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 ُمعّدو الملخص

 للتعليم والتعلم مؤسسة الملكة رانيا -  غالية غاوي 

 وزارة التربية والتعليم – خولة حطاب

 

 والتقديرالشكر 

و الملخص بجزيل الشكر والتقدير لمدارس المملكة التي ساهمت بإنجاح هذه الدراسة يتقد   حثية، ود البلجهفي ا ولمساهمتهام ُمعد 
رتا للتينا 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 ال الدكتورة نجوى  ال سيماتوجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة التربية والتعليم،  الملخصيود ُمعد 
السيد و قواسمة تورة غادة العكول والدكتور أحمد الكياسر العتوم والدوالدكتور يوسف أبو الشعر والدكتور ياسر العمري والدكتور 

م في على نظام التعلي هاتمحورت حول معنى بيانات المسح وتأثير  مناقشات عديدةبالذين أثروا نتائج الدراسة حفص ملوح، 
 .  األردن

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

ون بالشكر ا  دوليلمسح الل 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. 

 سي ما الراسة، ين ساهموا بإنجاح الدوالسابقمن أعضاء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الحاليين  كثيًراوجدير بالذكر أن 
شكل بدعمت إدارة المسح وتصميمه التي  بيلفينينبرت بالمر الذي أشرف على الجهود البحثية ودعمها، وهيلينا و الدكتور ر 

 يطانيةالوكالة البر 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 مؤ  ملكة رانيا سسة الاآلراء الواردة في هذا الملخص تعبر عن ُمعد 
سات، صيات تخص السياللتعليم والتنمية أو المؤسسات التابعة لها. قد يتضمن هذا الملخص وجهات نظر حول السياسات أو تو 

 ولكن ال تتخذ المؤسسة أي مواقف سياسية.

 

 رحاستشهاد مقت

Ghawi, G., Hattab, K. (2020). Teachers of Refugees: Findings from Jordan’s 2018 National 
Teacher Survey. Ministry of Education – Queen Rania Foundation: Amman. 
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 :  2018نتائج من المسح الوطني للمعلمين لعام معّلمو الالجئين 

 

 النتائج الرئيسة

 من 6كثر من ر أمن مختلف الجنسيات، حيث أشا جئين  الال المعلمين في وزارة التربية والتعليم األردنية غالبيةُ  يدر ُس  .1
 إلىالصف السابع  ن منمعلمي 10كل  أصل من 7وأكثر من  السادس إلىالصف األول  من نمعلمي 10كل  أصل

 .طلبة الجئين إلى أنهم يدر سون العاشر 
 ، وِمنالشباب فئةمن بأن هم للطلبة السوريين مدارس الفترة المسائية و  ينالسوريجئين  الالمخي مات ن في و المعلميتمي ز  .2

 من 6أكثر من  وأفاد، اامً ع 30-21بين  منهم 10كل أصل من  5عمر أكثر من  تراوح، حيث قليلةهم خبرت  فإن   ث م  
 .سنوات خبرة أو أقل 5منهم بأن لديهم  10 كل

تدريب ال لقيلت أكثر احتمااًل ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين السوريين جئين  الالمخي مات مدارس  ومعلم كان .3
 .لمضيفةا اتومدارس المجتمعالعادية  مدارس الوزارةالمعلمين في مع  مقارنةً أثناء الخدمة في العامين الماضيين في 

ة للطلبة ومدارس الفترة المسائيالسوريين  جئين  الالمخي مات  ون فيممعل  عليها الحصل زت معظم التدريبات التي رك   .4
من معلمي الصف األول % 63% و76، حيث أشار بةالدعم النفسي واالجتماعي للطلل تقديم بُ على سُ السوريين 

الحصول ب  -على التوالي  – للطلبة السوريين الفترة المسائيةحتى السادس من مدارس مخيمات الالجئين ومدارس 
 . على هذا التدريب

إلى إلشارة ل أكثر احتمااًل  ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينالسوريين جئين  الالمخي مات مدارس  ومعل م كان .5
العادية  زارةمدارس الو  ن فيمعل ميالمع  مقارنةً  (10من كل  5)أكثر من  لتدريسحب هم لالمهنة نتيجة  وا هذهاختار أنهم 

 .%(40)قرابة  مدارس المجتمعات المضيفةفي و  %(38-36%)
عن إلبالغ ل أكثر احتمااًل ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين السوريين جئين  الالمخي مات مدارس  كان معل مو .6

 .المجتمعات المضيفةمع معل مي مدارس  مقارنةجئين  الالالتحديات الخاصة ب

 

 المقدمة

٪ 45خص، مليون ش 5.6بت الحرب األهلية السورية في نزوح تسب   2011، فمنذ عام حياة الكثيرين فير األزمات الممتدة ؤث ِ تُ 
فرص ببعض هؤالء األطفال ي ولكن حظِ  1.في حياتهم المدرسية ُمهم ة خسروا سنوات  و  اعامً  17 ن   دون سِ منهم كانوا أطفااًل 

ب بحسو السوريين في األردن. إلى الالجئين تسجيل في أنظمة التعليم في المجتمعات المضيفة، كما هو الحال بالنسبة ال
مدارس  يف سواء  التعليم لين في األردن الجئين سوريين مسج   10من كل  6يتلقى أكثر من جئين  الالة السامية لشؤون مفوضيال

أو مدارس  جئين  الالهذه الفئة من لخدمة  اتحت خصيًص التي فُ  المسائيةالفترة أو مدارس  2السوريين جئين  الال اتمخيم
 الدراسية. الصفوف في جئين  الالأطفال ُيدم ج حيث  ؛ةالمضيف اتالمجتمع



 

5 
 

مي عل  مُ  خص  يفيما  الوطني للمعل مين المسحُ ل إليها وء على النتائج الرئيسة التي توص  الض  الالجئين"  "معل مو صط ملخ  يسل  
خيمات دارس الموممدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين و  ةالمضيف اتالمجتمعنتشرة في المُ  وزارة التربيةفي مدارس  جئين  الال

. 3،الزعتري واألزرق لالجئين( مخي ماالسورية )بما في ذلك   4ولم ُتجر  أي  دراسة حتى اآلن على معلمي هؤالء الالجئين 

 

 .الجئينمعّلمو في األردن هم في الواقع  مدارس الوزارةغالبية معلمي إن 

 االجئً  البً طادر سوا  أنهم مدارس الوزارةفي العاشر  السابع إلىمن و  السادس األول إلىلصفوف من لن يمعل م 10من كل  6 أفاد  
المعلمين  وبالتركيز على. كافة مدارس الوزارة فيالمعلمين نطبق ذلك على يو  ،- بغض النظر عن جنسيته -على األقل  اواحدً 

سوا در  هم أن  العاشر  السابع إلىمن و  السادسإلى األول معل مي الصفوف من ٪ من 71، أفاد ةالمضيف اتفي مدارس المجتمع
ن لدى ريين المسجليالسو  جئين  الالعن لحقائق الواردة اإلى  انظرً هذه النتائج مفاجئة  ُتعد  وال على األقل.  اا واحدً ا الجئً طالبً 

عدد أكبر من در س قد و  5.خارج المخيمات في المناطق الحضرية في األردنمنهم ٪ 84حيث يعيش  ؛المفوضية في األردن
ول األ٪ من معل مي الصفوف من 17لم يكن  ؛ إذح أعالهما هو موض  ك ،جئين  الالالطلبة  ضيفةالم اتمعلمي مدارس المجتمع

بة طلمتأكدين مما إذا كان هناك أي  ةالمضيف اتالمجتمعفي العاشر  إلىالسابع ٪ من معل مي الصفوف من 19و السادس إلى
عن  امً ناجِ  كانالتشكك هذا  أن   عنمجموعات التركيز  فيالتي ُطرحت  أفكار المعلمين تكشفو . ين في غرفهم الصف يةالجئ

لمون في أوضح المعو األردنيين. للهجات الطلبة  هم مشابهةً لهجاتُ حيث أصبحت  ؛الالجئون في األردنقضاه الطلبة لوقت الذي ا
ا إذا كان مهم الوحيدون الذين يمكنهم تحديد  الطلبةملفات معلومات ُيشرفون على الذين ن معلميالأن  امجموعات التركيز أيًض 

 6.أم ال االطالب الجئً 

لفترة امدارس و  اتمعلمون في المخيمالكان فقد  ؛متجانسة جئين  الالمدارس المختلفة لنواع ين في األلم تكن خصائص المعلمو 
-21ن بيالعاشر  إلىالسابع معل مين للصفوف من  10من كل  5أعماريث تتراوح ح؛ من فئة الشباب المسائية للطلبة السوريين

معل مي من ٪ 63وفي مدارس المخي مات  السادس إلىاألول ٪ من معل مي الصفوف من 58تراوحت أعمار سنة. وبالمثل  30
مدارس و  ةالمضيف اتالمجتمع يمعل موفي المقابل كانت أعمار . اعامً  30-21بين ما  مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين

سنوات خبرة  إجماليعلى االمتوسط. وينعكس هذا أيًض من هذا ( أكبر االسوريين تقريبً جئين  الالالتي ال تشمل )العادية  الوزارة
ن م اليل جدً ق ال يتمتع ون سوى بعدد   مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينات و المخيممدارس  مومعلفالمعلمين في التدريس؛ 

معل مي ٪ من 61وفي مدارس المخي مات العاشر  السابع إلىف من معل مي الصفو ٪ من 67، أفاد في المتوسطو الخبرة. سنوات 
من ٪ فقط 20. وفي الوقت نفسه، أفاد خبرة سنوات 5أن لديهم أقل من  مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينالفئة ذاتها في 
انت كو سنوات.  5أقل من  خبرةهم يتمتعون بأنالعادية  مدارس الوزارةمعل مي ٪ من 27و ةالمضيف اتالمجتمعمعل مي مدارس 

طلبة ون س، الذين كانوا أقل خبرة بقليل من نظرائهم الذين يدر  السادس إلىاألول الصفوف من  االتجاهات مماثلة لمعلميهذه 
 امتوقعً ان كهذا الواقع  ن  فإ سنوات خبرة قد تبدو منخفضةب ن يتمتعو  جئين  الالن أن معلمي معو . السابع إلى العاشرالصفوف من 

 .السوريين جئين  الاللخدمة تدفق  احديثً توظيفهم معهم و  عاقدُ الت   جرى  ن و معلمهم أن  إلى  انظرً 
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صةا شهادة في البرامج التربوية إمّ جئين  الال ومعّلم لُ يحم  سنوات الخبرة محدودة،  أن مع  لوا عليها في أثناءحص المتخّص 
دمةأثناء في الكثير من التدريب  تلقوا كانوا قد دمة أو أنهملتدريب قبل الخ  ا  8  7.الخ 

 ؛إلى حصولهم على مؤهالت قبل الخدمة (٪83) المخي مات للصفوف من األول إلى الثالث المدارس في عظم معل ميأشار مُ 
تمعات ومدارس المج مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينفي األول إلى الثالث لصفوف من ل نمعل مي 4من كل  3 أشار  و 

دمة مة. وكانت النسبة األقل من المعل مين الذين حصلوا على مؤهالت قبل الخدحصولهم على مؤهالت قبل الخالمضيفة إلى 
لمعل مين الذين اسقة بين ت  . ولم تكن هذه االتجاهات مُ ٪71ت نسبتهم غحيث بل ؛جئين  الالبين المعل مين الذين ال يدر سون الطلبة 

 سوريينلطلبة اللمدارس الفترة المسائية مدارس المخي مات و معظم معل مي  أشار الواقع. وفي ايدر سون الفئات الطالبية األكبر سنً 
 (.1هم لم يكملوا مؤهالت ما قبل الخدمة )الشكل أن  إلى 

ي ى الدراسوالمستو  جئين  الالنسبة المعل مين الذين أشاروا إلى استكمال تدريبات ما قبل الخدمة، مرتبة بحسب بيئة : 1الشكل 
 .الذي يدر سونه

 
 افًض ع كان منخهذا التنو   فإن  ، صفوف الدراسية المختلفةلل لمعلمي الالجئين قبل الخدمة التباين في نسب التأهيلالرغم من على و 

ف من مي الصفو أثناء الخدمة فقد كانت لمعل   في أما النسبة األعلى للتدريب ،الخدمة في أثناءفي تقاريرهم الواردة حول التدريب 
 أثناء الخدمة خالل السنتين في معل مين إلى حصولهم على تدريب 10من كل  9حيث أشار أكثر من  ؛األول إلى الثالث 

ع إلى الرابالنسبة األقل التي حصلت على هذا التدريب كانت لمعل مي الصفوف من وفي المقابل فإن  (. 2الماضيتين )الشكل 
قد دن في األر  المحدودة الموارد أنشير هذه النتائج إلى ٪(. وقد تُ 53المدارس التي ال تشمل الجئين سوريين ) في السادس

ت ص   المحتاجين. يةسكانالمجموعات ال نسب أعلى من يدر سون و  يخدمون مدارس والمعلمين بشكل  استراتيجي لدعم ال ُخصِ 
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75%
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74%
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السوريين

يها مدارس التربية والتعليم التي ال يوجد ف
طالب الجئون سوريون
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بيئة  مرتبة بحسب أثناء الخدمة خالل السنتين الماضيتين،في نسبة المعل مين الذين أفادوا بحصولهم على تدريب : 2الشكل 
 .والمستوى الدراسي الذي يدر سونه جئين  الال

 
مة مقد  تدريبات الال إذ ُتر كِ زُ ؛ جئين  الالمة لمعل مي التدريبات المقد   موضوعاتيبرز التخصيص االستراتيجي للموارد في كذلك قد 

 أو منهم التعليمية الخاصة الحاجاتودمج ذوي  ،لمعل مي مدارس المخيمات على تقديم الدعم النفسي االجتماعي للطلبة
 (.3لشكل )ا أنظمة الحاسوبمثل  موضوعاتعلى  لم يكن التدريب كافًيا، بينما ةً نفسي   عانون صدمات  دعم الذين يُ و  ،اإلعاقات

 السنوات الخمسفي أثناء الخدمة حول مواضيع مختلفة  في نسبة المعل مين الذين أفادوا بحصولهم على تدريب: 3الشكل 
 .والمستوى الدراسي الذي يدر سونه جئين  الالالماضية، مرتبة بحسب بيئة 

92%

83%

81%

83%

76%

82%

79%

61%

62%

78%

53%

60%

3-1معلّمو الصفوف من 

6-4معلّمو الصفوف من 

10-7معلّمو الصفوف من 

مدارس مخيّمات الالجئين السوريين

مدارس الفترة المسائية للسوريين

ليم المدارس المضيفة لوزارة التربية والتع
التي يوجد فيها بعض الطالب الالجئين

السوريين

يها مدارس التربية والتعليم التي ال يوجد ف
طالب الجئون سوريون

76%

63%

60%

56%

35%

63%

45%

51%

50%

43%

51%

39%

35%

38%

52%

47%

34%

33%

36%

46%

الدعم النفسي االجتماعي للطلبة

مية دمج الطلبة ذوي االحتياجات التعلي
الخاصة أو اإلعاقات

فسيةدعم الطلبة الذين يعانون صدماٍت ن

حماية المباني

أنظمة الحاسوب
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م التي مدارس التربية والتعلي
ن ال يوجد فيها طالب الجئو

سوريون

المدارس المضيفة لوزارة 
يوجد التربية والتعليم التي

ئين فيها بعض الطالب الالج
السوريين

مدارس الفترة المسائية 
للسوريين

مدارس مخيّمات الالجئين
السوريين



 

8 
 

 .تدريسبتهم في التيجة لرغميال  الختيار المهنة ناألكثر عة من الطلبة السوريين رتف  مُ  اب  س  كان معّلمو المدارس التي تشمل ن  

 لرغبتهم في المهنة نتيجةختيار ال أكثر مياًل  المسائية للطلبة السوريينمدارس الفترة و  مو مدارس المخيمات السوريةمعل   كان 
 (.4أو المدارس النظامية )الشكل المضيفة المجتمعات في  الوزارة مدارس مع معلمي مقارنةً لتدريس، ا

 

 .ايدر سونه يتال والصفوف جئين  الالمرتبة بحسب بيئة بالمهنة،  همأسباب التحاققد موا  نالذي مدارس الوزارةمعل مو : 4الشكل 

 
 

في   اشارة إلى رغبتهلإل احتمااًل قل األ مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينو رس المخيمات السورية امد يممعل  ت فئة كما كان
مدارس مي جميع معل  إلى بالنسبة و . مدارس الوزارةمي من معل   اغيرهمع  مقارنةً ترك مهنة التدريس في السنوات الخمس القادمة 

المعل مين إلى من  كبير   وأشار عدد  المهنة.  لتخطيط لتركالتي تدفعهم إلى ااألسباب الرئيسة  ، كان الراتب المنخفض أحد  الوزارة
في وحظ بعض االختالفات في أسباب ترك المهنة . ومع ذلك لُ المهنة تركقد يدفعهم إلى  اسببً ان الوظيفي ك هممتقد  عدم أن  

ن مِ  شارة إلى أن  لإل احتمااًل األكثر  السادس إلىاألول للصفوف من السورية  اتمو مدارس المخيمكان معل  فقد  ؛جئين  الالبيئات 
في المدارس ذاتها العاشر  السابع إلى وف منلصفاو ممعل   كما كان، مة للعملعدم كفاية المزايا المقد  مغادرة المهنة أسباب 

بالنسبة ولكنها متوقعة  ،ما إلى حد    هذه النتائج مفاجئةً جاءت وقد . للمغادرة ادافعً  المهنير التطو  عدم العتبار  األكثر احتمااًل 
المزايا الكاملة يحصلون على ألنهم ال  السادس إلىاألول محدودة للصفوف من مدرسية  عقود  ن الذين يعملون بمعلميالإلى 

ن مم  العاشر  السابع إلىات للصفوف من رس المخيمامعلمي مدعدد كبير من  يوجد ومع ذلك .النظاميين مدارس الوزارةلمعلمي 
 ُقراب ةمن المستغرب أن ف، وِمن ث م  (. 2أثناء الخدمة خالل العامين الماضيين )الشكل  في تدريبروا إلى حصولهم على اأش

عند دراسة و . مهنة التدريسترك ل مهني سبب  الر تطو  اعتبروا أن عدم ال٪ من المعلمين الذين كانوا يخططون لمغادرة المهنة 50
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 السابع إلىالمخي مات للصفوف من مي مدارس معل   أن  إلى تقارير ، أشارت الر المهنيرات المعلمين حول طبيعة التطو  تصو  
م لم على أنهمعل مين  10من كل  6أكثر من اتفق و . اجدً  لم تكن إيجابيةً ات التي حصلوا عليها التدريبأن ب أفادواالعاشر 

لُ ر المهني التطو  عدم وجود  أن  معل مين إلى  3من كل  1ذكر كما ، مرتبط بعملهمر مهني أي تطو  يحصلوا على   "إلى حد   ُيشكِ 
م تالتي  وموضوعاته ر المهنيطبيعة التطو  على ة المستقبلي  األبحاث  زرك  تُ  يجب أن  لذا  ؛لهم ايً كبير" تحد   د من وذلك للتأك   ؛ُقدِ 

 .لحاجاتهاتلبية الموضوعات 

 كثير ا. لالجئينالبيئات المختلفة في ن والتي أبلغ عنها المعلمالتحديات لم تختلف 

 10ن كل م 7أفاد أكثر من  ، إذجئين  الالبيئات في جميع  المنخفُض   المعل مين  اإلبالغ عنه هو راتبُ  جرى  تحد   أكبر كان  
 بأن الراتب مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينفي معل مين  10من كل  8وأكثر من  اتمدارس المخيممعل مين في 

لُ المنخفض  في  كبيرُ ال  الطلبةِ بارز عددُ بشكل  ُأشير  إليها من بين التحديات األخرى التي وكان . لهم ًياكبير" تحد   "إلى حد   ُيشكِ 
قار بيئات وقد لوحظ أن افت. المحيط من أولياء األمور أو المجتمعالكافي الدعم الحصول على وعدم  ،الغرفة الصف ية الواحدة

ا لدى المدارس التي تخدم الالجئين للدعم الكافي من المشرفين أو المتخصصين أو القيادة المدرسية لم يشكل تحدًيا كبير 
 (. 5)الشكل  المعلمين

بحسب  ةً ب  رت  ، مُ "اأو "كثيرً قليالً  اتحد يً  ما" إلى حد  " في عملهم تُشكِ ُل لهم هذه العواملأشاروا إلى : نسبة المعلمين الذين 5الشكل 
 9.والمستوى الدراسي الذي يدر سونه جئين  الالبيئة 

75%

58%

68%

62%

66%

29%

30%

71%

63%

58%

51%

67%

34%

30%

84%

62%

66%

43%

58%

32%

27%

73%

67%

64%

64%

54%

34%

35%

الراتب المنخفض

صفّية عدد الطلبة الكبير في الغرفة ال

عدم وجود الدعم الكافي من أولياء 
األمور أو المجتمع المحلي

ضعف البنية التحتية للمدرسة

عبء العمل الثقيل

عدم وجود الدعم الكافي من قيادة 
المدرسة

ن عدم وجود الدعم الكافي من المشرفي
المتخصصين في مجال التعليم/ 

6-1معلّمو الصفوف من 

79%

42%

61%

53%

68%

38%

36%

76%

67%

61%

55%

71%

30%

30%

83%

58%

67%

40%

55%

32%

29%

72%

59%

56%

64%

44%

29%

27%

10-7معلّمو الصفوف من 

ن مدارس مخيّمات الالجئي
السوريين

ة مدارس الفترة المسائي
للسوريين

رة المدارس المضيفة لوزا
ي يوجد التربية والتعليم الت

فيها بعض الطالب 
الالجئين السوريين

يم مدارس التربية والتعل
ب التي ال يوجد فيها طال

الجئون سوريون
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لبعض اته ذإلى مستوى التحد ي  واأشار  السوريين جئين  الالمعل مي المدارس التي ال تشمل طلبة من  أن  لالهتمام ومن المثير 
 س كسببة للمدار كانت في ضعف البنية التحتي   اولكن الحقيقة المفاجئة جدً  ،معل مي مدارس المخي مات السوريةالعوامل مثل 

حاجات  تكون البنية التحتية بين هذه المجموعتين؛ فقد حاجات ذلك فمن المتوقع أن تختلف  معيدعو إلى ترك مهنة التدريس. و 
ال تشمل  المدارس التيحاجات باء والتدفئة والتبريد، بينما قد تتمحور الكهر  أنظمة مرتبطة بوجود مدارس مخي مات السوريين 

ت الختالفااه ذن تدرس هأ للطلبة. ويمكن لألبحاث المستقبليةإدراج السوريين حول وجود بينة تكنولوجية أو  جئين  الالطلبة من 
 من البنية التحتية. الحاجات طبيعة لتحديد  بشكل  أعمق  

 

 من الفصل بينهم. الطلبة في مدارس المجتمعات المضيفة أكثر فائدة  قد يكون دمج 

رس الفترة مدامع معلمي  مقارنةً  جئين  بالالة خاص   يات  وجود تحد  إلى مي مدارس المجتمعات المضيفة معل  عدد  قليل  من أشار 
التي اشر الع إلىالسابع الصفوف من تقارير معلمي  في خاص  بشكل   تبرز االختالفاتُ و (. 6)الشكل  المسائية للطلبة السوريين

المسائية  مدارس الفترةفي معل مين  10من كل  9نحو أفاد و . والتنم ر الذي يتعر ضون له جئين  الالالطلبة ب تغي  أشارت إلى 
إلى فًة إضال مشكلة. يمث  الطلبة ب تغي   أن  ب٪ فقط من معلمي مدارس المجتمعات المضيفة، 50مع مقارنًة ، للطلبة السوريين
لمين من مع 10من كل  4 بـمقارنًة ، مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينفي معل مين  10من كل  6من  ذلك، أفاد أكثرُ 

لفترات ااألردنيين والسوريين في الطلبة على الرغم من الفصل بين و  .ل مشكلةر يمث  التنم   أن  بمدارس المجتمعات المضيفة 
. يقع التنم رد حيث قفترات الدراسة أثناء تغيير في تتزامن فيه كلتا الجنسيتين في المدرسة  اوقتً  ثمةفإن   والمسائيةالصباحية 

لبة حلي والطالمهم التركيز على تحسين الترابط االجتماعي بين الطلبة من المجتمع المقد يكون من ه تشير هذه النتائج إلى أنو 
 10.الالجئين

هذه  أن  بمدارس التي تقد م فترة ثانية للطلبة السوريين ومعلمي مدارس المجتمعات المضيفة الذين أفادوا النسبة معل مي : 6الشكل 
 .بحسب المستوى الدراسي ، مرتبةً مستوًى ماا لهم إلى يً العوامل شكلت تحد  

44%

65%

61%

75%

77%

57%

59%

83%

84%

92%

لبة الطلبة اآلخرون يتنّمرون على الط
الالجئين

مناهج الطلبة الالجئون يتكيّفون مع ال
األردنية

ينارتفاع معّدل غياب الطلبة الالجئ

نفسية التدريب لتلبية حاجات الطلبة ال
واالجتماعية 

الدعم العالجي للطلبة

6-1معلّمو الصفوف من

39%

63%

51%

71%

77%

66%

76%

89%

88%

92%

10-7معلّمو الصفوف من 

مدارس الفترة 
نالمسائية للسوريي

المدارس المضيفة 
طلبة التي فيها بعض ال
نالالجئين السوريي
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 والتوصيات للدراسات المقبلة المزيد من األسئلة

 ؟بشكٍل خاّص جئين  الالها معلمو إلي ما التدريبات التي يحتاج .1
ادوا أفقد  جئين  الالنسبة عالية من معلمي  على الرغم من أن  ف ؛كانت بعض النتائج حول تدريب المعلمين متناقضة

ال يزال و  غير كاف   أثناء الخدمةفي التدريب  ذكروا أن   همالعديد منفإن  أثناء الخدمة في التدريب أنهم حصلوا على ب
لُ  كِ  يً  ُيش   المعلمين. ومع حاجاتي ال تلب  وموضوعاته طبيعة التدريب  أن  إلى ذلك نتيجة قد يكون و هم. إلي بالنسبة اتحد 

 . "؟جئين  الالها معلمو إلي ما التدريبات التي يحتاج" :هو تطرح سؤااًل هذه القضية  ذلك فإن  
 

 ؟مجةلمدارس الداواالتي تقّدم فترة ثانية للطلبة السوريين  المدراس بينالطلبة م تعلّ عملية خرجات كيف تختلف مُ  .2
 مقارنةً  وريينمدارس الفترة المسائية للطلبة السالتحديات التي تواجه المعلمين في من  أكبر  عدد وجود  أظهرت النتائج 

 فيما إذا كانت هذه التحديات تؤثر دراسة سيكون من المثير لالهتمام و . ةالمضيف اتمعلمي مدارس المجتمعمع 
ارس الفترة مدقون على نظرائهم في يتفو   ةالمضيف اتفي مدارس المجتمعالطلبة ، وما إذا كان الطلبةم تعل  عملية نتائج 

 . المسائية للطلبة السوريين

 

 ة بالسياساتالتوصيات الخاّص 

  ًلمي ة لدعم مع تقتصر الجهود المبذوليجب أال  إنه ف جئين  الالمعظم المعلمين في األردن يدر سون الطلبة  إلى أن   انظر
علمين الم و  كما يجب توجيه المزيد من الموارد نح ،مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريينعلى المخيمات و  جئين  الال

 في مدارس المجتمعات المضيفة لضمان حصولهم على الدعم المطلوب. جئين  الالالذين يخدمون 
  حاجاتهمر المهني للمعلمين على تحليل التطو   بللتقديم سُ يجب أن تستند الجهود المستقبلية. 
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ِري  من خالل شراكة بين وزا 2018المسح الوطني للمعل مين للعام  رة التربية مسح  شامل ُممثل على المستوى الوطني، ُأج 

ة دية التابعمية الكنوالشؤون العالوالتعليم األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بتمويل من وزارة التنمية الدولية 
مة اص  بمنظتناسب مع االستبيان الدولي للتعليم والتعل م الختمواءمة تصميم المسح وأدواته ل. وقد جرت للحكومة الكندية

ا أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة في هذا االستبيا ُتعير  اكما  .نالتعاون االقتصادي والتنمية، مم  س 
ُصمِ م ت بقي ة األسئلة  يرهم من من قبل فريق من المؤسسة وغ لتناسب السياق األردنيُقرابُة نصف أسئلة االستبيان و 

  11.األطراف المعنية
 

هاتهم والممارسات التربوية والت معلمي األردنالمسح عن خلفيات  بحثوقد  يات التعليمية وخبراتهم وتدريبهم وتوج  حد 
جابة إلية. ولالمدرسية وبيئة الغرف الصف   البيئةبحث المسح والخبرات التي تخدم الطلبة الالجئين  في سياقات مختلفة، كما 

من  هممديريباإلضافة إلى (، 10إلى  1معل ًما في المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722ُمِسح   عن أسئلة البحث،
غيل ثة وتشمدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغا 361

ا العينة فقد جرى اختياُرها بشكل  خاص  ليتناسب مع التصنيف الدولي ا د الالجئين الفلسطينيين )األونروا(. أم   -لتعليم للموح 
س ين: مدار إلتاحة الفرصة للمقارنة مع االستبيان الدولي. وُنف ذ المسُح من خالل تقسيم المدارس إلى مجموعت 2المستوى 

الصفوف من السابع إلى العاشر  ومدراس تخدم (،1المستوى  -دس )التصنيف الدولي تخدم الصفوف من األول إلى السا
ة، بما في المختلف مين العاملين في بيئات الالجئين  (. وسمحت العينة أيًضا بمسح المعل2لمستوى ا -)التصنيف الدولي 

م فترة ثانية للطلبة السورييذلك مخيمات الالجئين   ين في ن السورين والمدارس الدامجة لالجئيالسوريين والمدارس التي تقد 
 الفلسطينيين. روا التي تخدم أطفال الالجئين  المجتمعات المضيفة ومدارس األون

 
 

                                                           
1UNHCR. (2020). Syria Regional Refugee Response. Retrieved from  
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1972033210.1537703551 
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ى إلى 7 ا أد  ل إليها في هذا القسم بحسب المستوى الذي يدر سه المعلم، مم  ل ِت النتائج التي جرى التوص  مجموعات من المعلمين: معلمي  3 ظهور ُفصِ 

وس الصفوف من األول إلى الثالث، ومعلمي الصفوف من الرابع إلى السادس، ومعلمي الصفوف من السابع إلى العاشر؛ وذلك ألن  درجة بكالوري
ص "معلم الصف" تؤه ل معل مي الصفوف من األول إلى الثالث ِدف ت  جميع الصفوف من األولفقط تخص  ُته  ة القراء إلى الثالث في مشاريع . كما اس 

رة؛ لذا تختلف تقاريرهم حول التدريب بشكل  كبير عن معل مي الصفوف م  الرابع إلى العاشر. نوالحساب للمرحلة المبك 
وبرنامج دبلوم المعلمين الخاص  بأكاديمية الملكة رانيا،  دبلوم كلية المجتمع في التعليم، شملت برامج ما قبل الخدمة درجة البكالوريوس في التعليم، 8

 .في مجال التعليم وشهادات عليا أخرى  وشهادة معهد األونروا للتعليم
 .ةللتعليم والتنمي التي سيتم نشرها على صفحة مؤسسة الملكة رانياللحصول على قائمة كاملة بالتحديات، ُيرجى الرجوع إلى أداة البيانات التفاعلي ة  9

كجزء من تم دراسة الترابط االجتماعي بين المجتمع المحلي والالجئين السوريين في دراسة أجريت مع باحثين من جامعة سسكس البريطانية  10

سيتم . "يمالتعل سياساتل لبحثيةا المشاريع دعم الشراكة بين مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ووزارة التربية والتعليم األردنية تحت مظلة مبادرة "
 نشر نتائج الدراسة في األشهر المقبلة.

 يمكن االطالع على صفحة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية للحصول على المعلومات المتعل قة بمنهجية المسح بالكامل. 11
   
   


