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 مسحال منهجية
 

 األهداف
 مع يقبالتنس مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية أجرته ،على المستوى الوطني لمثّ  م   شاملالمسح الوطني للمعلمين مسح 

يطانية الوكالة البر بتمويل من  (EDRiL)" دعم المشاريع البحثية لسياسات التعليم"مشروع كجزء من  التعليمالتربية و وزارة 
 .بالمملكة المتحدة وكنداللتنمية الدولية 

 
 ،واتجاهاتهمللمعّلمين وخبراتهم والتدريبات التي حصلوا عليها  التعليميةمرتبطة بالخلفّية محاور عديدة  المسح استطلع

المسح  تطرق  الالجئين في سياقات مختلفة. كماهم في خدمة الطلبة وخبراتم والتحّديات التي تواجههالبيداغوجية ممارساتهم و 
تصميم واألدوات المستخدمة( مع المسح الوطني للمعلمين )من حيث الءمة المسح تم موا. الغرفة الصّفيةبيئة ة و يالمدرس لبيئةل

إجراء مقارنات بين مما سمح ب OECD(،1 (( الخاص بمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةTALISالدولي للتعليم والتعّلم )
 الوطني البحثية للمسحسئلة األبعض  إعداد تمّ عليه، و . (TALIS)الدولي  المسحاألخرى المشاركة في الدول و  المسح الوطني

أما األسئلًة األخرى متعلقة بالقضايا المرتبطة بالسياسات في نظام التعليم في ، لتتوافق مع األسئلة البحثية في المسح الدولي
 موّضحة أدناه.جميع األسئلة األردن، 

 ينللمعّلمللمسح الوطني  يةسئلة البحثاأل
 ؟بااللتحاق في المهنةالخاصة ما دوافع المعلمين  .1
 ما اتجاهات المعلمين الخاصة باالستمرار في المهنة؟ .2
 للمعلمين؟البيداغوجية ما الممارسات والمعتقدات  .3
 ؟التي يتلّقاها المعلمون ثنائها أما طبيعة التدريب قبل الخدمة و  .4
 م؟أو الزمالء أو المشرفين أو غيره من قبل المديرين م للمعلمين داخل المدارس، سواءً الدعم المهني المقدّ  ما .5
 ؟ما خبرات المعلمين في خدمة الطلبة الالجئين في سياقات مختلفة .6
 ؟ن الذين يخدمون الطلبة الالجئينو المعلم ما الدعم اإلضافي الذي يحتاجه .7
 ؟مدارس األردن فيالغرف الصّفية و المدارس بيئة  ما طبيعة .8
 ها المعلمون؟ما التحديات التي يواجه   .9

عليم والتعّلم المسح الدولي للتالمعلمين المشاركين في بالمقارنة مع  واتجاهاتهم هموخلفياتاألردنيين المعلمين ما خبرات  .10
(TALIS)؟ 

 

                                                 
المسح الوطني  يةالعام للمواءمة مع منهج لالطالعالمتاحة  ٢٠١٣( للعام TALISتم استخدام التوجيهيات التقنية للمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) 1

 . ٢٠١٨لعام  TALISحٍد كبير التوجيهيات التقنية لللمعّلمين، والتي تشبه إلى 
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الصفوف  يمعلم )أي األساسي التعليم مرحلة معّلمة ومعّلم من  5722 تم إجراء المسح معولمعالجة هذه األسئلة البحثية، 
 مدارسالو  القطاع الخاصو  من مدارس وزارة التربية والتعليممدرسة  361من  2مديريهم باإلضافة إلى(، األول حتى العاشر

ف كامل وص  من الوثيقة الثاني  القسميشمل  -الالجئين الفلسطينيين )األونروا( وتشغيل  ةثاغاألمم المتحدة إلتابعة لوكالة ال
 المشاركة في المسح الكمي المدارس ومديري  معلميع قدت مع مجموعات تركيز ست أعقب المسح الكمي كما للعينة. 

 األولية.المسح نتائج للسياق وفهم أعمق للحصول على صورة أوضح ل

  المسحعينة 

 المدارسينة ع

 مدارس األونروا في األردن.الخاصة و المدارس و  وزارة التربية والتعليممدارس التعليم األساسي في  تغطية مرحلةهدف العينة 
 مع بغية إجراء المقارناتوذلك  (ISCED level 2) د للتعليملتصنيف الدولي الموحّ من االثاني للمستوى عينة محددة  أ خذت

تم تحقيق ذلك من خالل تقسيم المدارس إلى مجموعتين: وقد   3.(UIS-UNESCO ،2012) ممسح الدولي للتعليم والتعل  ال
والمدارس (  - ISCED level 1د للتعليم)المستوى األول من التصنيف الدولي الموحّ  6-1المدارس التي تخدم الصفوف من 

 4.(ISCED level 2 - د للتعليم)المستوى الثاني من التصنيف الدولي الموحّ  10-7من الصفوف تخدم التي 
 

 الوطني، عينة المسح بأخذ ، مستشار إحصائي متخصص في تصميم دراسات مسحية وأخذ العينات،جون هيوارد غوهقام 
بمراجعة العينة المختارة للمسح الوطني  5،(TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) ، مشرف أخذ العينات فيهن دومياجقام و 

 2018-2017 الدراسي عامللعلى قاعدة بيانات المدارس مؤسسة الملكة رانيا اختيار العينة، حصلت  ولغايات .للمعلمين
، ةالعين أخذبعض المدارس من إطار  استثناءم تلوزارة التربية والتعليم.  ةالتابع (EMIS)إدارة المعلومات التربوية نظام من 

ال تخدم المستوى األول والثاني من التي مدارس الو  6،ةاألساسيالمرحلة في معّلمين أو أقل  5التي يوجد بها مدارس مثل ال
، أي ال تخدم أي صف من الصف األول حتى العاشر - (ISCED level 1 and 2) التصنيف الدولي الموّحد للتعليم

بعد استثناء هذه المدارس،  7.وزارة الدفاع االردنيةو وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة التعليم العالي ديرها التي ت  مدارس الو 
 .أدناه إليهكما مشار منهم، المسح مجارس تم اختيار عينة و  مدرسة 5522ساوي مجتمع المسح الدراسي يكان 

 
)منظمة التعاون من التصنيف الدولي مدرسة لكل مستوى  200، تم اختيار المسح الدولي للتعليم والتعّلم مع معايير اشيً اتمو 

مدرسة  170مدرسة؛ حيث تم اختيار  370 ةعينشملتها الكان العدد اإلجمالي للمدارس التي و (. 2014االقتصادي والتنمية، 
                                                 

لمدير أو أحد خالل فترة جمع البيانات الستكمال المسح، قام مساعد ا افي الحاالت التي كان فيها مدير المدرسة غير متوفر، ولن يصبح متوفرً  2
ذه الحاالت في حالة من ه ٣٠مدير المدرسة. وقد كان هناك  باستكمال االستبانة بالنيابة عن ةاإلداريين أو المعّلمين ذات سنوات الخبرة العالي

 المسح الوطني. 

ذين يخدمون إلى عينات من المعلمين البشكٍل عام  امع بعضها بعًض الدول التي تقارن  (TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) تستند تقارير 3
 .د للتعليم فقطمن التصنيف الدولي الموحّ الثاني المستوى 

 .في األردنالدراسية لمستويات لاليونسكو الخاص بالتصنيف الدولي الموحد للتعليم  تصنيفاتاعتمد المسح الوطني للمعّلمين إلى  4

 .(TALISالتعّلم )مع المعايير الفنية للمسح الدولي للتعليم و المسح الوطني للمعّلمين وموافقتها  عينةتم مواءمة ، هجان دوميبناًء على مراجعة  5
أثناء جمع بيانات. ولكن % من مدارس المملكة، وتم استثناءها لتقليل تكاليف جمع ال3معلمين فما دون أقل من  5شكلت المدارس التي يوجد بها  6

 .واولم يُستثن في العينة متم تضمينه ،فما دون معلمين 5 تم اإلدراك أن إحدى المدارس المختارة يوجد بهاالبيانات، إذا 
% من مدارس 1من  األردنية أقلالتي تُديرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع المدارس شكلت  7

 المملكة، لذا تم استثناءها من إطار العينة
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 ISCED level – )أي الصف األول حتى السادس التصنيف الدولي الموّحد للتعليماألول من المستوى في  الفئاتلتمثيل 
، (ISCED  level 2 – )أي الصف السابع حتى العاشر الثانيالمستوى  المدارس والمعّلمين من ليتمثلمدرسة  170و ،(1
  ISCED levels 1 and 2(.8( األول والثاني يينلمستو تمثيل امدرسة ل 30و
 

 كان حيث اختيار عينة المدارس استنادا إلى طريقة االحتمال المتناسب مع الحجم، باستخدام قاعدة بيانات المدارس، تم
لم  وذلك ألن( 10إلى  1المدرسة )أي معلمي الصفوف من في  ةاألساسيالمرحلة معلمي اإلجمالي لعدد ال مقياس الحجم

 .يمالتصنيف الدولي الموّحد للتعلمن مستويات  مستوى كل بعدد المعلمين الذين يخدمون كل صف أو الخاصة البيانات تتوفر 
 

ثالث من  ةمكّونالو ، السلطة المشرفة حسبت كان أول طبقة(. 1واضحة )الجدول  طبقات 7إلى  ارستم تقسيم المدكما 
 طبقاتالضمن هذه  9ضمني طبقي هناك تصنيفكما كان واألونروا.  ةالخاصالمدارس مجموعات: وزارة التربية والتعليم و 

معلمي اإلجمالي لعدد حسب ال المدرسةحجم  قياستم حيث )الشمال والجنوب والوسط( وحجم المدرسة،  األقاليمحسب ب
 للمدارسمزيد من التقسيم الطبقي اللم يتم إجراء  وبعد هذه الطبقات الواضحة والضمنية، .في المدرسة مستوى التعليم األساسي

. 1سياق الالجئين، بما في ذلك: تصنيف طبقي واضح حسب  إجراء تم، الوزارةمدارس وضمن طبقة الخاصة واألونروا. 
)مدارس مخيم الزعتري واألزرق  ات. مدارس المخيم3للسوريين و ة المسائيةالفتر . مدارس 2والنظامية، مدارس الوزارة 

طبقي تصنيف  أجري و أخرى بسبب صغر حجمها.  طبقاتإلى  تقسيم المدارس في طبقة مدارس المخيماتلم يتم لالجئين(. 
 10.(قريةو  مدينةحسب نوع المنطقة )للسوريين  المسائيةالنظامية ومدارس الفترة مدارس الوزارة ل

 
 .المستهدفالتصنيف الدولي الموّحد للتعليم ، مقّسمة بحسب مستوى طبقةكل ل اوفقً  العينة: عدد مدارس 1الجدول 

 عدد المدارس  

 وسياق الالجئينالسلطة المشرفة 

نوع 
 المنطقة

المستوى األول فقط 
التصنيف الدولي في 

 الموّحد للتعليم
(ISCED level 1) 

المستوى الثاني فقط 
في التصنيف الدولي 
 الموّحد للتعليم
(ISCED level 2) 

المستوى األول والثاني 
في التصنيف الدولي 
 الموّحد للتعليم
(ISCED levels 1 

and 2) المجموع 
 86 2 44 40 مدينة النظاميةمدارس الوزارة 
 74 0 38 36 قرية النظاميةمدارس الوزارة 

المسائية الفترة  –مدارس الوزارة 
 40 6 18 16 مدينة للسوريين

 المسائيةالفترة  –مدارس الوزارة 
 32 4 14 14 قرية للسوريين

                                                 
صنيف الدولي لثاني من التالمستوى األول وا كال خدمتمدارس التي الثاني( الالمستوى األول وعينة المستوى شمل إطارات أخذ العينتين )عينة  8

تيار هذه الخ احتمالية. وبالتالي، كانت هناك الثانيالمستوى  أخذ عينة وإطاراألول المستوى عينة  أخذ إطار؛ والمقصود به (ISCEDللتعليم )
 الثاني. لعينة المستوى الثانية مرة الو األول لعينة المستوى األولى مرة الالمدارس مرتين؛ 

 ومن ثم بحسب حجم المدرسة. تم اجراء التصنيف الضمني من خالل ترتيب إطار العينة بحسب المنطقة أواًل  9
 0182-2017لعام  EMISتصنيف نوع المنطقة كمدينة أو قرية كان وفقًا لتصنيفهم في قاعدة بيانات المدارس  10
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 يمات مدارس المخ –مدارس الوزارة 
جميع 

 23 7 5 11 المناطق

 مدارس األونروا
جميع 

 42 4 20 18 المناطق

 مدارس خاصة
جميع 

 73 7 31 35 المناطق

 370 30 170 170  المجموع
 
فسها ذات ن الطبقةمن  وتم أخذ المدرستين البديلتين اختيارها،ثناء اختيار العينة، تم تحديد مدرستين بديلتين لكل مدرسة تم أ

، أثناء جمع البيانات المسح. في مدرسة المشاركة تفقط في حال رفض بالمدارس البديلةاالتصال تم الخصائص المتشابهة. 
تم  التيالتصنيف الدولي الموّحد للتعليم يات )أي ال تخدم مستو  المسح برت خارج نطاقلم يتم استبدال المدارس التي اعت  

 .(المدارس بناًء عليهاعينات اختيار 

 رساضمن المدالمعاينة 

تكافئ ة ذات االحتمال المالعشوائية المنتظم المعاينة أسلوبتم تطبيق . المسحمن المعلمين ومديري المدارس في  شارك كل  
وبناًء على توجيهات . المسحللمشاركة في تم اختيارها كل مدرسة المسح لنطاق ضمن الذين الختيار عينة من المعلمين 

 مبحثلابالرغم من  نيالمعلمجميع  واكان المعلمين الذين اعتبروا ضمن نطاق المسح ،(TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم )
عتبار لم يتم ا و وقت جمع البيانات.  أسابيع 6فيهم معلمون بديلون كانوا يعملون في المدرسة ألكثر من  ه، بمانالذين يدرسو 

 Organisation for Economic)المسح ضمن نطاق المدرسي الدعم كوادر الممرضات وأمناء المكتبات وغيرهم من 
Cooperation and Development [OECD], 2014.) 

 
ات إلى جانب معلوم المدرسة معلميجميع بقائمة ل تزويد فريق المسحطلب منهم و  المشاركة في المسح ل بالمدارستم االتصا

دموا أي أو لم يخ، التصنيف الدولي الموّحد للتعليممن  األول أو المستوى الثانيالمستوى  خدموا أي منإذا كانوا قد  ما حول
ل تم إدخافقط،  واحد من التصنيف الدولي الموّحد للتعليممستوى لتمثيل التي تم اختيارها  لمدارسل. من هذه المستويات

مناسب من المعلمين العدد لاختيار عشوائي لبإجراء سمح يكسل على برنامج إ أداة خالل عن معلمي المدارس معلومات ال
ضمن  الذين بالعدد اإلجمالي للمعلمين امشروطً اختيارهم تم  الذيللمعّلمين كان العدد اإلجمالي و . المسحنطاق الذين ضمن 
 :تاليةللقواعد ال ا، وفقً في المدرسة نطاق المسح

 
  تم اختيار جميع المعلمينفي المدرسة المسح نطاقضمن  أو أقل امعّلمً  30إذا كان هناك ،.  
  عشوائي باستخدام بشكٍل  امعّلمً  20اختيار  تم، في المدرسة ضمن نطاق المسح امعّلمً  30إذا كان هناك أكثر من

  11.كسلإ األداة على برنامج
 

                                                 
 .(TALISلتعّلم )المسح الدولي للتعليم وا مستشار -جان دوميه  هاوراجعاألداة على برنامج إكسل تطوير قامت مؤسسة الملكة رانيا ب 11



 

7 

 عبارة عن هيو )من التصنيف الدولي الموّحد للتعليم لمستويين تمثيل ااختيارها ل التي تمالمدارس  المعاينة ضمنغايات ل
في هذه و داخل المدرسة.  عينةجمع الإجراءات كان هناك تركيز دقيق على (، ينالوطني للمعّلم مسحال عينة مدرسة في 30

من التصنيف الدولي فقط يقومون بتدريس المستوى األول معّلمون لمعلمين: ل طبقاتثالث أن هناك اعتبر  المدارس،
 يقومون بتدريس المستوى الثانيومعّلمون ، يينالتي تغطي كال المستو الصفوف يقومون بتدريس ومعّلمون د للتعليم، الموحّ 

المستوى األول  لتمثيل ة ومعّلممعّلم 20 ما ال يزيد عنعلى التوالي. تم اختيار  "ج"و "ب"و "أ" طبقاتبالإليهم وي شار ، فقط
 تم استخدام. كما "ج"و "بالطبقات "الثاني من المستوى  لتمثيلمعّلمة ومعّلم  20ما ال يزيد عنو ، "ب"و "أ"ات من الطبق
من عينة  اتم اعتبارهم جزءً سيالذين )الذين يدّرسون المستويين(  "ب" الطبقةلتحديد عدد المعلمين من التقريبي التناسب 
سيتم ، وكم يدّرسون المستويين سيتم اعتبارهم ضمن عينة المستوى األولالذين من عدد المعلمين كم أي ) "ج"و "أ" الطبقات

إما فقط؛  ةواحداستبانة على " ب" الطبقةن الذين تم اختيارهم من و لمعلموقد حصل ا(. اعتبارهم ضمن عينة المستوى الثاني
 "ج"و "أ" عينة المعّلمين للطبقتينبقية تم اختيار . من التصنيف الدولي الموّحد للتعليم األول أو الثاني كجزء من المستوى 

 معلمة ومعلم لتمثيل  20المستوى األول و لتمثيل معّلمة ومعّلم 20 للحصول على ، على التوالي،الطبقتين "أ" و "ج"من 
  12.اكان ذلك ممكنً  حيثماالمستوى الثاني، 

 
رقم هوية المعلمين مع التفاصيل التالية: قائمة تم تلخيص معلومات عن المعلمين المختارين للمشاركة في المسح على 

لتصنيف من االمستوى األول أو المستوى الثاني للمسح لتمثيل  اختيار المعلمرقم التسلسلي وإذا تم الو  مسحالمخصصة لل
، تم جمع البيانات مع المعلم أم ال ملء نتيجة جمع البيانات: سواءً ل للباحثينئم قواهذه ال. تم توفير الدولي الموّحد للتعليم

للمشاركة في المسح أو حالة غياب أو إن تم رفض هناك حالة  نكاإذا و  إن لم يتم جمع البيانات مع المعلم،سباب األو 
 ممعلّ  استبدال مسموحيكن على مستوى المدرسة، لم  العينةإجراءات جمع على عكس   13.المسح نطاقاعتبار المعلم خارج 

 بآخر.
 

لم  تيت الحاالالوفي . همومعتقدات ئهمآراوخبراتهم و  مدارسهملحصول على معلومات حول ل اأيًض مديري المدارس  مسحتم 
دير أو مساعد الم معتم إجراء المسح ، مسحالستكمال الخالل فترة جمع البيانات متاحَا  ، ولن يكون امتاحً يكن المدير 

 .نيابًة عن مدير المدرسةذي رتبة عالية من حيث سنوات الخبرة أو معلم  إداري 

 التي تم جمعهاالعينة 

تم استبدالها بنجاح لكن  و في المسح مدرسة المشاركة 21(. رفضت 2مدرسة )الجدول  361تكونت العينة النهائية من 
في  المشاركةلها بيلة بدالمدارس الأيضا رفضت مدرسة واحدة فقط، حيث لم يتم استبدال بمدارس ذات خصائص مماثلة. 

مستويات على عدم خدمة  لتأكيدهمجمع البيانات  المسح أثناء فترةخارج نطاق على أنهم مدارس  7تم اعتبار و . المسح
 14.لمدارساهذه لم يتم استبدال و  ،بناًء عليهالذي تم اختيار المدرسة التصنيف الدولي الموّحد للتعليم 

                                                 
لكلتا التي تم اختيارها رس للمداإجراءات المعاينة داخل المدرسة مراجعة ب (TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) مستشار -قام جان دوميه 12

 .(الثانيوالمستوى األول المستوى ) العينات

ها من قبل التي تم الحصول عليقوائم المعلمين األولية نتيجة لعدم دقة  المسح خارج نطاقعلى أنهم في بعض الحاالت، تم اعتبار المعلمين  13
 المدارس.

تالي، تم األول. وبالللمستوى  ن ضمن نطاق المسحأي معلميالمستويين )األول والثاني(  لعينة لم يكن لدى إحدى المدارس التي تم اختيارها 14
 المسح. خارج نطاقعينة المستوى األول فقط في تلك المدرسة، واعتبرت استكمال المسح مع معلمي المستوى الثاني 
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 مستويات التصنيف الدولي الموّحد للتعليمحسب ، مرتبة بطبقةالنهائية ضمن كل  رسا: توزيع عينة المد2الجدول 
 المستهدفة

 عدد المدارس  

المستوى األول فقط  نوع المنطقة وسياق الالجئينالسلطة المشرفة 
 في التصنيف الموّحد

المستوى الثاني فقط 
 في التصنيف الموّحد

المستوى األول والثاني 
 المجموع في التصنيف الموّحد

 مدارس الوزارة
 85 2 43 40 مدينة
 73 0 37 36 قرية

 وريينللس المسائيةالفترة  –مدارس الوزارة 
 40 6 18 16 مدينة
 30 4 12 14 قرية

 23 7 5 11 جميع المناطق اتمدارس المخيم –مدارس الوزارة 
 39 4 18 17 المناطقجميع  مدارس األونروا
 71 8 29 34 جميع المناطق مدارس خاصة

 361 31 162 168  المجموع
 

عينة الذي تم تحقيقه ليعكس التوزيع و مدرسة.  361من  امديرً  360معّلمة ومعّلم و 5722ما مجموعه  مسحالشارك في 
ناك هلمشاركة، ولم يكن يتمكن مدير واحد من الم ولكن ؛ 2في الجدول الواردة كبير عينة المدرسة  إلى حدٍ مديري المدارس 
ستوى من الم لتمثيل كلٍّ تم اختيارها قامت إحدى المدارس الخاصة التي كما . هنيابة عنبال مسحالالستكمال موظفين مؤهلين 

مدير عد المساالمستوى األول بينما استكمل  مسح ةالمدرسة الرئيسللمدير حيث استكمل مدير ين مسحباستكمال األول والثاني 
من نية على التوالي العينة النهائية للمعّلمين من المستويات األولى والثاعينة  4و 3الجدولين المستوى الثاني. وفي  مسح

 .التصنيف الدولي الموحد للتعليم
 

 ية للمستوى األول للتصنيف الدولي الموحد للتعليمئالنها المعلمين : عينة3الجدول 

تم  نوع المنطقة الالجئينوسياق السلطة المشرفة 
ماختياره  

 وااستكمل
مسحال  

وارفض واغاب  خارج  
 النطاق

معّدل 
 اإلجابة15

 مدارس الوزارة
٪90 16 63 15 679 773 مدينة  
٪90 19 47 6 473 545 قرية  

لفترة الثانية ا –مدارس الوزارة 
 للسوريين

٪92 8 30 1 346 385 مدينة  
٪94 1 14 0 219 234 قرية  

٪95 3 14 0 278 295 جميع المناطق خيماتمدارس الم –مدارس الوزارة   
٪92 12 20 5 340 377 جميع المناطق مدارس األونروا  

                                                 
م الذي تم اعتباره باستثناء المعلمينمجموع المعّلمين الذين تم اختياره، على  االمكتملة مقسومً مجموع المسوح جابة بناًء على إلم حساب معدل ات 15

 المسح.  خارج نطاق
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٪93 23 40 7 648 718 جميع المناطق مدارس خاصة  
٪92 82 228 34 2983 3327   المجموع  

 
 الموحد للتعليم ية للمستوى الثاني للتصنيف الدوليئالنهاالمعلمين : عينة 4الجدول 

تم  نوع المنطقة وسياق الالجئينالسلطة المشرفة 
 اختيارهم

استكملوا 
 المسح

 غابوا رفضوا
خارج 
 النطاق

معّدل 
 اإلجابة

 مدارس الوزارة
٪91 22 67 15 784 888 مدينة  
٪92 11 44 3 543 601 قرية  

لفترة الثانية ا –مدارس الوزارة 
 للسوريين

٪95 4 12 2 267 285 مدينة  
٪96 3 6 0 128 137 قرية  

٪93 7 13 1 182 203 جميع المناطق خيماتمدارس الم –مدارس الوزارة   
٪89 12 34 9 332 387 جميع المناطق مدارس األونروا  
٪92 9 32 13 503 557 جميع المناطق مدارس خاصة  

٪92 68 208 43 2739 3058   المجموع  
 

م تم اختيارهم، معلّ معّلمة و  6385من بين و (. 4و 3)الجدول المستويين األول والثاني ٪ لكال 92 ينجابة المعلمإكان معدل 
مع  اشيً اتمو  16.مسحلاكان المعلمون اآلخرون إما غائبين في يوم جمع البيانات، أو خارج نطاق و المشاركة. فقط  77رفض 
 .فو تحت أي ظر  المسح واستكمليالذين لم ، لم يتم استبدال المعلمين (TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) معايير

 مرجحة الالبيانات 

لتربية الوزارة التابع  EMISنظام  ل توزيع المعلمين ومديري المدارس في بياناتالنهائية لتمثّ مرجحة ال البياناتتحديد تم 
م وت، مرجحة البياناتبتطبيق إجراءات  - الدراساتخبير إحصاء  -ه جون هيوارد غو وقام . 2018-2017 لعام والتعليم

  (. TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) فيمرجحة البيانات و المعاينة خبير  -جان دوميه  مراجعتها من قبل
 

جيد مع بشكٍل ، التي تتوافق من البيانات المرجحة النهائية ينعينة المعلملالخصائص الديموغرافية  5يوضح الجدول 
على سبيل المثال، يشير الكتاب السنوي اإلحصائي فاألردن.  مجتمع المعلمين في فئة حول ةالمتوفر اإلحصاءات األخرى 
معّلمي ٪ من 50وة في مدارس الوزار  10-1الصفوف من معلمي ٪ من 63إلى أن  17 2018-2017لوزارة التربية والتعليم 

 .من اإلناثهم المدارس الخاصة في  10-1معّلمي الصفوف من ٪ من 92األونروا وفي مدارس  10-1الصفوف من 
 

                                                 
أو ، درسة بناًء عليهااختيار المالتصنيف الدولي الموّحد للتعليم التي تم مستويات سوا ( لم يدرّ  ١الذين: المسح هم المعّلمون المعلمون خارج نطاق  16
جازة أمومة أو ( كانوا في إ٤أو ، لمينقوائم المعتقديم بعد من المدرسة قلوا تنا( ٣أو أسابيع في المدرسة وقت جمع البيانات،  ٦( لم يكملوا ٢

 .جمع البيانات قلياًل موعد في المدرسة إذا تم تغيير يتواجدوا لن ، و إجازات مرضية طويلة

 nskh_nhyy.pdf ٢٠١٨-http://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llm_ldrsy٢٠١٧متوفر على الموقع اإللكتروني:  17

http://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llm_ldrsy2017-2018nskh_nhyy.pdf
http://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llm_ldrsy2017-2018nskh_nhyy.pdf
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 بناءً  –لمستوى األول والثاني من التصنيف الدولي الموحد للتعليم من ا مسحال لم ستجيبي: الخصائص الديموغرافية 5 الجدول
 18على البيانات المرجحة 

  
 التصنيف الدولي الموحدالمستوى الثاني من  المستوى األول من التصنيف الدولي الموحد

مدارس 
 الوزارة

مدارس 
 األونروا

المدارس 
 الخاصة

مدارس 
 الوزارة

مدارس 
 األونروا

المدارس 
 الخاصة

النوع 
 االجتماعي

 ٪89 ٪69 ٪61 ٪95 ٪47 ٪71 نثىأ
 ٪11 ٪31 ٪39 ٪5 ٪53 ٪29 ذكر

 العمر

 ٪50 ٪12 ٪22 ٪57 ٪17 ٪18 30إلى  21
 ٪36 ٪41 ٪52 ٪30 ٪36 ٪55 40إلى  31
 ٪11 ٪36 ٪23 ٪11 ٪30 ٪22 50إلى  41
 ٪3 ٪12 ٪4 ٪2 ٪17 ٪4  أكبرأو  51

المؤهل 
 األكاديمي

 ٪10 ٪1 ٪3 ٪18 ٪1 ٪5 أقل من بكالوريوس
 ٪90 ٪99 ٪97 ٪82 ٪99 ٪95 بكالوريوس وأعلى

 المنطقةنوع 
 ٪96 ٪100 ٪52 ٪92 ٪81 ٪51 مدينة
 ٪4 ٪0 ٪48 ٪8 ٪19 ٪50 قرية

 اإلقليم
 ٪76 ٪68 ٪44 ٪75 ٪73 ٪45 الوسط
 ٪18 ٪32 ٪40 ٪19 ٪27 ٪38 الشمال
 ٪6 ٪0 ٪16 ٪6 ٪0 ٪17 الجنوب

 االستباناتتطوير 

المسح  األسئلة لكليهما من استبانات% من 50ما يساوي  استخدام. تم والثانية للمديرينللمعّلمين  ى، األولاستبانتينتم تطوير 
، بعد الحصول على التصريح 2013لعام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( الخاص بTALISالدولي للتعليم والتعّلم )

أسئلة  اقتباستم كذلك . األردني لتناسب السياق المحليتعديلها أو  ت إعادة صياغة بعض األسئلةتمّ ولكن   1920 ،بذلك 
 & ,Qarout, Pylvainen, Dahdah) 2014لعام التي أعدتها مؤسسة الملكة رانيا ل ينللمعّلمالوطني  مسحأخرى من ال

Palmer, 2015) ، مسحو Cetic.br (2018 ) وأضافت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. استخدام حول
كس الذين شاركوا باحثين من جامعة ساسّ و  ةالمحليالجهات المعنية  ت منقتراحاابناًء على إضافية  أسئلةً مؤسسة الملكة رانيا 

عنية بمراجعة االستبانات، بما في قام العديد من الجهات الم لمشروع دعم المشاريع البحثية لسياسات التعليم. خرآ مسحفي 
من جامعة ساّسكس البريطانية، األونروا، إدارة  وباحثبنذلك منظمة اليونيسف، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، 

 .التنسيق التنموي من وزارة التربية والتعليماإلشراف والتدريب التربوي ووحدة 

                                                 
 ٪ نتيجًة لتقريب األرقام١٠٠تجاوزت بعض المجاميع  18

 ٢٠١٣ام لعل( TALISبالنسخة العربية من المسح الدولي للتعليم والتعّلم )مؤسسة الملكة رانيا والتنمية االقتصادي زودت منظمة التعاون  19
 (.أبو ظبياإلمارات العربية المتحدة )المستخدمة في 

تم إضافتها  لةهي أسئ ٢٠١٣منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الخاص ب( TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) غالبية األسئلة المستعارة من 20
 . 2018ي المسح الدولي لعام المشاركة فوالدول رنات بين األردن إجراء مقامن ن لتمكّ ، وذلك ل٢٠١٨لعام المسح الدولي ل في دورة اأيًض 
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والذي كان إلكتروني مسح لتطبيق برنامج  على ستباناتاال (Ipsos)التسويقية ت شركة إبسوس لألبحاث رمجبإضافة لذلك، 

دارات لكل مجموعة: إص االستبانةإصدارات من  أربعةط ّورت قد . و األجهزة اللوحيةالمسح باستخدام إدارة أنظمة متوافق مع 
 بإصدارات كانت األسئلة المتعلقةوقد اإلنجليزية والعربية لكل مستوى من مستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم. باللغتين 

م الذي ت مستوى الاالستبانة حسب المعلمين ومديري المدارس للرد على  تهوجّ  هالكنو الثاني متطابقة، و األول  يينالمستو 
 له عند المعاينة.اختيارهم 

 النوعي التجريبي مسحال

األولى : مسحالأدوات حول تركيز  ينتمجموعإبسوس  شركة  وعقدت نظمت، 2018 من عام ولاألتشرين شهر  أوائلفي 
ل سؤال كق رأ ، المناقشاتخالل و . و مدارس الوزارةمدارس األونروا و  المدارس الخاصة ن منمديريالمع  والثانيةمع المعلمين 
ما و  ،اهطولو  االستبانةوضوح مدى حول  هممجموعات التركيز مالحظات قدم المشاركين فيو لمشاركين. ل عالٍ  وبند بصوتٍ 

 .مسحلامن شأنها أن تعزز من قيمة تم تغطيتها والتي يإذا كانت األسئلة مفهومة، وما إذا كان هناك أي أسئلة أو عناصر لم 

 التدريب

لحصول الذين كان دورهم اللمتصلين  دورةثالث دورات تدريبية؛ إبسوس شركة وعقدت بحضور مؤسسة الملكة رانيا، نظمت 
 بشكٍل عام.إجراءات جمع البيانات والمسح بخصوص  باحثينللودورتين على قوائم المعلمين من المدارس، 

 تدريب المتصلين

الذين  الفريق المسؤول عن االتصال بالمدارس للحصول على قوائم المعلمينع قدت جلسة تدريبية مدتها ساعة واحدة مع 
والمبادئ التوجيهية العامة  مسحعلى أهداف ال هذا الفريق. وقد تم إطالع يعملون في المدرسة لغايات المعاينة داخل المدرسة

كسل إ برنامجاستخدام  طريقةو (، جهوأولئك الذين ي عتبرون خار المسح  نطاقداخل المشمولين )مثل تعريف المعلمين  لها
اكسل من خالل فريقي  استخدام المتصلين ألداة  منهجية تم اختبارقد مؤسسة الملكة رانيا. و  ختيار المعلمين الذي طورتهال

 21.مؤسسة الملكة رانيا وإبسوس

 باحثينالتدريب 

لكة ت مؤسسة المراجعو وإرشاداته وإجراءات المسح العامة.  مسحالضمن أهداف ي مسحال باحثيل اتدريبيً  دلياًل إبسوس  أعّدت
 .روعلمشلمواصفات وتوضيحات وأضافت ( TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) إرشادات ه معهذا الدليل لضمان توافقرانيا 

 
أطلعت . كما التجريبي والمسح الرئيسي الكمي مسحتطبيق الكامل قبل  ليومٍ الذي استمر لتدريب إبسوس  باحثون الخضع 

، مثل ضمان العالقةذات ( TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) وإجراءات مسحالعلى أهداف  باحثينال مؤسسة الملكة رانيا
المختارين  المعلمين أنوالتأكد من ، ين الذين تم اختيارهمواتباع قائمة المعلم ،تم اختياره عند المعاينة معلماستبدال أي عدم 

                                                 
. ريبيالتج الكميالمسح التي نشأت أثناء المشاكل وإعادة هيكلتها بسبب مراجعة إجراءات االتصال ب، تمت يهذا التدر  عقدعلى الرغم من  21

 للمسح. ةالكامل اتاإلجراءويشمل الجزء السابع من الوثيقة 
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على  سؤااًل  شامل وكلبشكٍل  االستبانات، تم شرح الباحثين تدريبأثناء و . ضمن نطاق المسح للمشاركة على القائمة فعاًل 
عليهم وقت إجراء  المحتوى في حالة قيام المعلمين أو مديري المدارس بطرح األسئلةعلى  باحثينللتأكد من اطالع ال، حدة

ليس مساعدة أو تم التأكيد أن دور الباحث على توضيح أي أسئلة متكررة فقط، ولكن  باحثينالتم تدريب . ومع ذلك، المسح
 .ذاتيدار بشكٍل ي   مسحعبارة عن ( TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) بأي طريقة، ألنإجابات المعلمين  توجيه

 
ثناء على القضايا التي نشأت أرّكز ، إبسوسأجرته  باحثينلل تذكيري ، كان هناك تدريب التجريبي يالكمّ  مسحالإجراء بعد و 

 .للمسح ةيبيالتجر المرحلة 

 التجريبي الكم ي مسحال

المدارس و مدارس الوزارة من مدرسة  15ول مع عينة مكّونة من األفي منتصف شهر تشرين الكّمي  التجريبي مسحع قد ال
تم اختيار هذه المدارس من قاعدة بيانات وقد  23 22(. 6األردن )الجدول في الوسط إقليم  األونروا فيومدارس خاصة ال
، والتي تم تصفيتها لت ظهر فقط المدارس في 2018-2017لألعوام  (EMIS) إدارة المعلومات التربوية نظام من مدارسال

عدد الحسب ب وترتيبهاحجم المدرسة تصنيفها بناًء على تم  بعد ذلك 24،يالرئيس مسحللالوسط التي لم يتم اختيارها إقليم 
نوع الو  السلطات المشرفةتغطية جميع للتأكد من اختيار شبه عشوائي،  وأ جري األساسي.  يمستوى التعليمال اإلجمالي لمعلمي

 .لمدرسة ونوع المنطقةاالجتماعي ل
 

 ةفشر الم السلطةحسب بة برتّ م  ، ينللمعّلم مسح الوطنيالمشمولة بعينة المرحلة التجريبية من ال: عدد المدارس 6الجدول 
 مستوى التصنيف الدولي الموحد ونوع المنطقةل االعينة وفقً و 

 عدد المدارس  

المستوى األول فقط  نوع المنطقة السلطة المشرفة
 في التصنيف الموّحد

المستوى الثاني فقط في 
 التصنيف الموّحد

المستوى األول والثاني 
 المجموع في التصنيف الموّحد

 مدارس خاصة
 

 1 - 1 - قرية
 4 2 2 - مدينة

 مدارس الوزارة 
 3 1 1 1 قرية

 4 1 1 2 مدينة
 مدارس األونروا

 
 1 - - 1 قرية

 2 1 - 1 مدينة
 15 5 5 5   المجموع

 
أي أسئلة وسّجلوا مالحظاتهم حول في سبع مدارس لمراقبة اإلجراءات،  مسح التجريبيحضر فريق مؤسسة الملكة رانيا ال

لمسح الدولي للتعليم والتعّلم وا ينللمعّلم مسح الوطنيلل المبادئ التوجيهية كافة وابعاتّ  باحثينمن أن ال واوتأكدغير واضحة، 
                                                 

 .مدرسة واحدة المشاركةرفضت لكن و ، لشملها في العينةمدرسة  ١٥في البداية تم اختيار  22

 .ألغراض لوجستيةإقليم الوسط تم اختيار  23

مستهدفة سة ، سواء كمدرسة رئيي للمشاركة في المسح التجريبيالرئيسفي المسح  المشاركةالمدارس تأكدت مؤسسة الملكة رانيا من عدم اختيار  24
 .مدرسة بديلةمدرسة أو ك ٣٧٠دارس التي بلغ عددها ضمن الم
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(TALISوب .) الحصول على مراجعة إجراءات تم كما . االستباناتومراجعة  باحثينللتدريب إعادة ، تم المرحلة التجريبيةعد
باالتصال بالمدارس عدة إبسوس  شركة قامت حيثال؛ االتصال بالمدارس غير فعّ كان  ألن، من المدارس قوائم المعلمين

ترسل قوائم المعلمين في  مأو لعلى االتصال بعض المدارس  لم ترد كما ومرات دون الحصول على المعلومات الالزمة، 
نسخ مطبوعة من قوائم المعلمين المطلوبة  للحصول علىزيارة المدارس إبسوس بشركة  ، بدأتوبالتاليالوقت المناسب. 

 .ينالمعلم لمعاينة
 

تعديالت على أ جريت  .مع المؤسسة التجريبيةفي المرحلة رس اعينة المدالتي حققت من بيانات الإبسوس  شاركت شركة
مراقبة ثناء التي ظهرت أالتحديات تم تسجيل التجريبية. باإلضافة لذلك، المرحلة بناًء على التحليل األولي لبيانات  االستبانات
العتبار اعين في ألخذها ، المسحاألسئلة وطول باستيعاب التجريبية، المتعلقة في المرحلة جمع البيانات في المدارس إجراءات 

 .استبانات المسحعند تحديث  اأيًض 

 الرئيسي مسحإجراءات ال

إجراء  . وقبل2018 لعام ولاأل، واستمر حتى أواخر كانون 2018 لعام ولاألتشرين شهر بدأ جمع البيانات في نهاية 
، رةالوزامدارس و لمدارس الخاصة عقد المسح في االتعليم لو حصلت مؤسسة الملكة رانيا على موافقات وزارة التربية  المسح،

 األردن في الميداني لألونرواالمكتب موافقات مدارس مخيمات الالجئين، و لعقد المسح في مديرية الالجئين السوريين موافقات و 
 مدارس األونروا. في لعقد المسح 

 
فوف الصإلى جانب معلومات حول العاملين فيها لحصول على قائمة كاملة بجميع المعلمين لالمدارس أو زيارتها ب االتصالتم 

د الحصول بمجر و جمع البيانات.  فترة معبالتزامن بدأت المكالمات والزيارات قبل جمع البيانات، واستمرت وقد . التي يدّرسونها
بعد تلك المدرسة. ين في معلمالختيار كسل البرنامج إ على ينإدخال معلومات المعلمإبسوس ب شركة قامتعلى القوائم، 

ها من أداة إكسل التي تم تصميم باستخدام يناختيار المعلمأدارت إجراءات التي  رسل الملف إلى مؤسسة الملكة رانياذلك، أ
وائم قبطباعة  تي قامتالإبسوس  شركةالذين تم اختيارهم إلى قائمة المعلمين رسلت وأ. االمؤسسة والمشار إليها م سبقً قبل 

 .مسحالسيشاركون في من فقط القوائم  المذكورين علىالمعلمين  ، حيث أنقبل زيارة المدرس ينالمعلمين المحدد
 

 أو،للمعلمين الفراغ  حصص إما خالل فتراتواستكمال المسح بالتنسيق مع مديري المدارس لحضور المعلمين  الباحثين قام
ل قاموا باستكماعدد المعلمين الذين  راوحوت. الستكمال االستبانة حصصهمإعفاء المعلمين من من خالل إذا لزم األمر، 

تم  كما. المتوفرينأو عدد المعلمين المتوفرة عدد األجهزة اللوحية  مدرسة بسبب االعتماد علىنفس الوقت في ال فيالمسح 
تهم وأشاروا إلى موافق في المسح ون سيشارك واما إذا كاناتخاذ أي قرار حول وهدفه قبل  مسحالإطالع المعلمين على نطاق 

لخاصة، اأجهزتهم فردي على بشكٍل  بتعبئة االستبانةقام المستجيبون وقد الجهاز اللوحي. على  الموافقة المتوافرعلى نموذج 
ة منفصلة غرفعادًة في حيث تواجد المدير ، االستبانة لتعبئة اجهازً  االمدير أيًض وأ عطي ولم ي سمح بأي نقاش بين المعلمين. 

 الستكمال المسح.المعلمون تواجد بها يعن الغرفة التي 
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ن الذي٪ من المعلمين 20كان أكثر من  في حالو . ينالمحدد ينالبيانات في نموذج قائمة المعلمنتائج جمع  باحثون ال وّثق
المعلمين  ةيمع بقالستكمال المسح المدرسة زيارة بإعادة  الباحثون ، قام المسح غائبين أو لم يستطيعوا أن يستكملواتم اختيارهم 

 .ى للمدرسةالذين كانوا غير متوافرين في الزيارة األول القائمةفي 

 ضمان الجودة

راقبت المؤسسة إجراءات . مسحالضمان جودة البيانات وإدارة  ةمسؤوليإبسوس شركة كل من مؤسسة الملكة رانيا و  تتحمل
المسح  يتماشى مع معايير شكلالتقيد بإجراءات جمع البيانات بللتأكد من  مسحالطوال فترة مدرسة  24جمع البيانات في 

 قائمةً ن من مؤسسة الملكة رانيا مراقبو المنهجي، استخدم بشكٍل لضمان مراقبة الجودة و   25(.TALISالدولي للتعليم والتعّلم )
قبل البدء  مسحبالجمع البيانات، بما في ذلك ما إذا كان المعلمون على علم إجراءات جودة رئيسة لمستوى مرجعية بمؤشرات 

التي يجب مراقبتها أجري اختيار شبه عشوائي الختيار المدارس و . ينبقائمة المعلمين المحددالباحثون ملتزمون وما إذا كان 
منهجية خالل فترة جمع مشاكل عند مواجهة أي  ءاإلحصااثنين من خبراء باإلضافة لذلك، تمت استشارة   26(.7)الجدول 
 المشاكل. لمعالجة ( TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم ) مع اوتوافقً  أكثر الطرق شمواًل ل و حالمشورة للحصول على البيانات، 

 
نات حسب المنطقة ومستوى التصنيف الدولي الموحد للعيمرتبة بلضمان الجودة،  مراقبتها: عدد المدارس التي تمت 7الجدول 

 الجهة المسؤولةو 
 عدد المدارس التي تم زيارتها  

المستوى األول فقط في  نوع المنطقة  السلطة المشرفة
 التصنيف الموّحد

المستوى الثاني فقط في 
 التصنيف الموّحد

المستوى األول والثاني 
 المجموع في التصنيف الموّحد

 الوزارةمدارس 
 2 - 2 - وسط
 10 1 5 4 شمال
 2 - 2 - جنوب

 6 - 4 2 وسط مدارس خاصة

 مدارس األونروا
 1 1 - - وسط
 3 - 3 - شمال

 24 2 16 6   المجموع
 

في النسخة  مشاكلأية معالجة  من تأكد الفريق، ضمان جودة البيانات. أواًل ل جراءاتاإلإبسوس العديد من شركة استخدمت 
 ةهاتفي ت٪ من المدارس وإجراء اتصاال20وجود مشرفين على جمع البيانات في  تأكدوا من. كما اإللكترونية من االستبانة

أعاد الفريق طرح بعض هذه المكالمات اإلضافية  وخاللللتحقق من جودة البيانات.  جيبينستالم٪ من 30لما ال يقل عن 
است خدمت هذه كما ، لضمان تطابق إجاباتهم مع اإلجابات التي قدموها أثناء جمع البيانات. المستجيبينعلى  مسحأسئلة ال

جميع  اأيًض  إبسوس شركة  راقبتو التي تم تحديدها أثناء تنظيف البيانات والتحقق من صحتها.  المشاكللتوضيح المكالمات 
إبسوس عضو في  شركة ،اأخيرً و المكالمات.  خاللمعالجتها  والعمل علىحدوثها  حال مشاكلالبيانات الواردة لتحديد أي 

                                                 
 .يوم ها اآلخر لنصفنصف المدارس ليوم كامل ونصف مراقبةتمت  25

 والجداول الزمنية.الظروف الجوية وتوفر الموظفين ومراعاة ألغراض لوجستية  هو االختيار شبه العشوائي الغاية من 26
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بجميع إجراءات البحث  ةلتزمم، وبالتالي فهي (ESOMAR) فكريةالتسويقية وال األبحاثالرابطة العالمية للمتخصصين في 
 .المنصوص عليها ومعايير مراقبة الجودة

 التابعة للمسح الكمي مجموعات التركيز

. مسحالمع مديري المدارس والمعلمين الذين شاركوا في  تركيزقدت ست مجموعات لبيانات، ع  على ااألولي  االطالعبعد 
من  والوسط لالشما المدارس في أقاليم مع مديري  نمعلمين ومجموعتيالأربع مجموعات مع وشملت مجموعات التركيز 

 .البيانات العامةمع المسح أسئلة محددة حيث لم تتطابق نتائج  االستفسار على إلىمجموعات التركيز  وهدفتاألردن. 

  المسح اتدحد ِّ م

ت االستبانات تستحق الذكر.  كان جودة البيانات، إال أن بعض المحددات صارمة لضمان تطبيق أساليبعلى الرغم من 
 .إلتمامهاجيب ست، مما أدى إلى إجهاد المادقيقة الستكماله 60ب حوالي الحاالت تطلّ  ، وفي بعضلةطوي

 
 6في بداية العام لم يكملوا العديد من المعلمين الجدد فالخريف بعض التحديات.  خالل فصلإجراء المسح أضاف كما و 

اء أثن اكانت هذه المشكلة أكثر شيوعً  .شملهم فيهوال يمكن  مسحأسابيع في المدرسة، مما يعني أنهم كانوا خارج نطاق ال
تقبلية. كما المس لدراساتفي اذلك إلى  االنتباهجدر يلكن و ، للمسح الميدانية الرئيسةالمرحلة  بالمقارنة معة يبيالتجر المرحلة 

في بعض األحيان استجابا تم نقل بعض المعلمين بين المدارس يحيث  أخرى  في الخريف تعقيدات مسحتسبب إجراء ال
د بداية عنن لدى المعلمين الذين تم استطالع آرائهم و يك قد الذلك، ل. باإلضافة ات في نسب التحاق الطلبة في المدارستغيير ل

 م في وقتٍ تم استطالعه ، بالمقارنة مع المعّلمين الذينقوية عن خبراتهم التعليمية بعد العطلة الصيفية ذاكرةالعام الدراسي 
 .الربيع يتم عقده خالل فصلي ذال (TALISالمسح الدولي للتعليم والتعّلم )في مشاركين المعّلمين الكالحق، أو 

 
التصنيف الدولي الموحد للتعليم. وفقا للتصنيف الدولي معلمي المستوى األول من تصنيف يخص  آخر للمسحمحدد وثمة 

معلمي الصف األول حتى السادس، وكان  في األردن من التصنيف المستوى األوليشمل  الموحد للتعليم الخاص باليونسكو،
. (TALIS)لمقارنة مع المسح الدولي الذي سمح ل إلى المستويين األول و الثاني، هذا أساس تصنيف المعلمين في المسح

للصف الرابع حتى السادس. المادة يوجد معلم  بينما ولكن، معلمو الصف األول حتى الثالث في األردن هم معلمو الصف،
 ,OECD)من التصنيف الدولي الموحد للتعليم هم معلمو الصف، أي هناك معلم واحد للصف المستوى األول  معلمو عادة،

Eurostat & UNESCO-UIS, 2015)قبلة هذا األمر في العين االعتبار عند المعاينة، كي . قد تأخد الدراسات الم
 معلمي الصف.تطرق العينة لخصائص 

 
 نأالرغم من بفالجهاز اللوحي في مبنى المدرسة. باستخدام  التي تم إجراءها؛ مسحشملت القضايا األخرى طريقة إدارة ال

مرتبط الحصول على بيانات عالية الجودة، حيث أنه يقلل من احتمال حدوث خطأ بشري يضمن استخدام األجهزة اللوحية 
أو شعورهم ن يالمعلمتعّود  ممرتبطة بعداللوحي ردود فعل  الجهاز الستخداميكون  قد نكولورقي، بشكٍل بإدخال البيانات 

، فقد يشعر المعلمون الدوام المدرسيت خالل ساعا مسحال إجراءإلى  انظرً و استخدام األجهزة اللوحية.  باالرتياح عند
بعض  كما كانت هناكلإلجابة بطريقة محددة.  طو ضغبشعورهم أو  حصصهم،لعودة إلى المسح واإلكمال  باالستعجال
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باستكمال ن يالمعلم تأكدوا من قيامو على الفور، تعامل الباحثون مع ذلك بين المعلمين أثناء جمع البيانات، لكن  المناقشات
 .دون مناقشة االستبانة

 
ت لسؤال أو مصطلحاا عدم وضوح، لعدة أسباب مختلفة. أواًل  االستبانةأسئلة محددة في  عند طرح ياتتحدّ  ظهرت، اوأخيرً 

عض بقد تكون ، ا. ثانيً  للبعضمشكلةً  بقيَ على الرغم من تقديم التعاريف، إال أن فهم مصطلحات أو مفاهيم معينة و محددة. 
ه منهجي لدى المستجيب لإلجابة عجابة. أنماط اإل ناجمة عنفي األسئلة  المشاكل لى حيث ت شير أنماط اإلجابة إلى توج 

جابة تتضمن بعض أنماط اإلو (. Paulhus, 1991)فقرات االستبانة بطريقة تختلف عّما تم تصميم تلك الفقرات لقياسه 
جابة اإلاألسئلة بغض النظر عن المحتوى، أو أنماط  فقراتافقة على ون إلى المو المستجيب؛ حيث يميل الم ذعنة اإلجابةنمط 

، ا(. ثالثً Vaerenbergh & Thomas, 2013) لمقياسالواقعة في طرفي ا اإلجاباتون المستجيبب حيث يتجنّ  المعتدلة،
ذاتي التي المعايير اإلقرار ز ناتج عن ، وهو تحي  نيلمستجيبالقبول االجتماعي ل زعلى أسئلة محددة بتحي   اإلجاباتتأثر قد ت

 المستجيبين، على الرغم من ضمان خصوصية اأخيرً و (. Fisher, 1993في إظهار صورة معينة ) المستجيبينتتأثر برغبة 
أن  إلى انظرً ر اإلجابات على أسئلة معينة يغيت ت إلىأدّ الخوف المحتمل من التداعيات هناك نوع من يتهم، فقد يكون وسرّ 

 .وزارة التربية والتعليم أجري بالتعاون مع مسحال
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و الملف  ُمعد 

 غالية غاوي 

 الشكر والتقدير

لجهود في ا ولمساهمتهام م عّدو الملخص بجزيل الشكر والتقدير لمدارس المملكة التي ساهمت بإنجاح هذه الدراسة يتقدّ 
 اللتين بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين البحثية، كما يتقدمون 

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

قبيالت الجوى الدكتورة ن ال سيماالتربية والتعليم،  توجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة الملخصيود م عّدو كما 
لة الحطاب تورة غادة العكول والدكتورة خو كوالدكتور يوسف أبو الشعر والدكتور ياسر العمري والدكتور ياسر العتوم والد

ات المسح بيان تمحورت حول معنى مناقشات عديدةبوالسيد حفص ملوح، الذين أثروا نتائج الدراسة والدكتور أحمد القواسمة 
 .  على نظام التعليم في األردن هاوتأثير 

 
تخدم أن تسلمؤسسة الملكة رانيا  تسمح تيأن يشكروا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال الملخصم عّدو  وال يغفل
أسئلة  الستخدام، باإلضافة مماثل لمعلمي األردنمسح جراء إل(TALIS) م المسح الدولي للتعليم والتعلّ وتصميم  منهجية
 متهتأكد من مواءملل والمعاينة ةمنهجيالتصميم المسح و  أشرف على، الذي لسيد جان دوميهويخّصون بالشكر ا .البحث

 .تترجيح البيانا وأعدّ لدراسة ا ةعينقام بسحب الذي  هيوارد غوه جون  السيد ، باإلضافة إلىTALIS لمسح الدوليل
 

 ال سّيماالدراسة،  ين ساهموا بإنجاحوالسابقمن أعضاء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الحاليين  كثيًراوجدير بالذكر أن 
يمه بشكل دعمت إدارة المسح وتصمالتي  بيلفينينبرت بالمر الذي أشرف على الجهود البحثية ودعمها، وهيلينا و الدكتور ر 

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