفاءة الذاتية ترتبط ارتباطً 

Philipp and Kunter, 2013.)xxx  

 في ةأن الطلب عن ،(PISA) ةلطلبالدولي لتقييم التكشف البيانات المستقاة من التقييمات الدولية واسعة النطاق، مثل برنامج 
قد و  20OECD(،xxxi ,19) عن نظرائهم في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث مستوى األداء متأخرون األردن 

 .الصفية غرفةالفي ن وممارساتهم الفعلية معل ميرتباط بين معتقدات الكفاءة الذاتية لدى الاالإلى عدم  تشير هذه البيانات

 

بلدان منظمة التعاون في كان مرتفعًا ومتشابًها في األردن و التقييم والتقويم  أن تنفيذ بعض أنواع على نمعّلميتدل إفادات ال
 يعّدها المعلم. الطلبة وتنفيذ اختبارات أداء االقتصادي والتنمية، كمالحظة

األردن في في ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و معل مو ا التي أبلغ عنها الل طريقتا التقييم األكثر استخدامً تتمث  
ن معل ميوقد أفاد غالبية ال ،(11الجدول )االختبارات الخاصة بهم المعلمين تنفيذ وتقديم مالحظات فورية، و  ةالطلب أداء مالحظة

ن يستخدمون التقييمات معل ميعلى أن التدل  إيجابيةٌ  وهذه نتائجُ  ،اأو في جميع الدروس تقريبً  غالًبابأنهم يستخدمون هذه التقييمات 
 .التقويمية والتقييميةبنوعيها: 

للتقييم االستخدام المنتظم لإلشارة إلى ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معل ميمن الاألردن أكثر احتمااًل  معل موكان و 
ن معل ميبينما أشارت تقارير ال. على التوالي %58% و80، بنسب عالماتإلى منحهم إضافة  ،تقييم عمل الطلبة  الكتابي في

، تقييم مستوى تقدمهم هممن بُ طل  ال هي ةفي تقييم الطلب االطريقة األقل شيوعً  أن  إلى  11المشار إليها في الجدول البالد  معظممن 
 xxxii(.TEAL, 2010الذاتي ) هموتأملإدراكهم الطلبة في هارات م رفعبهدف قد يكون من المفيد تشجيع طريقة التقييم هذه و 
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ا في من التقييمات بصورة منتظمة أو تقريبً  اآلتية ن الذين أفادوا بأنهم يستخدمون األشكالمعل مي: النسبة المئوية لل11الجدول 
 .، بحسب البلدم الطلبةلتقييم تعل   جميع الدروس

العبارة كما وردت في  البلد/
 االستبانة

ظ أداء الطلبة أالح  
مه عند عملهم وأقي  

ة م  ه  على إنجاز م  
 .معينة

االختبارات أضع 
 الخاصة بي

 .وُأنظ مها

عمل الطلبة تقييًما  ُأق ي  م
إلى إضافة  ،كتابًيا

 .منحهم عالمات

أطلب من الطلبة 
تقييم مستوى 

 .مهمتقد  

 %47 %80 %81 %86 األردن
منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية
79% 77% 58% 41% 

 %35 %74 %84 %81 المملكة العربية السعودية
 %59 %55 %83 %85 تركيا

 %69 %89 %87 %94 اإلمارات العربية المتحدة
 

 عنها ن عن المهنة ومستوى رضاهممعّلميرات التصوّ 
 

 .قّدرة في المجتمعن أن مهنة التدريس غير مُ معّلمييعتقد معظم ال
 

رةالتدريس مهنة بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأن في ن في األردن و معل مياليشعر غالبية   ؛في المجتمع غير مقد 
مهنة تحظى بالتقدير في المجتمع، وذلك مقارنة هذه الن في األردن على أن معل مي 3كل أصل معلم واحد من  قرابة وافقحيث 

اإلمارات العربية معل مو (. أما 12الجدول والتنمية )االقتصادي ن منظمة التعاون ن في بلدامعل مي 4كل أصل بمعلم واحد فقط من 
 ،اإلماراتفي ن معل مي 10كل أصل ن من معل مي 7وافقالمتحدة والمملكة العربية السعودية فكانت رؤيتهم أكثر إيجابية؛ حيث 

المهنة تحظى بالتقدير في المجتمع. وقد خضعت هذه على أن  ،المملكة العربية السعوديةفي ن معل ميإلى أكثر من نصف الإضافة 
التعاون االقتصادي  منظمةمستوى األجور للدراسة في دول بين و في المجتمع المهنة مكانة عن  نمعل ميال العالقة بين وجهات نظر

في المجتمع المهنة  مكانةن الذين يحصلون على أجور جيدة تكون وجهة نظرهم عن معل ميوالتنمية، وذلك على افتراض أن ال
 من المهمإنه ف وعليه  xxxiii(.2020OECD ,غير أن العالقة لم تكن مباشرة بهذا الشكل على عكس المتوقع ) ،أكثر إيجابية

حيث  ؛ن في بعض البلدانمعل ميلدى البخصوص مكانة المهنة في المجتمع دراسة األسباب وراء وجود وجهات نظر أكثر إيجابية 
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 فيها نمعل ميالاستقرار زيادة جاذبيتها واالرتقاء بمستوى طرائق تشير األبحاث إلى أن تحسين مكانة مهنة التدريس هي إحدى 
(OECD, 2020 ;Ingersoll & Collins, 2018; Price & Weatherby, 2018.)xxxivxxxvxxxvi 

ففي بلدان منظمة التعاون االقتصادي  ؛المعلم االجتماعي المهنة بحسب نوع مكانةجهات النظر بشأن في وُ  اكبيرً  اتباينً  ثمةكما أن 
المعلمات اإلناث ن الذكور أكثر إيجابية تجاه المهنة مقارنة بالمعلمات اإلناث، بينما كانت نسبة معل ميوالتنمية كانت وجهة نظر ال

ووفًقا . (12الجدول لدول العربية )في اعن المهنة أكبر من تلك لدى نظرائهن من الذكور نظر إيجابية يمتلكن وجهات اللواتي 
د المناصب القيادية بين الذكور واإلناث؛ حيث يشغل عدد أكبر من تفاوت في تقلُّ  ثمة، التعل ملبيانات المسح الدولي للتعليم و 

 ,OECD) التعل مالمسح الدولي للتعليم و  ناث في جميع البلدان المشاركة فيمقارنة باإلفي المدارس الذكور مناصب قيادية 
نظر إيجابية في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية شغلهم وجهات فقد يكون السبب وراء امتالك الذكور  وعليه(. 2020

معظم المدارس في المستوى الثاني من التصنيف الدولي الموحد للتعليم فإن   ،األردنيتعل ق ب فيماالمهنة. أما في مرموقة مناصب 
الذكور. وفي واقع األمر،  مماثلة لنسبةتكون احتمالية شغل اإلناث للمناصب اإلدارية والقيادية  م  من ث  مفصولة حسب النوع؛ و 

%(، بينما تبلغ نسبة اإلناث بين مديري المدارس في بلدان منظمة التعاون 63فإن غالبية مديري المدارس في األردن من اإلناث )
وجهات في  الحاصل   المختلف   ه  ر ذلك التوجُّ فس   ن من اإلناث. وقد يُ معل مي%( على الرغم من أن غالبية ال47االقتصادي والتنمية )

في ن الذكور والمعلمات اإلناث في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و معل ميبين الفي المجتمع المهنة  مكانةالنظر عن 
 األردن.

، بحسب ر مهنة التدريس"العبارة "أشعر بأن المجتمع يقد  على ن الذين "وافقوا" أو "وافقوا بشدة" معل مي: النسبة المئوية لل12الجدول 
 xxxviiالنوع 

البلد/ العبارة كما وردت في 
 االستبانة

النسبة المئوية 
ن الذين معل ميلل

العبارة  معيتفقون 
 بشكل عام

النسبة المئوية  
ن الذكور معل ميلل

 مع الذين يتفقون 
 العبارة

النسبة المئوية 
للمعلمات اإلناث 

 العبارة مع يتفقن تيالال

الفرق بين النوعين 
ا )نسبة الذكور مطروحً 

 منها نسبة اإلناث(

 -11.7 %38.2 %26.5 %34 األردن
منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية
26% 29.2% 24.4% 4.8 

 -16.0 %59.4 %43.4 %52 المملكة العربية السعودية
 -0.8 %26.4 %25.6 %26 تركيا

 -3.8 %73.1 %69.3 %72 اإلمارات العربية المتحدة
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الدول العربية وبلدان منظمة التعاون االقتصادي  معّلمياألردن األقل رًضا عن مهنة التعليم مقارنة ب معّلموكان 
 .والتنمية األخرى 

بلدان منظمة التعاون  معل ميالوظيفي بين الرضا نسبة ن في األردن هي األقل مقارنة بمعل ميكانت نسبة الرضا الوظيفي بين ال
 :ن في األردن مع العباراتمعل ميوقد كانت احتمالية اتفاق ال ،في المسح والدول العربية األخرى المشاركةاالقتصادي والتنمية 

الشكل )دنى " هي األلو أتيحت لي الفرصة مرة أخرى، الخترت مهنة التدريس"، و"مزايا مهنة التدريس أكبر بكثير من عيوبها"
أتساءل عما إذا كان حالي أفضل اآلن لو كنت التحقت بمهنة " العبارة:على افقة األردن األكثر احتمااًل للمو  معل موكان ، كما (5

ن في بلدان معل مي"مقارنة بال أنا نادم على التحاقي بمهنة التدريس" :العبارةعلى  ن في األردنمعل مينسبة ال فُ عْ ض  ووافق ، "أخرى 
 األردن.ومعل مو المملكة العربية السعودية  معل موفيها  شابهفت أم ا مستويات الرضا الوظيفي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

 .بخصوص الرضا الوظيفي، بحسب البلد اآلتيةالعبارات على يوافقون ن الذين معل مي: نسبة ال5الشكل 

 

وقد يرجع هذا االختالف  ،والتنميةن في األردن أعلى من مثيلتها في منظمة التعاون االقتصادي معّلمينسبة استبقاء ال
 xxxviii.نمعّلميبشكل كبير إلى عمر ال
في السنوات  ة التخطيط لترك المهنةي  ن  ب%( 25ن في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )معل ميأفادت نسبة أعلى من ال

عمرهم  يزيدالذين األردن في ن معل ميأن نسبة ال الجدير بالذكر منو  %.19األردن البالغة  معل ميمقارنة بنسبة  الخمس المقبلة
 3كل أصل معلم واحد من  عمر بلغيحيث  ؛%، مقارنًة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية5ا لم تكن سوى عامً  50 عن

بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في ن معل مييكون السبب وراء إفادة عدد أكبر من ال قد وعليه. عاًما 50 نمعل مي
ُيظهر  وفي هذا الصددن الذين يقتربون من سن التقاعد. معل ميها عدد أكبر من الفيترك المهنة هو أن تلك البلدان لبتخطيطهم 
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امزايا مهنة التدريس أكبر بكثير من عيوبه

نة لو أتيحت لي الفرصة مرة أخرى، الخترت مه
التدريس

أتساءل عما إذا كان حالي أفضل اآلن لو كنت 
التحقت بمهنة أخرى

أنا نادم على التحاقي بمهنة التدريس

اإلمارات العربية المتحدة

تركيا

المملكة العربية السعودية

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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 ارتباط معاملبين عمر المعلم وتخطيطه لترك المهنة ) اإيجابيً  ا( ارتباطً 2020تحليل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )لعام 
وعلى الرغم مما سبق، فقد ال يكون العمر العامل  xxxix(.التعل مبين جميع البلدان المشاركة في المسح الدولي للتعليم و  0.44 يساوي 

وكانت  ،اعامً  38العربية السعودية ن في المملكة معل ميبلغ متوسط عمر ال حيث؛ نمعل مياستبقاء النسب في الوحيد الذي يؤثر 
المقبلة هي األعلى من بين بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الخمس سنوات النسبة إفادتهم بالتخطيط لترك المهنة خالل 

 نسب فيلت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أن اإلجهاد من العوامل المؤثرة توص  وقد %(. 35والدول العربية )بنسبة 
 ,OECDا أعلى )ن الذين يواجهون إجهادً معل ميحيث تزيد نسبة اإلفادة بالتخطيط لترك المهنة لدى ال ؛ن في المهنةمعل ميال بقاءتاس

2020.)xl وذلك لتحديد ما إذا كان  ؛ن في األردن دراسة مستويات اإلجهاد لديهممعل ميوستستدعي المسوحات المستقبلية على ال
 وكيف يؤثر وإلى أي مدى. استبقائهمنسب في اإلجهاد يؤثر 

 

 مالحظات ختامية
مع بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول األردن ومدارس  معل ميإجراء مقارنة مرجعية لإلى هذا الملخص  هدف  

. وعلى الرغم من تسليط البيانات الضوء على الحاالت 2018لعام  التعل مالعربية األخرى المشاركة في المسح الدولي للتعليم و 
ن معل ميمقارنة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بما في ذلك ارتفاع نسبة الفي األردن التي تتميز بمستوى أداء جيد 

 ط الضوء على قضايا بارزة، مثل:خرى ُتسل  نتائج أثمة أو التطوير المهني، ف رشادالذين لديهم القدرة على الوصول إلى أنظمة اإل

% من وقت 40األردن؛ إذ ُيقضى أكثر من األنشطة التعليمية الفعلية في  من وقت الدرس علىعدم قضاء وقت كاف   .1
 .غرفة الصفيةالفي الدرس في المهام اإلدارية وحفظ النظام 

غالبيتهم ومن أبرزها إفادة  ،التطوير المهني في األردنن في معل ميمشاركة ال دون ول تحُ التي العوائق وجود العديد من  .2
 لهم. مناسببعدم توفير أي تطوير مهني 

رة في ن في األردن بمعل ميعدم شعور غالبية ال .3  راضيةغير  همالمجتمع، إلى جانب وجود نسبة كبيرة منأن المهنة مقد 
 عن المهنة.

 الموارد البشرية والمادية.األردن، بما في ذلك في مدارس الموارد إلى  االفتقار .4
 .ةالذاتية ومستوى تحصيل الطلبالمعل مين كفاءة واقعي بين  انفصالٌ  .5

في  التعل مز بيئات التعليم و يعز لت ؛القضايا هذهيجب العمل على وضع السياسات والممارسات التي نستطيع بفضلها معالجة 
 المدارس في األردن.
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مسٌح شامل ُممثل على المستوى الوطني، ُأْجر ي  من خالل شراكة بين وزارة التربية  2018المسح الوطني للمعل مين للعام 

والشؤون العالمية الكندية التابعة والتعليم األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بتمويل من وزارة التنمية الدولية 
مواءمة تصميم المسح وأدواته للتناسب مع االستبيان الدولي للتعليم والتعل م الخاص  بمنظمة  . وقد جرتللحكومة الكندية

ا أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة في هذا االستبيان، كما اْسُتعير   التعاون االقتصادي والتنمية، مم 
ُصم  م ت بقي ة األسئلة   xliلتناسب السياق األردني. ُقرابُة نصف أسئلة االستبيان و 

 
يات  هاتهم والممارسات التربوية والتحد  وقد كشف المسح عن خلفيات المعلمين األردنيين التعليمية وخبراتهم وتدريبهم وتوج 
والخبرات التي تخدم الطلبة الالجئين   في سياقات مختلفة، كما ُدرست البيئة المدرسية وبيئة الغرف الصف ية. ولتحيق  ذلك  

ح  مُ  مدرسة من  361(، إلى جانب مديري المدارس من 10إلى  1معل ًما في المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722س 
المدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ا العينة، فقد جرى  د للتعليم )األونروا(. أم  إلتاحة  2المستوى  -اختياُرها بشكل  خاص  ليتناسب مع التصنيف الدولي الموح 
الفرصة للمقارنة مع االستبيان الدولي. وُنف ذ المسُح من خالل تقسيم المدارس إلى مجموعتين: مدارس تخدم الصفوف من 

 -من السابع إلى العاشر )التصنيف الدولي (، ومدراس تخدم الصفوف 1المستوى  -األول إلى السادس )التصنيف الدولي 
(. وسمحت العينة أيًضا بمسح المعلمين العاملين في بيئات الالجئين   المختلفة، بما في ذلك مخيمات الالجئين   2المستوى 

م فترة ثانية للطلبة السوريين والمدارس الدامجة لالجئين السوريين في المجتمعات ا لمضيفة السوريين والمدارس التي تقد 
 ومدارس األونروا التي تخدم أطفال الالجئين   الفلسطينيين.
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xxxvii .تشير النتائج الواردة بالخط العريض إلى فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث 
xxxviii التعلّممسح الدولي للتعليم وعن السؤال المطروح في ال يختلف قلياًل  في األردن نمعلّميلمطروح في المسح الوطني للتجدر اإلشارة إلى أن السؤال ا 

؟"، بعدهاس المقبلة أو لبقاء في مهنة التدريس للسنوات الخملخطط هل تُ " :اآلتين كانت على النحو معلّميفي المسح الوطني لل تهفصيغ ؛2018لعام 

في مواصلة العمل بها  "كم هو عدد السنوات التي ترغب :اآلتيعلى النحو  2018لعام  التعلّمالسؤال في المسح الدولي للتعليم وبينما كانت صيغة 

 نتائج غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.إلى المختلفة لألسئلة  ةغاالصي تؤديكمعلم؟". وقد 
xxxix نفسه المرجع xxx. 
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xli .يمكن االطالع على صفحة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية للحصول على المعلومات المتعل قة بمنهجية المسح بالكامل 
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