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و الملخص
ّ
 ُمعد

 
 مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية –سارة العطاري 

 
 رانيا للتعليم والتنميةمؤسسة الملكة  –غالية غاوي 

 
 
 

 الشكر والتقدير

لجهودّفيّاّولمساهمتهامُّمعد وّالملخصّبجزيلّالشكرّوالتقديرّلمدارسّالمملكةّالتيّساهمتّبإنجاحّهذهّالدراسةّيتقد ّ

ّاللتين بجزيلّالشكرّلوزارةّالتربيةّوالتعليمّووكالةّاألممّالمتحدةّإلغاثةّوتشغيلّالالجئينّالفلسطينيينّالبحثية،ّكماّيتقدمون

ّعملواّباجتهادّلجمعّبياناتّالدراسة.ّالذيّمهمةّالباحثينّفيّجمعّالبيانات،ّولفريقّإبسوسّيس رتا

قبيالتّالالدكتورةّنجوىّّالّسيماالتربيةّوالتعليم،ّتوجيهّجزيلّالشكرّإلىّلجنةّالدراسةّمنّوزارةّّالملخصيودُّمعد وّكماّ

الدكتورةّخولىّحطابّتورةّغادةّالعكولّوكوالدكتورّيوسفّأبوّالشعرّوالدكتورّياسرّالعمريّوالدكتورّياسرّالعتومّوالد

تمحورتّحولّمعنىّبياناتّّمناقشاتّعديدةبالذينّأثرواّنتائجّالدراسةّالدكتورّأحمدّالقواسمةّوالسيدّحفصّملوح،ّوّ

ّ.ّّعلىّنظامّالتعليمّفيّاألردنّهاالمسحّوتأثير

أنّتستخدمّلمؤسسةّالملكةّرانياّّتسمحّتيأنّيشكرواّمنظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنميةّالّالملخصُمعد وّّوالّيغفل

الستخدامّأسئلةّ،ّباإلضافةّاألردنمماثلّلمعلميّمسحّجراءّإل(TALIS) مّالمسحّالدوليّللتعليمّوالتعل ّوتصميمّّمنهجية

ّمتأكدّمنّمواءمتهللّوالمعاينةّةمنهجيالتصميمّالمسحّوّأشرفّعلى،ّالذيّلسيدّجانّدوميهويخص ونّبالشكرّاّ.البحث

ّ.ترجيحّالبياناتّوأعد ّلدراسةّاّةعينقامّبسحبّالذيّّهيواردّغوهّجونّالسيدّ،ّباإلضافةّإلىTALISّلمسحّالدوليل

ّالّسي ماينّساهمواّبإنجاحّالدراسة،ّوالسابقمنّأعضاءّمؤسسةّالملكةّرانياّللتعليمّوالتنميةّالحاليينّّكثيًراوجديرّبالذكرّأنّ

دعمتّإدارةّالمسحّوتصميمهّبشكلّالتيّّبيلفينينبرتّبالمرّالذيّأشرفّعلىّالجهودّالبحثيةّودعمها،ّوهيليناّوالدكتورّر

الوكالةّالبريطانيةّبياناتّالمسح.ّوأخيًرا،ّالّيفوتناّشكرّمموليّالمسحّكبير،ّوفرحّأبوّسيفّالتيّدعمتّالمؤسسةّفيّجمعّ

ّالتابعّللحكومةّالكندية.ّالشؤونّالعالميةّالكنديةقسمّوّ،للتنميةّالدولية

 

 إخالء المسؤولية

مؤسسةّالملكةّّاآلراءّالواردةّفيّهذاّالملخصّتعبرّعنُّمعد يهّفقط،ّوالّتمثلّوزارةّالتربيةّوالتعليمّأوّمموليّالمشروعّأو

رانياّللتعليمّوالتنميةّأوّالمؤسساتّالتابعةّلها.ّقدّيتضمنّهذاّالملخصّوجهاتّنظرّحولّالسياساتّأوّتوصياتّتخصّ

 السياسات،ّولكنّالّتتخذّالمؤسسةّأيّمواقفّسياسية.

 
حاستشهاد   مقتر

  
Al-Atari, S., Ghawi, G. (2022).  Exploring Jordan’s schools: Findings from Jordan’s 2018 National 

Teacher Survey. Queen Rania Foundation: Amman. 
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 الملخص التنفيذي

 
 
ي األردن لعام يسل

ن
ن ف ي للمعلمي 

ي المدارس بشأن  ٢٠١٨ط هذا الملخص الضوء عىل بعض النتائج الرئيسية من المسح الوطنن
ن
ف

مي  و . مديري المدارساألردن، بناًء عىل تقارير 
ّ
  قد

ً
ي أو مصنفة

 الجتماعي والنوع االمدرسة حسب نوع  النتائج إما عىل المستوى الوطنن

 ها مدير ل
 
 بالنتائج الرئيسية للتحليل.  . فيما يىلي بيان

ية  الموارد البشر

ن مدارس األونروا من حيث عدد  تفّوق لمرحلة األول حنى السادس مديري المدارستقارير كشفت  .1 ن الموظفي  ي حي 
ن
، ف

ي المدارس الخاصة  تفّوقت
ن
 . مرحلة السابع حنى العاش  ف

ي مرحلة  المدارس الخاصة تسجيلكشفت تقارير مديري المدارس الخاصة  .2
ن
عدد لأعىل متوسط  السابع حنى العاش  ف

 اإلجمالي )
ن  (. 31)متوسط دنن ألت األونروا (، بينما سّج 55الموظفي 

ي  المعلمي    متوسط عدد كان  .3
ن
ي مرحلة  خاصةوالمدارس الوزارة المدارس ف

ن
(  23و  20) األول حنى السادسف عىل التوالي

(.  30و  25) مرحلة السابع حنى العاش  من أقل    وهو أمر عىل التوالي
ّ
 األول إل الثالث الصفوف من  متوقع ألن

ً
ا م عادة

ي الصفوف
ّ
 تعتمد عىل مرن 

 
 ب الصفوف ، بينما تتطل

 
ا لكل  ا من الرابع فصاعد  . مبحثمعلم 

  مع .4
ّ
ن  أن ي نسبة المعلمي 

ن
 مدارس المدارس األونروا أعىل من ف

ّ
 وزارة والمدارس الخاصة، إل

ّ
إل الطلبة سبة نمتوسط   أن

ي مدارس األونروا )
ن
ن ف ي  (15:1( والمدارس الخاصة )17:1وزارة )مدارس المن ( كان أعىل بكثي  28:1المعلمي 

ن
مرحلة ف

 . السابع حنى العاش  

ر جودة التعليم  .5
ّ
ي إل تأث

ن عىل المستوى الوطنن ن الدراسيتي ْ
ْ
ي كلتا المرحلتي 

قص بنأشار أكير من نصف مديري المدارس فن

ن  ن المؤهلي  "أو  "إل حد ما"المعلمي   . "إل حد كبي 

 الموارد المادية

 . الموارد المادية لدى مدارس الوزارة أقل من مدارس األونروا والمدارس الخاصة بدت .6

 الذين ذكروا المدارس األونروا  يمدير نسبة  تكان .7
ً
ي مواد المكتبة باعتباره مشكلة

من  أقلتؤثر عىل جودة التعليم  نقص فن

ي مرحلة  ٪ من مديري مدارس األونروا 83حيث أفاد نظرائهم؛ 
ر فن

ّ
 نقص مواد المكتبة لم يؤث

ّ
األول حنى السادس بأن

 
 
ر "إل حد بسيط" عىل جودة ا"إطالق

ّ
 مع " أو أث

ً
٪ من مديري 69٪ من مديري مدارس الوزارة و 34التعليم، مقارنة

 . المدارس الخاصة

نت االتصال بكان  .8 ا  جميع المدارس لدى ا متوفر  اإلنيى ي أفاد ك مدارس األونروا بمختلف أنواعها، ال سّيما  تقريب 
 ل مديري  ها النى

ي كلبتوافر االتصال ب
نت فن ن  تا اإلنيى ن الدراسيتي ْ

ْ
 . المرحلتي 

ي ا .9
نتشبكة فر ا، كان تو ذاتهلوقت وفن ي جميع أنواع المدارس )واي فاي( الالسلكية اإلنيى

ا فن ديري ، لكّن نسبة مأقل شيوع 

نتشبكة  بوجود الذين أفادوا المدارس الخاصة  ي مدارسهم السلكية إنيى
كانت أعىل من ٪(  80)أكير من  )واي فاي( فن

 ٪(. 20األونروا )أقل من و ٪( 25وزارة )المديري مدارس 

ر   .10
ّ
ي مدارس مرحلة األول حنى السادس كانت أكير تأث

 جودة التعليم فن
ّ
ت بالمشكالت ذا ا كشفت تقارير مديري المدارس أن

. من الصلة بالتكنولوجيا   مدارس مرحلة السابع حنى العاش 

 

 يةبالطل البنية 

 

ي يوجد فيها طلبةالمدارس الخاصة نسبة كانت  .11
وزارة أعىل من مدارس العن لغة التدريس األم تختلف لغتهم  النى

 األونروا. و 

 المدارس كشفت تقارير مديري  .12
ّ
ي يوجد فيها طلبةوزارة واألونروا المدارس نسبة  أن

  أش من  النى
 
معوزين اقتصاديا

 
 
 . المدارس الخاصةأعىل من   1واجتماعيا

 أظهرت تقارير مديري المدارس  .13
ّ
 ضّمت مدارس األونروا  أن

ً
 ضّمت، بينما 2ذوي االحتياجات الخاصة الطلبةمن  أعىل نسبة

 المدارس الخاصة أدنن نسبة. 

                                                
 المقومات األساسية للحياة كالمسكن المناسب أو التغذية أو الرعاية الصحية.تشير إلى األسر التي تفتقر إلى  1
مصطلح إلى الطلبة الذين تم تشخيص حالتهم تشخيصاً رسمياً بوجود احتياجات تعليمية خاصة لديهم نتيجة ألنهم يعانون من إعاقة عقلية اليشير  2

صة، وغالباً ما يتم توفير مصادر عامة أو خاصة إضافية لهم )كالموظفين أو المواد أو بدنية أو اضطرابات نفسية/وجدانية أو ظروف اجتماعية خا
 .أو الموارد المالية( من أجل دعم عملية تعليمهم
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ي األردن لعام 
 
ي للمعلمي   ف

ي األردن: نتائج من المسح الوطن 
 
 ٢٠١٨استكشاف المدارس ف

 

I. مة
ّ
 مقد

 
ّ
ي المدارس الفرصة والموارد  الطلبةمنح  ضمان إن

ن
التفّوق دون  الطلبةيستطيع لن و . أمر  بالغ األهمية التفّوقللنجاح و الالزمة ف

ن حصولهم عىل  ن مؤهلي   معلمي 
 
ل مورد

 
شك  الكادر التدريسي ي 

ّ
 إن

ْ
، إذ ن ني 

 
ي المدرسة؛  ا مهم   ا تعليمي   ا ومتمك

ن
ر من المهم أن و ف

ّ
عدد يتوف

ن  ينكاٍف من المعلمي  ن ّ     3(. OECD, 2020) الطلبةلتلبية احتياجات  المتمي 
ّ
ا توافر  كما أن

 
وري أيض نامج  فقد ، الموارد ضن أظهر الي 

ان وجود والتنمية االقتصادي منظمة التعاون التابع لالدولي لتقييم الطلبة  ن درجات القراءة ونقص المواد التعليمية، حيث  اقيى بي 

ن نقص ال   4درجات. ال بانخفاضموارد يقيى

 ، من المهم فهم السياق المحىلي وما إذا كانت المدارس مجّه وبالتالي 
ً
 ودعم  طلبتها لتدريس  زة

 
ة، تهدف هذه الورق، حيث هممتعل

ي تحمل 
ي مدارس ال"استكشاف عنوان والنى

 
ي لمدارس فهٍم أعمق لإل تقديم  ،األردن"ف

ن
: األردن من ف الموارد  ثالثة أبعاد وهي

ية   . والبنية الطالبية ،والموارد المادية ،البش 
ّ
ي النتائج حول المدارس وتجدر اإلشارة إل أن

ن
مديري مدارس  إل تقارير  تستند  األردنف

بية والتعليم األردنية  )األونروا(. وكالة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل مدارس والمدارس الخاصة و  )الوزارة( وزارة اليى

 

II. ية  الموارد البشر

ي حي   تفّوقت 
 

، ف كشفت تقارير مديري المدارس لمرحلة األول حنر السادس تفّوق مدارس األونروا من حيث عدد الموظفي  
.  المدارس ي مرحلة السابع حنر العاشر

 
 الخاصة ف

 اإلجمالي )متوسط أعىل األونروا مدارس سّجلت 
ن ن 43لعدد الموظفي  ي مدارس جميع أنواع ال( بي 

 بينما السادس، حنى األول  مرحلةفن

 (36)متوسط أدنن وزارة سّجلت مدارس ال
 
 اإلجمالي متوسط بلغ  ومن جهة أخرى،  5. المدارس يمدير  لتقارير  ا ، وفق

ن عدد الموظفي 

ي 
ي مرحلة  المدارس الخاصةفن

ا،  55السابع حنى العاش  فن
 
ن موظف ي حي 

 اإلجمالي متوسط بلغ  فن
ن ي عدد الموظفي 

ي  األونروا مدارس فن
فن

ا )الجدول  31السابع حنى العاش  مرحلة 
 
ل أن  وليس من المستغرب(. 1موظف

ّ
ى ن النسبة و المعلميمث ن الكي  ي  من الموظفي 

جميع فن

ن أنواع المدارس  ن الدراسيتي ْ
ْ
ي كلتا المرحلتي 

ي مدارس األونروا، حيث ال سّيما (؛ 1)الشكل  فن
لفن

ّ
ي 60المعلمون  مث

مرحلة ٪ من موظفن

ي 81و األول حنى السادس 
ي ضوء نتائج متوقعة وهي . مرحلة السابع حنى العاش  ٪ من موظفن

ي أظهرت مديري المدارس تقارير فن
النى

 
ّ
ي  أن

 (. 1المدارس الخاصة )الجدول و وزارة مدارس المن أعىل مدارس األونروا متوسط عدد الطلبة فن

 
ّ
ن  ومع أن ي نسبة المعلمي 

 إوزارة والمدارس الخاصة، أعىل من مدارس ال كانت  مدارس األونروا فن
ّ
 متوسط نسبة الطلبة إ ل

ّ
ل أن

ي مدارس األونروا 
ن فن بية والتعليم والمدارس الخاصة. عىل سبيل المثال، وزامن مدارس الكان أعىل بكثي    المعلمي  نسبة ت بلغرة اليى

ن  الطلبة ي إل المعلمي 
ي مدارس األونروا  28:1 مرحلة السابع حنى العاش  فن

 فن
ً
ي مدارس ال 17:1 مع ، مقارنة

ي  15:1و وزارة فن
المدارس  فن

 . الخاصة

  ي المدارسكشفت تقارير مدير و 
ّ
ا أن

 
ي المتوسط  امتلكتوزارة المدارس  أيض

ي الدعم ن معدد ونسبة أعىل فن
ي موظفن البيداغوج 

ي مرحلة األول حنى السادس )سبعة 
ي وثمانية فن

 مرحلة السابع حنى العاش  فن
ً
ينما ، بمدارس األونروا والمدارس الخاصةمع  (، مقارنة

ي مرحلة  مدارس األونروا  امتلكت
ي الدعم السابع حنى العاش  فن

ي أقل عدد من موظفن  . فقط واحد بمتوسط موظف ؛ البيداغوج 

 عىل 
ً
 كشفت تقارير مديري المدارس ذلك،  عالوة

ّ
تمدارس األونروا أن

 
ي كل ا أخي    حل

ن جميع أنواع المدارس فن ن ا تبي  المرحلتي ْ

ن من حيث  ن متوسط الدراسيتي ْ ن اإلداريي   مع  (1) بالمدرسةعدد الموظفي 
ّ
ي   من متوسط عدد الطلبة فيها أعىل أن

ها فن ا تكلغي 

، ن ن الدراسيتي ْ
ْ
ي و  المرحلتي 

ن متوسط الفرق فن ن اإلداريي  ي مدارس ال عدد الموظفي 
   وزارة والمدارس الخاصةفن

ً
 وعليه، ربما . كان ضئيل

ي المدارس
ن فن ن اإلداريي  وري زيادة عدد الموظفي  ن كشفت   حيث،  يكون من الضن ٪ من وقت 20 عن تخصيص تقارير المعلمي 

  6(. Queen Rania Foundation & Ministry of Education, 2021اإلدارية )ألداء المهام  ا الحصة تقريب  

                                                
3, PISA, OECD Publishing, Paris, PISA 2018 Results (Volume V): Effective Policies, Successful SchoolsOECD (2020),   

https://doi.org/10.1787/ca768d40-en 
4.Ibid  
ي ايشمل عدد  5

، وموظفن ن  اإلجمالي المعلمي 
ن ي لدعم ا لموظفي  ن بالمدرسة، البيداغوج  ن اإلداريي  ، الهيئة اإلدارية بالمدرسةو ، والموظفي 

 . اآلخرون نو الموظفو 
6Jordan National Teacher  –Queen Rania Foundation & Ministry of Education (2021). Data exploration tool  

/ENhttps://qrfsurveys.shinyapps.io/NTS_teachers_Survey 2018: Teacher Data. Accessed on:  

https://doi.org/10.1787/ca768d40-en
https://qrfsurveys.shinyapps.io/NTS_teachers_EN/
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ن والطلبة، حسب نوع المدرسة والمرحلة الدراسية1الجدول   : متوسط عدد الموظفي 

 السابع حنى العاش  مرحلة  األول حنى السادسمرحلة  

 الخاصة األونروا الوزارة الخاصة األونروا الوزارة 
 30 25 25 23 26 20 المعلمون

 7 1 8 5 5 7 البيداغوجيالدعم  وموظف
 5 1 4 3 1 3 بالمدرسة وناإلداري ونالموظف

 5 3 5 4 7 3 الهيئة اإلدارية بالمدرسة
 7 1 2 4 3 2 ون اآلخرونالموظف

 55 31 45 39 43 36 عدد الموظفين اإلجمالي

 449 701 429 352 753 381 عدد الطلبة اإلجمالي

 15:1 28:1 17:1 15:1 29:1 19:1 الطلبة إلى المعلمينمتوسط نسبة 

 

 المئوية لنسب المتوسط : 1الشكل 
 
ن وفق ي كل نوع من المدارس، حسب المرحلة الدراسية ا لموظفي 

 لتقارير مديري المدارس فن

 

 

 

 

ي كل أشار 
 

ي  الدراسيتي ْ  ا المرحلتي ْ  تأكتر من نصف مديري المدارس ف
ر جودة التعليم عىل المستوى الوطن 

ّ
نقص بإىل تأث

 7". إىل حد كبت  "أو    "إىل حد ما   المعلمي   المؤهلي   

ي  جميع أنواع المدارس من مديري المدارس أشار معظم 
ن ا تكلفن ن الدراسيتي ْ

ْ
ي مرحلة  ، باستثناء المدارس الخاصةالمرحلتي 

األول إل فن

ر جودة  السادس،
ّ
ن )الشكل  عدد  نقصالتعليم بإل تأث ن المؤهلي  حنى األول  وف منمؤهالت معلمي الصف، لكّن مراجعة (2المعلمي 

ي السادس 
ن فرق واضح وجود  عدم عن تكشف  المدارس الخاصة فن ي ومؤهالت مؤهالتهم بي 

وزارة الاألونروا و مدارس نظرائهم فن

 نسبة  (. 3)الشكل 
ّ
شار إل أن امجبالتحقوا  السادس الذينمن األول حنى الصفوف  معلمي وي  ن قبل الخدمة  إعداد وتأهيل ي  المعلمي 

                                                
7  

ً
بيانات  معبيانات األردن للمقارنة المعيارية لعىل النتائج الكاملة لالطالع ٪. 33التعاون االقتصادي والتنمية البالغ منظمة بمتوسط  مقارنة

م )
 
ّ للتعليم والتعل  Ghawi, G., AlQbeilat, N. (2020). Jordan’s Teachers in  : التالي  ، يرج  الرجوع إل الملخص(TALISالمسح الدولي

Queen Rania Foundation: Amman. Retrieved from:  –a Global Landscape. Ministry of Education 
01/jordans_teachers_in_a_global_landscape.pdf-https://www.qrf.org/sites/default/files/2021 
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ن  االختالف ، ما قد يفّش من السابع حنى العاش  الصفوف  أعىل من معلمي كانت  ن الدراسيتي ْ
ْ
ن المرحلتي  ي تقارير  بي 

ن
المدارس مديري ف

 الخاصة. 

ر جودة أشاروا مديري المدارس الذين النسبة المئوية ل: 2الشكل 
ّ
/ذوي  " التعليم ب إل تأث ن ن المؤهلي  ألداء انقص أعداد المعلمي 

 " بدرجات متفاوتة، حسب نوع المدرسة والمرحلة الدراسيةالجيد 

 

 

ن الذين أفادوا بااللتحاق 3الشكل  امجب: نسبة المعلمي  ن قبل الخدمةإعداد  ي   ، حسب المرحلة الدراسيةوتأهيل المعلمي 

 

 

 

 ، ةعام بصورة
ّ
عد
 
ي ضوءهذه النتائج مفاجئة ت

ي األردنالطلبة عن تحصيل ف و عر هو مما  فن
المدارس غي  طلبة ق يتفوّ  ، حيثفن

ي التقييمات الدولية ) أقرانهمالخاصة( عىل و الحكومية )األونروا 
ي المدارس الحكومية فن

ومع   Ghawi & Dahdah, 2020 .)8فن

                                                
8.Ghawi, G., Dahdah, S. (2020). PISA 2018: Exploring Jordan's performance. Queen Rania Foundation  
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ن فقد ذلك،  ن المؤهلي  ي المعلمي 
ن
ذوي األداء أفادت نسبة مماثلة من مديري المدارس الحكومية وغي  الحكومية بوجود نقص ف

 الجيد 
ّ
 هذا مدير إل آخر. ومع " قد يختلف من مدرسة إل أخرى ومن التعليمجودة "  مفهوم. وتجدر اإلشارة إل أن

ّ
هذه  ، فإن

ي  من. هل التساؤالت النتائج تثي  العديد من 
ن
ن لدخول المهنة؟ هل إعداد و مشكلة ف ي  منتأهيل المعلمي 

ن
ن استبقاء مشكلة ف المعلمي 

؟  ن  هل مهنة التعليم غي  جذابة لالمؤهلي 
ّ
ي مشكالت هناك  ألفراد؟ أم أن

ن
ن عىل األداء  تشّجعوالمساءلة ال  اتتعويضالف المعلمي 

ا من البحث تستدعي الجيد؟ 
 
  األسبابلفهم  والدراسة هذه األسئلة مزيد

 
ي ت
ن ة فاعليو  استبقاءعيق توظيف و النى ن المؤهلي   المعلمي 

 . بشكٍل أفضل

 

III. الموارد المادية 

 الخاصة. مدارس األونروا والمدارس من مدارس الوزارة أقل الموارد المادية لدى  بدت

 الذين ذكروا المدارس األونروا  يمدير نسبة  تكان
ً
ي مواد المكتبة باعتباره مشكلة

ن
ي  نظرائهمأقل من  تؤثر عىل جودة التعليم نقص ف

ن
ف

ي مرحلة  ٪ من مديري مدارس األونروا 83 أفاد حيث ؛ مدارس الوزارة والمدارس الخاصة
ن
 األول حنى السادس ف

ّ
نقص أو عدم  " بأن

ر " كفاية المواد الخاصة بالمكتبة 
ّ
 لم يؤث

 
ر " أو ا"إطالق

ّ
 عىل جودة التعليم "بسيط "إل حد أث

ً
٪ من مديري مدارس 34  مع، مقارنة

ي مكتبالمواد  وفرةيشي  ذلك إل  ربما (. 4المدارس الخاصة )الشكل من مديري  ٪69 و وزارة ال
ن
ي مرحلة  مدارس األونروا  ة ف

ن
األول ف

 . تعليمجودة ال يدعماألمر الذي من شأنه أن السادس، حنى 
 
  ا ويمكن أيض

ْ
ن يجدون أن  المعلمي 

ّ
ي أن

  يعنن
ً
ا بديلة

 
  طرق

ً
لتعويض  ومبتكرة

 نقص الموارد، 
ّ
ي  قد ال يكون فر مواد المكتبةاتو  أي أن

ن
 . جودة التعليم من العوامل المؤثرة ف

 

  " عىل جودة التعليمنقص أو عدم كفاية المواد الخاصة بالمكتبة  "مدى تأثي  : 4الشكل 
 
 لتقارير مديري المدارس، حسب ا وفق

 ونوع المدرسة المرحلة الدراسية

 

 

 

نت  ا بمختلف أنواعها  لدى ا متوفر  كان االتصال باإلنتر  . جميع المدارس تقريب 

ا بشكل خاص بالنسبة  ي توافر االتصال بباألونروا مدارس جميع مديري أفاد  حيث؛ مدارس األونروا إل كان هذا صحيح 
نت فن اإلنيى

ي المقابل،  ا تكل
. وفن ن ن الدراسيتي ْ

ْ
ي مرحلة  المدارس الخاصةمدراس الوزارة و  يمدير ت نسبة كانالمرحلتي 

 العاش  حنى الصف السابع فن
نتالذين أفادوا بتوافر االتصال ب ي مرحلة  نظرائهمأعىل من  اإلنيى

دارس من مديري م %86أفاد  ؛ حيثالسادسحنى الصف األول فن
ي مرحلة  الخاصة٪ من مديري المدارس 95وزارة و ال

نت بتوافر االتصال العاش  حنى الصف السابع فن ي مدارسهماإلنيى
، مقابل فن

ي مرحلة  الخاصةمن مديري المدارس ٪ 80و وزارة المديري مدارس من ٪ 73
وهذه (. 5السادس )الشكل حنى األول الصف فن

  متسقة النتائج
ّ
ي تشي  إل أن

بية والتعليم والنى نت المدارس  جميع ٪ من 79 مع البيانات السابقة من وزارة اليى  باإلنيى
ً
ي كانت متصلة

فن
 2015عام 

ّ
ا أشارت لوزارة لاإلحصائيات السابقة ، غي  أن

 
 إل أيض

ّ
نت واجهت مشكالت المتصلة بغالبية المدارس  أن  اإلنيى

ً
متعلقة

 9(. ,MoE 2015)بانخفاض شعة االتصال 

                                                
9at  the  Ministry  of  Education:  Status  quo.  Ministry  of  Education (MoE).  (2015b). Information Technology  

PowerPoint  presentation, June. As cited in National Committee for Human Resources Development. (2016). 
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نت كوسيلةٍ هذا وقد شّجعت  بية والتعليم استخدام اإلنيى ن التعليم واالبتكار  وزارة اليى ي خالل لتحسي 

، مّما دفع العقد الماضن
ن المدارس  كي 

ي إدماج لم لكّن غالبيتها عىل توفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إل اليى
ن
ي التدريس تنجح ف

ن
هذه التكنولوجيا ف

ي 
 النتائج وهذه   10(. National Committee for Human Resources Development, 2016) الصفن

 
ي تقارير مثبتة
ن
ف

ن   المعلمي 
ّ
ي أشارت إل أن

نت الحواسيب استخدام النى ا أو اإلنيى
 
 وليس التدريسيةتنفيذ المهام اإلدارية، لهو األكير شيوع

(Qawasmeh 2020-Khalayleh, Ghawi, & Al .)11   ي وربما يرتبط ذلك
ن
. عىل الصفوفبتوافر البنية التحتية التكنولوجية ف

ن جميع المدارس  نت، كان المتصلة سبيل المثال، من بي  نتشبكة ر افتو باإلنيى ي مدارس  )واي فاي( الالسلكية اإلنيى
ن
ا ف

 
أقل شيوع

 (، ممّ 5وزارة واألونروا )الشكل ال
ّ
ي انخفاض معدالت  ا قد يشي  إل أن

ن
ي الواقع، كشفت تقارير مديري المدارس الصفوفاالتصال ف

ن
. ف

نت الصفوف تغطية  انخفاض ي جميع أنواع المدارسبشبكة اإلنيى
ن
مرحلة األول حنى السادس ٪ من مديري 18فقط  أشار  ، حيثف

نت )الجدولإل تغطية الصفوف بشبكة  من مديري مرحلة السابع حنى العاش  ٪ 17و   (.  2 اإلنيى
 

نت و: االتصال 5الشكل  نتشبكة باإلنيى  )واي فاي(  الالسلكية اإلنيى
 
نوع و  حسب المرحلة الدراسيةلتقارير مديري المدارس،  ا وفق

 المدرسة

 

 
 
 

ي غرف 
نت فن إل المدارس الخاصة  يمدير ، حيث أشارت نسبة أعىل من حسب نوع المدرسةالمختلفة المدرسة يختلف توافر اإلنيى

 
ّ
  أن

ّ
ي االتصال بر مدارسهم توف

نت فن ي  الغرفة الصفيةاإلنيى
 بنظرائهم فن

ً
نصف مديري المدارس  أشار وزارة واألونروا. مدارس ال، مقارنة

ي مرحلة  الخاصة
  بشبكة الصفية الغرفتغطية  إلالعاش  حنى السابع فن

ً
نت، مقارنة األونروا مدارس ٪ من مديري 6 مع اإلنيى

ن عىل(. 2وزارة )الجدول الو  كي 
ي اليى

، ينبغن نت بشبكة  الصفية الغرفتغطية  وبالتالي ي اإلنيى
 الصفية الغرف، فجميع أنواع المدارسفن

ي المدالعملية هي محور 
 أن يقتض األمر عىل . رسةالتعليمية فن

ّ
ي أل

نت عالي الشعة فحسب، بل بالمدارس اتصال زيادة وينبغن اإلنيى

ي 
ا مراعاة ينبغن

 
  ا ية، علم  لتعليماالحلول الرقمية  تقديمأيض

ّ
لتقديم الحلول الرقمية التعليمأن

 
ا  ية يشك ا دائم  ي المجتمعات تحدي 

فن

  حيث
ً
ي ، وعليه. كافة  عي  الطبقات االجتماعية واالقتصادية ال تكون التكنولوجيا شائعة

ا مراعاة خلفيات ينبغن  قاتهموطبالطلبة دائم 

  12(. k, 2016World Banاالجتماعية واالقتصادية )

                                                
Education for Prosperity: Delivering Results. A National Strategy for Human Resource Development 2016-2025. 

Retrieved from https://www.hrd.jo/nationalstrategy. 
10National Committee for Human Resources Development. (2016). Education for Prosperity: Delivering  

2025. Retrieved from -Results. A National Strategy for Human Resource Development 2016
 o/nationalstrategyhttps://www.hrd.j 

11Qawasmeh, A. (2020). EdTech in Jordan’s Schools: Findings from Jordan’s 2018 -Khalayleh, A., Ghawi, G., Al 
Queen Rania Foundation: Amman. Retrieved from:  –National Teacher Survey. Ministry of Education 

-https://www.qrf.org/sites/default/files/2021
teacher_survey.pdfedtech_in_jordans_schools_findings_from_jordans_2018_national_/01 

12World Bank. 2016. World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC: World Bank.  

doi:10.1596/978-1-4648-0671-1. 
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ي إل  وا أشار  الذيناألونروا والمدارس الخاصة مدارس  يمدير  ت نسبة، كانومن ناحية أخرى
ن
نت ف ن مجموعة متنوعة م توافر إلنيى

ن مدارس مرحلة  وزارة. عىل سبيل المثال،مدارس المديري أعىل من الغرف  ٪ من مديري 100 أشار  ،السادسحنى األول من بي 

 توافر  إل٪ من مديري المدارس الخاصة 99األونروا و مدارس 
ً
ي مكتب مدير/ قائد المدرسة، مقارنة

ن
نت ف ري ٪ من مدي89 مع اإلنيى

ن٪ من مديري المدارس الخاصة 98األونروا و مدارس ٪ من مديري 95 أشار ، وعىل نحٍو مماثلوزارة. مدارس ال ي ت إل توافر اإلنيى
ن
ف

ات   الحاسوبمختي 
ً
/  بالنسبة إللوحظ اتجاه مماثل كما وزارة.  مدارس ال٪ من مديري 74 مع ، مقارنة ن  االجتماعات غرف المعلمي 

 الدراسة.  قاعات المكتبات/ و 

 

 2الجدول 
 
نت وفق  لتقارير مديري المدارس، حسب نوع المدرسة والمرحلة الدراسية ا : غرف المدرسة المتصلة باإلنيى

 
 العاشر مرحلة السابع حنر  مرحلة األول حنر السادس

 الخاصة األونروا الوزارة اوطني   الخاصة األونروا الوزارة اوطني  

 %98 %100 %91 %93 %99 %100 %89 %93 مكتب مدير أو قائد المدرسة

 %100 %100 %90 %93 %98 %95 %74 %82 مختي  الحاسوب

ن أو االجتماعات  %79 %96 %16 %36 %64 %100 %26 %41 غرفة المعلمي 

 %62 %86 %16 %31 %65 %82 %12 %31 قاعة الدراسةالمكتبة أو 

 %50 %6 %6 %17 %35 %18 %10 %18 الغرفة الصفية

 

اتيجية تفعيل تكنولوجيا التعليم وضعتلقد  بية والتعليم اسيى ي التعليم تيسي  بهدف  13وزارة اليى
ن تتضمّ و . استخدام التكنولوجيا فن

اتيجية ستة مجاالت ذات أولوية تغطي اال  ن ؛ والتنمية المهنية لتكنولوجيا التعليمتفعيل ومراقبة تطوير  سيى ن  لموظفي  والمعلمي 
ن  ن لواإلداريي  بية والتعليمالتابعي  ي مستويات الجميع عىل القرار وعملية صنع ؛ وزارة اليى

؛ المحتوى والالوزارة؛ فن التقييم و رقمي
وري استكشاف طبيعة اعليه، و والمهارات الرقمية.  ن ستخدام التكنولوجيا بعد قد يكون من الضن اتيجية هذه اال تدشي   ها وتنفيذسيى

ي توسيع نطاق استخدامات التكنولوجيا.  لتحديد 
 أثرها فن

 
 
ّ
ي  كشفت تقارير مديري المدارس أن

 
ر  مدارس مرحلة األول حنر السادس  جودة التعليم ف

ّ
المشكلت ذات الصلة ب ا كانت أكتر تأث

. مدارس مرحلة السابع من بالتكنولوجيا   حنر العاشر

 إل مدارس مرحلة األول حنى السادس نسبة أكي  من مديري  أشارت
ّ
 نقص أو عدم كفاية أجهزة الحاسوب "التعليم ب  جودة  ر تأث

 إل حد كبي  " "إل حد ما" أو "المتعلقة بالتدريس 
ً
٪، 51 مع٪ مقارنة 61)مدارس مرحلة السابع حنى العاش  مديري مع  "، مقارنة

نت" و "عدم كفاية االتصال ب" بالنسبة إل(. كما لوحظت اتجاهات مماثلة التوالي عىل  ة نقص أو عدم كفاية برامج أجهز  اإلنيى

 (. 3" )الجدول الحاسوب المتعلقة بالتدريس 

  لوحظكما 
 
ي فجوة  وجود  ا أيض

ر جودة التعليم ب فن
ّ
 مدارسالكشفت تقارير مديري فقد  حسب نوع المدرسة.  ةالقيود التكنولوجيتأث

 مدارس ال
ّ
ي  أن

ن ا تكلوزارة، فن ن الدراسيتي ْ
ْ
ر  ، كانت أكير المرحلتي 

ّ
ي دارس م٪ من مديري 70أكير من ه القيود، حيث أشار بهذ ا تأث

الوزارة فن

ر  إلمرحلة األول حنى السادس 
ّ
لقة نقص أو عدم كفاية أجهزة الحاسوب المتعب "إل حد كبي  "إل حد ما" أو "التعليم جودة  تأث

نت، االتصال بوعدم كفاية ، ريس بالتد  برامج أجهزة الحاسوب المتعلقة بالتدريس و اإلنيى
ً
ري مدي 5من كل  2بأكير من  ، مقارنة

 (. 3خاصة )الجدول المدارس مديري ال 3من كل  1األونروا وأكير من مدارس 

 

 

 

                                                
 .2021 كانون األولاطلقت في  13
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ر جودة التعليم ِنَسب : 3الجدول 
ّ
عىل ، "إل حد كبي  "إل حد ما" أو "القيود التكنولوجية بمديري المدارس الذين أشاروا إل تأث

ي و 
 ونوع المدرسة حسب المرحلة الدراسيةالمستوى الوطنن

 مرحلة السابع حنى العاش   مرحلة األول حنى السادس  

 الخاصة األونروا الوزارة اوطني   الخاصة األونروا الوزارة اوطني  

نقص أو عدم كفاية أجهزة 
 بالتدريس الحاسوب المتعلقة

61% 74% 56% 31% 51% 57% 26% 35% 

نت   %35 %30 %60 %52 %36 %47 %74 %62 عدم كفاية االتصال باإلنيى

نقص أو عدم كفاية برامج أجهزة 
 الحاسوب المتعلقة بالتدريس

68% 79% 40% 44% 52% 57% 47% 39% 

 

 

IV. نية الطلبيةبال 

ي يوجد فيها طلبة 
 تختلف لغتهم األم عن لغة التدريس أعىل من مدارس الوزارة واألونروا. كانت نسبة المدارس الخاصة النر

ي مرحلة من  % 22 أفاد 
ن
ي مرحلة٪ من مديري المدارس الخاصة 25السادس و حنى األول مديري المدارس الخاصة ف

ن
السابع حنى  ف

 بالعاش  
ّ
اوح من اللغة األم لنسبة أن جدول ) ال اتها لهج إحدىعن لغة )لغات( التدريس أو الطلبة تختلف من  %10-1 عىل األقل تيى

 بذلك وزارة المدارس  يمدير  ت نسبة عالية منأفادكما (.  4
 
ي مر ٪ 14؛ ا أيض

ن
ي مرحلة السابع ٪ 17و حلة األول حنى السادس ف

ن
ف

ت مدارس األونروا أخي    . حنى العاش  
 
  ا بينما حل

 
ري لتقارير مدي ا من حيث وجود طلبة تختلف لغتهم األم عن لغة التدريس، وفق

 المدارس. 

 أو لهجتهم عن لغة أو لهجة التدريس، األمالذين تختلف لغتهم  الطلبة ةنسبب وا فادأالمدارس الذين ِنَسب مديري  : 4الجدول 
 حسب المرحلة الدراسية ونوع المدرسة

 مرحلة السابع حنر العاشر  مرحلة األول حنر السادس  

 الخاصة األونروا الوزارة الخاصة األونروا الوزارة  

 %75 %96 %83 %78 %90 %85 صفر

1-10% 10% 10% 21% 15% 4% 25% 

11-30% 4%  0%  0%  0%  0%  0% 

31-60% 0%  0% 1% 2%  0%  0% 

 %0  %0  %0 %0  %0  %0 %60أكير من 

 

   14،(2018-2017بيانات نظام معلومات إدارة التعليم للعام الدراسي )تتوافق هذه النتائج مع 
ّ
ي أظهرت أن

المدارس الخاصة  والنى

ا(،  5848مضية )العراقية أو السورية أو الفلسطينية أو الردنية أو األ األخرى خالفجنسيات المن  بةأكي  عدد من الطل تضمّ  طالب 

ا( )الجدول  18)العدد األقل األونروا  مدارس تضمّ بينما  ي 5طالب 
من الطلبة وزارة أكي  عدد من المدارس  ضّمت، المقابل(. وفن

 
ً
  مدارس األونروا والمدارس الخاصة. ب الجنسيات العراقية والسورية والفلسطينية والمضية مقارنة

ّ
 للغايةاللغة  ومع أن

 
للتعليم  مهمة

ي  الفاعل
ا ما يكون األطفال الغرفة الصفية، ففن ي لغة  من اقتصاديا و اجتماعيا همالمعوزون غالب 

 التدريسذوي الكفاءة المنخفضة فن

ي 
،   15(. Nag, Chiat, Torgerson, & Snowling , 2014)النامية الدول فن وري استكشاف مدى وبالتالي الطلبة  حرمانمن الضن

ثون بلهجة أخرى خالف أو الذين  -ليست العربية  األمالذين لغتهم 
ّ
ي  -اللهجة األردنية يتحد

 . الغرفة الصفية فن

                                                
14.2018). Education Management Information Systems-MoE (2017  
15Assessment in teracy, Foundation Learning andcorgerson C, Snowling MJ (2014) LiNag S, Chiat S, T

Developing Countries: Final Report. Education Rigorous Literature Review. Department for International 
Development 
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 5الجدول 
 
ي المدارس الخاصة ومدارس الوكالة والوزارة، حسب الجنسية وفق

لتعليم بيانات نظام معلومات إدارة ال ا : أعداد الطلبة فن
 2018-2017للعام الدراسي 

 الوزارة األونروا الخاصة  

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد 

 %87.2 1,200,514 %94.9 68,414 %91.5 478,026 الطلبة األردنيون

الطلبة العراقيون والسوريون 
 والفلسطينيون والمرصيون

38,577 7.4% 3,688 5.1% 172,271 12.5% 

 %0.3 4,589 %0.02 18 %1.1 5,848 الطلبة من الجنسيات األخرى

 %100 1,377,374 %100 72,120 %100 522,451 إجماىلي عدد الطلبة

 

 
ا  معوزونطلبة من أش إىل وجود  مديري مدارس الوزارة واألونروا أعىل من  نسبة أشارت

 
ا واقتصادي ي مدارسهم  اجتماعي 
 

ف
 ب
ً
 المدارس الخاصة. مقارنة

 إل وزارة واألونروا المديري مدارس  10 من كل 9 أكير من أشار 
ّ
)الجدول  عوزةم ينتمون إل أش طلبتهم من عىل األقل  %10-1 أن

ن أشار (6 ي حي 
. ا واقتصادي   ا اجتماعي   معوزةعدم وجود أي طلبة لديهم من أش ٪ من مديري المدارس الخاصة 40أكير من ، فن

 البحوث التنويه جدر يو 
ّ
 تشي  إل إل أن

ّ
ل بةالخلفية االجتماعية واالقتصادية للطل أن

 
الدراسي تحصيل العىل  ا مهم   ا مؤش    تشك

(Woessmann, 2010Hanushek & )،16   ي التقييمات الوطنية والدولية، بل هو أفضل
 فن
 
 أداء طلبة مدارس األونروا جيد

ّ
بيد أن

 من الطلبة من خلفيات 
ً
 عالية

ً
ها تضّم نسبة

ّ
ي المدارس الخاصة ومدارس الوزارة، مع أن

 Universalia)معوزة من أقرانهم فن
Patrinos, Reyes, Kelcey, & Varela, 2016Hamid, Husein, -Management Group, 2010; Abdul .)18 17   ويمكن

ي 
، ربما خرى. المجاالت األ أن يعزى ذلك إل أداء مدارس األونروا فن ي تدفع هذا األداء وبالتالي

يكون من المفيد استكشاف العوامل النى
ي مدارس األونروا  العالي 
ي ظّل فن

 التعليم منظومة ة عىل سياسات وممارسات مماثلمن أجل تعميم الظروف الصعبة، فن
 
 . ا األوسع نطاق

 
لمرحلة ، حسب اا واقتصادي   ا اجتماعي   معوزةالذين ينتمون إل أش  الطلبة ةنسبأشاروا إل المدارس الذين مديري ِنَسب : 6الجدول 

 الدراسية ونوع المدرسة

 مرحلة السابع حنر العاشر  مرحلة األول حنر السادس  

 الخاصة األونروا الوزارة الخاصة األونروا الوزارة  

 %49 %0  %3 %41 %0  %4 صفر

1-10% 22% 36% 31% 17% 5% 29% 

11-30% 30% 27% 19% 45% 51% 18% 

31-60% 28% 25%  0% 19% 32%  0% 

 %4 %12 %16 %9 %12 %16 %60أكير من 

 

                                                
16nternational Differences in Educational Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2010). The Economics of I 

Achievement 
17Universalia Management Group. (2010). The Quality of Education in UNRWA. Retrieved from  

https://www.unrwa.org/sites/default/files/universalia_report_on_quality_of_education.pdf 
18rry Anthony Patrinos, Joel Reyes, Jo Kelcey, and Andrea Diaz Varela. 2016. Hamid, Husein, Ha-Abdul 

Learning in the Face of Adversity: The UNRWA Education Program for Palestine Refugees. World Bank Studies. 
Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0706-0. License: Creative Commons Attribution CC BY 

3.0 IGO. 
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  ضّمت
ً
  من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، مدارس األونروا أعىل نسبة

 
المدارس  ضّمتبينما  لمديري المدارس، ا وفق

 الخاصة أدن  نسبة. 

 إل مديري مدارس األونروا 10من كل  7أكير من  أشار 
ّ
 (. 7الجدول )لديهم احتياجات خاصة طلبتهم من عىل األقل  %10-1 أن

ي مدارسهم ذوي االحتياجات الخاصةطلبة من  إل وجود وزارة المدارس  يمدير وأشار نسبة أقل من 
ن
مديري ٪ من 56حيث أشار ؛ ف

ي مرحلة األول حنى السادس 
ن
 ٪ 61و مدارس الوزارة ف

ّ
ي مرحلة السابع حنى العاش  إل أن

ن
لديهم لبتهم طمن  عىل األقل ٪10-1 ف

ي مرحلة األول حنى السادس ٪ من مديري المدارس الخاصة 56أشار ، من جهة أخرىاحتياجات خاصة. و 
ن
ي مرحلة ٪ 50و ف

ن
ف

 و . لديهم خاصةالحتياجات طلبة من ذوي اال  عدم وجودإل السابع حنى العاش  
ّ
ي ذو للطلبة النسبة الفعلية  من المهم مالحظة أن

ا أعىل أو أقلاالحتياجات الخاصة قد تكون  ي المحتملة خطاء لأل ، نظر 
ن
ن ف  م ال. أاحتياجات خاصة  بةبعض الطلت لدى ما إذا كان تميي 

 اإلشارة جدر تو 
ّ
بية والتعليم إل أن اتيجيات محددة لدعم تعلم الطلبلديهما األونروا ووزارة اليى ذوي  ةسياسات و/أو اسيى

 ، حيث وضعت االحتياجات الخاصة
ً
ي مدارسهاالحتياجات الخاصة ذوي  ةبشأن دمج الطلب األونروا سياسة

ن
ي عام  ا ف

ن
 2010ف

(UNRWA, 2016،)19   بية والتعليم اتيجية اووضعت وزارة اليى ية للتعليم الدامجاالسيى ي تؤكد عىل أهمية  لوطنية العش 
دمج النى

ي المدارس الطلبة
ن
ه   20(. HCD, 2020) ذوي اإلعاقة ف

ّ
اتيجيات والسياسات قد بيد أن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه االسيى

ِضَعت بسبب   ذوي االحتياجات الخاصة، الطلبة وجود نسبة عالية من و 
ّ
عىل تسجيل  األمور أولياء ع قد شّج ها وجودأم أن

ي مدارس األونروا أو 
ن
ى ما ، بوزارةالأطفالهم ف

ّ
ي هذالطلبة إل ارتفاع عدد أد

ن
ن  ْينذوي االحتياجات الخاصة ف من المدارس النوعي ْ

 
ً
 بالمدارس الخاصة.  مقارنة

ي مدارسهم الطلبة ةنسبأشاروا إل المدارس الذين مديري ِنَسب : 7الجدول 
ة حسب المرحلة الدراسي، ذوي االحتياجات الخاصة فن

 ونوع المدرسة

 مرحلة السابع حنر العاشر  مرحلة األول حنر السادس  

 الخاصة األونروا الوزارة الخاصة األونروا الوزارة  

 %50 %26 %39 %56 %21 %44 صفر

1-10% 52% 71% 43% 52% 60% 46% 

11-30% 3% 8% 1% 6% 14% 4% 

31-60% 1%  0%  0% 3%  0%  0% 

 %0  %0  %0  %0  %0  %0  %60من  أكير 

 

  مع
ّ
إل  الذين أشاروا مديري مدارس األونروا فقد كانت نسبة ذوي اإلعاقة،  بةالطل لدمجمدارس األونروا لديها سياسة محددة  أن

ر جودة التعليم ب
ّ
بية الخاصةتأث ي معلمي اليى

ي مرحلة أعىل من نظرائهم النقص فن
كير من أ  أشار  حيث، السادسحنىّ األول ، ال سّيما فن

ي مرحلة مديري مدارس األونروا  10من كل  6
ر جودة التعليم بإل السادس حنىّ األول فن

ّ
ن   "تأث ن المؤهلي  س تدريل نقص المعلمي 

"أو  "إل حد ما" "ذوي االحتياجات الخاصةالطلبة  وري استكشاف الفجواوعليه، ربما (. 6)الشكل  "إل حد كبي  ت يكون من الضن

ن وتدريبهم ومعرفتهم  ي مهارات المعلمي 
 ذوي االحتياجات الخاصة.  الطلبةدعم وقدرتهم عىل  تهمبناء كفاءمن أجل فن

 

 

 

 

                                                
19The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) (2016). 

Supporting Persons with Disabilities. 
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/disability_programme_fact_sheet.pdf 

20Year Strategy for -The Higher Council for the Rights of Persons with Disabilities (HCD). (2020). The 10
Inclusive Education. 38. 
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ر جودة التعليم  و مدير : 6الشكل 
ّ
ن   "بالمدارس الذين أشاروا إل تأث ن المؤهلي  ذوي االحتياجات الطلبة تدريس ل نقص المعلمي 

"أو  "إل حد ما" "الخاصة  ونوع المدرسة حسب المرحلة الدراسية، "إل حد كبي 

 

 

 

V. أسئلة إضافية 

 

ي المعلمي   المؤهلي   عىل نتائج تأثت  مدى ما  .1
 
ي األردن؟ الطلبةالنقص ف

 
 ف

، إل العديد من مديري المدارس  أشار  ن ن المؤهلي  ي المعلمي 
ي مدارس األونروا والمدارس الخاصة. ال سّيما وجود نقص فن

فن

 
ّ
عد
 
 وت

ً
 أل هذه النتائج مفاجئة

ّ
ي المدارس  أقرانهمالمدارس غي  الحكومية )األونروا والخاصة( يتفوقون عىل  طلبة ن

فن

ي التقييمات الدولي
بمواجهة  ها أنواع بمختلفأفادت نسبة مماثلة من مديري المدارس فقد ة. ومع ذلك، الحكومية فن

ي توظيف 
ي صعوبة فن

ن العدد الكافن ينمن المعلمي  ن ّ . سيكون من المثي  لالهتمام استكشاف التأثي  المحتمل لمثل المتمي 

 . ةوأداء المدرس الطلبةهذا النقص عىل تحصيل 

 

 تعليم"؟الجودة " ي المدارس لـمدير ما تعريف  .2

ه جِّ ي تؤثر عىل  المحتملة العواملحول  األسئلةعدد من إل مديري المدارس  و 
 وتجدر اإلشارة إل تعليم. جودة الالنى

ّ
أن

ي ت ربما . عىل سبيل المثال، التعليم" قد يختلف من مدرسة إل أخرى ومن مدير إل آخر جودة " مفهوم
التعليم جودة عنن

اك لبعض إل ابالنسبة  ي عملية التعلم  الطلبة بفاعليةقدرة المعلم عىل إش 
ي تقد و  ،إليهم المعرفة ذات الصلة ونقلفن

عنن

أن تستكشف يكون من المفيد ربما ، وعليه. التعليميةممارسات الث واألدلة لتحديث و استخدام البحللبعض اآلخر 

ي فهمن أجل تعليم، تعريف مديري المدارس لجودة اللدراسات المستقبلية ا
العملية عىل ذكروها م تأثي  التحديات النى

 . أفضلية بشكٍل التعليم

 

  

53%

48%

65%

51%

39%

47%

Grade 1-6 Grade 7-10

MoE UNRWA Private

 مرحلة األول حتى السادس مرحلة السابع حتى العاشر

 المدارس 

الخاصة   

 المدارس

األونروا   

 مدارسا

 الوزارة
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ن للعام  مي 
 
ي للمعل

بية والتعليم  2018المسح الوطنن ن وزارة اليى اكة بي  ْجِرَي من خالل ش 
ُ
، أ ي

مثل عىل المستوى الوطنن  شامل م 
 
مسح

التنمية الدولية والشؤون العالمية الكندية التابعة للحكومة األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بتمويل من وزارة 

م الخاّص بمنظمة التعاون 
 
الكندية. وقد جرت مواءمة تصميم المسح وأدواته لتتناسب مع االستبيان الدولي للتعليم والتعل

ي هذا االس 
ن
 نصف أسئلة االقتصادي والتنمية، مّما أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة ف

 
رابة

 
َ ق عي 

 
تبيان. كما اْست

هم من األطراف المعنية ي من قبل فريق من المؤسسة وغي 
َمت بقّية األسئلة لتناسب السياق األردنن مِّ   .21االستبيان َوص 

 

يات 
ّ
بوية والتحد اتهم وتدريبهم وتوّجهاتهم والممارسات اليى ات وقد بحث المسح عن خلفيات معلمي األردن التعليمية وخي  والخي 

ية. ولإلجابة عن أسئلة 
ّ
ي سياقات مختلفة، كما بحث المسح البيئة المدرسية وبيئة الغرف الصف

ن
نَ ف ي تخدم الطلبة الالجئي 

النى

 
َ
ِسح ي المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722البحث، م 

ن
ا ف م 

 
مدرسة من مدارس  361(، باإلضافة إل مديري  هم من 10إل  1معل

بية والت ن )األونروا(. وزارة اليى ن الفلسطينيي  عليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي 

ها بشكٍل خاّص ليتناسب مع التصنيف الدولي الموّحد للتعليم  إلتاحة الفرصة للمقارنة مع  2المستوى  -أّما العينة فقد جرى اختيار 

ذ المس
ّ
ف
 
. ون : مدارس تخدم الصفوف من األول إل السادس االستبيان الدولي ن  من خالل تقسيم المدارس إل مجموعتي 

 
ح

(. وسمحت 2المستوى  -(، ومدراس تخدم الصفوف من السابع إل العاش  )التصنيف الدولي 1المستوى  -)التصنيف الدولي 

ي ذ
ن
نَ المختلفة، بما ف ي بيئات الالجئي 

ن
ن ف ن العاملي  ا بمسح المعلمي 

 
م العينة أيض

ّ
ي تقد

ن والمدارس النى  السوريي 
نَ لك مخيمات الالجئي 

ي تخدم أطفال 
ي المجتمعات المضيفة ومدارس األونروا النى

ن
ن ف ن السوريي  ن والمدارس الدامجة لالجئي  ة ثانية للطلبة السوريي 

فيى

 . ن  الفلسطينيي 
نَ   الالجئي 
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