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 ُمعّدو الملخص

 مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية – غالية غاوي 

 الملكة رانيا للتعليم والتنميةمؤسسة  – فرح أبو سيف

 وزارة التربية والتعليم –حفص ملوح 

 

 الشكر والتقدير

بحثية، هود اليتقّدم ُمعّدو الملخص بجزيل الشكر والتقدير لمدارس المملكة التي ساهمت بإنجاح هذه الدراسة ولمساهمتها في الج
للتين يّسرتا مهمة ا األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيينكما يتقدمون بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم ووكالة 

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

ت قبيالال الدكتورة نجوى توجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة التربية والتعليم، ال سيما  الملخصكما يود ُمعّدو 
لحطاب والدكتور يوسف أبو الشعر والدكتور ياسر العمري والدكتور ياسر العتوم والدكتورة غادة العكول والدكتورة خولة ا

 لى نظامتمحورت حول معنى بيانات المسح وتأثيرها ع الذين أثروا نتائج الدراسة بمناقشات عديدةوالدكتور أحمد القواسمة، 
 .  التعليم في األردن

 منهجية أن تستخدملمؤسسة الملكة رانيا  تسمح تيأن يشكروا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال الملخصُمعّدو  فلوال يغ
 .حثالستخدام أسئلة الب، باإلضافة مماثل لمعلمي األردنمسح جراء إل(TALIS) م المسح الدولي للتعليم والتعلّ وتصميم 

 دوليلمسح الل متأكد من مواءمتهلل والمعاينة ةمنهجيالتصميم المسح و  على أشرف، الذي لسيد جان دوميهويخّصون بالشكر ا
TALISترجيح البيانات وأعدّ لدراسة ا ةعينقام بسحب الذي  هيوارد غوه جون  السيد ، باإلضافة إلى. 

 سّيما 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 

للحكومة  التابع ةالشؤون العالمية الكنديقسم و  ،الوكالة البريطانية للتنمية الدوليةكبير. وأخيًرا، ال يفوتنا شكر ممولي المسح 
 الكندية.

 

 

 

 



  

3 
 

 إخالء المسؤولية

ملكة رانيا سسة الاآلراء الواردة في هذا الملخص تعبر عن ُمعّديه فقط، وال تمثل وزارة التربية والتعليم أو ممولي المشروع أو مؤ 
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., Abu Safe, F., Mallouh, H. (2020). The Evaluation and Feedback Systems in 
Jordan’s Schools: Findings from Jordan’s 2018 National Teacher Survey. Ministry of Education 
- Queen Rania Foundation: Amman. 
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عام مين لنتائج من المسح الوطني للمعلم التقييم والتغذية الراجعة في مدارس األردن: انظ
2018 

 ةيالنتائج الرئيس

ل كمن  4 أكثر منأشار المعلمون إلى تلقيهم تقييمات غير رسمية من مديريهم أكثر من تلقيهم لتلك الرسمية، إذ أفاد  .1
٪ 30بشكٍل غير رسمي أكثَر من مرة خالل الفصل الدراسي، في حين أشار نحو  مالمدير قد قّيمهمعلمين بأّن  10

ل الفصل أكثَر من مرة خالمن مديريهم من معلمي مدارس األونروا ومدارس الوزارة إلى أنهم تلقوا تقييماٍت رسميًة 
 .الدراسي

-%73) يةالصفّ  المالحظةكان بالتغذية الراجعة لتزويد المعلمين  ااألكثر شيوعً األسلوب  أنّ تقارير المعلمين  ظهرتأ .2
 .%(50)قرابة  ااألسلوب األقل شيوعً هي  الطلبةاستبانات  نتائج ت، بينما كان%(79

 .تقييمات المعلمينلمشاركة في ل كثر احتمااًل األكان فريق إدارة المدرسة  المدارس،مديري باستثاء  .3
-%67) نفسهمبأ والتقييمات كان ثقتهم التغذية الراجعةبعد  إيجابيٍ  رٍ شهد أعلى تغيّ  الذيالجانب  أنّ بأفاد المعلمون  .4

 ورواتبهم%( 38-%36)  مهم الوظيفي  تقدّ هو  اإليجابي لقليل من التغيير الجانب الذي طرأ عليه، بينما كان %(70
(25%-28)%. 

 

 أهمية التغذية الراجعة والتقييم

ر وّ رص للتطتتيح الفكما أنها تعمل أنظمة التقييم والتقدير على تحسين جودة أساليب التدريس وفرص التعّلم المهني للمعلمين، 
عي إلى الوظيفي   الغرفة الصّفيةالمعلمين في  ةكفاءلتقييم مستوى ُتستخدم هذه األنظمة و  i.جديدة ومسؤوليات أدوارٍ  توّليوالسَّ

لتقييم أداء ُتَعد  وسيلة  التقييمات الرسميةفإّن  وعليه ii.مساءلةلكمعايير لباإلضافة الستخدامها ، لهموتقديم التغذية الراجعة 
دُ إلى  إضافةً ، ومساءلتهالمعلم   ىيتولّ  قدو العقوبات.  م الوظيفي أوأو التقدّ بزيادات الرواتب المرتبطة لمعلمين احوافز  أنها ُتَحدِّ

، التقييم الرسمينطاق  خارجَ تجري فهي تقييمات  التقييمات غير الرسميةا أمّ  iii.هذه اإلجراءات يّ مقّيم خارج أوالمدرسة  مدير
 ختلفةمهات نظر جُ وُ مون فيقدّ ، ى الزمالء واألقران هذه العمليةيتولّ قد التغذية الراجعة. و للمعّلمين توّفر الة أداة فعّ  اوهي أيًض 

في  ةزيد من الراحمال تعطي التقييمات غير الرسمية مع األقرانقد الطلبة. كما  نفس ُيَدرِّسون أو  نفَسهاسون المادة ألنهم قد يدرّ 
رس المدافمديرو  ذلك، . ورغمعواقب ةأيّ من أو قلق خوف دون  عن آدائهآراءُه م الُمقيَّ يقّدم حيث ؛ أثناء مناقشات التفكير الذاتي

في األردن لعام  المسح الوطني للمعّلمين بحثوقد  iv.العاموال طَ  للتغذية الراجعة امستمر   امصدرً يكونوا ألن  هم األكثر احتمااًل 
غيره من  بل مدير المدرسة أوقِّ من  سواء   ،مة للمعلمينالمقدّ والتغذية الراجعة لتقييمات غير الرسمية والرسمية اعن  2018

 .أدناهح موّض هَو ، كما الهيئات التعليمية أو األفراد
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ال َطو  لرسميةاة بتلك تلقيهم تقييمات غير رسمية من مديريهم طوال العام الدراسي بوتيرة أعلى مقارن المعلمينأظهرت تقارير 
 العام الدراسي. 

المدير  في جميع أنواع المدارس بأنّ  العاشرإلى السابع و  السادسإلى األول وف لصفلمعّلمين  10من كل  4أفاد أكثر من وقد 
إلى األول صفوف ٪ من معلمي ال30 نحوأشار الفصل الدراسي، في حين خالل من مرة  غير رسمي أكثرَ بشكٍل  ممهقد قيّ 

فصل ل الخالمن مرة  أكثرَ  رسميةً  تقييماتٍ  واتلقأنهم إلى  مدارس الوزارةو من مدارس األونروا  العاشرإلى السابع و  السادس
كثر من أ حيث أبلغَ ؛ أعلى كانت ةالمدارس الخاّص معلمو التي حصل عليها التقييمات الرسمية نسبة ولكن (. 1 دراسي )الشكلال
حت أن عدد أن تقارير المديرين قد أوض مع، وذلك الفصل الدراسيخالل ة أكثر من مرّ  وا التقييمتلقمعّلمين أنهم  10من كل  4

( أو 25( مقارنة بالمدارس التابعة لألونروا )30توسط )معلمي الصف السابع حتى العاشر في المدارس الخاصة أعلى في الم
س ( مقارنة بمدار 23(، وأن عدد معلمي الصف األول حتى السادس في المدارس الخاصة أعلى في المتوسط )25لوزارة )ل

إلى  هذه النتائج قد تشير إلى أن مديري المدارس الخاصة يتسمون بفاعلية أعلى في عملهم، أو ربما تشير (.20الوزارة )
س المدار مشاركة جهات وأشخاص إضافيين في التقييمات الرسمية للمعلمين في مدارس الوزارة أو األونروا بشكل أكبر مقارنة ب

مية ات الرسعملياتها الخاّصة هو سبب آخر يفسر التكرار المرتفع للتقييمالخاصة. ولعل استقاللية المدارس الخاّصة في تطبيق 
    v.لمعلميها مقارنة بأقرانهم في مدارس الوزارة واألونروا

 .لمدرسة والصفانوع  بَ سَ ، حَ هممديري لِّ بَ من قِّ  ةً رسميّ تلّقيهم تقييماٍت حول ن و المعلمعنه  الذي أبلغَ تكرار ال نسبة :1الشكل 

 

أنهم إلى المدارس  مديري  غالبيةُ ؛ إذ أشار بتكرار التقييمات الرسميةالمعّلميَن المتعّلقة إجابات المدارس مديري إجابات  شابهت
التقييم  تقارير تكراربعض االختالفات في  وقد لوحظت(. 2تين في السنة على األقل )الشكل للمعلمين مرّ  رسميةً  تقييماتٍ  أجروا

مدارس في  السادس حتىاألول للصفوف  نمديري 10 كلمن  6أشار على سبيل المثال، ف؛ يمستوى الصفالحسب بالرسمية 
 األونروا مدارس في  مديرين 10من كل  9مع مقارنًة تين أو أكثر، مرّ للمعّلمين  ةً رسميّ  تقييماتٍ وا أنهم قد أجر إلى األونروا 

التقييم يتعّلق ب فيما ة المدارس الخاّص تقارير الت الواردة في المعدّ . وفي الوقت نفسه، كانت العاشرإلى السابع للصفوف من 

43%
28% 29%

24%

36%
43%

23% 29%
25%

4% 3%6%
4%
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إلى السابع مع الصفوف من واضح مقارنًة أعلى بشكٍل  السادسإلى األول فوف من للّص ة المدارس الخاّص  ي ر يمدلالرسمي 
ة )الشكل بين مستويات الصفوف في مدارس األونروا والمدارس الخاّص  هذا االختالفُ في إجابات المعلمين الحظ لم يُ و . العاشر

يكون السبب ا قد مزيد من الدعم ، ممّ المين الذين يحتاجون إلى المعلّ  بالتقييمات المديرين يستهدفون يعود ذلك إلى أن قد و (. 1
 .هذا التناقضى إلى ظهور أدّ الذي 

بحسب نوع المدرسة  ب  إجراء التقييمات الرسمية للمعّلمين، مرتّ  حولَ  المديرون عنه  معّدل التكرار الذي أبلغَ  :2الشكل 
 vi.فالصّ و 

 

الل خعة كان من الراج الُمستخدم لتزويدهم بالتغذية اأظهرت تقارير المعلمين أّن األسلوب األكثر شيوع   ،على الصعيد الوطني
 .ااألسلوب األقل شيوع  هي نتائج استبانات الطلبة  تالصّفية، بينما كانالمالحظة جلسات 

تخدمة الطريقة المسهي في الغرف الصّفية لتدريس ألساليب االمباشرة المالحظة إلى أّن جلسات في األردن  المعّلمون  أشار
 دسالسا حتىاألول للصفوف من جميع أنواع المدارس معّلمين  10من كل  7أفاد أكثر من و ، لحصولهم على التغذية الراجعة

من  لنتيجةه اهذ تدوقد تأكّ (، 3)الشكل مالحظة الصّفية الجلسات بعد  حصلوا على التغذية الراجعةبأنهم  العاشرحتى السابع و 
 10من كل  7أكثر من و  السادس األول حتىللصفوف  مديرين 10من كل  8 ُقرابةأفاد ؛ إذ المدارسمسح مديري خالل 
يم كجزء من عملية التقيالصّفية  يعتمدون المالحظةفي جميع أنواع المدارس بأنهم  العاشرحتى السابع للصفوف  مديرين

ة انتظام كأدا الصفية ب ةظالمالح جلساتُ  ُتْسَتْخَدمُ حيث ؛ ، كما هو الحال في جميع أنحاء العالماهذا االتجاه متوقعً َوُيَعد  الرسمية. 
؛ اأيًض فية الص ةالمالحظجلسات تقييم األداء المهني للمعلمين من خالل ق وُيطبّ تقييمات المعلمين. إجراء عند إلدارة األداء 

 vii.ً بشكل مباشرالطلبة التدريس وتفاعالت المعلمين مع أساليب مالحظة تجري فيه حيث  ؛راتالمؤشّ  من أهمّ ُيَعد  ألنه 

، وهو على الصعيد الوطني للمعلمينالتغذية الراجعة  في تقديم اشيوعً  الثاني األكثرَ الطلبة األسلوب تحليل نتائج اختبارات َوُيَعد  
إلى األول للصفوف من  في األردن معّلمين 10من كل  7 ُقرابةأفاد ؛ إذ هممديريأكثر من أشار إليه المعّلمون األسلوب الذي 

73% 77%

62%

27% 23%

38%

المداس الخاصة مدارس الوزارة مدارس األونروا

6-1الصفوف من مديرو
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81%
94%
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ة المدراس الخاّص مديرو ا أمّ لتغذية الراجعة ألدائهم. اة هو آليّ الطلبة تحليل نتائج اختبارات  بأنّ  العاشرإلى السابع من و  السادس
 كجزءٍ  لمعّلمينالتغذية الراجعة للتقديم نتائج اختبارات الطلبة إلى استخدام  فقد كانوا األكثر مياًل  السادسإلى األول فوف من للّص 

األول فوف من للّص األونروا ومدراس  مدارس الوزارةفي  مديرين 10من كل  4٪(. ومع ذلك، فقد أبلغ 72من التقييم الرسمي )
ة عن المدارس الخاّص  مديري ٪ من 45و ،األونروامدارس  مديري ٪ من 54و ،مدارس الوزارة مديري ٪ من 22، والسادس إلى

 وذلك ألنّ ؛ اليةقد ال تكون الطريقة األكثر فعّ إال أنها في تقييم المعلمين،  ادورً تؤّدي ة هذه اآلليّ  أنّ  ومع. م هذه األداة استخدامه
قدرة في قد تؤثر العوامل الخارجية األخرى ف؛ المعلمينإلى تقييم بالنسبة  ايً تحدّ تشّكل وموثوقّيتها الطالب  اتصحة درجات اختبار 

صعوبات من ذوي  هأنّ ر من العام أو متأخّ  في وقتٍ في المدرسة الطالب في االختبار، مثل تسجيل  ادً الطالب على األداء جيّ 
من  أقلّ بشكٍل إلى استخدامها المدارس  ي ر يمدميل ي إلى قد تؤدّ هذه القيود فإن ومن َثمَّ،  viii.اأقل حظ   اتخلفي م أو منالتعلّ 

ر متكرّ بشكٍل يمكن للمعلمين استخدام درجات االختبار  للتقييم. غير أنه ةموثوقي أكثرَ و  صحيحةٍ  أساليبَ عن  ، والبحثالمعلمين
 اليومي.  وغير رسمي لتقييم أدائهم

 ونوعالّصف ب بحسب مختلفة، مرتّ  معّدل المعّلمين الذين أفادوا بأنهم حصلوا على التغذية الراجعة من خالل أساليبَ  :3الشكل 
  ix. المدرسة

يتعّلق بحصولهم على التغذية الراجعة  فيماعلى الصعيد الوطني المعلمون  أشار إليهاالتي  االطريقة الثالثة األكثر شيوعً أما 
 العاشر إلىالسابع من و  السادس األول إلىمعّلمين للصفوف من  10من كل  7 ُقرابةقد أفاد و ؛ التقييمات الذاتية لعملهمهي ف

أنهم يستخدمون ب ون ر يوأفاد المد، التقييم الذاتي لعملهمأنهم يحصلون على التغذية الراجعة من خالل بمن جميع أنواع المدارس 
َوُيَعد  المعلمون.  أشار إليهامماثلة لتلك التي  بمعدالتٍ  الراجعة للمعلمينالتغذية لمناقشات لتقديم افي التقييمات الذاتية  اأيًض 

 .ةفي المدارس األردنيّ  اُمطّبقً  اإيجابي   اأسلوبً ُيَعد  فإنه ومن َثمَّ  x،ن المهنييوالتحسللتطّور  ااًل فعّ  اأسلوبً  التقييم الذاتيّ 

الدراسات والمناقشات مع ن على التغذية الراجعة فكانت من خالل يلحصول المعّلم في األردن اشيوعً الطريقة الرابعة األكثر ا أمّ 
 7أكثر من أشار فقد ؛ مدارس الوزارة ها فية منأكثر في مدارس األونروا والمدارس الخاّص ق هذه الطريقة وُتطبَّ أولياء األمور. 

73%

72%

90%

77%

69%

82%

68%

68%

74%

70%

67%

78%

76%

61%

71%

54%

51%

63%

المداس الخاصة

مدارس الوزارة

مدارس األونروا

6-1ن معلّمو الصفوف م

73%

72%

90%

77%

69%

82%

70%

67%

78%

70%

62%

69%

74%

61%

71%

57%

49%

60%

المداس الخاصة

مدارس الوزارة

مدارس األونروا

7-10معلّمو الصفوف من 

استبانات الطلبة

ياء االستبانات أو المناقشات مع أول
األمور

تقييم المعرفة بالمحتوى

التقييم الذاتي للعمل

تحليل نتائج االختبارات

جلسات المالحظة المباشرة
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إلى  العاشر إلىالسابع من و  السادس األول إلىللصفوف من  ةمدارس األونروا والمدارس الخاّص  ن منمعّلمي 10من كل 
في  العاشر إلىالسابع من و  السادس إلىاألول فوف من معّلمين للّص  10من كل  6أكثر من مع مقارنًة استخدام هذه الطريقة، 

. في بعض الحاالت ينممن تقارير المعلّ الستخدام هذه الطريقة أعلى  اًل المدارس معدّ  مديري أوردت تقارير وقد . مدارس الوزارة
إلى المدارس الخاصة في  السادس إلىاألول الصفوف من  مديري من  10كل من  9أكثر من أشار على سبيل المثال، ف

 الصف األول حتى% من معلمي 76مع ، مقارنة ارسمي  المعّلمين كجزء من تقييم  ا النوع من التغذية الراجعةاستخدام هذ
من التواصل بين المعلمين وأولياء  اتكرارً المدارس وأولياء األمور أكثر  مديري التواصل بين  أنّ  هذه النتائجعني وقد ت. السادس
 .المدارس مديري لتقديم التغذية الراجعة ل أكبرُ العالقة األولى مجال  وذلك ألنّ ، األمور

ُتَعد  إنها ف لوطني،على الصعيد ا عامبشكٍل  ةً كون مرتفعتلمعلمين لالمعرفة بالمحتوى تقييم َتْعُقُب التي  التغذية الراجعة أنّ  ومع
ف من معّلمي الصفو ٪ من 60أفاد أكثر من فقد ؛ للحصول على التغذية الراجعةن يالمعلمبين  ااستخدامً قل األالطرائق ن م

كثر أ المدارس ور يمدوكان ، ُمستخدمةفي جميع أنواع المدارس أن هذه الطريقة  العاشر إلىالسابع من و  السادس إلىاألول 
ية سات المستقبلالدراز تركّ ولكن يجب أن أثناء التقييمات الرسمية. في  التغذية الراجعةلتقديم  هااستخدامإلى لإلشارة  احتمااًل 

  .المدارس والمعلمين مديري اإلجابات بين اختالف مع مراعاة  المعرفة بالمحتوى تقييم بل سُ على 

قة لّ بة المتعالتغذية الراجعة هي استبانات الطللتقديم  اأن الطريقة األقل استخدامً  في األردن ينمأظهرت تقارير المعلّ كذلك 
 6ن مأكثر  أشارف ؛لتقديم التغذية الراجعةاستخدام استبانات الطلبة  إشارة إلىمعلمو األونروا األكثر وقد كان . التدريسبأساليب 
ية العاشر في مدارس األونروا إلى حصولهم على التغذ إلىالسابع من السادس و  معّلمين للصفوف من األول إلى 10من كل 

 لعاشرا السابع إلىمن و  السادس إلىاألول معّلمي الصفوف من نصف  ُقرابةالراجعة من خالل مثل هذه االستبانات، مقارنة ب
 المدارسفي  العاشر السابع إلىمن و  السادس األول إلىمعّلمين للصفوف من  10كل من  5، وأكثر من مدارس الوزارةفي 

وقد يفسر ذلك الفرق الملحوظ  xiسنوات، 3تقوم األونروا بتنفيذ مسوحات لتصورات الطلبة على مستوى النظام كل كما ة. الخاّص 
. هذه الطريقة ستخدامالمن المعلمين  مياًل  أقلّ المدارس  ور يكان مدباإلضافة لذلك فقد  .أنواع المدارسعبر  في تقارير المعلمين

فإنه ومن َثمَّ  xii،ز على الطالب في التعليميتركأسلوب العادًة التغذية الراجعة من خالل استبانات الطلبة يعكس الحصول على و 
 2019أيلول في بالمباحث ة الخاّص الجديدة معايير التدريس تقديم بعد و متكرر. بشكٍل استخدام هذه الطريقة من الضروري 

ون وسيك، مهنيالهم م في مسار للتقد   ةٍ كأدا  التغذية الراجعة ا النوع منسُيطلب من المعلمين استخدام هذ مدارس الوزارةلمعلمي 
 .المعاييرتقديم استخدام هذه الطريقة بعد بل من المهم االطالع على سُ 

 

 للمشاركة في تقييمات المعلمين. األكثر احتمال  باستثاء مديري المدارس، كان فريق إدارة المدرسة 

لمشاركة في عملية تقييم المعلمين، ل احتمااًل كثر األأعضاء الفريق اإلداري في المدرسة هم  المدارس أنّ  مديري كشفت تقارير 
وكانت  xiii(.6و 5و 4)األشكال اآلخرين المعلمين و  صينالمتخّص هين مثل المشرفين والموجّ من خارج المدرسة أفراد مع مقارنًة 

مشاركة ب فيما يتعلق من أقرانهم في المدارس الخاصة مدارس الوزارة والمدارس التابعة لألونروا أكثر احتمااًل مديري مشاركة 
إقرار المعلمين بالحصول قلة تفسير في البيانات  هم هذهاوربما قد تسأعضاء الفريق اإلداري في تقييم المعلمين في مدارسهم. 

(، إال أن التحليل 1في مدارس الوزارة واألونروا مقارنة بمعلمي المدارس الخاصة )الشكل  من قبل مديريهمم رسمي تقيي على
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 هميتقييمات رسمية من قبل مدير بعدم تلقي أفادوا معلمو الوزارة واألونروا الذين  ، حيث لم يكناإلضافي لم يؤكد هذه الفرضية
أقرانهم الذين أشاروا بالحصول على ب ، مقارنةتقييمات من قبل جهات أخرى أكثر احتمااًل لإلشارة إلى أنهم يحصلون على 

 المشاركة في تقييم المعلمينالمختلفة فهم أدوار الجهات لحاجة التسلط هذه النتائج الضوء إلى . تقييمات من قبل مديريهم
 المعلمين. في نظام تقييم همأدوار والتفاعل بين 

نوع بحسب  جعةالتغذية الراستخدمة لتقديم المُ الطرائق لمعلمين عبر ااألخرى في تقييمات ة األطراف المعنيّ تباينت مشاركة وقد 
 ياًل مأكثر ي دار اإلالكادر يشاركون في على سبيل المثال، كان المعلمون اآلخرون في المدرسة الذين ال ف. والصفالمدرسة 

 (. 4)الشكل الطلبة واألفراد الخارجيين بعد تحليل نتائج اختبارات  صينالمتخّص الموّجهين من  الراجعةلتقديم التغذية 

 

ة تقييم عمليّ في مختلفة في استخدام درجات اختبار الطالب ال ةاألطراف المعنيّ مشاركة حول  مديري المدارستقارير : 4الشكل 
 .ةمّ هَ والمَ  والصفنوع المدرسة  حسبمرتبة بم، المعلّ 

 
 

ة الخاّص ة استبانات الطلبواألفراد الخارجيين اآلخرين مين من المعلّ  أكثرَ  صون الموّجهون المتخّص استخدم وفي الوقت نفسه، 
نتائج إلى أن شير هذه التُ و (. 6و 5للمعلمين )الشكالن  التغذية الراجعةلتقديم مع أولياء األمور التدريس والمناقشات بأساليب 

أنواع جميع ين ب أكبرَ  االمدرسة دورً في  ي دار اإل الكادرأعضاء يؤّدي حيث ؛ الهيئاتبين مختلف ع تتوزّ في عملية التقييم  المهامّ 
ت ة هيئاعدّ ن ماها المعلمون التي يتلقّ  التغذية الراجعةما إذا كانت  ةالمستقبليأن تدرس األبحاث سيكون من المفيد و . المدارس

 .مر المعلّ طط تطوّ لضمان االتساق في خُ  ُمّتسقة
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ّلم، قييم المعتة المختلفة في استخدام استبانات الطلبة في عمليّ  ةاألطراف المعنيّ مشاركة  حولَ  تقارير مديري المدارس :5الشكل 
 ة.مّ هَ والمَ  والصفمرتبة بحسب نوع المدرسة 

 
م، يم المعلّ ة تقيمشاركة الهيئات المختلفة في استخدام مناقشات أولياء األمور في عمليّ  حولَ  تقارير مديري المدارس :6الشكل 

 .ةمّ هَ والمَ  والصفمرتبة بحسب نوع المدرسة 

 
 المهني؟المعلمين مسار في والتقييمات  ما تأثير التغذية الراجعة

أفاد أكثر من فقد ؛ للتغذية الراجعة ر إيجابي نتيجةً تغيّ  شهد أكبرَ الجانب الذي  ت"ثقة المعّلم" كان أنّ عن ين مكشفت تقارير المعلّ 
األونروا، وأكثر من ومدارس  مدارس الوزارةفي  العاشر إلىالسابع من و  السادس إلىاألول فوف من معّلمين للّص  10من كل  6
بتأثر مستوى ثقتهم ة الخاّص في المدارس  العاشر إلىالسابع من و  السادس إلىاألول فوف من معّلمين للّص  10كل من  7
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مواقف المعلم في قوي تأثير  لهذه النتائج يكون من المتوقع أن و التغذية الراجعة. حصولهم على كبير بعد بشكٍل  اإيجابً بأنفسهم 
 xiv.الذاتيةوالكفاءة 

 .والصفحسب نوع المدرسة مرتبة بالتغذية الراجعة، الحصول على لثقة بعد مستوى ا ين حولمالمعلّ  تقارير :7الشكل 

 

ذ ؛ إاأيًض  ايً إيجابالغرف الصّفية كان ممارساتهم في التدريس وإدارة في تأثير التغذية الراجعة  أنّ إلى المعلمين  أشارت آراءو 
 معلميمن ٪ 61األونروا ومدارس في ٪ 54و ةالخاّص المدارس في  األول إلى السادسالصفوف من ٪ من معلمي 71 أشار

 ٪ من معلمي64أفاد لتغذية الراجعة. وبالمثل، ل نتيجةً  جاء التدريسيةر إيجابي كبير في ممارساتهم حدوث تغيّ إلى أّن الوزارة 
 رٍ حدوث تغيّ ب مدارس الوزارةفي ٪ 55األونروا ومدارس في ٪ 58و ةالخاصالمدارس في  العاشر السابع إلىالصفوف من 
علمي م٪ من 50 رابةقُ أفاد  الغرفة الصّفيةإدارة ة بالخاّص لتغذية الراجعة نتيجة لمباشر الر تغيّ العن  وائلعندما سُ و إيجابي كبير. 

 رٍ تغيّ اث إحدت إلى أدّ  التغذية الراجعة أنّ بفي جميع أنواع المدارس  العاشر إلىالسابع من و  السادس األول إلىفوف من الّص 
 .كبير إيجابيٍ 

فقد ؛ ةإيجابيج النتائلم تكن الحصول على التغذية الراجعة م الوظيفي بعد رات في فرص التقدّ التغيّ اآلراء المرتبطة ب يخّص  وفيما
األونروا ٪ من معلمي مدارس 27و ةالخاصمعّلمي المدارس ٪ من 35و مدارس الوزارةمعّلمين في  10 كل من بين 4أفاد 

و ممعلأفاد وقد  مهم الوظيفي.تقدّ فرص في  اكبيرً  اإيجابي   ارً قد أحدثت تغيّ  التغذية الراجعة أنّ ب السادس إلىاألول للصفوف من 
حيث ؛ ارستقارير مديري المدهذه النتائج من خالل  تدتأكّ كما (. 8اتجاهات مماثلة )الشكل ب العاشر السابع إلى وف منفالّص 
ن مللصفوف ة المدارس الخاّص مديري ٪ من 43األونروا ومدراس مديري ٪ من 62و مدارس الوزارة مديري ٪ من 50 ُقرابةأفاد 

ات ة ذات اتجاهبعد إجراء التقييمات لم تحدث. وقد لوحظت نتائج مماثللم يتأثر للمعلم م الوظيفي تقدّ ال أنّ ب السادس إلىاألول 
ذا هو هلم يكن و (. 9)الشكل  العاشر إلىالسابع للصفوف من  ومدارس األونروا مدارس الوزارةتقارير مديري في  أعلى قلياًل 

م التقدّ  بأنّ  العاشر إلى السابعالصفوف من  مديري ٪ فقط من 19أفاد حيث الخاصة؛ إلى مديري المدارس الحال بالنسبة 
 .في معظم األوقات أنه يحدث٪ 37أفاد و ، اأبدً يتبع التقييمات الوظيفي ال 

71% 65% 65%

18%
21% 21%

8% 8% 9%

3%
6% 5%

المدارس الخاصة مدارس الوزارة مدارس األنروا

مو الصفوف من 
ّ
10-7معل

ال يوجد تغيّر إيجابي

تغيّر بسيط

تغيّر متوسط

تغيّر كبير

75% 68% 68%

14% 21% 18%

7% 6% 10%
4% 5% 4%

المدارس الخاصة مدارس الوزارة مدارس األنروا

مو الصفوف 
ّ
6-1من معل
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 .والصفمستوى التغيّر في التقّدم المهني نتيجًة للتغذية الراجعة، مرتبة بحسب نوع المدرسة  حول تقارير المعّلمين :8الشكل 

 

 .تقارير مديري المدارس حول تقدم المعلمين المهني بناء على نتائج التقييمات، مرتبة بحسب نوع المدرسة والصف :9الشكل 

 

األول معّلمين للصفوف  3من كل  1فقد أفاد ؛ فقد كان رواتب المعّلمين ومكافآتهم يإيجابر تغيّ  الذي تعّرض ألقلّ  ا المجالأمّ 
في  إيجابيٍ  ت بشكٍل كبير إلى إحداث تغّيرٍ التغذية الراجعة أدّ  أنّ بة في المدارس الخاّص  العاشر حتىالسابع و  السادس حتى

 العاشر السابع إلىمن و  السادس إلىاألول من معّلمين للصفوف  10من كل  2أكثر من معمقارنًة رواتبهم ومكافآتهم المالية، 
، بينما كانت مماثاًل  ااتجاهً  ومدارس األونروا مدارس الوزارةتقارير مديري أظهرت قد ومدارس األونروا. و  مدارس الوزارةفي 

من و  السادس إلىاألول الصفوف من  مديري فقد أفادت األغلبية العظمى من ؛ المدارس الخاصة مختلفة قلياًل  مديري إجابات 
٪ 39راتب المعّلم، ولكن في  إحداث تغّيرٍ إلى  اأبدً  التقييمات لم تؤدِّ  أنّ بومدارس األونروا  الوزارةمدارس في  العاشر السابع إلى

بعض التغييرات. وكانت هذه النتائج أشاروا إلى ظهور  العاشر إلىالسابع من و  السادس األول إلىالصفوف من  مديري من 

8%

37%

17%

36%

27%

27%

19%

55%
73%

المدارس الخاصة مدارس الوزارة مدارس األونروا

7-10مديرو الصفوف من 

أبدا  

أحيانا  

معظم الوقت

دائما  

35% 40%
27%

30%
30%

33%

16%
17%

21%

19% 13% 19%

المدارس الخاصة مدارس الوزارة مدارس األنروا

مو الصفوف من 
ّ
1-6معل

39% 35% 31%

32%
31%

30%

16%
18%

19%

13% 16% 20%

المدارس الخاصة مدارس الوزارة مدارس األنروا

مو الصفوف من 
ّ
7-10معل

ال يوجد تغيّر إيجابي

تغيّر بسيط

تغيّر متوسط

تغيّر كبير

13% 16%

40% 32%

38%

43% 49%
62%

المدارس الخاصة مدارس الوزارة مدارس األونروا

1-6مديرو الصفوف من 
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ى مدير المدرسة مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة حيث يتولّ  ؛الخاصة ُتدار بشكٍل مستقلّ المدارس إلى أّن  امتوقعة نظرً 
  xv.زيادة رواتب المعّلمين نتيجًة للتقييمات اإليجابيةبتخصيص موارد المدرسة ويتمتع بمرونة في 

ونوع  ، مرتبة بحسب مستوى الصففي المكافآت المالية أو الرواتب للمعّلمينحول التغيّر  مديري المدارستقارير  : 10الشكل 
 المدرسة.

 

 والتوصيات للدراسات المقبلة المزيد من األسئلة

 ؟ُمّتسقة   جهاتة من عدّ والتقييمات التي يتلقاها المعلم هل التغذية الراجعة  .1

درسة الم مديري فيهم أعضاء مجتمع المدرسة والمشرفين و  نقّدموا التغذية الراجعة للمعّلمين، بمة أفراد عدّ  أنّ  المسحأظهر 
ة التي المختلف بين األطراف ُمّتسقةما إذا كانت التغذية الراجعة التي حصل عليها المعّلمون  اولكن لم يكن واضحً  والطلبة.

لراجعة لتغذية اد محتوى اكانت أنظمة التغذية الراجعة والتقييم توحّ من الضروري للدراسات المقبلة البحث فيما إذا متها. قدّ 
 .المقدم للمعلمين، لضمان توفير توجيهات متناسقة وخطط تطويرية واضحة

 ؟اللمعّلمين منهجي   التغذية الراجعةمدى كان األسلوب الُمستخدم لتقديم  إلى أيّ  .2

 تية:ألسئلة اآلا نطرح ا، ولذا فإننامفيدً  االُمستخدمة لتقديم التغذية الراجعة أمرً ساق األساليب دراسة مستوى منهجية واتّ ُتَعد  
 ائمِّ قو  ملء تعليمات أو على القائمين على هذه الجلسات استكمال أيّ يجب مالحظة الصّفية، هل الإلى جلسات بالنسبة 

لحصول على يجب أن ُتطرح على أولياء األمور ل ةدأسئلة محدّ ثمة مع أولياء األمور، هل إلى المناقشات بالنسبة ق؟ تحق  
 تطبيق مثل هل سيكون وبشكل عام، أسئلة عامة للمناقشة؟  َسُتْطَرحُ أو هل ؟ مرة التغذية الراجعة حول أداء المعلم في كلّ 

 ؟مجموعة مختلفة من المدارس في د من تقييم المعّلمين بشكٍل عادل للتأك   اهذه األنظمة مفيدً 
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 المتعلقة بسياسات التعليمالتوصيات 

  ييمية نظام التقاعلواضحة للجهات المختلفة المشاركة في تقييم المعلمين لزيادة فأدوار ومسؤوليات  تحديديجب. 
  في مختلف المدارسللمعّلمين عادل  تقييمٍ د من الحصول على للتأكّ تنفيذ تقييمات المعلمين المنهجية يجب. 
 افةك وتقييمهم من قبل الجهاتتقدم للمعلمين التي المختلفة  التغذية الراجعةالتحقق من فيها يجري أنظمة  وضع ،

 .ُمّتسقة راجعةً  تغذيةً مون بحيث يتلقى المعلّ 
  المعلمين.بتقييم أنظمة واضحة تربط التقدم الوظيفي المعلمين يجب أن تتضمن سياسات 

 
 

رة التربية مسح  شامل ُممثل على المستوى الوطني، ُأْجرَِّي من خالل شراكة بين وزا 2018المسح الوطني للمعّلمين للعام 
ة دية التابعمية الكنوالشؤون العالوالتعليم األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بتمويل من وزارة التنمية الدولية 

مة اّص بمنظتناسب مع االستبيان الدولي للتعليم والتعّلم الختمواءمة تصميم المسح وأدواته ل. وقد جرت للحكومة الكندية
ْسُتعيَر اكما  .نالتعاون االقتصادي والتنمية، مّما أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة في هذا االستبيا

َمت بقّية األسئلة  يرهم من من قبل فريق من المؤسسة وغ لتناسب السياق األردنيُقرابُة نصف أسئلة االستبيان َوُصمِّّ
  xvi.األطراف المعنية

 
حّديات التعليمية وخبراتهم وتدريبهم وتوّجهاتهم والممارسات التربوية والت معلمي األردنالمسح عن خلفيات  بحثوقد 

جابة إلية. ولالمدرسية وبيئة الغرف الصفّ  البيئةبحث المسح والخبرات التي تخدم الطلبة الالجئيَن في سياقات مختلفة، كما 
َح   عن أسئلة البحث، من  مهمديريباإلضافة إلى (، 10إلى  1معّلًما في المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722ُمسِّ

غيل ثة وتشمدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغا 361
 -لتعليم للموّحد االالجئين الفلسطينيين )األونروا(. أّما العينة فقد جرى اختياُرها بشكٍل خاّص ليتناسب مع التصنيف الدولي 

س ين: مدار إلتاحة الفرصة للمقارنة مع االستبيان الدولي. وُنّفذ المسُح من خالل تقسيم المدارس إلى مجموعت 2المستوى 
الصفوف من السابع إلى العاشر  ومدراس تخدم (،1المستوى  -ادس )التصنيف الدولي تخدم الصفوف من األول إلى الس

فة، بما في المختل مين العاملين في بيئات الالجئينَ (. وسمحت العينة أيًضا بمسح المعل2لمستوى ا -)التصنيف الدولي 
ي ن السوريين فالسوريين والمدارس الدامجة لالجئيالسوريين والمدارس التي تقّدم فترة ثانية للطلبة  ذلك مخيمات الالجئينَ 

 الفلسطينيين. روا التي تخدم أطفال الالجئينَ المجتمعات المضيفة ومدارس األون
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