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 المؤلفون

مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية - غاوي ةغالي  

الملكة رانيا للتعليم والتنمية مؤسسة - ميسون مسعود   

 الشكر والتقدير

لجهودّفيّاّولمساهمتهامُّمعد وّالملخصّبجزيلّالشكرّوالتقديرّلمدارسّالمملكةّالتيّساهمتّبإنجاحّهذهّالدراسةّيتقد ّ

بجزيلّالشكرّلوزارةّالتربيةّوالتعليمّووكالةّاألممّالمتحدةّإلغاثةّوتشغيلّالالجئينّّالبحثية،ّكماّيتقدمون

ّعملواّباجتهادّلجمعّبياناتّالدراسة.ّالذيّمهمةّالباحثينّفيّجمعّالبيانات،ّولفريقّإبسوسّيس رتاّاللتين لفلسطينيينا

الدكتورةّنجوىّّالّسيماتوجيهّجزيلّالشكرّإلىّلجنةّالدراسةّمنّوزارةّالتربيةّوالتعليم،ّّالملخصيودُّمعد وّكماّ

الدكتورةّتورةّغادةّالعكولّوكياسرّالعمريّوالدكتورّياسرّالعتومّوالدقبيالتّوالدكتورّيوسفّأبوّالشعرّوالدكتورّال

تمحورتّّمناقشاتّعديدةبالذينّأثرواّنتائجّالدراسةّالدكتورّأحمدّالقواسمةّوالسيدّحفصّملوح،ّخولىّحطابّوّ

ّ.ّّعلىّنظامّالتعليمّفيّاألردنّهاحولّمعنىّبياناتّالمسحّوتأثير

أنّتستخدمّلمؤسسةّالملكةّرانياّّتسمحّتييشكرواّمنظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنميةّالأنّّالملخصُمعد وّّوالّيغفل

الستخدامّ،ّباإلضافةّمماثلّلمعلميّاألردنمسحّجراءّإل(TALIS) مّالمسحّالدوليّللتعليمّوالتعل ّوتصميمّّمنهجية

تأكدّمنّللّوالمعاينةّةمنهجيالتصميمّالمسحّوّأشرفّعلى،ّالذيّلسيدّجانّدوميهويخص ونّبالشكرّاّ.أسئلةّالبحث

ترجيحّّوأعد ّلدراسةّاّةعينقامّبسحبّالذيّّهيواردّغوهّجونّالسيدّ،ّباإلضافةّإلىTALISّلمسحّالدوليلّممواءمته

ّ.البيانات

الّينّساهمواّبإنجاحّالدراسة،ّوالسابقمنّأعضاءّمؤسسةّالملكةّرانياّللتعليمّوالتنميةّالحاليينّّكثيًراوجديرّبالذكرّأنّ

دعمتّإدارةّالمسحّالتيّّبيلفينينبرتّبالمرّالذيّأشرفّعلىّالجهودّالبحثيةّودعمها،ّوهيليناّوالدكتورّرّسي ما

وتصميمهّبشكلّكبير،ّوفرحّأبوّسيفّالتيّدعمتّالمؤسسةّفيّجمعّبياناتّالمسح.ّوأخيًرا،ّالّيفوتناّشكرّمموليّ

ّالتابعّللحكومةّالكندية.ّالعالميةّالكنديةالشؤونّقسمّوّ،الوكالةّالبريطانيةّللتنميةّالدوليةالمسحّ

 

 إخالء المسؤولية

اآلراءّالواردةّفيّهذاّالملخصّتعبرّعنُّمعد يهّفقط،ّوالّتمثلّوزارةّالتربيةّوالتعليمّأوّمموليّالمشروعّأوّمؤسسةّ

لسياساتّأوّالملكةّرانياّللتعليمّوالتنميةّأوّالمؤسساتّالتابعةّلها.ّقدّيتضمنّهذاّالملخصّوجهاتّنظرّحولّا

 توصياتّتخصّالسياسات،ّولكنّالّتتخذّالمؤسسةّأيّمواقفّسياسية.
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ي األردن
ن
ن ف ي للمعلمي 

ن  المستقاة من نتائجال : المؤهالت والتطوير المهنن ي للمعلمي 
 2018المسح الوطنن

2202 

 النتائج الرئيسية

 ، ي  فعالية عىل تعلم الطلبة. ولتعظيم ذلك التأثير اإليجابر
قبل  إعداد المعلم)أ(  من ال بد يمتلك المعلم التأثير األكير واألكير

سلط هذا الملخص الضوء عىل مؤهالت تطوير مهار الدخول إىل الغرفة الصفية، و)ب(  اته المهنية عىل أساس مستمر. يُ
ي األردن 

ي فن
ن وتطويرهم المهنن ن لعام استناًدا إىل البيانات المستقاة من المعلمير ي للمعلمير

، وفيما يىلي رسد 2018المسح الوطنن
ي هذا الشأن والرؤى المستخلصة ألهم النتائج

  . فن

ي األردن حاصل عىل درجة البكالوريوس أو أعىل.  10من أصل  7 .1
ن
ن ف  معلمير

هم  .2
ّ
 أن

ّ
ن حاصل عىل درجة البكالوريوس، إّل  غالبية المعلمير

ّ
ن أن ي حير

ن
ي العادة ف

ن
ي التعليم؛ إذ ف

ن
ن ف أشار غير متخصصير

ن كل   بقليل من بير
ن للصفوف  10واحد أو أكير إىل حصولهم عىل  الرابع إىل السادس والسابع إىل العارس  من معلمير

ي 
ن
بيةشهادة ف  . الير

ي  5أشار أقل من واحد من أصل  .3
ن
ن ممن لم يتخصصوا ف بيةمعلمير ي دبلوم كلية المجتمع أو درجة البكالوريوس  الير

ن
ف

ن قبل الخدمة تأهيلًيا إىل أنهم أكملوا برنامًجا أو دبلوًما   . إضافًيا للمعلمير

ن للصفوف من  4من أشار واحد  .4 ي الير  الرابع إىل السادس والسابع إىل العارس  معلمير
 فن
ً
 لديهم مؤهال

ّ
قبل بية أن

ن  5من  3الخدمة، بالمقارنة مع ما يزيد عىل    للصفوف من األول إىل الثالث. معلمير

ي  أكمل .5
ن فن ن  مدارس األونروا برنامج غالبية المعلمير علمي الصفوف % من م55قبل الخدمة )أكير من  تأهيل المعلمير

ي المدارس الخاصة )الرابع إىل العارس  من 
ن فن ن كانت النسبة األقل لدى المعلمير ي حير

ن 17(، فن % من المعلمير

  (.  الرابع إىل العارس  للصفوف من 

ي جميع  10من  9أشار ما يزيد عىل  .6
، فن ن ي شكل واحد عىل األقل من أشكال التطوير  الصفوفمعلمير

إىل المشاركة فن

ي الـ 
ي فن
ي سبقت شهًرا الماضية  12المهنن

 إجراء المسح. النر

ي مدارس األونروا والمدارس الخاصة )ما يزيد  .7
ي تعتمد عىل التكنولوجيا ظاهرة أكير فن

ي النر
كانت أنشطة التطوير المهنن

بية والتعليم ) 10من  8عىل  (، بالمقارنة مع المدارس التابعة لوزارة الير ن (.   10من  7معلمير ن  معلمير

ي هي  المعوقاتكانت  .8
ي أنشطة التطوير المهنن

ن فن ي تحول دون مشاركة المعلمير
االفتقار إىل الحوافز، الثالثة األوىل النر

وفر وسائل النقل، وتضارب مواعيد التدريب مع 
َ
ي المدارس عىل اختالف أنواعها  مواعيد وعدم ت

ن فن  . العمل للمعلمير

 

I .المقدمة 

ن يتواصلو iعلمليس ثمة تأثير عىل نجاح الطلبة أكير من جودة الم  المعلمير
ّ
  ن. إذ أن

ً
بشكل مبارس  ومستدام مع الطلبة، فضًل

ة بجو التعل ا بدرجة إعداد المعلم  . iiمعن تحكمهم إىل درجة كبير
ً
ا وثيق

ً
 تحصيل الطلبة يرتبط ارتباط

ّ
تشير األبحاث إىل أن

ن بالمعرفة والمهارات لتطبيق طرق  . iiiومؤهالته ويد المعلمير ن
ن عالية الجودة مطلًبا مهًما لير عد برامج إعداد المعلمير

ُ
لذا ت

ن  ن أثناء الخدمة لتحسير ي للمعلمير
رص التعلم والتطوير المهنن

ُ
ا توفير ف

ً
وري أيض التدريس النوعية داخل الصف. ومن الضن
ن ت  حصيل الطلبة.  معرفتهم ومهاراتهم وتضفاتهم، وبالتاىلي تحسير

 
ة  ا كبير

ً
ي األردن أشواط

بية والتعليم فن ، وتعزيز قطعت وزارة الير ي
، وتوفير فرص التطوير المهنن ن ن عملية ترخيص المعلمير لتحسير

ذ بعد بشكل كامل 
ّ
نف
ُ
حة لم ت  العديد من السياسات المقير

ّ
 أن

ّ
. إّل ن ن الماضييرْ

ْ
ن عىل مدى العامير السياسات ذات الصلة بالمعلمير

ي 
ن أيديكم. وعليه، ُيق2018فن ي الوقت الذي ُجمعت فيه بيانات المسح القائم بير

"المؤهالت دم هذا الُملخص بعنوان ، فن
ي األردن"

ن
ن ف ي للمعلمي 

جريت حولدراسة نتائج ال والتطوير المهنن
ُ
ي أ
ي  النر

ن ومستويات التطوير المهنن مؤهالت المعلمير
ن  المستقاة منو  ي للمعلمير

، 2018لعام المسح الوطنن ن ي والمؤهالت، قبل تنفيذ سياسات ترخيص المعلمير
، والمسار الوظيفن

   . الخاصة بالوزارة والتأهيل/التدريب
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II .ن وتدريبهم  مؤهالت المعلمي 

ي األردن حاصلون عىل درجة البكالوريوس. 
ن

ن ف  غالبية المعلمي 

 ، ي
ن درجة البكالوريوس بصفتها أعىل درجة 75أكير من  ذكر عىل المستوى الوطنن حصلوا عليها )الشكل  علمية% من المعلمير

ن تقريًبا  10واحد من  وأشار (. 1 ، إىل معلمير ن  10وأقل من واحد من كل حصوله عىل الدبلوم العاىلي حصوله عىل إىل معلمير

 . ي فدرجة الماجستير
جري فيها المسح،  فن

ُ
ي أ
ة النر ن قد الفير متطلبات الالئحة الداخلية لدخول مهنة  اجتازوا كان غالبية المعلمير

  قل. التدريس من خالل الحصول عىل درجة البكالوريوس عىل األ

 أعىل مستوى تعليم رسمي حصل عليه المعلمون: 1الشكل 

 

 

 غالبيتهم  
ّ
 أن

ّ
ن قد حصلوا عىل درجة البكالوريوس، إّل  غالبية المعلمي 

ّ
ن أن ي حي 

ن
ي  ليس متخصًصا ف

ن
بيةف  . التر

بية )الشكل  العارس   السادس ومن السابع إىل الرابع إىلمن  معلمي الصفوفال يحمل غالبية  ي الير
فقط أكير ، إذ أشار (2شهادة فن

ي  عىل مإىل حصوله% بقليل 10من 
بيةشهادة فن ن  5. إضافة إىل ذلك، أشار أقل من واحد من الير ي معلمير

ممن لم يتخصصوا فن

بية ي  الير
هم أكملوا برنامًجا أو دبلوًما   دبلوم فن

ّ
ن إضافًيا  تأهيلًيا كلية المجتمع أو درجة البكالوريوس، أن % 14قبل الخدمة )للمعلمير

% من معلمي الصفوف 19، وإىل السادسالرابع % من معلمي الصفوف من 18، واألول إىل الثالثمن معلمي الصفوف من 

ي دراسة الرياضيات والعلوم (. السابع إىل العارس  من 
 2019لعام  (TIMSS) وقد أظهر تحليل بيانات االتجاهات الدولية فن

 الطلبة
ّ
بية لمادة مالذين  الخاصة باألردن أن ي الير

متوسط  حصلوا عىل أعىل قد عينة، ُيدرسهم معلمون حاصلون عىل شهادة فن

ي المادة فقط، أو بدون أي تعليم رسمي ivللدجات
. وذلك بالمقارنة مع أقرانهم الذين دّرسهم معلمون لديهم درجة علمية فن

(، أو لديهم تخصصات أخرى، أو حنر المعلم تربوية ودرجة علمية شهادة ن عىل و ن الحاصلو بعد المرحلة الثانوية )التوجيهي

ي الماد
     ة. فن

 السابع إىل العارس  الصفوف من  الرابع إىل السادسالصفوف من  األول إىل الثالثالصفوف من 

 اإلجابةمفتاح 

 توجيهي أو أقل
 دبلوم كلية المجتمع
 درجة البكالوريوس

 دبلوم عاىلي 
 درجة الماجستير 
 درجة الدكتوراه
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   . وفق ما أشار إليه المعلمون فيما يتعلق بدبلوم كلية المجتمع أو درجة البكالوريوس الدراسة: مجال 2الشكل 

 

  

 . ا ألعىل المعايت 
ً
 قد يدخل المعلمون المهنة دون أن يكون لديهم المعرفة والمهارات الكافية لتأدية وظيفتهم وفق

ن فقط للصفوف من  4واحد من  ذكر  هم أكملوا برنامًجا الرابع إىل السادس والسابع إىل العارس  معلمير
ّ
ا  تأهيلًيا أن

ً
رسمًيا معتمد

ن  ن للصفوف  5من  3 ما يزيد عىلقبل الخدمة، بالمقارنة مع للمعلمير (. وألغراض هذا 3)الشكل  من األول إىل الثالثمعلمير
امج التحليل، تضّمنت  ن  التأهيليةالير بية، أو برنامج للمعلمير ي الير

قبل الخدمة درجة البكالوريوس أو دبلومات كلية المجتمع فن
بية التابع لألونروا، أو برنامج  ن بعد التخرج، أو أي برنامج آخر  تأهيلمعهد الير .   لتأهيلالمعلمير ن   المعلمير

 

ر بالنظر إىل  
ُّ
وف
َ
ام عدم ت ي مواد معينة ضمن الير

ن فن ن  التأهيليةج مسارات شاملة لتأهيل المعلمير ، فليس من المستغرب للمعلمير

 
ّ
ي  الرابع إىل السادس والسابع إىل العارس  معلمي الصفوف من  غالبيةأن

أو  تأهيىلي  لم ُيكملوا أي برنامج عىل المستوى الوطنن

ي  ن  تدرينر الصف  أي حنر  -تقدم الجامعات األردنية برامج التعليم الجامعي لمعلمي الصفوف المبكرة قبل الخدمة.  للمعلمير

ه ال يوجد برامج لتأهيلهم   -الثالث 
ّ
بية لمعلمي الصفوف العليا. كمعلم صف. إال أن ي ضوء أهمية تمنح شهادة الير

 إعداد وفن

ن  وري للجامعات أن تبدأ بتقديم برامج تعليمية لمعلمي الصفوف العليا.  نتائجالمعلم ومهاراته لتحسير الطلبة، فمن الضن

ي 
ن بإكمال شهادة تأهيلوتكمن أهمية ذلك بشكل خاص فن لزم المعلمير

ُ
خيص المعلم ست  الالئحة الداخلية لير

ّ
ن  أن ل قب المعلمير

امج الجامعية والدبلومات الممنوحة قبل الخدمة. ثمة  ورة ُملحة لتوسيع الير ا ضن
ً
الخدمة لدخول المهنة. ُيشكل ذلك أيض

 تدعم الوكالة األمإذ  أدلة فعلية عىل نشوء مبادرات لسد هذه الفجوة. 
َ
األردنية من خالل  ريكية للتنمية الدولية الحكومة

ي األردن ومدتها  لتأهيلمبادرتها 
ن قبل الخدمة فن اكة مع الجامعات األردنية لتطوير وتنفيذ سنوات 5المعلمير ي تعمل بالش 

، والنر

ي الصفوف من التأهيل برامج 
ن فن         v. الرابع إىل العارس  ما قبل الخدمة للمعلمير

 الصفوف من السابع إىل العارس   األول إىل الثالثالصفوف من  الرابع إىل السادس الصفوف من 

 مفتاح اإلجابة

بية  الير
 العلوم اإلنسانية

 العلوم االجتماعية
 الطبيعيةالعلوم 

 علوم الحاسوب
 أخرى
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امج 3الشكل  ن لير ي  التأهيل: إكمال المعلمير
 ، حسب الصف. قبل الخدمة عىل المستوى الوطنن

 

ي الغالب إىل إكمال برنامج الرابع إىل السادس والسابع إىل العاش  أشار معلمو الصفوف من 
ن

ة أكتر ف  ممن لديهم سنوات ختر
ة.  التأهيل   ما قبل الخدمة مقارنة بنظرائهم ممن لديهم عدد أقل من سنوات الختر

ن للصفوف من 3أشار ما يزيد عىل واحد من  تهم حواىلي  معلمير باإلضافة إىل ، سنة أو يزيد  16 الرابع إىل العارس  ممن بلغت خير

ن  10من  3 اوح  معلمير ة تير ن ممن لديهم خير هم أكملوا برنامج 15 – 11 بير
ّ
ن  سنة أن ي الوقت تأهيل المعلمير

قبل الخدمة. فن

ن من  ي  10نفسه، أشار أقل من اثنير
ن فن تهمممن الصفوف من الرابع إىل العارس  معلمير هم أكملوا  5عن  تقل خير

ّ
سنوات أن

ن قبلبرنامج  ي مدى توافر قد ُيعزى (. 4)الشكل  الخدمة تأهيل المعلمير
ن برامج  هذا التفاوت إىل التغيير فن ي  تأهيل المعلمير

فن

 
ّ
امجالمملكة. إذ أن    تلك الير

 
قد
ُ
ه تم إيقافها بعد 2002حنر عام  الرابع إىل السادسم لمعلمي الصفوف من كانت ت

ّ
، غير أن

امج قد  viذلك.  ر أو نقص مثل تلك الير
ُّ
وف
َ
 ت
ّ
ن مفرصة المعلحد من يوعليه، فإن ن المحتملير بوية ير  للحصول عىل تلك الشهادة الير

    واكتساب المهارات الالزمة إلحداث التأثير المطلوب داخل الصف. 

ة تصل إىل لكن  معلمي الصف الرابع فما فوق ممن لديهم خير
ّ
سنة أو أكير أشاروا بنسبة أعىل لحضور  11، وبالرغم من أن

ن برنامج  ن الذين أتموا ذلك  تأهيل المعلمير  نسبة المعلمير
ّ
 أن

ّ
ة األقل، إّل ن ذوي الخير نامجقبل الخدمة بالمقارنة مع المعلمير  الير

 
ّ
ر مدى ال تزال منخفضة. وقد يشير ذلك إىل أن

ُّ
وف
َ
ن ليس فقط السبب الذي يحد من  التأهيلبرامج ت لتلك  متابعتهمللمعلمير

امج.   الير

 
ّ
تهم عن ممن  األول إىل الثالثمعلمي الصفوف من نسبة ومن المثير لالهتمام، أن  تأهيلأتموا برنامج و سنوات  5تقل خير

ن قبل الخدمة تهم عن  ، بالمقارنة مع معلمي نفس الصفوف ممن تزيد كانت األقل  المعلمير  وهذا بالرغم منسنوات.  5خير

ي الجامعات. 
ي تخصص معلم الصف فن

نامج الذي يمنح درجة البكالوريوس فن ر ثبات الير
ُّ
وف
َ
 ت
ّ
ا إىل أن

ً
وقد ُيضيف ذلك أيض

امج  ن ليس فقط السبب الذي يحد من  التأهيليةالير امجللمعلمير . هذا وأظهرت دراسة حديثة أجرتها الوكالة متابعتهم لتلك الير

 
ّ
ها مهنة ذات مكانة عالية األمريكية للتنمية الدولية أن

ّ
ي ال ينظرون إىل مهنة التدريس عىل أن

أو مرموقة.  عامة الشعب األردبن

ها أقل مرتبة بالمقارنة مع الكثير من المهن األخرى
ّ
ي الواقع عىل أن

رص   . viiفهم ينظرون إليها فن
ُ
 ف
ّ
ا إىل أن

ً
كما أشار العامة أيض

ي 
ات جذابة لتلك المهنة. وعليه فقد تحد هذه العوامل مجتمعة من رغبة األفراد فن ن ن لم تكن مير ي وأجور المعلمير

م الوظيفن
ُّ
التقد

بية لدرجات العلميةمتابعة ا ي تخصص الير
ي مجال التدريس.    فن

         والحصول بالتاىلي عىل وظيفة فن

   

 10 - 7الصفوف من  3 - 1الصفوف من  6 - 4الصفوف من 

 اإلجابة

 نعم

 ال
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ن لالنسبة المئوية : 4الشكل  ن برنامج الذين أتموا  لمعلمير ةتأهيل المعلمير  قبل الخدمة، حسب سنوات الخير

 

ن الذين أكملوا  كان التباين ي نسبة المعلمي 
ن

ة أكتر بكثت  لدى معلمي  برامج التأهيلف قبل الخدمة حسب سنوات الختر
 . مدارس األونروا 

ي إكمال 
 الفروقات فن

ّ
 أن

ّ
ي جميع أنواع المدارس، إّل

ن فن ن المعلمير ن كان هذا التباين جلًيا بير ي حير
قبل الخدمة  برامج التأهيلفن

ن  ة كانت أكير بكثير بير ي حسب سنوات الخير
ن فن ن ممن 5)الشكل  مدارس األونروا المعلمير (. إذ أشار أكير من ضعف المعلمير

تهم تهم إىل ممن  أقرانهمقبل الخدمة، بالمقارنة مع برنامج التأهيل م أكملوا أكير أنهفسنة  11إىل  تصل خير  5تصل خير

ي نفذتها سنوات أو أقل. قد يكون هذه االختالف الكبير نتيجة لعملية 
ة ما إصالح النظام التعليمي النر ي الفير

ي األردن فن
األونروا فن

ن  ي تم تطviii 2015 - 2011بير
ن النر ي ، باإلضافة إىل سياسة المعلمير

ت هذه الجهود إىل2013بيقها فن
ّ
 تطبيق برامج . وقد أد

ي 
ن  التطوير المهنن ي للمعلمير

ي المدرسة أثناء الخدمة من خالل برنامج التطوير المهنن
ي والتعلم المدمج فن

القائم عىل التعلم الذابر

ي المدرسة
اللذان يقدمان األونروا  معهديْ ب. وعىل الرغم من ذلك، ال يزال من غير الواضح مدى ارتباط تلك اإلصالحات  ixفن

ن قبل الخدمة.  امج التأهيلية للمعلمير   الير

 اإلجابة

 نعم

 ال

س 
ساد

ىل ال
ن الرابع إ

ف م
صفو

ال
 

ث 
ىل الثال

ألول إ
ن ا
ف م

صفو
ال

 
سابع 

ن ال
ف م

صفو
ال

 
 

رس
ىل العا

إ
 

 سنة أو أكير  16 سنة 15 – 11من  سنوات 10 – 6من  سنوات 5أقل من 
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ن قبل الخدمة، حسب سنوات  تأهيلالذين أكملوا برنامج  السابع إىل العارس  الصفوف من نسبة معلمي : 5الشكل  المعلمير
ة ونوع المدرسة xالخير

 

ن الذين أكملوا برامج  ي  التأهيلأعىل نسبة للمعلمي 
ن

ي المدارس مدارس األونروا قبل الخدمة كانت ف
ن

، وكانت أقل نسبة ف
  الخاصة. 

ي إكمال  ال تقتض الفروقات
ن فن ة فحسب، بل  عىلقبل الخدمة  برامج تأهيل المعلمير ي يتم تدريسها وسنوات الخير

الصفوف النر

ا نوع تشمل
ً
ي يعمل فيها المعلمون )الشكل  أيض

ي نسبة كان الفرق(.  6المدرسة النر
ن الذين أكملوا  فن قبل  برنامج التأهيلالمعلمير

بية والتعليم  الخدمة ي المدارس التابعة لوزارة الير
  ومدارس األونروا فن

ً
، لكنه اتسع عند األول إىل الثالثللصفوف من  قليًل

ي  األول إىل الثالثمن نصف معلمي الصفوف من  أكير بقليلمقارنة تلك المدارس مع المدارس الخاصة. إذ أشار 
المدارس  فن

ن  4من  3ما يزيد عىل قبل الخدمة، بالمقارنة مع  برنامج التأهيلالخاصة إىل إكمال  ي مدارس األونروا  معلمير
المدارس التابعة و فن

ي الصفوف العليا. إذ أشار أكير من نصف معلمي الصفوف من  أوسع حنر للوزارة. هذا وكانت الفجوة 
ن أنواع المدارس فن بير

ي مدارس األونروا إىل إكمال  ابع إىل العارس  الرابع إىل السادس والس
% 17% و26قبل الخدمة، بالمقارنة مع  برنامج التاهيلفن

  . بية والتعليم، عىل التواىلي
ي المدارس التابعة لوزارة الير

    فقط من أقرانهم فن

17%

34%

13%

24%

58%

18%

31%

70%

16%

32%

69%

31%

MoE UNRWA Private

Fewer than 5 years 6 to 10 years 11 to 15 years 16 years or more

لتعليمالمدارس التابعة لوزارة التربية وا مدارس األونروا الخاصةالمدارس

سنوات5أقل من سنوات10-6سنة15-11أو أكثرسنة16
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ن : 6الشكل   ، حسب الصف ونوع المدرسةقبل الخدمة التأهيلالذين أكملوا برنامج  عدد المعلمير

 

 

ي تقدماختلفت الجهات 
ن  قبل الخدمةالتأهيل  برامج النر ي يعملون فيها.  للمعلمي 

 باختالف نوع المدرسة النر

ة من برامج  بية والتعليم  الـتأهيلتقدم الجامعات نسبة كبير ي المدارس التابعة لوزارة الير
ي ُيكملها المعلمون فن

قبل الخدمة النر

ي مختلف الصفوف الدراسية )الشكل 
ا عىل معلمي الصفوف من 7والمدارس الخاصة فن

ً
ي األول إىل الثالث (. ينطبق ذلك أيض

 فن

 هذا وذكر %(. 63بنسبة ألونروا )امدارس 
ّ
بية والتعليم والمدارس الخاصة أن ي المدارس التابعة لوزارة الير

برامج  المعلمون فن

كر التأهيل من خالل برامج 
ُ
ن قبل الخدمة. وذ امج للمعلمير ا لتقديم تلك الير

ً
ي األكير شيوع

الدراسات العليا كانت المصدر الثابن

ي مدارس األونروا عير مختلف الصفوف والمراحل الدراسية. الدر 
ن فن  ذلك لم اسات العليا بنسبة أقل بكثير لدى المعلمير

ّ
 أن

ّ
إّل

ا، إذ 
ً
 يكن مفاجئ

ّ
ي مدارس األونروا لأن

ن فن برامج التأهيل من الرابع إىل السادس والسابع إىل العارس  كانوا يتلقون لصفوف المعلمير

ي الغالب من 
بوي التابع لألونروا. قبل الخدمة فن   المعهد الير

 أقل من 
ّ
ن أن ن للصفوف من  10من  1أظهرت نتائج المسح للمعلمير ي المدارس  الرابع إىل السادس والسابع إىل العارس  معلمير

فن

بية والتعليم تم تأهيلهم عير 
ي التعليم  التابعة لوزارة الير

ي فن
لتدريب  الملكة رانيا  أكاديمية المقدم من (TEPD)الدبلوم المهنن

ن ) ي (QRTAالمعلمير
ن حنر تاريــــخ 2016. وقد ُيعزى سبب ذلك إىل تأسيس الدبلوم فن ن فقط من المعلمير ، وتخريــــج دفعتير

.  ضمن ما تقدمه TEPD دمجتم اآلن يإجراء المسح.   ن نامج أوىلي لتعليم المعلمير  أربــع جامعات عامة ، كير

ي تقدم برامج 7الشكل 
ن  التأهيل: الجهات النر  ، حسب الصف ونوع المدرسةما أشار إليه المعلمون وفققبل الخدمة للمعلمير

 اإلجابة

 نعم

 ال

س
ساد

ىل ال
ن الرابع إ

ف م
صفو

ال
 

ن 
ف م

صفو
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ألول إ
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بية والتعليم المدارس الخاصة  مدارس األونروا المدارس التابعة لوزارة الير
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III .امج التوجيهية  التر

ن بعملهم دون  دعم كاٍف من داخل المدرسة.  قد يبدأ الكثت  من المعلمي 

ن  5أصل من  3أقل من أشار  ي مدارسمعلمير
بية والتعليم والمدارس الخاصة   فن ي  إىلوزارة الير

امج التعريفية مشاركتهم فن أحد الير

ي أول عمل منتظم لهم  الرسمية 
. فن ن ي كمعلمير

ن فن  غالبية المعلمير
ّ
ي  األونروا مدارس غير أن

ذلك النوع من أشاروا إىل المشاركة فن

امج امج التعريفية الرسمية العديد من التبعات. إذ يمكن لذلك أن يؤثر 8)الشكل  الير ي الير
تب عىل عدم المشاركة فن (. هذا ويير

ف مع  ي عامه األول، أو عىل قدرته إلتقان طرق التدريس األساسية. يمكن عىل قدرة المعلم عىل التكيُّ
نظام وثقافة المدرسة فن

ي أن يؤثر ذلك  ا عىلبشكل سلنر
ً
، إذ  أيض ن ن الجدد الذين األ تكشف االحتفاظ بالمعلمير  احتمالية بقاء المعلمير

ّ
بحاث أن

امج التعريفية تصل تقريًبا إىل ضعف أولئك الذين لم يح ي الير
وها. ُيشاركون فن       xiضن

ن الذين  ي ِنسب المعلمير
ن كشفت هذه النتائج عن فروقات طفيفة فن ي حير

ي المدارس بفن
وا تدريًبا تعريفًيا فن

ّ
ها، مختلف أنواعتلق

 
ّ
ن  يجدر التنويه إىل أن  سؤال المعلمير

ّ
ي يعمل فيها المعلم حالًيا. لذا فإن

يهم للتدريب االستبيان سجل نوع المدرسة النر
ّ
لق
َ
عن ت

ي أول 
ي فن
ا من المدارس. وعليه قد ال تعكس هذه النتائج بشكل كامل المدى  عمل منتظمالتعريفن

ً
ا مختلف لهم قد ُيظهر نوعً

وفر فيه أنواع المدارس المختلفة
ُ
ن ضمن بل أنشطة التدريب التعريفية،  الذي ت تعكس مدى جاهزية وجودة إعداد المعلمير

  اعها. المدارس باختالف أنو 

بية والتعليم المدارس الخاصة  مدارس األونروا المدارس التابعة لوزارة الير

س 
ساد

ىل ال
ن الرابع إ

ف م
صفو

ال
 

ث 
ىل الثال

ألول إ
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ف م

صفو
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ىل العا
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 النسبة المئوية

 مفتاح اإلجابات
 الجامعة )داخل وخارج األردن(

بوي التابع   لألونرواالمعهد التر

ي التعليم المقدم من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلم
ن
ي ف

ن الدبلوم المهنن ي 

(QRTA)  

 جهة أخرى تقدم برامج الدراسات العليا 

 كلية المجتمع
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ي ضمن أول8الشكل 
ي برنامج تعريفن

ن فن ، حسب الصفعمل  : مشاركة المعلمير ن   منتظم لهم كمعلمير

 

ي أنشطة ا
ن إىل مشاركتهم فن ي المدارس 40أقل من ذكر لتعريف غير الرسمية. هذا وأشار القليل من المعلمير

ن فن % من المعلمير

بية  ي التابعة لوزارة الير
ي فن

عمل منتظم لهم  لرسمية ضمن أو الغير  أحد األنشطة التعريفيةجميع الصفوف مشاركتهم فن

 ، ن ن شارك أكير من كمعلمير ي حير
ي مثل تلك األنشطة.   واألونروا % من معلمي المدارس الخاصة 40فن

 فن

  

ي جميع  10من  9ذكر ما يزيد عن 
ن

، ف ن ي الصفوفمعلمي 
ن

ي ف
ي شكل واحد عىل األقل من أشكال التطوير المهنن

ن
، مشاركتهم ف

 . سحشهًرا الماضية قبل إجراء الم 12الـ 

ي  
ن فن بيةأظهرت إجابات المعلمير ي  والتعليم المدارس التابعة لوزارة الير

 التطوير المهنن
ّ
ي واألونروا أن

الذي شاركوا فيه كان فن

كان توجيه األقران وقراءة المواد هي األشكال األكير   (. من ناحية أخرى،1الغالب عىل شكل دورات أو ورش عمل )الجدول 

ي المدارس الخاصة، كما ك
ن فن ي للمعلمير

ن معلمي المدارس التابعة لوزارة شيوًعا للتطوير المهنن ا بشكل كبير بير
ً
 أيض

ً
انت مستخدمة

بية والتعليم ومدارس األونروا.       الير

ي الداخلية أكير من تلك المنعقدة عىل األغلب جميع أنواع المدارس من عموًما، شارك المعلمون 
ي أنشطة التطوير المهنن

فن

ي توجيه األقران% م84 -% 65عىل سبيل المثال، ذكر خارج مدارسهم. 
هم شاركوا فن

ّ
ن أن ن  ن المعلمير ومرافقة/مالحظة المعلمير

، ذكر  12اآلخرين داخل مدارسهم خالل الـ  ن ي حير
ي زيارات 45 -% 31شهًرا الماضية. فن

هم شاركوا فن
ّ
ن أن % من المعلمير

ي المدرسة، وال  المالحظة إىل المدارس األخرى. 
ي عالية الجودة فن

عتير هذه النتائج إيجابية بالنظر إىل أنشطة التطوير المهنن
ُ
ت

ن مخرجات الطلبة.  ي تطوير طرق التدريس الُمتبعة وتحسير
ها أكير فعالية فن

ّ
ي أظهرت أن

   xii سيما تلك التعاونية بطبيعتها، والنر

 

بية والتعليم  المدارس الخاصة  مدارس األونروا المدارس التابعة لوزارة الير
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ن الذين 1الجدول  ي أنشطة التطو  شاركوا: نسبة المعلمير
ي الـ فن

ي التالية فن
ي سبقت إجراء المسح 12ير المهنن

، شهًرا الماضية النر
 حسب الصف ونوع المدرسة

 

ي 
ن

 بشكل أكتر ف
ً
ي القائمة عىل التكنولوجيا ظاهرة

والمدارس الخاصة بالمقارنة  مدارس األونروا كانت أنشطة التطوير المهنن
بية   . والتعليممع تلك التابعة لوزارة التر

 
ّ
ن  10من  7كشفت النتائج أن بية والتعليم معلمير ي المدارس التابعة لوزارة الير

ي نوع واحد عىل األقل  فن
 اتمن التدريبشاركوا فن

ي تعتمد 
ي المدارس الخاصة و  10من  8عىل التكنولوجيا، بالمقارنة مع ما يزيد عىل النر

ن فن يحقق ألونروا. مدارس امعلمير

ن للتواصل فيما  ي ذلك المرونة، وإتاحة الفرصة للمعلمير
ي الذي يستخدم التكنولوجيا العديد من الفوائد، بما فن

التطوير المهنن

    xiiiنطاق التدريب والمتابعة.  بينهم، وإمكانية توسيع

ي أنشطة 
ي جميع أنواع  التطوير تمحور استخدام التكنولوجيا فن

نت، وذلك فن ي بشكل رئيسي حول قراءة المواد عير اإلنير
المهنن

 معلمي 9المدارس )الشكل 
ّ
نت؛ إذ أن ي تدريب تضّمن قراءة مواد عير اإلنير

ن إىل المشاركة فن (. هذا وأشار غالبية المعلمير

ي المدراس الخاصة كانوا هم األكير  السابع إىل العارس  وف من الصف
ي هذا النوع من التدريب )فن

%(، يليهم 76مشاركة فن

ي مدارس األونروا )
ن
بية والتعليم )69المعلمون ف ي المدارس التابعة لوزارة الير

ن
   %(. 60%(، والمعلمون ف

ا كان التواصل عير شبكات التواصل االجتماعي )الفيس بوك أو الو  ي األشكال األكير شيوعً
ي ثابن

وبن يد اإللكير اتساب( أو الير

 . ي
ي التطوير المهنن

ي تطوير مجتمع خاص بهم يضم الستخدام التكنولوجيا فن
ن فن يمكن لهذا النوع من التواصل أن يدعم المعلمير

 عن إمكانية استخدام التوا
ً
ن آخرين لتبادل األفكار أو المشاكل والتحديات أو التعلم. فضًل ا كأداة للمتابعة، أو معلمير

ً
صل أيض

ن  ي يمكن أن تدعم المعلمير
، والنر ي المناقشات أو التفكير

ي بشكل أكير فعالية ليجنن
 المسح لم   xiv. فوائد التطوير المهنن

ّ
وبما أن

يستكشف طبيعة ذلك التواصل، سيكون من المثير لالهتمام أن تقوم البحوث المستقبلية باستكشاف الغرض من إنشاء 

ي تحقيق تلك األغراض. 
  قنوات التواصل هذه ضمن الدورات التدريبية، ومدى فعاليتها فن

ي التطوير ال 
ا الستخدام التكنولوجيا فن ه ثمة تباين كان الشكل األقل شيوعً

ّ
 أن

ّ
نت. إّل ي هو إكمال دورة تدريبية كاملة عير اإلنير

مهنن

ن حسب نوع المدرسة. إذ أشار  ن المعلمير ي نسبة إكمال مثل تلك الدورات التدريبية بير
ي المدارس التابعة  4من  1فن

ن فن معلمير

بية والتعليم للصفوف من  ي الـ  إكمال دورة تدريبية عير إىل  السابع إىل العارس  لوزارة الير
نت فن ي سبقت إجراء  12اإلنير

شهًرا النر

ي 9المسح )الشكل 
ن الذين خاضوا نفس التجربة فن ن وصل عدد المعلمير ي حير

عد الدورات  مدارس األونروا (، فن
ُ
إىل الضعف. ت

نت مفيدة  ، وأعباء االتدريبية عير اإلنير ن  عن مرونتها من حيث جداول المعلمير
ً
ها تقلل من تكاليف التنقل، فضًل

ّ
لعمل ألن

المدارس التابعة لوزارة  
بية والتعليم  التر

 المدارس الخاصة مدارس األونروا

 G1-3 G4-6 G7-10 G1-3 G4-6 G7-10 G1-3 G4-6 G7-10 

 %68 %59 %62 %87 %82 %86 %70 %69 %82 الدورات التدريبية/ورش العمل

التعلم من خالل توجيه األقران ومرافقة/مالحظة 
ن اآلخرين  المعلمير

73% 65% 67% 82% 81% 84% 70% 68% 72% 

قراءة األبحاث والكتب والمقاالت األكاديمية ذات 
اتيجيات التدريس، وتعليم  الصلة بالتدريس، واسير

 الدريس، إلخ
60% 63% 63% 69% 71% 71% 64% 69% 75% 

التوجيه و/أو مالحظة وتدريب األقران، كجزء من 
تيبات الرسمية للمدرسة  الير

62% 56% 60% 71% 67% 73% 64% 65% 67% 

ي تم تشكيلها 
ن النر ي شبكة من المعلمير

ن
المشاركة ف

ن  ي للمعلمير
 خصيًصا للتطوير المهنن

50% 42% 46% 46% 40% 49% 41% 39% 48% 

ي حول موضوع 
يهمك من البحث الفردي أو التعاوبن

 الناحية المهنية
43% 42% 40% 52% 55% 52% 51% 51% 58% 

 %49 %42 %43 %52 %50 %47 %39 %39 %48 مؤتمرات أو ندوات تعليمية

 %37 %31 %38 %42 %39 %42 %36 %35 %45 زيارات المالحظة للمدارس األخرى
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وس كورونا )كوفيد  . xvالملقاة عاتقهم واحتياجاتهم (، لذا قد 19 –تجدر المالحظة بأنه تم جمع هذه البيانات قبل جائحة فير

ي الواقع، 
ن
نت خالل الجائحة. بتكون هذه النسبة أقل مما هي ف    اعتبار استخدام منصات التدريب عير اإلنير

ي شاركوا  السابع إىل العارس  الذين : نسبة معلمي الصفوف من9الشكل 
ي الذي تضمن استخدام التكنولوجيا فن

ي التدريب المهنن
فن

ي سبقت إجراء المسح، حسب نوع المدرسة 12الـ 
  xvi  xviiشهًرا النر

 

ي 
ن
ن ف  المعلمي 

ّ
ي  مدارس األونروا كشفت نتائج المسح أن

ن
تدربوا عىل عدد أكتر من الموضوعات بالمقارنة مع نظرائهم ف

بية والتعليم     المدارس الخاصة والتابعة لوزارة التر

ي  السابع إىل العارس  أشار ضعف عدد معلمي الصفوف من 
ي التدريبات حول الوقاية من تقريًبا  مدارس األونروا فن

إىل مشاركتهم فن

ي  اتاإلعاق، وإدماج الطلبة ذوي المتأخرين دراسًيا التنمر، وتقديم الدعم التصحيحي للطلبة 
خالل السنوات الخمسة النر

ي سبقت إجراء المسح، بالمقارنة مع 
بية والتعليم )الجدول  معلمي نفس الصفوف فن  (. ركزت2المدارس التابعة لوزارة الير

اتيجيتها إلصالح  ي إطار اسير
ي السنوات الثمانية الماضية فن

ن فن ي للمعلمير
نظام األونروا بشكل كبير عىل إصالح التطوير المهنن

ن التعليم ي حير
بية والتعليم  ركزت. وفن ن عىل وزارة الير باعتبارها أحد أهم محاور جهود اإلصالح، كما هو  سياسات المعلمير

اتيجية الوطنية ل ي االسير
يةمذكور فن اتيجية للتعليم xviiiتطوير الموارد البش   ، xix، والخطة االسير

ّ
تدخالت  ذ ه لم تنفإال إن

ي الوقت الذي تم فيه جمع بيانات المسح. وقد ُيفِش الخاصة بالوزارة  السياسة
ي حجم بشكل كامل فن

 ذلك بعض الفروقات فن

ي تلقاها المعلمون، والمحتوى الذي تم تدريبهم عليه. هذا و 
سيكون من المثير لالهتمام استكشاف اتجاهات التدريبات النر

ن  بية والتعليم بعد تنفيذ السياسات وأنظمة ترخيص المعلمير ي ضمن المدارس التابعة لوزارة الير
ن والتطوير المهنن إعداد المعلمير

  المخطط لها.  

ي المدارس التابعة لوزارة الير موضوع التدريب كان 
اه المعلمون فن

ّ
ي األكير تكراًرا الذي تلق

بية والتعليم والمدارس الخاصة فن

ي سبقت إجراء هذا المسح هو استخدام التكنولوجيا داخل الصف. إذ أشار ما يزيد عىل  5الـ السنوات 
ي  10من  5النر

ن فن معلمير

ي تدريب 10من  7المدارس التابعة للوزارة وحواىلي 
ي المدارس الخاصة إىل تلفر

ن فن ي هذا الموضو  معلمير
وعىل  (. 2)الجدول  عفن

بية والتعليم،  ي المدارس التابعة لوزارة الير
ن عليه فن ي الغالب الوحيد الذي تم تدريب المعلمير

 هذا الموضوع هو فن
ّ
الرغم من أن

 أن
ّ
ي نفس نسبتهم ما زالت هي األقل بالمقارنة مع نظرائهم من المدارس الخاصة ومدارس األونروا الذين تلقوا  إّل

تدريًبا فن

ي مدارس األونروا هو الوقاية من التنمر  موضوع التدريب خرى، كانمن ناحية أالموضوع. 
األكير تكراًرا الذي تلقاه المعلمون فن
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ن  4من  3للطلبة )أشار ما يزيد عىل  واالجتماعي  وتقديم الدعم النفسي  ي السنوات إىل معلمير
ن
ي  5الـ تلقيهم لتلك التدريبات ف

النر

ن كانت االحتم ي حير
ن
ي سبقت إجراء هذا المسح(، ف

ي المدارس التابعة للوزارة والمدارس الخاصة لتلفر
ن
ن ف الية لدى المعلمير

ي مثل تلك الموضوعات
ن
ا.  التدريب ف

ً
     منخفضة جد

ما 
ّ
ي قل

ن الموضوعات النر ي المدارس التابعة للوزارة الرابع إىل السادس والسابع إىل العارس  أشار معلمو الصفوف من من بير
ن
إىل ف

ي تدريب فيها هي إدماج ا
من الرابع إىل % لمعلمي الصفوف 29أو احتياجات التعلم الخاصة، بنسبة  لطلبة ذوي اإلعاقةتلفر

ي من السابع إىل العارس  % لمعلمي الصفوف 26، والسادس
ن
. هذا وأشارت نسبة أعىل بقليل من معلمي نفس الصفوف ف

ي مثل هذا الموضوع )
ن
(40% و37المدارس الخاصة إىل تلقيهم لتدريب ف ي . % عىل التواىلي

ن
ن ف ، أشار غالبية المعلمير ن ي حير

ن
ف

ي مثل تلك التدريبات )
ن
(.  76% و68مدارس األونروا إىل المشاركة ف  معلمي مدارس % عىل التواىلي

ّ
كما أظهر مسح المدراء أن

ي مدارس تضم طلبة من ذوي اإلعاقات أو احتياجات التعلم الخاصةعملوا عىل األغلب األونروا 
ن
ا  xxف

ً
. نفذت األونروا أيض

ي سيا
ن
اتيجية شاملة لضمان الشمول. xxi 2013سة التعليم الشامل ف ي تهدف إىل إنشاء إطار واسير

 ، والنر
َ
ذلك زيادة  نضم  وت

ن القدرة  ن من خالل الوعي وتحسير ي العديد من  تضمير
ن
ي المجاالت ضمن النظام التعليمي لمدارس األونروا، نهج شامل ف

ن
بما ف

ن  ي xxiiذلك تدريب المعلمير
ن
اتيجية التعليم الشامل ف بية والتعليم اسير ي يتمثل 2019. وعىل نحو مماثل، أطلقت وزارة الير

، النر

ن  ي مجال التعليم لتلبية احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقأحد أهدافها بتعزيز المهارات والمعرفة للمهنيير
ن
ن ف أو  اتالعاملير

عد هذه الخطوة واعدة، كما  xxiiiاحتياجات التعلم الخاصة
ُ
 تخصيص المزيد من الموارد لضمان التعليم الشامل . ت

ّ
شير إىل أن

ُ
ت

بية والتعليم.  ان أولوية ضمن المدارس التابعة لوزارة الير
ّ
ي هذا الصدد يعد

  وبناء القدرات فن

ي السنوات 2الجدول 
ي المواضيع التالية فن

ي تدريب فن
ن الذين أشاروا إىل تلفر ي سبقت إجراء المسح،  5الـ : نسبة المعلمير

النر
 حسب الصف ونوع المدرسة

 

ي المدارس التابعة 
ن فن ن المعلمير ا التدريب عىل تقديم الدعم التصحيحي للطلبة المتأخرين دراسًيا بشكل عام بير

ً
لم ُيذكر أيض

بية والتعليم )الجدول  نامج الدوىلي لتقييم الطلبة  (. 2لوزارة الير   2018عام  )PISA(وأظهرت البيانات المستقاة من الير
ّ
 1أن

 الطلبة الذين أعادوا مرحلة صفية كان أداؤهم أقل بكثير  10من 
ّ
ي األردن أعادوا مرحلة صفية واحدة عىل األقل، وأن

طلبة فن

  xxivمن نظرائهم
ّ
 تقديم الدعم التصحيحي أو الدروس الفردية للطلبة ذوي التحصيل الضعيف . كما أشارت األبحاث إىل أن

ه أكير فعالية من إعادة المرحلة 
ّ
ن أدائهم، وأن ي إمكانية استبدال إعادة  .xxvi xxv الصفيةيمكنه تحسير

لذا كان من المهم النظر فن

مدى إعطاء الوزارة األولوية لهذا الموضوع ، لما له من تأثير عىل دروس الفرديةالمرحلة الصفية بتقديم الدعم التصحيحي وال

ن عليها.  ي يتم تدريب المعلمير
    ضمن المواضيع النر

بية والتعليم  األول إىل الثالثلصفوف من معلمي اكانت نسبة  ي المدارس التابعة لوزارة الير
ي موضوعات فن

الذين تلقوا تدريًبا فن

ي الصفوف 
ي الصفوف  . ىل العارس  الرابع إمختلفة أعىل بالمقارنة مع نظرائهم فن

ن فن من عىل سبيل المثال، وصل عدد المعلمير

ي  األول إىل الثالث
ي التدريب عىل إدماج الطلبة ذوي االعاقات أو احتياجات التعلم الخاصة فن

ي مدارس الوزارة الذين شاركوا فن
فن

بية   المدارس التابعة لوزارة التر
 والتعليم

 المدارس الخاصة مدارس األونروا

  G1-3 G4-6 G7-10 G1-3 G4-6 G7-10 G1-3 G4-6 G7-10 

 %73 %68 %73 %75 %71 %77 %52 %53 %58 استخدام التكنولوجيا داخل الصفوف

ي ذلك 
التدريب عىل استخدام الحاسوب، بما فن
 (ICDL)الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب 

54% 47% 49% 67% 62% 65% 52% 47% 52% 

 %60 %56 %58 %80 %78 %78 %41 %42 %63 الدعم النفسي واالجتماعي للطلبة

 %55 %51 %54 %79 %78 %77 %37 %39 %37 الوقاية من التنمر

ي البيئات متعددة الثقافات 
 %54 %50 %51 %53 %47 %50 %36 %37 %46 التدريس فن

 %43 %40 %45 %56 %52 %57 %29 %31 %43 دعم الطلبة الذين عانوا من الصدمات

المتأخرين تقديم الدعم التصحيحي للطلبة 
 دراسًيا

49% 37% 29% 64% 62% 56% 60% 55% 43% 

دمج الطلبة ذوي اإلعاقات أو احتياجات 
 التعلم الخاصة

52% 29% 26% 68% 68% 76% 37% 37% 40% 
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ي الصفوف  5الـ السنوات 
ن
ي سبقت إجراء المسح إىل الضعف بالمقارنة مع نظرائهم ف

أشاروا بنسبة . كما بع إىل العارس  الساالنر

ي أعىل إىل المشاركة 
ن
ي تتناول تقديم الدعم التصحيحي للطلبة المتأخرين دراسًيا وكذلك الدعم النفسي ف

التدريبات النر

 واالجتماعي لهم. 

 

وفر وسائل النقل، 
َ
ي هي االفتقار إىل الحوافز، وعدم ت

ي أنشطة التدريب المهنن
ن
ي تحول دون المشاركة ف

أبرز المعوقات النر

 وتضاُرب أوقات التدريب مع جداول العمل. 

بية والتعليم )اكان  ي وزارة الير
ن
ن ف وفر وسائل النقل السبب األبرز الذي يحول دون حضور التدريب لدى المعلمير

َ
لجدول عدم ت

ن  10من  7فقد ذكره حواىلي (. 3 ا، بالمقارنة مع للصفوف من السابع إىل العارس   معلمير
ً
ي المدارس التابعة للوزارة باعتباره عائق

ن
ف

ا ما تعتير هذه النتائج مفاجئة . لنفس الصفوف % من معلمي المدارس الخاصة55% من معلمي مدارس األونروا و53
ً
فيما نوع

ي مدا
ن
ن ف تبة عىل المعلم. قد يرجع يتعلق بالمعلمير  الوزارة عادة ما تغطي جزًءا من تكلفة النقل المير

ّ
رس الوزارة، عىل اعتبار أن

 الوزارة بحاجة إىل 
ّ
ي الواقع أعىل مما هو متوقع، األمر الذي ُيشير إىل أن

ن
 التكاليف ف

ّ
ي المبالغ المقدمة إاألمر إىل أن

ن
عادة النظر ف

ن لحض ي مدارس الوزارة كانوا ور التدريب. لتغطية تكاليف النقل للمعلمير
ن
ن ف  المعلمير

ّ
ا هو أن

ً
قد يكون التفسير اآلخر لذلك أيض

نت )الشكل  ن الذين أشاروا 9هم األقل حضوًرا للدورات التدريبية عير اإلنير  المعلمير
ّ
ي لنتائج المسح أن

ن التحليل اإلضافن (. ُيبيرّ

ن ي الغالب إىل عدم حضور الدورات التدريبية عير اإلنير
 عدم توفر وسائل النقل هو  نت، هم الذيفن

ّ
وا أن . اعتير العائق األكير

ي موقع العمل" والذي يتم داخل المدرسة تعتمد 
ي "فن

ا التطوير المهنن
ً
ن  ، األمر الذي قد ُيفش عدم ذكر xxviiاألونروا أيض  المعلمير

ي مدارس الوزارة
ويــــج قد يكون اعتما . هذا السبب كعائق لحضور التدريب بالمقارنة نظرائهم فن ي الموقع والير

ي فن
د التطوير المهنن

نت و   الدورات للدورات التدريبية عير اإلنير
ّ
ي ُيمكنها التخفيف من هذا العائق. ومما ُيثير االستغراب، أن

الُمدمجة من الطرق النر

وفر وسائل النقل ال مثل تلك األنواع من 
َ
 عدم ت

ّ
 أن

ّ
ا ي يزال التدريب معتمدة وقائمة حالًيا لدى مدارس األونروا، إّل

ً
شكل عائق

ي مدارس األونروا للصفوف من 
ن فن وري استكشاف الحلول الرابع إىل العارس  ألكير من نصف المعلمير . لذا سيكون من الضن

ي هذا الصدد.  
    األخرى المحتملة فن

بية والتعليم بنسبة أعىل إىل االفتقار إىل الحوافز  ي مدارس وزارة الير
ي  هذا وأشار المعلمون فن

ا يقف أمام المشاركة فن
ً
باعتباره عائق

ي 
م الوظيفن

ُّ
رص التقد

ُ
ي مدارس األونروا والمدارس الخاصة. قد يرتبط ذلك بطبيعة ف

أنشطة التدريب بالمقارنة مع أقرانهم فن

ي الوقت الذي تم فيه جمع بيانات المسح. 
بية والتعليم فن ن ضمن نظام وزارة الير  الوقت الذي يقضيه الللمعلمير

ّ
ي إذ أن

معلم فن

ي 
م الوظيفن

ُّ
رص التقد

ُ
. وقد ال ُيحفز هذا التنظيم xxviii الخاصة بهالخدمة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر عىل إمكانية وف

 . ي
رهم عىل الصعيد الوظيفن ه لن يؤدي إىل تطوُّ

ّ
ي التدريبات وزيادة معرفتهم ومهاراتهم، باعتبار أن

ن للمشاركة فن   المعلمير

 نسبة أق
ّ
ي مدارس األونرو تجدر اإلشارة إىل أن

ن فن ي  ا ل من المعلمير
 االفتقار إىل التطوير المهنن

ّ
أو ذي الصلة  المتخصصذكروا أن

ي مدارس الوزارة والمدارس الخاصة. وذلك ليس 
ن فن ي األنشطة التدريبية، بالمقارنة مع المعلمير

ا أمام مشاركتهم فن
ً
ل عائق

ّ
شك

 معلمي مدارس األونروا قد تلقوا 
ّ
ا بالنظر إىل أن

ً
ا أكير من الموضوعات التدريبية )الجدول مفاجئ

ً
 (.  2عدد

ي 
 التطوير المهنن

ّ
وا أن ي مختلف أنواع المدارس والمراحل الصفية اعتير

ن بقليل فن  أكير من نصف المعلمير
ّ
ا أن

ً
كشفت النتائج أيض

ها  ي يحضن
ي النر

 أنشطة التطوير المهنن
ّ
ا ما باعتبار أن ٌ نوعً ئ ا/ال يمكن تحُمله. وهذا مفاجر

ً
ي مدارس الوزارة  مكلٌف جد

المعلمون فن

 تكاليف النقل والوجبات 
ّ
يكة. كما أن ا عادة ما تكون مغطاة من قبل واألونروا ُممولة عادة من قبل السلطة أو الوكاالت الش 

ً
أيض

ة المرتبطة بالتدريبات، مثل أي تكاليف نقل إضافية أو تكل فقدان فة السلطة. ربما ُيشير المعلمون هنا إىل التكاليف غير المبارس 

  لذا يجب إجراء المزيد من األبحاث لفهم طبيعة هذه العوائق.  وظيفة أخرى. 
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ن الذين وافقوا أو وافقوا بشدة عىل العبارات التالية فيما يتعلق 3الجدول  ي تحول دون المشاركة  بالمعوقات: نسبة المعلمير
النر

، حسب الصف وحسب نوع المدرسة ي
ي أنشطة التطوير المهنن

 فن

المدارس التابعة لوزارة  
بية والتعليم  التر

 المدارس الخاصة مدارس األونروا

  G1-3 G4-6 G7-10 G1-3 G4-6 G7-10 G1-3 G4-6 G7-10 

ي عىل 
وفر وسائل النقل يعيق قدربر

َ
عدم ت

ي 
ي أنشطة التطوير المهنن

ن
 المشاركة ف

68% 70% 69% 43% 53% 53% 57% 45% 55% 

ي 
ن
أنشطة التطوير ال يوجد حوافز للمشاركة ف

ي 
 المهنن

64% 67% 69% 48% 53% 57% 58% 49% 54% 

ي مع جدول 
تتعارض أنشطة التطوير المهنن

 عمىلي 
63% 63% 63% 33% 51% 46% 57% 50% 54% 

 xxix . 55% 63% 64% 38% 43% 42% 54% 44% 52%ال يوجد دعم من رب العمل  

 %45 %40 %41 %47 %42 %34 %57 %57 %66 ليس لدي وقت بسبب المسؤوليات العائلية

ي ليست 
أو ذات  مختصةأنشطة التطوير المهنن

 صلة
54% 58% 59% 34% 33% 30% 50% 37% 48% 

ا/ال 
ً
ي عالية جد

تكاليف أنشطة التطوير المهنن
لها  يمكن تحمُّ

52% 53% 54% 37% 36% 37% 53% 43% 55% 

ا سابقة
ً
وط ي رس 

 %13 %10 %15 %5 %10 %13 %13 %14 %15 ال تتضمن أنشطة التطوير المهنن

 

IV .أسئلة إضافية 

ي يتلقاها المعلمون؟ التدريباتما هي جودة  .1
  أثناء الخدمة النر

ه لم يستكشف جودة تلك 
ّ
 أن

ّ
ن أثناء الخدمة، إّل أعط المسح صورة عامة حول كّم وحجم التدريب المقدم للمعلمير

ن مخرجات ال مدى مالءمتها و التدريبات،  ن وأولويات تحسير ي للمعلمير
ي  تعلمحتياجات التطوير المهنن

الطلبة فن

ي المحصلة،  األردن. 
ن  جودة التدريب المقدمة تعتير فن لذا تظهر الحاجة هنا إلجراء المزيد من . هي األهم للمعلمير

ي يتلقاها المعلمون، وما إن
ي احتياجاتهم  كانت  الدراسات لمعرفة مدى جودة وكفاية موضوعات التدريب النر تلنر

   الخاصة بطلبتهم. االحتياجات واألهم من ذلك،  –وأهداف التطور الخاصة بهم 

 

بية والتعليم  المعوقاتما هي  .2 ي المدراس التابعة لوزارة التر
ن

ن ف ي تواجه المعلمي 
 تكلفة التدريبات؟ من حيث النر

ن  ة من المعلمير لت أشارت نسبة كبير
ّ
 تكلفة التدريبات شك

ّ
.  إىل أن ي

ي أنشطة التطوير المهنن
ا أمام المشاركة فن

ً
عائق

بية والتعليم تقدم تدريبات مجانية لمعلميها، وتغطي   وزارة الير
ّ
ة لالستغراب، باعتبار أن وكانت هذه النتائج مثير

. وقد  ي
تكلفة الوجبات ووسائل النقل المستخدمة. وقد ُيشير المعلمون إىل تكلفة فقدان وظيفة أخرى بدوام جزبئ

. لذا ون ُيشير  ي
ي قد تكون محط اهتمامهم لمواصلة تطورهم المهنن

ي ال تقدمها الوزارة، والنر
ا إىل التدريبات النر

ً
أيض

ي التدريبات  تظهر الحاجة إلجراء دراسات مستقبلية لفهم أنواع التكاليف
ي يتكبدها المعلمون لدى المشاركة فن

النر

ي اتخاذ 
بية والتعليم فن ورية للتخفيف من تلك  عىل نحو أفضل، ولدعم وزارة الير القرارات واإلجراءات الضن

   . المعوقات

 

ي المستمر لهم عىل طلبتهم؟   .3
 ما هو تأثت  إعداد معلمي األونروا والتطوير المهنن

 لممارسة 
ً
 وجاهزية

ً
 معلمي مدارس األونروا كانوا األكير استعداد

ّ
ي هذا الملخص أن

ي تقديمها فن
أظهرت البيانات النر

ي المقدم لهم أثناء الخدمة. هذا مهنة التدريس، وا
ي إطار المهنة من خالل التطوير المهنن

لذين سُيطورون مهاراتهم فن

ي األداء عىل وكشفت بيانات تحصيل الطلبة 
 طلبة األونروا يتفوقون فن

ّ
المستقاة من التقييمات الوطنية والدولية أن

بية والتعليم والمدارس ا ي المدارس التابعة لوزارة الير
وري  .xxxi xxx لخاصةأقرانهم فن المزيد من  ءإجرا لذا كان من الضن

ي مدارس األونروا، وإىل أي مدى، 
ي أداء الطلبة فن

ن ومهاراتهم ُيسهم فن األبحاث لمعرفة ما إذا كان إعداد المعلمير

  باإلضافة إىل ما يمكن تعلمه وتكييفه من أنظمة األونروا. 
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Vتوصيات السياسة . 

اتيجية الوطنية لتطوير الموارد  بموجب ي االسير
ن
ية لعام التوصيات المنصوص عليها ف بية 2025 – 2016البش  ، تقوم وزارة الير

 معايير التدريس ومتطلبات 
ّ
ن لتضمن بأن ن جودة  التأهيلوالتعليم حالًيا بتطوير نظام ترخيص المعلمير ي تحسير

ن
تساهم ف

ي المدارس. 
ن
  التدريس ف

  : توصياتال

خيص لنظر ال  .1 ي  –بالتنسيق مع وزارة التعليم العاىلي  –نظام الير
ن
تنشيط وتطوير برامج عالية الجودة لتعليم ف

ة العملية.   بوية، والخير
هج الير

ُ
ن محتوى المادة، والن ن بحيث تجمع بير  المعلمير

ن  .2 له محتوى خاص بمعلم المادة الطموح.  ويكونُمقرر يتناول طرق التدريس ضمن برنامج الشهادة الجامعية  تضمير

ي مجاالت أخرى غير 
ن
بيةبحيث يستطيع المعلم الذي ُيكمل درجة البكالوريوس ف أن ُيكمل هذا المقرر ليتأهل  الير

 لممارسة مهنة التدريس ويصبح معلًما. 

ا بشكل  .3
ً
ي والعالوات متوافق

م الوظيفن
ُّ
ي أثناء الخدمة والتقد

وثيق وقوي مع خطط أن يكون تعزيز التطوير المهنن

 . ي
ي التطوير المهنن

ن
ن للمشاركة ف . سُيحفز هذا النهج بدوره المعلمير ي

 وأنشطة التطوير المهنن

ئ  .4 ن بشكل منتظم، للتأكد من مالءمة أن تنس  ي للمعلمير
بية والتعليم نظاًما لتقييم احتياجات التطور المهنن وزارة الير

ي هذا المجال، ولضمان تطوير 
ن الالزمة داخل الصف.  التدريبات المقدمة لهم فن ن مهارات المعلمير  وتحسير

ي  .5
زيادة التدريب المقدم أثناء الخدمة فيما يتعلق بدعم الطلبة ذوي اإلعاقات أو احتياجات التعلم الخاصة فن

بية والتعليم.   المدارس التابعة لوزارة الير

اتيجية إصالح  .6 ي األونروا إىل مواءمة  نظام التعليمتهدف اسير
قبل الخدمة مع التدريب أثناء  هيلالتأالُمتبعة فن

ي 
ي التدريبات النر

بية والتعليم لضمان التكامل واالستمرارية فن ا من قبل وزارة الير
ً
الخدمة. يمكن اعتماد هذا النهج أيض

بية والتعليم.  ي المدارس التابعة لوزارة الير
 يتلقاها المعلمون فن

ي المدرسة، كما  .7
ي فن
هو مطبق من قبل األونروا، نموذًجا أساسًيا تعتمده وزارة يمكن أن يكون برنامج التطوير المهنن

ي المدارس التابعة لها.  
بية والتعليم فن  الير

 

 

مسٌحّشاملُّممثلّعلىّالمستوىّالوطني،ّأُْجِرَيّمنّخاللّشراكةّبينّوزارة2018ّّالمسحّالوطنيّللمعل مينّللعامّ

والشؤونّالعالميةّالتربيةّوالتعليمّاألردنيةّومؤسسةّالملكةّرانياّللتعليمّوالتنميةّبتمويلّمنّوزارةّالتنميةّالدوليةّ

ّالتابعةّللحكومةّالكندية ّوقدّجرتّالكندية تناسبّمعّاالستبيانّالدوليّللتعليمّتمواءمةّتصميمّالمسحّوأدواتهّل.

ّاألخرىّ ّالدول ّمع ّمقارنات ّإلجراء ّالفرصة ّأتاح ا ّمم  ّوالتنمية، ّاالقتصادي ّالتعاون ّبمنظمة ّالخاص  والتعل م

االستبيان َمتّبقي ةّاألسئلةّّ.المشاركةّفيّهذّا ّلتناسبّالسياقّاألردنيكماّاْستُعيَرّقُرابةُّنصفّأسئلةّاالستبيانَّوُصم ِ

xxxiiّّ.منّقبلّفريقّمنّالمؤسسةّوغيرهمّمنّاألطرافّالمعنية

 

ّ ّّبحثوقد ّخلفيات ّعن ّاألردنالمسح ّالتربويةّّمعلمي ّوالممارسات هاتهم ّوتوج  ّوتدريبهم ّوخبراتهم التعليمية

المدرسيةّوبيئةّالغرفّّالبيئةبحثّالمسحّوالتحد ياتّوالخبراتّالتيّتخدمّالطلبةّالالجئيَنّفيّسياقاتّمختلفة،ّكماّ

ّول ّالبحث،الصف ية. ّّإلجابةّعنّأسئلة ّ)أيّالصفوفّمن5722ُّّمِسَح ّفيّالمرحلةّاألساسية (،10ّإلى1ّّمعل ًما

مدرسةّمنّمدارسّوزارةّالتربيةّوالتعليمّوالمدارسّالخاصةّوالمدراسّالتابعة361ّّمنّّهممديريباإلضافةّإلىّ

ّ اّالعينةّفقدّجرىّاختياُرهاّبشكٍلّخاص  لوكالةّاألممّالمتحدةّإلغاثةّوتشغيلّالالجئينّالفلسطينيينّ)األونروا(.ّأم 

دّللتعليمّ ونُف ذّالمسُحّإلتاحةّالفرصة2ّّالمستوىّّ-ليتناسبّمعّالتصنيفّالدوليّالموح  للمقارنةّمعّاالستبيانّالدوليّ.

ّالصفوفّمنّاألولّإلىّالسادسّ)التصنيفّالدوليّ ّمدارسّتخدم ّالمدارسّإلىّمجموعتين: ّ-منّخاللّتقسيم

(.ّوسمحتّالعينة2ّالمستوىّّ-(،ّومدراسّتخدمّالصفوفّمنّالسابعّإلىّالعاشرّ)التصنيفّالدولي1ّالمستوىّ

السوريينّوالمدارسّالتيّة،ّبماّفيّذلكّمخيماتّالالجئيَنّالمختلفّلينّفيّبيئاتّالالجئينَّمينّالعامأيًضاّبمسحّالمعل

رواّتقد مّفترةّثانيةّللطلبةّالسوريينّوالمدارسّالدامجةّلالجئينّالسوريينّفيّالمجتمعاتّالمضيفةّومدارسّاألون

  الفلسطينيين.ّالتيّتخدمّأطفالّالالجئينَّ
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