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 الملخص التنفيذي

تتمثل األهداف الرئيسة للدراسة القاعدية لترشيد المدارس في تحديد مقدار التقدم الذي تم إحرازه بخصوص المدارس 

الفترة ( التابعة لوزارة التربية والتعليم خالل Underutilized( والمدارس غير المستغلة )Overcrowdedالمكتظة )

( ، 2288/ 2282(، وبيان خصائص المدارس المكتظة والمدارس غير المستغلة للعام الدراسي )2288/2282( إلى )2221/2222)

والتعرف إلى العوامل التي تساهم في اكتظاظ المدارس
8

أو عدم استغاللها . ولتحقيق الهدف األول، قام المركز الوطني لتنمية الموارد  

EMIS (2222- 2221)ستخدام بيانات ( باNCHRDالبشرية )
2

(. ولتحقيق األهداف األخرى، قام 2288 - 2282، و) 

(NCHRD باستخدام بيانات )EMIS ن ي(، والمعلومات التي تم جمعها من المعنيين الرئيسي2288( ) نيسان 2288 - 2282) األولية

 مديريات( من خالل نقاش المجموعات المركزة والمقابالت. في الوزارة )المعلمين والمعلمات، أولياء األمور، الطلبة، وموظفي ال

وباإلضافة لتحقيق األهداف المذكورة أعاله، يقدم هذا التقرير تعريفاً شامالً "لالكتظاظ الزائد"، "وعدم استغالل المدارس" الختيار 

 المدارس المكتظة بشكل كبير، وغير المستغلة بشكل كبير ضمن المجاالت اآلتية: 

 االستيعابية الكلية للغرفة الصفية ) عدد الطلبة في كل غرفة صفية(.  الطاقة  (8

 مساحة الغرفة الصفية لكل طالب )عدد األمتار المربعة المخصصة لكل طالب في الغرفة الصفية(.  (2

 نسبة طالب: معلم.  (1

وأقل المدارس استغالالً. وتعد هذه  من أكثر المدارس اكتظاظاً ٪ ( 22وتم استخدام هذا التعريف الشامل الختيار الوضع الحالي لـ )

 المنهجية فريدة من نوعها وأكثر شمولية من التقييم المباشر لمساحة الغرفة الصفية لكل طالب. 

 وفيما يأتي ملخص للنتائج ضمن األجزاء الرئيسة لهذا التقرير: 

 التقدم الذي تم إحرازه خالل السنوات األخيرة: 

(. ومن جهة 8222( مدرسة وهو أعلى من المدارس المكتظة البالغ عددها )8138المستغلة )بلغ العدد الكلي للمدارس غير  (8

( 2288/ 2282( في )٪ 2.2(، وعدد المدارس غير المستغلة بمقدار )٪1أخرى فقد انخفض عدد المدارس المكتظة بمقدار )

 (. 2222/2221مقارنة بعام ) 

 األتي : لقد كانت معظم التغييرات التي تمت مالحظتها في  (2

(، وانخفض عدد المدارس غير المستغلة بمقدار ٪22.2مدارس البنات: انخفض عدد المدارس المكتظة بمقدار ) .أ 

(21.8٪ .) 

(، وانخفض عدد المدارس غير ٪82المدارس المملوكة والمستأجرة: انخفض عدد المدارس المكتظة بمقدار ) .ب 

 (. ٪82.2المستغلة بمقدار )

 (. 81.3عدد المدارس المكتظة بمقدار )المدارس الثانوية: انخفض  .ج 

(، وانخفض عدد المدارس غير المستغلة ٪82،2المدارس ذات الفترتين: انخفض عدد المدارس المكتظة بمقدار ) .د 

 (. ٪81.2بمقدار )

                                                           
 متر مربع لكل طالب في الغرفة الصفية( لتحديد المدارس المكتظة وغير المستغلة. 8،2وزارة )تم اعتماد معيار ال  8

ية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد النصفي حول التحليل الشامل وتقييم االحتياجات )دراسة إعداد المشروع: تخطيط المدارس(. المملكة األردنية الهاشمية، المرحلة الثان .Parolin, Bتم استخالص هذه البيانات من تقرير   22

 المعرفة. وتم تقديم التقرير بناًء على طلب وزارة التربية والتعليم.
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(، وانخفض عدد المدارس غير ٪22.2المدارس في المناطق الريفية: انخفض عدد المدارس المكتظة بمقدار ) .ه 

 (. ٪2.8ر )المستغلة بمقدا

المدارس في مناطق المدن والمدارس المختلطة: ازداد عدد المدارس المكتظة في المدارس المختلطة بمقدار  .و 

 ( في المدارس في مناطق المدن. ٪82.1(، وازداد بمقدار )82.2٪)

 الوضع الحالي للمدارس المكتظة في األردن:  

م 8،2وزارة التربية والتعليم الكتظاظ المدارس، وهو ) أقل من في هذا الجزء تم إجراء التحليل بناًء على معايير 
2

لكل طالب  

 داخل الغرفة الصفية. 

 ( من مدارس الوزارة مكتظة. ٪12.2( مدرسة، وبنسبة )8222بحسب  معايير وزارة التربية والتعليم المذكورة أعاله، تعد ) 

 ( وعلى ٪22.2يؤثر االكتظاظ على المدارس المختلطة بنسبة ،)( 12.8مدارس الذكور بنسبة٪ .) 

 ( على الترتيب. وتنتشر مشكلة ٪22.3و   ٪22.2تبدو المدارس المملوكة والمستأجرة األكثر تأثراً باالكتظاظ، حيث بلغت )

(، وفي مناطق المدن ٪13.3(، وفي المدارس ذات الفترة الواحدة بنسبة )٪21.8االكتظاظ في المدارس األساسية بنسبة )

 (. ٪13.2(، وفي مناطق الريف بنسبة )٪22.2بنسبة )

ولزيادة المعلومات حول المدارس المكتظة، تم تقديم البيانات اآلتية حول الطاقة االستيعابية الكلية للغرفة الصفية، )عدد الطلبة لكل 

 غرفة صفية(، ونسبة طالب: معلم في المدارس المكتظة. 

 ( وفي مدارس إقليم 28:8رس ذات الفترتين حيث بلغت هذه النسبة )من الممكن مالحظة أعلى نسب طالب: معلم في المدا

 (. 81،2:8( كذلك. وبلغت أدنى نسبة طالب: معلم في مدارس إقليم الجنوب حيث بلغ )28:8الوسط حيث بلغت هذه النسبة )

 طالب( في  18.2عدل )من الممكن مالحظة أعلى معدالت أعداد الطلبة: الغرفة الصفية في مدارس البنات، حيث يبلغ هذا الم

( في المدارس المملوكة. وهنالك فروقات بسيطة في حجم الغرف الصفية بين المدارس ٪18.2الغرفة الصفية،  وبلغ ) 

بحسب  المراحل وبين المدارس ذات الفترتين والفترة الواحد. ومن جهة أخرى، يمكن مالحظة بعض الفروقات الهامة في 

 22.2طالب لكل غرفة صفية( ، والمدارس في مناطق الريف ) 18،2في مناطق المدن، )حجم الغرف الصفية بين المدارس 

طالب لكل غرفة صفية(. وبلغت كذلك معدالت أعداد الطلبة: الغرفة الصفية بين مدارس إقليم الشمال، ومدارس إقليم الوسط، 

 ( على الترتيب.                         ٪21.2)(، و٪12.8(، و)٪22.3ومدارس إقليم الجنوب )

ولتقديم نظرة أكثر شمولية حول االكتظاظ في المدارس من حيث التخطيط وتخصيص الموارد، فقد تناولت الدراسة مستوى االلتحاق   

 ومستوى الطاقة االستيعابية، ومعدالت استغالل المدارس، والمرافق المدرسية. 

 حاق والطاقة االستيعابية بحسب  المديريات. فبالرغم من وجود مدارس تعمل بمستوى أعلى هنالك تباين في مستويات االلت

مديرية تربية تعاني من مشكالت الطاقة االستيعابية بشكل كبير حيث  82من طاقتها االستيعابية في جميع المديريات، هنالك 

تم تحديد أربع مديريات فيها نسب التحاق أعلى من  ( أعلى من طاقتها االستيعابية. وكذلك٪22تعمل هذه المديريات بنسبة )

 (.           ٪12(، وعجلون )٪18(، وعين الباشا )٪12(، والطفيلة )٪11( أو أكثر؛ وهي معان )٪12طاقتها االستيعابية بنسبة )

  المدارس المكتظة بنسبة تجاوز معدل استغالل المدارس )التحاق الطلبة الذي يتجاوز الطاقة االستيعابية المقدرة للمدارس( في

( من مجموع ٪12.2( مدارس والتي تشكل )222( في )٪822، حيث بلغ معدل استغالل المدارس أعلى من )822٪

 (. ٪ 222( من المدارس المكتظة تمتلك نسب استغالل تتجاوز )٪2.1المدارس. ومن المهم مالحظة أن )



4 

 

 ( والمدارس التي ال يتوفر ٪3.3( مدرسة بنسبة )31ت حاسوب )بلغ مجموع المدارس المكتظة التي ال يتوفر فيها مختبرا

(. وبلغت نسبة الطلبة في المدارس التي ال يتوفر فيها مختبرات حاسوب ٪22.2( مدرسة بنسبة )121فيها مختبرات علوم )

(٪21.2(، بينما بلغت نسبة الطلبة في المدارس التي ال يتوفر فيها مختبرات علوم )82.1٪)
1
                  . 

تقدم الدراسة بعض العوامل التي تؤدي إلى االكتظاظ وبعض التحديات التي تواجهها المدارس المكتظة بناًء على البيانات التي   وختاماً،

 تم جمعها من المقابالت النوعية والمجموعات المركزة. 

  :افة السكانية في المنطقة المجاورة للمدرسة، وفي ( ارتفاع الكث8كانت أبرز األسباب التي تؤدي لالكتظاظ كما يلي

( أن تمتلك المدرسة لسمعة جيدة 2بعض الحاالت كان يوجد تواجد كثيف للهاجرين المصريين والسوريين والعراقيين. 

(، وأن 2-8( أن تكون المدرسة هي المدرسة األساسية الوحيدة التي تشمل الصفوف من )1مقارنة بالمدارس األخرى. 

( أن 2( أن تكون وسائل المواصالت للمدرسة متوفرة وسهلة للطلبة. 2جد أية مدارس حكومية أخرى غيرها. ال يو

( أن ال يسمح دخل 2تكون العالقات بين المدير والمعلمين جيدة، ويكون هناك ثقة بين المدرسة والمجتمع المحلي. 

( أن تكون 1تأجرة ومساحة الصفوف صغيرة. ( أن تكون المدرسة مس2األسر بالتحاق الطلبة بالمدارس الخاصة. 

 الهيئة التدريسية ذات كفاءة. 

  :ضعف نوعية المرافق المدرسية والقصور في توفير 8كانت أبرز التحديات التي تواجهها المدارس المكتظة كما يلي )

يم الحديثة، حيث ال يمتلك ( يشكل االكتظاظ عائقاً أمام المعلمين لتطبيق استراتيجيات التدريس والتقي2مصادر التعلم. 

الطلبة أي فرصة للتفاعل داخل الغرفة الصفية. وقد عبّر بعض أولياء األمور عن قلقهم حول ضعف التواصل مع 

 المعلمين المتعلق باألنشطة المنهجية. 

 الوضع الحالي للمدارس غير المستغلة في األردن: 

السابق، على معايير وزارة التربية والتعليم للمدارس غير المستغلة والبالغة اعتمد التحليل في هذا الجزء، كما تم في الجزء 

م8،2)
2

 ( لكل طالب داخل الغرفة الصفية. 

  اعتماداً على بياناتEMIS ( وبناًء على 2288-2282األولية ،)( م8،2معيار الوزارة البالغ
2

( 8138)تُعد (، 

 ( من مجموع المدارس غير مستغلة. ٪22.2مدرسة، والتي تشكل نسبة )

 ( في مدارس الذكور. وتبلغ نسبة ٪12.2(، وبلغ )٪81.2بلغ أعلى معدل لنسبة مدارس البنات غير المستغلة )

( وهي النسبة األعلى. ومما يميز المدارس غير المستغلة أنها ٪12.2المدارس غير المستغلة المملوكة للوزارة )

 (. ٪28.3(، وأنها كذلك تقع في المناطق الريفية وتبلغ نسبتها )٪32.2ث تبلغ نسبتها )تتبع نظام الفترة الواحدة حي

ومن أجل تقديم لمحة واضحة حول المدارس غير المستغلة، فقد أخذت الدراسة بالحسبان البيانات المتعلقة بالطاقة االستيعابية الكلية 

 : معلم في المدارس غير المستغلة. للغرفة الصفية ) عدد الطلبة لكل غرفة صفية( ومعدالت طالب

 ( في المدارس التي تتبع نظام 8:28(، ويتوقع أن تبلغ )8:22تبلغ نسبة طالب: معلم في المدارس غير المستغلة )

الفترتين. وتبلغ أقل نسبة طالب: معلم في المدارس المملوكة والمستأجرة ) المدارس المملوكة والمستأجر لها 

 (. 8:1المستأجرة )بعض المالحق( والمدارس 

  يتباين حجم الغرف الصفية بشكل كبير اعتماداً على نمط المدرسة، حيث يوجد في المدارس المملوكة والمستأجرة

( طالب في 88.1و  82.2)المدارس المملوكة والمستأجر لها بعض المالحق( والمدارس المستأجرة ما معدله )

رس األخرى. وقد الحظ فريق الدراسة أن معدل مساحة الغرف الغرفة الصفية على الترتيب، وهو أقل من المدا

،  12الصفية في المدارس غير المستغلة في المدن والمدارس التي تتبع نظام الفترتين مرتفع نسبياً حيث يبلغ )

 (  طالب لكل غرفة صفية على الترتيب. 18.3

                                                           
  تم احتساب النسب بناًء على العدد الكلي للمدارس المكتظة.  1
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خصيص الموارد، فقد تمت دراسة مستويات االلتحاق ولتقديم لمحة أكثر شمولية حول استغالل المدارس من حيث التخطيط وت

 والقدرات، ومعدالت استغالل المدارس والمرافق المدرسية. 

   تتباين مستويات االلتحاق الفعلي ومستويات الطاقة االستيعابية الحالية في المدارس غير المستغلة بحسب

قة االستيعابية لاللتحاق، فقد تم تحديد المديريات، وبالرغم من أنه يوجد مدارس تعمل بأقل من مستوى الطا

(، ٪828( أقل من الطاقة االستيعابية: الشوبك )٪22التي بلغت نسبة االلتحاق فيها ) اآلتيةالمديريات األربعة 

 (. ٪22(، والقصر )٪11(، والجيزة )٪12وذيبان )

  للمدرسة( في المدارس غير المستغلة بلغ معدل استغالل المدارس) تجاوز معدل التحاق الطلبة للطاقة االستيعابية

%( أقل من طاقتها االستيعابية حالة متطرفة في مقياس 12%(. ويمكن اعتبار المدارس التي تعمل )822أقل من )

 ( ضمن هذه الفئة. ٪2.2( مدرسة، تشكل ما نسبته )822معدل استغالل المدارس، وكذلك توجد )

 (، ٪88.2( مدرسة بنسبة )821وفر فيها مختبرات حاسوب )بلغ مجموع المدارس غير المستغلة التي ال يت

(. وبلغت نسبة الطلبة في المدارس ٪22.2( مدرسة بنسبة )228والمدارس التي ال يتوفر فيها مختبرات علوم )

(، بينما بلغت نسبة الطلبة في المدارس التي ال يتوفر فيها مختبرات ٪82.2التي ال يتوفر فيها مختبرات حاسوب )

 .                  2(٪3.1علوم )

 ،ًتقدم الدراسة بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم استغالل المدارس وبعض التحديات التي تواجهها   وختاما

 المدارس غير المستغلة بناًء على البيانات التي تم جمعها من المقابالت النوعية والمجموعات المركزة. 

 معظم 2بعد المسافة عن المناطق السكنية. ( 8ل المدارس كما يلي: دم استغالكانت أبرز األسباب التي تؤدي لع )

( عدم توفر وسائل 1سكان المنطقة من الكبار خارج سن المدرسة، وهناك عدد قليل من السكان والطلبة. 

( عدم توفر المرافق المناسبة؛ 2( انتقال الشباب للعمل في المدن ) الهجرات الداخلية(. 2المواصالت للمدرسة 

 كمختبرات العلوم والحاسوب ودورات المياه والغرف الصفية والمياه والصيانة الالزمة. 

  كانت أبرز التحديات التي تواجهها المدارس غير المستغلة كما يلي: النقص في المعلمين األكفياء، تدني التحصيل

 األكاديمي للطلبة، والنقص في المرافق والمرافق التي تجذب الطلبة وتحفزهم.  

 

 الوضع الحالي للمدارس المكتظة بشكل كبير والمدارس غير المستغلة بشكل كبير

 اآلتيةالفئات الثالث  االعتبارلقد أعد فريق الدراسة معياراً جديداً للمدارس المكتظة والمدارس غير المستغلة، مع األخذ بعين 

( مساحة الغرفة الصفية. وبناًء على 1بة طالب: معلم، ( نس2( المساحة المخصصة لكل طالب في الغرفة الصفية، 8كفئات مرجعية: 

( من المدارس المكتظة بشكل كبير والتي فيها أقل مساحة مخصصة لكل طالب في الغرفة الصفية، ٪22هذا المعيار الجديد، تم اختيار )

لمدارس غير المستغلة بشكل كبير ( من ا٪22وأكبر عدد من الطلبة في الغرفة الصفية، وأعلى نسبة طالب: معلم. وتم كذلك اختيار )

طالب: معلم.  والتي فيها أكبر مساحة مخصصة لكل طالب في الغرفة الصفية، وأقل عدد من الطلبة في الغرفة الصفية، وأدنى نسبة

ٍل المكتظة بشكل كبير، وكذلك خصائص المدارس غير المستغلة بشك خصائص المدارس ، الذي يظهر في الصفحة اآلتية،ويبين الجدول

 كبير.

 

 

 

                                                           
 391الحاالت التي لم يتم التوصل إليها =  2
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 المكتظة بشكٍل كبير والمدارس غير المستغلة بشكل كبير  خصائص المدارس

( 775المدارس غير المستغلة بشكل كبير )

 مدرسة( 

 185المدارس المكتظة بشكل كبير )

 مدرسة( 

 الخصائص

م1.2
2 

م2.22
2 

 معدل المساحة لكل طالب 

الغرفة الصفية )عدد الطلبة  حجممعدل  12.2 2.3

 في الغرفة الصفية( 

 نسبة طالب: معلم 22:  8 2.2:  8

عدد ونسبة المدارس التي ال يتوفر فيها  ( 1.2٪)  81 ( ٪ 82.1)  22

 مختبرات حاسوب

عدد ونسبة المدارس التي ال يتوفر فيها  ( ٪ 12.2)  21 ( ٪ 22.1) 222

 مختبرات علوم

 جنس المدرسة  

 بنين 11.2٪ 22.1٪

 بنات 28.2٪ 2.2٪

 مختلطة 22.8٪ 21.2٪

 موقع المدرسة  

 المناطق الريفية 82.8٪ 38.2٪

 المدن 12.3٪ 1.2٪

 

وباإلضافة للنتائج الرئيسة التي تم استعراضها أعاله، فقد تناولت هذه الدراسة االرتباطات بين المساحات التي يشغلها الطلبة وعالمات 

، وعالمات المعلمين المعلمات في تقييم أساليب التعلم والتعليم (NAfKE)الطلبة في التقييم الوطني لمهارات اقتصاد المعرفة 

. وقد وجد فريق الدراسة أن الطلبة في المدارس المكتظة أو "المدارس العادية" يحصلون على  SCALT) طالب )المتمحورة حول ال

( من الطلبة في المدارس غير المستغلة. ولكن قد يؤثر االكتظاظ سلبياً على الطلبة في الصف الحادي عشر NAfKEدرجات أعلى في)

عالقة ذات داللة إحصائية بين المساحة  ةلى هذه النتائج، لم تجد هذه الدراسة أيفي المباحث الثالث كافة. وبالرغم من الحصول ع

الدرجات فهناك عدم تناسق في معدل  SCALT. وفيما يتعلق بنتائج NAfKEالمخصصة للطلبة في الغرفة الصفية وأداء الطلبة في 

SCALT إحصائية بين المساحة المخصصة للطالب وتطبيق  . ولم يكن هناك كذلك أية عالقة ذات داللةللصفوف والمباحث جميعها

حول االفتراضات أنه من المحتمل  الشك. وقد أثارت هذه النتائج SCALT)المعلمين ألساليب التعلم والتعليم المتمحورة حول الطالب )

بيئات التعلمية األقل وأنه من المحتمل كذلك أن يكون أداء الطلبة أفضل في ال SCALTأن يستخدم المعلمون والمعلمات أساليب 

، وعالمات الطلبة، والمساحة الفعالازدحاما. وفي الواقع، يشير هذا التحليل إلى احتمال وجود عالقة عكسية بين أساليب التعليم والتعلم 

 التي يشغلها الطلبة.        

 مناقشة السياسات

وبالرغم من أن العدد الكلي للمدارس المكتظة  أشار هذا التقرير إلى بعض آثار االكتظاظ وعدم االستغالل في المدارس.

الماضية، فال زال هناك بعض اآلثار الهامة لالكتظاظ وعدم  الثالثوغير المستغلة قد انخفض بشكل كبير مؤخراً خالل السنوات 

 استغالل المدارس. 

م من أن هذه المدارس لم تشكل النسبة األعلى من أوالً، كان هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة مدارس البنات المكتظة وغير المستغلة، بالرغ

المدارس المكتظة وغير المستغلة في األردن. ومن جهة أخرى، يبدو أن هناك ازدياداً في عدد المدارس المختلطة المكتظة. وينبغي أن 

ية بين مدارس البنات والمدارس توضح الوزارة فيما إذا كانت هذه التغييرات نتيجةً لسياسة خططت لها الوزارة أم حركة انتقال طبيع

المختلطة. وفي أي من هاتين الحالتين، ينبغي أن تبذل الوزارة مزيداً من الجهود لخفض عدد المدارس المختلطة ومدارس البنين التي 

 تعاني من االكتظاظ. 

بيراً في المدارس المكتظة في أن هناك زيادة كبيرة في المدارس المكتظة في المدن، وهناك انخفاضاَ ك EMISوقد أظهرت بيانات 

ير المستغلة. وتشير هذه النتائج إلى احتمالية انتقال الطلبة إلى المدن األكبر، غفاض بسيط في المدارس المناطق الريفية، إضافةً إلى انخ
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تقوم الحكومة بدراسة  مما يشّكل تحدياً كبيراً أمام الوزارة في السيطرة على المدارس المكتظة في المدن. ويقترح فريق الدراسة أن

ت المواقع والبنية التحتية والطاقة االستيعابية للمدارس غير المستغلة في المدن، وأن تقوم بمحاولة لنقل الطلبة وتوفير وسائل المواصال

مثالي لنسبة طالب:  فيما يتعلق بإعداد معيار امن المدارس المكتظة إلى المدارس غير المستغلة أو أن توفر لهم وسائل النقل المناسبة. أم

معلم، ينبغي أخذ ما يأتي بعين االهتمام: لقد أظهرت الدراسات السابقة بشكل عام أن المعلمين والمعلمات أكثر احتمالية إلعطاء اهتمام 

من جهة فردي للطلبة في حال كانت نسبة طالب: معلم منخفضة. وقد يؤدي هذا اإلجراء بدوره إلى تحسين أداء الطلبة أو انجازاتهم. و

أخرى، يقترح بعض الباحثين أن نسبة طالب: معلم غير مرتبطة بأداء الطلبة أو بتحصيلهم، خاصةً عندما يقوم المعلمون والمعلمات 

بدون تخطيط مدروس،   بتطبيق األساليب الصفية التقليدية المتمحورة حول المعلم في التدريس. ولذلك، فإذا تم خفض نسبة طالب: معلم

إلى إيجاد ضغوطات مالية كبيرة على الوزارة، في حين تكون الفائدة التربوية المتعلقة بتعلم الطلبة ونوعية المدارس  فقد يؤدي هذا

ضئيلة
2

لديها معدالت طالب:  TIMSSو  PISAأن نضع في اعتبارنا أن الدول األعلى أداًء في اختبارات . ومن الضروري كذلك

لى من تلك المعدالت في وزارة التربية والتعليم في األردن، حيث أن معدالت طالب: معلم في معلم، وأعداد الطلبة في الغرف الصفية أع

، في سنغافورة، بلغت نسبة طالب: .على سبيل المثالTIMSSو  PISAالدول األعلى أداًء في اختبارات األردن أقل من العديد من 

الترتيب، بينما بلغت هذه النسبة في كوريا في المدارس األساسية ( على 8:82.2( و)8:21.2معلم في المدارس األساسية والثانوية )

( على الترتيب. وكذلك، فإن عدد الطلبة في الغرف الصفية في المدارس األردنية أقل من تلك في الدول 8:81.2( و)8:22.2والثانوية )

الصفية في المرحلتين األساسية والثانوية  عدد الطلبة في الغرف. ففي اليابان، يبلغ TIMSSو  PISAاألعلى أداًء في اختبارات 

( على الترتيب، ويزيد عن ذلك في كوريا حيث يبلغ عدد الطلبة في الغرف الصفية في المرحلتين األساسية والثانوية 12.2( و)21.3)

 ( على الترتيب. 11.2( و )12.2)

باإلضافة لذلك، تشير نتائج المقابالت ومناقشات المجموعات المركزة أن أحد األسباب الكتظاظ المدارس هو النوعية الظاهرة للتعليم 

في هذه المدارس مما يشّكل تحدياً واضحاً لصانعي السياسات في الوزارة، ففي حين تجذب المدارس ذات السمعة الجيدة والمعلمين 

يصبح أعداد الطلبة في صفوف هذه المدارس أو معدل: طالب معلم مرتفعاً جداً، مما يؤثر على نوعية التعليم  والمعلمات األكفياء،

والتعلم. ومن الضروري أيضاً استخدام معايير أكثر تحديداً لتحديد االكتظاظ وعدم االستغالل في المدارس ولمحاولة خفض أعداد الطلبة 

معالجة القضايا المتعلقة بنوعية التعليم كتحسين المرافق المدرسية وتحسين التعليم. نفسه قت في المدارس شديدة االكتظاظ، وفي الو

ويشير تحليل المدارس العشرة األعلى أداًء في التعليم أن أحد أهم العوامل المؤثرة في تحسين التعليم هو االختيار السليم للمعلمين 

ن توفير النظام التربوي التعليم األفضل لكل طالبوالمعلمات وتنميتهم ليصبحوا مدرسين فّعالين وضما
2

. وينبغي أن تأخذ الوزارة بعين 

 االهتمام تحسين توظيف المعلمين وتدريبهم خاصة في المدارس غير المستغلة في المناطق الريفية. 

بإغالق المدارس فقط بناًء على معيار ومن األهمية بمكان عند مناقشة األوضاع المستقبلية للمدارس غير المستغلة، عدم اتخاذ قرارات 

م8.2)
2

( لكل طالب، حيث يجب أن تأخذ الوزارة بعين االهتمام الحاجات المتنوعة للمناطق غير المأهولة بشكل كبير لضمان وصول 

وسائل فير غير المستغلة مفتوحة أو تو ويعني هذا اإلبقاء على الكثير من المدارس كل طفل للمدرسة ولحقه األساسي في التعليم.

الموصالت للطلبة ألقرب مدرسة في مناطق سكنهم. وينبغي اتخاذ هذا القرار بناء على تكلفة كل من هذه الخيارات وعلى الواقع الثقافي 

 للمجتمعات التي تأثر بهذه القرارات. 

ضية، ولكن هناك حاجة لتطوير هذه خالل السنوات الما EMISوختاماً، فقد قامت الحكومية األردنية باستثمار كبير في تطوير بيانات 

البيانات بشكل أكبر، خاصةً في مجال تطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالتخطيط وجمع البيانات وتحليلها ومشاركة المعلومات 

 والشفافية في القطاع التربوي.

 خيارات السياسات التربوية  

 بناًء على النتائج أعاله، يقدم فريق الدراسة خيارات السياسة اآلتية: 

تطوير معايير أكثر شمولية لتحديد المدارس المكتظة وغير المستغلة من أجل تخصيص الموارد بشكل مناسب. وتعد معظم  (8

م8.2المدارس مكتظة أو غير مستغلة بحسب  معيار الوزارة )
2

لذلك توصي الدراسة بأن ( لكل طالب في الغرفة الصفية، و

                                                           
5   

Hua, H.  (2282 المؤشر .)معدل طالب: معلم. وزارة التربية والتعليم في مصر. 21 : 

2   McKinsey and Company (2222 .)How the world’s best performing schools systems come out on top ( 2. )ص 
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 مدارس لتتضمن معلومات حول الغرفة الصفية ونسبةلل االستغاللريف أكثر شمولية لالكتظاظ وعدم تقوم الوزارة باعتماد تع

 طالب: معلم، حيث إن تطوير معايير شاملة يؤدي إلى تحديد المدارس التي تحتاج ألكبر قدر من االهتمام. 

ارس ذات النسبة العالية من االكتظاظ كمديريات عمان الثالثة والزرقاء الثانية، والتركيز على إعطاء األولوية للمناطق والمد (2

مدارس البنين والمدارس المختلطة والمدارس المستأجرة. ولخفض أعداد المدارس شديدة االكتظاظ، من الممكن أن تقوم 

 الوزارة بما يأتي: 

 قل الطلبة من المدارس شديدة االكتظاظ إلى المدارس نل إمكانية ن حوياستشارة أولياء األمور والمعنيين الرئيسي

أية أعباء مالية تؤثر على أولياء األمور وعلى  األخذ بعين االعتبارغير المستغلة في المناطق المجاورة، مع 

 الوزارة. 

 لى مدارس زيادة المساحات المخصصة للغرف الصفية في المدارس المكتظة والتي ال يمكن نقل الطلبة فيها إ

 أخرى.

  تطوير استراتيجية تخطيط طويلة األمد بالتعاون مع الممولين لبناء المدارس في المناطق الجاذبة للسكان والتي

 يحتمل أن ينتقل إليها الطلبة مستقبالً. 

  ،مراجعة معدالت طالب: معلم وحجم الغرف الصفية ومحاولة تعديلها لتكون أقرب ما يمكن للمعدالت الوطنية

 ن أن يتم هذا من خالل تحويل المدارس ذات الفترة الواحدة إلى العمل بنظام الفترتين. ويمك

 تطوير توظيف المعلمين والمعلمات وتدريبهم خاصة في المدارس غير المستغلة في المناطق الريفية.  (1

ذبة للسكان في المستقبل تطوير استراتيجية تخطيط طويلة األمد بالتعاون مع الممولين لبناء المدارس في المناطق الجا (2

 القريب. 

وقد كشفت نتائج المقابالت ونقاشات المجموعات المركزة أن المدارس قد تصبح أكثر اكتظاظاً ألن أولياء األمور وأعضاء المجتمع 

ة بالتركيز على المحلي يعتقدون أن هذه المدارس توفر تعليماً أفضل من المدارس غير المستغلة. ويقترح فريق الدراسة أن تقوم الوزار

( تنمية المعلمين مهنياً 2( تعيين المعلمين والمعلمات المناسبين لمهنة التعليم.8القضايا ذات األهمية لتحسين نوعية التعليم وأهمها: 

 McKinsey and Company( ضمان قدرة النظام التربوي على توفير أفضل تعليم ممكن للطلبة كافة. )1ليصبحوا مدرسين فّعالين. 

 (. ومن الضروري كذلك تقديم الحوافز المناسبة للمعلمين لالنتقال إلى المدارس غير المستغلة في المناطق غير المكتظة بالسكان. 2007

دراسة المواقع والبنى التحتية والطاقات االستيعابية للمدارس غير المستغلة في المناطق الريفية ومحاولة نقل الطلبة، أو توفير  (2

 وسائل المواصالت لهم، من المدارس المكتظة إلى المدارس غير المستغلة. 

 : باآلتيبشكل كبير للقيام ويقترح فريق الدراسة أن تقوم الحكومة بدراسة تحديد المدارس غير المستغلة 

  إغالق المدارس المستأجرة في المناطق التي يوجد فيها مدارس غير مستغلة، وتوفير وسائل المواصالت الالزمة

 لتسهيل الحضور المنتظم للطلبة لهذه المدارس. 

  .دمج المدارس غير المستغلة في المناطق المتجاورة 

  فيها مدارس غير مستغلة.عدم بناء المدارس في المناطق التي يوجد 

  .إجراء حمالت مجتمعية حول األدلة الحالية المتعلقة بالمدارس غير المستغلة وأداء الطلبة 

  ،من الممكن أن تقوم الوزارة بتحسين البنية التحتية ونوعية مصادر التعلم والمرافق كمختبرات العلوم والحاسوب

لى المدارس المستغلة في نفس المناطق الجاذبة أو في من أجل جذب الطلبة من المدارس شديدة االكتظاظ إ

 المناطق القريبة منها. 
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Executive Summary  

The primary objectives of this School Rationalization Baseline Evaluation Report are to outline what 

progress has been made from 2007-2008 to 2010-1011 with regard to crowded and underutilized 

Ministry of Education (MOE) schools, to present the current characteristics of MOE schools in 2010-

2011, and to define some of the key factors contributing to over-crowdedness and underutilization7. 

To achieve the first objective, NCHRD utilized EMIS data from 2007-20088 and 2010-2011. To achieve 

the latter objectives, NCHRD utilized preliminary 2010-2011 EMIS data (April 2011) and information 

collected from key education stakeholders (teacher, parents, students, teachers, and directorate 

officials) through focus group discussions and interviews.  

In addition to meeting the objectives outlined above, this report proposes an integrated definition of 

“over-crowdedness” and “over-underutilization” to select extremely overcrowded and extremely 

underutilized schools, which includes the following three domains: 1) overall classroom capacity (# of 

students per classroom); 2) classroom area per student (square-meters allocated to each student in a 

classroom); and 3) student-teacher ratio. This integrated definition was used to select and analyze 

the current status of the top 25% extremely overcrowded and extremely underutilized schools. This is 

a unique approach to the subject, which we believe is more comprehensive than a simple evaluation 

of classroom area per student.  

Follow are a few summary findings under each main section of the report. 

Progress that has been made in the last few years:  

1) The total number of underutilized schools (1,891) is greater than the number of crowded 

schools (1,244). However, there has been a slightly larger decrease in the number of crowded 

schools (3.0%) than underutilized schools (2.4%) from 2007-2008 to 2010-2011.  

2) The most noticeable changes occurred in: 

a. Female schools: reduction of 24.2% in the number of crowded schools and 28.1% of 

underutilized schools. 

b. Owned + rented schools: reduction of 15% in the number of crowded schools and 

14.4% of underutilized schools. 

c. Secondary schools: reduction of 13.9% in the number of crowded schools. 

d. Double-shift schools: reduction of 15.4% in the number of crowded schools and 

13.5% of underutilized schools. 

                                                           
7
 The MOE criterion to define crowded and underutilized schools was used (1.2 m² per student in a classroom 

unit) 
8
 These data were extracted from: Parolin, B. (2008). Interim report: Situational analysis and needs assessment 

(Project preparation study: School planning), The Hashemite Kingdom of Jordan Education Reform for 
Knowledge Economy II. The report was requested by and presented to the MOE.  
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e. Rural schools: reduction of 22.4% in the number of crowded schools and 7.1% of 

underutilized schools. 

f. Mixed and urban schools: Increases in the number of crowded schools were 

observed in mixed schools (12.5%) and urban schools (16.3%).  

Current status of crowded schools in Jordan:  

For this section, we also based our analysis on the current MOE criterion for crowdedness: less than 

1.2 m² per student in a classroom unit.  

 By the MOE criterion 1,244 (36.5%) of MOE schools are considered crowded in Jordan. 

 Crowdedness affects mostly mixed (45.5%) and male (37.1%) schools.  

 Owned and rented schools seem to be the most affected by crowdedness (55.7% and 42.9%, 

respectively). Crowding is also most prevalent in basic schools (78.1%), single shift schools 

(89.9%), and urban areas (60.4%) more frequently than rural areas (39.6%).  

To expand the profile of crowded schools, we also presented data on overall classroom capacity (# of 

students per classroom) and student-teacher ratios in “crowded” schools. 

 The largest average student-teacher ratios can be observed in double-shift schools (21:1) and 

schools in the middle of the country (also 21:1). The smallest student-teacher ratio is found in 

southern schools (13.7:1).  

 The largest number of students per classrooms can be found in female schools (31.7 students 

per classroom) and owned schools (31.5 students per classroom). There are only small 

differences in classroom size between school cycles and school shifts, however, important 

differences in classroom sizes can be observed in urban (31.4 students per classroom) and 

rural (24.5 students per classroom) schools as well as in schools located in the northern, 

middle, and southern parts of the country (26.9, 32.1, and 23.5 students per classroom, 

respectively). 

To present a more comprehensive look at school crowdedness in terms of planning and resource 

allocation, we looked at enrollment and capacity levels, utilization rates, and school facilities. 

 Actual enrollment and current capacity levels in crowded schools vary by directorate. 

Although all directorates have schools that are operating above their enrollment capacity 

level, 17 directorates have the most serious capacity problems (they operate 25% or above 

their capacity level). We have also identified four directorates with enrolment of 30% or 

more above their capacity. These are Ma’an (33%), Tafeelah (32%), Eain Albash (31%) and 

Ajlune (30%).  

 The school utilization rate (school student enrolment over estimated capacity of the school) 

in crowded schools exceeds 100%. A total of 404 schools (32.5%) have utilization rates above 
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150%. It is also important to note that 7.8% of crowded schools have utilization rates above 

200%. 

 The total number of crowded schools without computer and science laboratories is 93 (9.9%) 

and 378 (40.2%), respectively. The total percentage of students without computers is 10.3%. 

The total percentage of students without science laboratories is 23.6%9.  

Finally, based on data collected from qualitative interviews and focus groups, we present some of the 

factors that may contribute to crowdedness as well as the challenges faced by crowded schools.  

 The most commonly cited reasons for crowdedness were: 1) Population density around the 

school is high (in some cases, there is a high influx of Egyptian, Syrian, Iraqi immigrants); 2) 

School has a good reputation in comparison to other schools; 3) School is the only basic 

school in the area that teaches grades 1-4, no other public school; 4) Good and easy 

transportation is available for students to reach the school; 5) Good relations between 

principal and teachers. Community trusts the school; 6) Families’ incomes prevent accessing 

to private schools; 7) School is rented and the classes are small; and 8) Teaching staff is 

competent. 

 The most cited challenges faced by crowded schools include: 1) Poor quality of school 

facilities and management and deficiency in provision of resources for learning; 2) For 

teachers, crowdedness is seen as an obstacle to applying new instructional and assessment 

strategies. In addition, students do not have as many opportunities to interact in the 

classroom. Some parents expressed concern over the lack of communication with teachers 

over curricular activities. 

Current status of underutilized schools in Jordan: 

As with the previous section, we based our analysis in this section on the current MOE criterion for 

underutilization: more than 1.2m² per student in a classroom unit.  

 Based on the preliminary EMIS data (2010-2011), utilizing the 1.2m2 MOE criterion, 1,891 

schools (55.4%) in Jordan are considered underutilized.  

 The largest average percentage of underutilized schools is present among female (13.7%) and 

male schools (35.5%). Owned schools also constitute the largest percentage of underutilized 

schools (84.5%). Another important characteristic of underutilized schools is that most are 

single shift (95.6%) and located in rural areas (61.9%).  

To expand the profile of underutilized schools, we also factored in data on overall classroom capacity 

(# of students per classroom) and student-teacher ratios in “underutilized” schools. 

                                                           
9
 Percentages calculated over the total number of crowded schools. 
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 Underutilized schools have average student-teacher ratios below 20:1, with the exception of 

double shift schools (21:1). The lowest average student-teacher ratio can be found in rented 

and owned + rented schools (8:1). 

 Classroom sizes vary substantially, depending on the type of school. Rented and owned + 

rented schools have, on average, less students per classroom (10.4 and 11.8, respectively) 

than other types of schools. We further observe that even in underutilized schools, the 

average classroom size in urban and double shift schools is relatively high (30 and 31.9 

students per classroom). 

To present a more comprehensive look at school utilization in terms of planning and resource 

allocation, we looked enrollment and capacity levels, utilization rates, and school facilities. 

 Actual enrollment and current capacity levels in underutilized schools vary by directorate. 

Although all directorates have schools that are operating below their enrollment capacity 

level, we have identified four directorates with enrolment 70% or less below their capacity. 

These are: Shoobak (121%), Theeban (86%), Badia Wasta-Gezah (83%), and Qasser (76%). 

 The school utilization rate (student enrolment over school capacity) in underutilized schools 

is below 100%. Schools that are 30% or below their capacity can be considered an extreme 

case in the utilization rate scale. 142 (5.2%) schools fall under that category. 

 The total number of underutilized schools without computer and science laboratories is 173 

(11.5%) and 401 (26.7%), respectively. The total percentage of students without computers is 

10.7%. The total percentage of students without science laboratories is 9.3%10. 

Finally, based on data collected from qualitative interviews and focus groups, we present some of the 

factors that may contribute to underutilization and the challenges faced by underutilized schools. 

 The main cited reasons for underutilization are: 1) Distance from residential areas; 2) The 

majority of residents are elderly. There is a small number of residents and students; 3) 

Bad/difficult transportation; 4) Youth movement to work in cities (internal migration); and 5) 

Lack of proper facilities (science and computer labs, WCs, classrooms, and water) and 

maintenance. 

 The main challenges faced by underutilized schools include: Lack of qualified teachers, 

students’ low academic achievement, and lack of facilities and programs to attract and 

motivate students.  

 

 

 

                                                           
10

 Missing cases = 391 
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Current status of extremely crowded and extremely underutilized schools 

In this report we have proposed to establish a new criterion for crowded and underutilized schools, 

taking into account the following three categories of reference: 1) area allocated to each student in a 

classroom; 2) student-teacher ratio; and 3) classroom size. Based on this new criterion, we selected 

extremely overcrowded schools (25% of schools that had the smallest area per students, the largest 

number of students per classroom, and the largest student-teacher ratio) and extremely 

underutilized schools (25% of schools that had the largest area per students, the smallest number of 

students per classroom, and the smallest largest student-teacher ratio). Characteristics of these 

schools are presented below: 

 

Characteristics Extremely Crowded (n=187) Extremely Underutilized (n=557) 

Average area per student 0.75 m² 3.5 m² 

Average class size (# of students per classroom) 36.5  7.9 

Average student-teacher ratio 24 : 1 5.6 : 1 

Number and % of schools without computer labs 13 (8.2%) 55 (11.7%) 

Number and % of schools without science labs 58 (36.5%)
11

 202 (42.8%)
12

 

Gender   

Male 38.5% 27.3% 

Female 21.4% 4.7% 

Mixed 40.1% 68.0% 

Location   

Rural 17.1% 91.6% 

Urban 82.9% 8.4% 

 

In addition to the main conclusions presented above, this study investigated the correlations 

between area occupied by students, students’ scores on the National Assessment for Knowledge 

Economy (NAfKE), and teachers’ scores on the Student Centered Active Learning and Teaching 

Methodologies (SCALT) assessment.  We found that students in crowded or “normal” schools tend to 

have higher average NafKE scores than students in underutilized schools.   Only in 11th grade, 

crowdedness might negatively affect students’ scores in all three subjects.  Despite these results, the 

current study found no statistically significant relationship between area allocated to students in a 

classroom unit and students’ performance in NAfKE.  As regards SCALT scores, there were 

inconsistent patterns in average SCALT scores across grades and subjects. Once again, there was no 

statistically significant correlation between area allocated to students and teachers’ application of 

student-centered methodologies.  These results put into question some assumptions that teachers 

might be more likely to apply SCALT and students are more likely to perform better in less crowded 

environments. In fact, the trend found in the current analysis suggests that an inverse relationship 

                                                           
11

 Missing cases = 28 
12

 Missing cases = 85 
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might exist between progressive teaching and learning methodologies, students’ scores, and area 

occupied by students.   

 

Policy Discussion 

Some important trends in crowdedness and underutilization have been pointed out in this report. 

Although the overall number of crowded and underutilized schools has decreased in the last three 

years, some important trends in crowdedness and underutilization persist.  

First, there has been a considerable decrease in the percentage of crowded and underutilized female 

schools over time, even though they did not represent the largest percentage of crowded and 

underutilized schools in Jordan. On the other hand, crowded mixed schools seem to continue to 

increase. The MOE should clarify whether those changes have been a result of deliberate policy or a 

“natural” movement across female and mixed schools. In either case, the MOE should focus on 

decreasing the number of crowded mixed and male schools, which are the most affected by 

crowdedness. 

EMIS data has shown a substantial increase in urban crowded school and a large decrease in rural 

crowded schools, followed by a small decrease in rural underutilized schools. These findings suggest 

that students might be migrating to larger cities. This trend will pose a great challenge to the MOE in 

controlling the number of crowded schools in urban centers. We suggest the government examine 

carefully the location and overall infrastructure and capacity of underutilized schools in urban areas 

and make an attempt to transfer/transport students from the most crowded to the underutilized 

schools.  

As regards the creation of an “ideal” standard for teacher-student ratio, it is important to consider 

the following: previous research has generally shown that teachers are more likely to give 

individualized attention to students if the student-teacher ratio is low. This type of interaction may in 

turn result in better student achievement or performance. However, some researchers have also 

suggested that student-teacher ratio does not correlate with student achievement or performance, 

particularly when the teacher utilizes a teacher-centered traditional classroom approach to teaching. 

Therefore, if student-teacher ratios are blindly reduced, this may only cause a heavy financial burden 

with little educational return in student learning or quality school13. It also is important to keep in 

mind that many of the top performing PISA and TIMSS countries have student-teacher ratios and 

classroom sizes larger than the Jordanian MOE averages. Jordan has, on average, student-teacher 

ratios below several of the top five high performing TIMSS and PISA countries. For example, in 

Singapore, the student-teacher ratios for primary and secondary schools are 23.5:1 and 17.2:1, 

respectively. Korea’s teacher ratios in primary and secondary public schools are 25.6:1 and 18.2:1, 

respectively. Again, we observe that the average classroom sizes in Jordan are smaller than some top 

five high-performing countries in TIMSS and PISA. In Japan, the average classroom size is 28.9 at the 

                                                           
13

 Hua, H. (2010). Indicator 23: Student Teacher Ratio. Egypt Ministry of Education. 
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primary level and 34.5 at the secondary level. In Korea, classroom sizes are substantially larger, with 

36.5 and 38.7 students in primary and secondary levels, respectively. 

Further, the results from interviews and focus group discussions point out that one of the reasons 

why some schools become overcrowded is the perceived quality of education offered in those 

schools. This presents a challenge for policy makers. On one hand, students and parents are drawn to 

schools which have a good reputation and good teachers. On the other hand, once class sizes or 

student-teacher ratios become too large, this might negatively affect quality of teaching or learning. 

Again, it is important to utilize a more specific criterion to determine crowdedness and 

underutilization and to attempt to decrease the number of students in extremely crowded schools 

while at the same time, addressing education quality issues such as improvement of school facilities 

and improved teaching. An analysis of ten top performing countries in education has shown that 

what matters most when it comes to improving education is getting the right people to become 

teachers, developing them into effective instructors, and ensuring that the system is able to deliver 

the best possible instruction for every child14.” The MOE should therefore consider improving its 

teacher recruitment and training, particularly in underutilized schools in rural areas.  

In discussing the future of underutilized schools, it is important not to make decisions to close a 

school based on the 1.2 m² per student criterion alone. The government should take into account the 

diverse needs of scarcely populated areas to ensure that every child has access to the basic right to 

education. That could mean keeping many underutilized schools open or simply providing free 

transportation to take children to the closest school in their residential area. The decision should be 

based on the cost of each alternative and the cultural reality of the communities affected. 

Finally, the government of Jordan has invested heavily on improving EMIS data over the last years. 

However, the overall quality of the EMIS database can be further improved. More specifically, the 

MOE might develop best practices with regard to planning, data collection and analysis, information 

sharing and transparency in the education sector.  

Policy Options   

Based on the above findings and discussion, the following policy options are proposed:  

1) Develop more comprehensive criteria for identifying crowded and underutilized schools in 

order to allocate resources more appropriately.  Many schools are considered crowded or 

underutilized by the MOE standard of 1.2 m² per student in a classroom. However, we 

recommend that the MOE expand its definition of crowdedness and underutilization to 

include information about classroom size and student-teacher ratio. By developing a more 

comprehensive criterion, the MOE would be better able to identify schools that need the 

most attention.  

                                                           
14

 McKinsey and Company (2007). How the world’s best performing schools systems come out on top (p.6). 
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2) Prioritize areas and schools with the largest percentage of extremely crowded schools, such 

as Amman III and Zarqa II Directorates. More specifically, focus on male, co-ed and rented 

schools. To decrease the number of extremely overcrowded schools, the MOE could do the 

following:  

• Consult parents and other key stakeholders about the possibility of transferring students from 

extremely overcrowded schools to neighborhood underutilized schools, taking into consideration the 

financial implications for parents and the MOE.  

• Increase the classroom areas in overcrowded schools where it might be difficult to transfer 

students elsewhere. 

• Create a long-term planning strategy with funders to build schools in catchment areas where 

students are likely to migrate to in the near future. 

• Review student per teacher ratios as well as classroom sizes in the overcrowded schools and try 

to modify them to be close to the national levels. One way to do that is to turn single shift schools 

into double shift schools. 

3) Consider improving teacher recruitment and training, particularly in underutilized schools in 

rural areas. 

4) Create a long-term planning strategy with funders to build schools in densely populated 

catchment areas in the near future.  

The results from interviews and focus group discussions reveal that schools might become 

overcrowded because parents and communities believe those schools offer better quality education 

than underutilized schools. We suggest the MOE focuses on issues that matter most to improve 

education quality, namely: 1) getting the right people to become teachers; 2) developing them into 

effective instructors; 3) ensuring that the system is able to deliver the best possible instruction for 

every child (McKinsey and Company 2007). It is critical to offer teachers incentives to move to 

underutilized and sparsely populated schools. 

5) Examine carefully the location and overall infrastructure and capacity of underutilized schools 

in urban areas and make an attempt to transfer/transport students from the most crowded 

to the underutilized schools 

We suggest the government study the mapping of extremely underutilized schools in order to: 

•  Close the rented schools where underutilized schools are available, and provide transportation 

where needed to facilitate regular attendance in these schools. 

•  Merge neighboring underutilized schools. 

•  Refrain from building schools in locations where there are underutilized schools. 
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• Conduct community-based campaigns about the current evidence on underutilized schools and 

students’ performance.  

•  The MOE could improve the infrastructure and the quality of teaching resources and facilities, such 

as computer and science laboratories, in order to attract some students from extremely overcrowded 

schools to underutilized schools in the same or close to the same catchment area. 
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 قائمة المختصرات

 ADETA مساعد مدير التعليم والشؤون الفنية

 ECD تنمية الطفولة المبكرة

 ECE تعليم الطفولة المبكرة

 EMIS نظام إدارة المعلومات التربوية

المرحلة األولى والثانية من برنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد 

 المعرفة
ERfKE I and II 

 E-TVET Council مجلس التشغيل والتعليم التقني والمهني والتدريب

 GOJ الحكومة األردنية

 ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 KE اقتصاد المعرفة

 KG رياض األطفال

 M&E المتابعة والتقييم

 MEP الشراكة في المتابعة والتقييم

 MOE وزارة التربية والتعليم

 MOD وزارة الدفاع

 MOHE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 NAfKE الدراسة الوطنية الشاملة لتقييم مهارات اقتصاد المعرفة

 MOL وزارة العمل

 MOR وزارة األوقاف

 MOSD وزارة التنمية االجتماعية

 NCHRD المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

 NES االستراتيجية الوطنية للتعليم

 PI مقابلة مديري المدارس
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 TOR الشروط المرجعية

 SE التربية الخاصة

 SPSS الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 SR ترشيد المدارس

 UIS مكتب اليونسكو لإلحصائيات

 UNRWA وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 VE التعليم المهني

 WEI مؤسسة التعليم الدولي
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 الدراسة القاعدية لترشيد المدارس:

 غير المستغلة في األردنوالمدارس وضعية المدارس المكتظة  

 المقدمة .1

 الخلفية والسياق  1.1

تلتزم الحكومة األردنية بجعل التعليم األساسي إلزامياً ومجانياً ومتوفراً للطلبة كافةً. ولضمان تحقيق العدالة في 

الوصول للتعليم النوعي، ينبغي أن يضمن النظام التربوي األردني فرص التعليم المتكافئة لجميع الطلبة، وأن يكون مستجيبا 

الموارد بطريقة أفضل لتحقيق التوازن الفّعال في توسعة مجاالت نوعية التعليم  لمتطلباتهم وحاجاتهم كافة، وأن يوفر

 والتعليم. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (                                                                                                                            ERfKEتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة )

 2221في بداية عام  (ERfKE)أطلقت الحكومة األردنية البرنامج الشامل لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة  

ي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في اقتصاد بهدف تمكين خريجي التعليم العام من امتالك المعارف والمهارات والكفايات الت

 -2221( من )ERfKE Iفي مرحلتين: المرحلة األولى ) ERfKEتطويـر مستقبلهم. يتم تنفيذ برنامج  اآلتيالمعرفة ، وب

( تهدف إلى تمكين الخريجين من المنافسة والمشاركة الفاعلة في االقتصاد العالمي المنافس القائم على المعرفة. وتم 2223

مع التركيز على التغييرات  ERfKE I( الستكمال تحقيق أهداف ERfKE II ( )2282- 2282تصميم المرحلة الثانية )

كتطوير  -هذه التغييرات ، والتركيز الهادف على ضمان أثر الالزمة في النظام التربوي لنقل التعليم نحو اقتصاد المعرفة

في نتاجات التعلم في المدراس  -والمعلمات ، والكفايات االستراتيجية والسياسيةالمناهج والتقييم، والتنمية المهنية للمعلمين 

 والغرف الصفية. 

 ( من المكونات اآلتية:   ERfKE IIوتتكون المرحلة  الثانية )

  .المكون األول: تأسيس نظام وطني للتطوير قاعدته المدرسة والمديرية 

 لمؤسسي. المكون الثاني: المتابعة والتقييم والتطوير ا 

  .المكون الثالث: تطوير التعليم والتعلم 

 .المكون الرابع: تطوير البرامج الخاصة 

  .المكون الخامس: تحسين البيئة التعلمية 

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية كمركز بحثي شبه مستقل في األردن. ويهدف هذا المركز إلى إيجاد  تأسيستم 

التوازن بين مخرجات البرامج التعليمية والتدريبية من جهة وبين المعارف والمهارات والقدرات التي يتطلبها سوق العمل 

خالت التربوية في وزارة التربية طة المتابعة والتقييم لجميع التدأنش تنفيذمن جهة أخرى. ويتولى هذا المركز كذلك مسؤولية 

(، والذي تمثل في تنفيذ 2221-2223)  ERfKEامتداداً لدور المركز في المرحلة األولى من والتعليم، بحيث يعد هذا الدور

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دراسة تقييمية في مجاالت المناهج، وتقييم الطلبة وتدريب المعلمين والمعلمات ، وت 12

دراسة، خمسة منها  12، يتحمل المركز مسؤولية تنفيذ ERfKE IIوتنمية الطفولة المبكرة. وضمن المرحلة الثانية 

 دراسات قاعدية بما فيها هذه الدراسة القاعدية حول ترشيد المدارس. 
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 نمية الموارد البشريةالدراسات السابقة ذات العالقة والتي أجراها المركز الوطني لت

، قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بإتمام "دراسة اإلشراف على المواقع"، لتقييم المدارس 2222في عام 

. وقد أشارت النتائج إلى أن الطاقات االستيعابية التي تم التخطيط لها ERfKE Iالتي تم بناؤها مؤخراً ضمن مشروع 

( طالب بناًء على عدة عوامل، كالهجرات االقتصادية من الريف إلى المدن، 8222إلى  122للمدارس قد تراوحت ما بين )

عشر التي شملتها  الخمسجهة أخرى، بالنسبة للمدارس وتدفق الهجرات، والعوامل التربوية واالجتماعية األخرى. ومن 

من  ٪11إلى  ٪12العينة، فقد أظهرت نسب إشغال هذه المدارس عدم استغالل كبير لها، حيث تراوحت هذه النسب من 

الطاقة االستيعابية لهذه المدارس. وقد وجد أن أسباب عدم االستغالل يتمثل في أن هذه المدارس قد تم بناؤها حديثاً، ولكن ال 

 دراسة العوامل األخرى ذات العالقة. تزال هناك حاجة ل

، قامت الوزارة بتكليف إجراء دراسة "إعداد المشاريع في تخطيط المدارس"  لإلعداد للمرحلة الثانية من 2221وفي عام 

أو لم يتم إشغاله في  اً أو زائد اً إضافي اً دراسي اً ( مقعد822328. وقد أظهرت هذه الدراسة وجود ) ERfKE II  82مشروع 

%( من مجموع مدارس وزارة التربية والتعليم. وقد صنفت هذه المدارس على أنها غير 23.1مدرسة )حوالي  8312

م 2.8مستغلة، حيث تبلغ المساحة المخصصة لكل طالب في الغرفة الصفية )
2

( لكل طالب. وباإلضافة للطاقة االستيعابية 

في كل غرفة صفية. ومن  اً ( طالب٪22.1لكل معلم، وأن هناك ) اً %( طالب82.3للمدارس، فقد أظهرت النتائج أن هناك )

( من ٪13.2( مدرسة، أي حوالي ) 8212( طالباً وطالبة يدرسون في )828222جهة أخرى، أظهرت النتائج أن هناك )

م 2.38مجموع مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث تبلغ المساحة المخصصة لكل طالب في هذه الغرف الصفية )
2.) 

وقد 

 صنفت هذه المدارس على أنها مكتظة، ولكن ال تزال هناك حاجة لدراسة العوامل األخرى ذات العالقة. 

وقد أشارت نتائج دراسة "التقرير الوطني لمؤشرات التعليم العالمية
82
التي أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في  

. وقد حصر التقرير 2221( عام 22،2في المدارس األردنية قد بلغ ) إلى أن معدل عدد الطلبة في الغرفة الصفية 2221

لتي نسبت في جزء منها إلى عدم استقرار توظيف المعلمين والمعلمات ا كذلك التذبذب في نسب طالب: معلم من سنة ألخرى

ة الثانوية ، حيث كانت المرحل ( في8:81.2من قبل وزارة التربية والتعليم. ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة طالب: معلم )

(. وبشكل عام، فقد بلغ ترتيب األردن في 8:83.2) تبلغ تي: معلم في المرحلة األساسية والالنسبة أقل من نسبة طالب ههذ

بمعدل تراوح من  2222-2221المنتصف من حيث نسبة طالب: معلم مقارنةً بالمدارس في الدول المتطورة للسنة الدراسية 

 ( طالب في الغرفة الصفية. 22-12)

ل من المدارس المكتظة في األردن. أق اً وتظهر البيانات الواردة أعاله بوضوح عددا كبيرا من المدارس غير المستغلة وعدد

 عنولكن ما العوامل التي تساهم في هذا الوضع؟ هل هي عوامل جغرافية، اقتصادية، مؤسسية، أم تربوية؟ وقبل اإلجابة 

هذه األسئلة، ينبغي في البداية معرفة إن كان الوضع الحالي يختلف عنه في التقارير السابقة، وهل تم إحراز أي تقدم؟ وفي 

، سيقوم فريق الدراسة بدراسة العوامل التي تسهم في عدم استغالل ERfKE IIتم إعداد هذا األساس لمشروع حال 

المدارس واكتظاظها، ودراسة أي ارتباط بين عدم االستغالل واالكتظاظ في مناطق معينة من المملكة. وستتم مناقشة هذه 

 .اآلتيالقضايا في التقرير 

 أهداف الدراسة 2.1

هداف الرئيسة لتقرير الدراسة القاعدية حول ترشيد المدارس في تحديد اإلنجازات التي تم تحقيقها في تتمثل األ

(، والمتعلقة بمدارس وزارة التربية والتعليم المكتظة وغير المستغلة، 2288 -2282( إلى )2221-2222الفترة ما بين )

تحديد بعض العوامل الرئيسة التي تسهم في االكتظاظ ( ، و2288-2282ولتحديد الخصائص الحالية لهذه المدارس في )
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وعدم االستغالل للمدارس. ويهدف فريق الدراسة إلى استخدام هذه النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم والمؤسسات ذات 

 العالقة من أجل تحقيق ما يلي:

 إعداد معايير جديدة لقياس الكفاءة التربوية في األردن.• 

 وفير التعليم النوعي نحو اقتصاد المعرفة.تالمعلومات لصانعي السياسات والمخططين لتحسين مستوى الكفاءة لتقديم • 

 رصد التقدم المتعلق بتخصيص الموارد والمرافق بشكل مستمر.• 

 ةلثالثوأخيرا، قام فريق الدراسة بوضع تعريف متكامل حول "االكتظاظ الشديد" و "عدم االستغالل" ليتضمن المجاالت ا

( مساحة الغرف الصفية لكل طالب 2( الطاقة االستيعابية للغرف الصفية )عدد الطلبة داخل الغرف الصفية(، 8: اآلتية

طالب: معلم. وقد تم استخدام هذا التعريف المتكامل  ( نسبة1)المتر المربع المخصص لكل طالب في الغرفة الصفية(، 

( من المدارس شديدة االكتظاظ والمدارس غير المستغلة. ويعد هذا النهج فريداً % 22لتحديد وتحليل الوضع الراهن ألعلى )

 نه أكثر شمولية من التقييم البسيط  لمساحة الغرف الصفية لكل طالب.أنوعه حيث  من

 أسئلة الدراسة 3.1

طوير أدوات أساسية من األسئلة البحثية التي وجهت ت بهدف تحقيق أهداف الدراسة، قام الفريق بإعداد مجموعة

جمع البيانات وكذلك عملية تحليل البيانات. وقد وضعت هذه األسئلة بناء على اهتمامات المعنيين من صانعي السياسات في 

ومسؤولي برنامج التطوير. وقد اشتملت األسئلة  ERfKE IIوزارة التربية بالتعاون مع الشركاء والمعنيين في برنامج 

 األربعة اآلتية: البحثية األساسية على  األسئلة

الوضع الحالي لمدارس وزارة التربية والتعليم المكتظة وغير المستغلة  وما التغييرات التي تمت منذ ما  .8

 (؟ ERfKE Iالمرحلة األولى لمشروع )

 ما هي خصائص مدارس وزارة التربية والتعليم المكتظة وغير المستغلة في األردن؟  .2

ما الوضع الحالي لمختبرات العلوم والحاسوب في مدارس وزارة التربية والتعليم المكتظة وغير  .1

 المستغلة ؟ 

 ما العوامل الرئيسية التي تسهم في شدة االكتظاظ وعدم االستغالل في مدارس وزارة التربية والتعليم ؟ .2

أسئلة تحليل البيانات. وبالرغم من أن هذه األسئلة تختلف لقد وجهت األسئلة البحثية أعاله تطوير المقاييس الرئيسة المحددة و

قليال عن تلك التي تضمنتها الشروط المرجعية للدراسة، فهي تعكس اهتمامات السياسات التربوية  للمعنيين في الوزارة 

 .ERfKE IIوكذلك الشركاء في مشروع المتابعة والتقييم ومنفذي مشروع 

ثالثة أجزاء رئيسة: أوال: تقديم المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة. ثانياً: تقديم النتائج  وقد تم إعداد هذا التقرير ليضمن

 التي تم تنظيمها في ستة أقسام فرعية )وتم ذكرها أدناه(. ثالثاً: الخاتمة.

اهات في )مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة( واالتج االتجاهات في نظام التعليم العام في األردن: (8

 (. 2288-2282( والعام الدراسي )2221-2222مدارس الوزارة المكتظة وغير مستغلة للعام الدراسي )

الخصائص الرئيسة، االلتحاق الحالي  الوضع الراهن لمدارس وزارة التربية والتعليم المكتظة بحسب  الفئة: (2

س المكتظة )على أساس المعيار الحالي والطاقة االستيعابية على مستوى المديرية، ومعدالت استخدام المدار

م 8.2لالكتظاظ لدى وزارة التربية والتعليم )أقل من 
2

لكل طالب في الغرفة الصفية(. وقد تناول الفريق المدارس  
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من المدارس التي فيها المساحة األقل لكل   ٪22( 8: اآلتيةشديدة االكتظاظ التي تندرج تحت المعايير الثالثة 

من المدارس التي   ٪22(  1ن المدارس التي لديها أكبر عدد من الطلبة   في الغرف الصفية م ٪22( 2طالب.  

 فيها أعلى نسبة طالب: معلم. 

بناًء على البيانات التي تم جمعها من  أسباب االكتظاظ والتحديات الرئيسة التي تواجه المدارس المكتظة: (1

العمل بعض العوامل التي قد تسهم في االكتظاظ والتحديات  المقابالت والمجموعات المركزة النوعية ، يقدم فريق

 التي تواجهها المدارس المكتظة. 

الخصائص الرئيسة، التسجيل الحالية  مدارس وزارة التربية غير المستغلة بحسب  الفئة:لوضع الراهن لا (2

استخدام وزارة التربية معيار الحالي لنقص الوالقدرات على مستوى المديريات، ومعدالت االستخدام )على أساس 

الصف(. مرة أخرى، ونحن نتابع مع نظرة متعمقة في  غرفةلكل طالب في  اً مربع اً متر 8.2أكثر من -والتعليم 

من المدارس التي لديها أكبر  ٪22( 8: اآلتيةالمدارس غير المستغلة للغاية التي تندرج تحت المعايير الثالثة 

من  ٪22( 1التي فيها أقل عدد من الطلبة في الغرفة الصفية.   من المدارس  ٪22( 2. مساحة لكل طالب

 المدارس التي فيها أدنى نسبة طالب: معلم. 

بناًء على البيانات التي تم جمعها  أسباب عدم االستغالل والتحديات الرئيسة التي تواجه المدارس غير المستغلة: (2

من المقابالت والمجموعات المركزة ، يقدم فريق العمل بعض العوامل التي قد تسهم في عدم االستغالل والتحديات 

 التي تواجهها المدارس غير المستغلة. 

 السياسات.  تضمينات (6

 خيارات السياسات.  (5

 

 منهجية الدراسة .2

 ومصادر البيانات الطريقة 1.2

أسئلة "ماذا" و"لماذا" التي تم طرحها في الجزء السابق، اتبع فريق الدراسة المنهجيات  عنمن أجل اإلجابة 

(، EMIS /2282-2288النوعية والكمية لهذه الدراسة التقييمية القاعدية. ويعد نظام إدارة المعلومات التربوية األولي )

، مصدر البيانات لتحليل 2288والذي قدمته وزارة التربية والتعليم للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في نيسان 

لتحديد الوضع الحالي للمدارس غير المستغلة والمكتظة في وزارة التربية والتعليم في  EMISالبيانات الكمية. تم استخدام 

في تقرير  والمتضمنة  ERfKE I( لتحليل التغييرات التي تمت ضمن 2221 -2222بيانات ) األردن. وقد تم استخدام

سابق قامت الوزارة بالتكليف إلعداده
82
. 

وقد هدف المكون النوعي لهذه الدراسة إلى تقديم معلومات عن المدارس المكتظة واسباب اكتظاظها وكيف تؤثر هذه 

وقد عمل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على العديد من الفرضيات التي من  المدارس على البيئة التعليمية التعلمية.

( التغيير في عدد السكان، 2( الموقع الجغرافي؛ 8شأنها أن تساعد على تبرير وجود مدارس المكتظة وغير المستغلة، وهما: 

( التصورات حول السالمة المدرسية المتدنية 2رس ( بعد المدا2( المدارس في المناطق الجاذبة للسكان والكثافة السكانية؛ 1

( االسباب التاريخية، والثقافية واالقتصادية والسياسية. وقد شملت مصادر البيانات للمكون 2والفائدة المنخفضة للتعليم، و

لمسؤولين في النوعي المناقشات الجماعية المركزة مع أولياء األمور، والمعلمين، والطلبة  ، والمقابالت الفردية مع ا
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من إجراء المقابالت مع مختلف المعنيين هو فهم ألسباب وتأثير االكتظاظ  ديري المدارس. وكان الهدف الرئيسالمديرية وم

ونقص االستغالل بشكل أفضل واستخدام أكثر من طريقة للتحقق من البيانات التي تم الحصول عليها من خالل المناقشات. 

والمقابالت أعاله إضافة إلى التحليل الكمي لتحديد بعض العوامل الرئيسية التي تسهم في  وقد استخدمت نتائج المناقشات

 االكتظاظ وعدم االستغالل في مدارس وزارة التربية والتعليم. 

 العينات واألدوات  2.2

 العينات

استخدامها لتحليل (، حيث تم 3422األولية )  EMISبلغ عدد المدارس في مجتمع الدراسة والمستمدة من بيانات

االتجاهات في المدارس  التي تشمل المراحل من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر. وقد تم استخدام بيانات الصفوف 

من األول حتى الثاني عشر، حيث تم استثناء بيانات رياض األطفال، لتحليل البيانات الكمية المتعلقة بالمدارس المكتظة  

 وغير المستغلة.

مدرسة غير  82مدرسة مكتظة و  82مدرسة ) 12بالنسبة للمكون النوعي للدراسة، فقد تم اختيار عينة مكونة من اما 

مستغلة(.  وقد تم اختيار المدارس من المدارس أعاله التابعة لوزارة التربية والتعليم لتوفير معلومات إضافية من خالل 

المدارس والمسؤولين في المدرسة. ومن أجل االختيار األولي مناقشات المجموعات المركزة والمقابالت مع مديري 

لكل طالب في الغرفة الصفية( لتحديد المدارس المكتظة أو  2م8.2للمدارس، تم استخدام معيار وزارة التربية والتعليم ) 

م8.2غير المستغلة. واعتبرت المدارس التي تخصص أقل من ) 
2

لمدارس التي لكل طالب في الغرفة الصفية( مكتظة، وا 

م8.2تخصص من ) 
2
 :اآلتيلكل طالب في الغرفة الصفية( غير مستغلة. وقد تم اختيار العينة على النحو  

 أوال: تم فرز المدارس المكتظة تنازلياً، بناًء على المعيار أعاله.• 

 .مدرسة أقل استغالالً من مجموع المدارس 222مدرسة شديدة االكتظاظ و 222ثانيا: تم اختيار • 

 مدرسة غير مستغلة. 822مدرسة مكتظة و  822ثالثا: تم اختيار مجموعة عشوائية تضم • 

مدرسة تم اختيارها  222مدرسة غير مستغلة من أصل  82مدرسة مكتظة، و 82وأخيرا، تم اختيار عينة قصدية تضم  • 

 دراسية، وموقع المدرسة.عشوائيا، وقد تم اختيار المدارس على أساس الجنس، ومستوى المدرسة، والمرحلة ال

غير المدارس خصائص العينات المختارة من المدارس المكتظة و(، كما يظهر في الصفحة التالية، 8رقم )ويلخص الجدول 

 المستغلة إلجراء مناقشات المجموعة المركزة والمقابالت.        
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س
ت المدار

عا
و
جم
م

 مدرسة( 17المدارس المكتظة )  

س
ت المدار

عا
و
جم
م

 مدرسة( 17المدارس غير المستغلة )  

 جنس المدرسة
المرحلة 

 الدراسية

موقع 

 المدرسة
 جنس المدرسة

المرحلة 

 الدراسية

موقع 

 المدرسة

ذكور
 

ث
إنا

ط 
ختل

م
ي 
س
سا
أ

 

ي
ثانو

 

ن
مد

ف 
ري

ور 
ذك

 

ث
إنا

ط 
ختل

م
ي 
س
سا
أ

 

ي
و
ثان

 

ن
مد

ف 
ري

 

1.  
√   √  √  

16.  
√    √  √ 

2.  
√   √  √  

15.  
  √  √ √  

3.  
√   √   √ 

18.  
√    √  √ 

4.  
√    √  √ 

19.  
√    √ √  

7.  
√    √  √ 

22.  
√    √  √ 

6.  
  √  √ √  

21.  
 √   √  √ 

5.  
 √  √  √  

22.  
 √   √ √  

8.  
 √  √  √  

23.  
 √   √  √ 

9.  
 √  √  √  

24.  
  √  √  √ 

12.  
 √   √ √  

27.  
√   √   √ 

11.  
 √   √  √ 

26.  
√   √   √ 

12.  
  √  √ √  

25.  
√   √   √ 

13.  
  √  √ √  

28.  
  √ √  √  

14.  
  √ √  √  

29.  
  √ √   √ 

17.  
 √  √s  √  

32.  
√   √  √  
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 األدوات النوعية

للمكون النوعي للدراسة، وذلك لجمع البيانات حول أسباب وآثار اكتظاظ وعدم استغالل  اآلتيةتم استخدام األدوات 

المدارس
81

   : 

  واستبانة مديري المدارس.مقابلة 

  .مقابلة واستبانة مساعد المدير الفني 

 .المجموعات المركّزة للمناقشة الجماعية المكونة من أولياء األمور، والمعلمين، والطلبة 

 ( تطوير األسئلة2( مراجعة الدراسات السابقة واألسئلة البحثية، )8: )اآلتيةوقد شملت عملية تطوير هذه األدوات الخطوات 

( 2( تنقيح األسئلة في ضوء مالحظات الفريقين، و)2( مراجعة األسئلة لضمان وضوحها ومالءمتها للدراسة، )1لكل أداة، )

 .اعداد الصورة النهائية لألدوات لتطبيقها في الميدان

لشؤون الفنية على عشرة أسئلة مفتوحة، لتقييم تصورات التربية ل   وقد اشتملت استبانات مديري المدارس ومساعدي مديري

المبحوثين حول المدارس شديدة االكتظاظ وغير المستغلة وأثرها على إدارة المدرسة. وقد جمعت االستبانات معلومات حول 

حول تحسين  التحديات التي تواجهها المدرسة، وتوافر المرافق وآثار الهجرة على نوعية التعلم، والتوقعات المستقبلية

المدارس. وكانت استبانة مدراء المدارس واستبانة مساعدي مديري الشؤون الفنية متطابقتان، ما عدا الجزء المتعلق 

 بالمعلومات األساسية.

بتسجيل   اً باحث 82لشؤون الفنية. وقد قام لمساعد  81مدير مدرسة و  12وقد أجرى الباحثون مقابالت فردية منهجية  مع 

يانات عن طريق تحديد وتلخيص األفكار الرئيسية والقضايا والموضوعات التي طرحها الطلبة وأولياء األمور وتحليل الب

 والمعلمين ومديري المدارس، والموظفين، بشكل منفصل.

 باإلضافة إلى األدوات المذكورة أعاله، تم إعداد ثالث مجموعات مختلفة من األسئلة لمناقشة أولياء األمور، والمعلمين،

والطلبة من خالل عقد المجموعات المركزة. وقد تم تصميم األسئلة لجمع المعلومات، على سبيل المثال ال الحصر: 

االكتظاظ / عدم االستغالل، النقاط اإليجابية والسلبية للمدارس المكتظة وغير المستغلة، والعالقة بين الطلبة والمعلمين، 

 ضمن مستوى السالمة.وأولياء األمور ضمن هذه الظروف المحيطة و

 اإلجراءات 3.2

( من الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، 82و  82األولية باستخدام اإلصدار رقم ) EMISتم تحليل البيانات 

مسؤولين عن  NCHRDوتم إعداد المؤشرات ذات الصلة لتحديد المدارس المكتظة وغير المستغلة. وقد كان الباحثون من 

 راء تحليل البيانات.إدارة البيانات وإج

مجموعة  32وقد تم إشراك وزارة التربية والتعليم في عملية اختيار العينات والنتائج النوعية، حيث تم تنفيذ ما مجموعه 

مركزة من قبل اثني عشر باحثاً الحاصلين على الشهادة الجامعية األولى على األقل في مجال التعليم، بينما يحمل عدد قليل 

في عمان )يوم تدريبي واحد لمدة ثماني ساعات(. وبعد  NCHRDاه. وتم تدريب الباحثين من قبل مركز منهم الدكتور

ن أو ثالث مدارس حيث عقد ثالث مجموعات مركزة في كل مدرسة يلتدريب قام كل باحث بزيارة مدرستاالنتهاء من ا

مدرسة في جميع أنحاء المملكة. وقد تم اختيار  12(، في)األولى مع أولياء األمور، والثانية مع المعلمين، والثالثة مع الطلبة

. وقد تم تقسيم NCHRDالمشاركين في المجموعة المركزة من قبل وزارة التربية والتعليم على أساس المعايير التي قدمها 

                                                           
 جميع أدوات الدراسة متوفرة حسب الطلب  18
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رت ( مشاركين في كل مجموعة، وتم تسجيل المناقشات لكل مجموعة مركزة حيث استم82-2المجموعات المركزة إلى )

 دقيقة تقريبا. 32هذه المناقشات من ساعة واحدة إلى 

مدرسة كما تمت اإلشارة إليه أعاله(، وتم كذلك  12مدرسة في مدارسهم ) وقد تم إجراء المقابالت الفردية مع ثالثين مدير

لتربية والتعليمفي مديريات ا مساعدا ً فنيا ً لمديري التربيةإجراء ثالثين مقابلة )واحدة لكل مدرسة( مع اثني عشر 
83

، حيث 

 استمرت كل مقابلة ساعة واحدة تقريبا، وتم تسجيل إجابات المديرين والمسؤولين في المديريات على االستبانات كتابياً.

تم ترميز البيانات التي تم الحصول عليها من خالل المجموعة المركزة والمقابالت وتم تجميعها بحسب  الموضوعات 

االثني عشر الذي قاموا بإجراء المقابالت من قبل أنفسهم ة. كما تم تدريب الباحثين أسئلة التقييم الرئيس عنلإلجابة 

NCHRD .)في عمان )يوم تدريبي واحد لمدة أربع ساعات تقريبا 

 محددات الدراسة 4.2

لذلك، كان في مجموعة بيانات أولية. وباإلضافة  2288المقدمة من وزارة التربية في نيسان  EMISكانت بيانات 

البيانات الحالية بعض البيانات المفقودة واألخطاء الحسابية القليلة. ولذلك، فمن الممكن أن يوجد بعض االختالفات الطفيفة 

 (.2288 -2282بين النتائج الواردة في هذا التقرير والتحليل المستقبلي الذي أجري على النسخة النهائية من قاعدة بيانات )

المكون النوعي لهذه الدراسة، كغيره، تصورات المشاركين لتقييم أسباب وآثار االكتظاظ في المدارس. وتعتمد  ويستخدم

نوعية البيانات التي تم جمعها من خالل المجموعات المركزة والمقابالت على خصائص المشاركين، ومستوى التحفيز، 

من جميعها لدراسة التحقق من دقة المعلومات المقدمة من المقابالت باإلضافة إلى معرفتهم للبيئة المدرسية. وقد حاول فريق ا

أن الممكن خالل  واستخدام أكثر من طريقة للتحقق من البيانات التي تم الحصول عليها من خالل المناقشات. ومع ذلك، فمن 

 تتأثر االستجابات بالبيئة المحيطة، بما في ذلك التحيز للرغبات االجتماعية.  

 الدراسةنتائج  .3

 ( 2211-2212( والفترة ما بين ) 2228 -2227توجهات المدارس في األردن في الفترة ما بين ) 1.3

 توجهات مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة 

في الجزء األول من قسم النتائج، يقدم فريق الدراسة ملخصاً حول الخدمات التعليمية التي قدمتها مدارس وزارة 

 (.2288 -2282( و )2221 -2222ية والتعليم والمدارس الخاصة في الفترة ما بين )الترب

(  في إجمالي عدد الطلبة  في نظام التعليم العام، ٪1.8(، كان هناك زيادة عامة بنسبة )2وكما يشير الجدول رقم )

(، وطلبة المرحلة  ٪82.2)م طلبة المرحلة الثانوية (،  ث٪28.2حيث بلغت أعلى زيادة بين طلبة رياض األطفال )

( في عدد طلبة المدارس الخاصة. وتعزى الزيادة الكبيرة ٪1،1(، إضافةً إلى زيادة ملحوظة بلغت ) ٪8.8األساسية )

في عدد طلبة رياض األطفال إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم لتحسين الوصول إلى رياض األطفال، 

راً في تعزيز قيمة التعليم الثانوي. ومن الممكن أن تعكس الزيادة الطفيفة في معدل االلتحاق وكذلك كان هناك تقدماً كبي

( سنوات. وقد عرضت هذه 2-2بين الطلبة المرحلة األساسية استقرار النمو السكاني في الفئة العمرية ما بين )

االتجاهات في تقرير سابق
22

 .ERfKE II، ومن المتوقع أن تستمر خالل تنفيذ مشروع 

( إلى استجابة وزارة التربية والتعليم للنمو المتوقع ٪1.2( واألساسية )٪2.2وتشير الزيادة في عدد المدارس الثانوية )

لطلبة المدارس الثانوية واألساسية. ولتلبية الطلب المتزايد على التعليم الثانوي، قامت الحكومة ببناء عدد من المدارس 

                                                           
 ء أكثر من مقابلة مع بعض مساعدي المديرين الفنيين وذلك حسب أعداد المدارس التابعة لتلك المديريةتم إجرا  19
22  Parolin, B. صاد المعرفة.وتقييم الحاجات )دراسة إعداد المشاريع: تخطيط المدارس(، المملكة األردنية الهاشمية. المرحلة الثانية لمشروع تطوير التعليم نحو اقت التقرير النصفي: التحليل الموقفي 
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الحقاً  توزيع تلك المدارس في  سيتناول التحليل المتضمن في هذا التقريرواألساسية.  أكبر من عدد المدارس الثانوية

 عمقاً.بشكل أكثر جميعها أنحاء المملكة 

( في مدارس 2211-2212( والفترة ما بين )2228 -2225(: التغييرات في التعليم في الفترة ما بين )2الجدول رقم )     

المملكة
28

 

 ير التغ   السنة الدراسية والطلبة المعلومات حول المدارس

 2225- 2228
22

 2212-2211  

 ٪1.8 8.821.882 8.821.282 العدد الكلي لطلبة وزارة التربية والتعليم

 ٪28.2 82.121 3.121 العدد الكلي لطلبة رياض األطفال

 ٪8.8 321.282 312.112 (82 -8العدد الكلي لطلبة المرحلة األساسية )

 ٪82.2 822.222 828.222 (82 -88لطلبة المرحلة الثانوية )العدد الكلي 

 ٪2.2 1.222 1.222 جميعهاالعدد الكلي للطلبة في المراحل 

العدد الكلي لرياض األطفال
21

 2 1 22.2٪ 

 ٪1.2 2.212 2.822 (82 -8العدد الكلي لمدارس المرحلة األساسية )

 ٪2.2 8.812 8.881 (82 -88العدد الكلي لمدارس المرحلة الثانوية )

 ٪ 82.2- 82.8 82.3 طالب: معلم نسبة

81.3 نسبة طالب: معلم في المرحلة األساسية
22

 82.8 -3.2  ٪ 

 ٪21.2 82.2 82.2 نسبة طالب: معلم في المرحلة الثانوية

 ٪ 8.2 - 22.2 22.1 معدل أعداد الطلبة في الغرفة الصفية

 ٪3.2 - 22.1 21.2 معدل أعداد الطلبة في المرحلة األساسية

 ٪82.2 22.2 22.2 معدل أعداد الطلبة في المرحلة الثانوية

 ٪1.1 121.222 122.222 أعداد الطلبة  في المدارس الخاصة

 ٪1.1 2.222 2.828 عدد المدارس الخاصة

 

                                                           
  ( التي تم تقديمها في هذا التقرير2288 -2282األولية لجميع التحليالت للفترة ) EMISتم استخدام بيانات   28

Parolin, B. 22  نية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة. التقرير النصفي: التحليل الموقفي وتقييم الحاجات )دراسة إعداد المشاريع: تخطيط المدارس(، المملكة األردنية الهاشمية. المرحلة الثا 

 بعض المدارس في األردن تقدم تعليم رياض األطفال، إضافةً إلى التعليم األساسي يتضمن المجموع الكلي لرياض األطفال عدد من المدارس التي تتخصص برياض األطفال، حيث أن   21

   2221  – 2222التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم   22 
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اختالفات في التعليم (، وبالرغم من ذلك، الحظ فريق الدراسة وجود 8:82.8نسبة طالب: معلم في األردن )بلغ متوسط 

( ، وبلغ معدل التعليم 82.8في المرحلة األساسية والثانوية في وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ معدل التعليم األساسي )

( ، مما يشير إلى نسبة طالب : معلم في ألردن أدنى من العديد من الدول الخمس األعلى أداًء في 82.2الثانوي )

TIMSS  وPISA سبيل المثال، في سنغافورة، تبلغ نسبة طالب: معلم في المدارس االساسية والثانوية . على

( على الترتيب8:82.2و ) (8:21.2)
22

، وتبلغ هذه النسب في المدارس الحكومية االساسية والثانوية في  كوريا هي 

 ( على الترتيب.8:81.2( و)8:22.2)

(، ومع ذلك، الحظ فريق 22.2حجم الغرف الصفية في األردن )أما بالنسبة لحجم الغرف الصفية، فقد بلغ متوسط 

الدراسة وجود اختالفات بين مدارس وزارة التربية في المرحلتين األساسية والثانوية، حيث بلغ متوسط عدد الطلبة في 

ة الثانوية ( طالباً، وبلغ متوسط عدد الطلبة في الغرف الصفية في المرحل22.1الغرف الصفية في المرحلة األساسية )

 أداءً أصغر من الدول الخمسة االعلى في األردن ( طالباً. ومن المالحظ أن متوسط عدد الطلبة في الغرف الصفية 22.2)

( طالباً في المرحلة األساسية و 21.3). ففي اليابان، يبلغ متوسط عدد الطلبة في الغرف الصفية PISAو TIMSSفي 

الثانوية، وفي كوريا، يبلغ متوسط عدد الطلبة في الغرف الصفية أكثر كثيراً، حيث يصل ( طالباً في المرحلة 12.2)

( طالباً في المرحلة الثانوية11.2( طالباً في المرحلة األساسية و )12.2)
22

 . 

 في المدارس المكتظة وغير المستغلة التوجهات

( م8.2وزارة التربية والتعليم  )لتحديد مساحة الغرف الصفية في يبلغ المعيار الحالي         
2

لكل طالب. وتعد المدارس  

( م8.2التي يشغل فيها الطلبة    أقل من )
2

( 8.2كثر من )أالمدارس التي يشغل فيها الطلبة  لكل طالب مكتظة ، بينما تعد  

م
2

من  اآلتيةاألجزاء لكل طالب غير مستغلة. وسيتم عرض مستويات مختلفة من االكتظاظ وعدم االستغالل للمدارس في  

 هذا التقرير. 

( مدرسة وهو أكبر من عدد المدارس المكتظة الذي بلغ 8138( أدناه أن عدد المدارس غير المستغلة بلغ )1يبين الجدول )

(. عالوة على ذلك، انخفض العدد اإلجمالي للمدارس المكتظة وغير المستغلة قليال في الفترة 2288-2282( في  )8222)

(. وكان هذا االنخفاض ملحوظاً بشكل أكبر في مدارس اإلناث، حيث انخفض 2288-2282( و )2221-2222ما بين )

( في المدارس غير المستغلة. وكان هنالك انخفاضاً في مدارس ٪21.8( في المدارس المكتظة  وبنسبة )٪22.2بنسبة )

على الترتيب، بينما كانت هناك زيادة في  (٪2.2( و)٪2.3البنين المكتظة وغير المستغلة، ولكن بمعدالت أقل بلغت )

 ( على الترتيب.٪2.2( و)٪82.2المدارس المختلطة المكتظة وغير المستغلة حيث بلغت )

إلى االنخفاض في االكتظاظ وعدم االستغالل في المدارس  ، كما يظهر في الصفحتين اآلتيتين،(1ويشير الجدول رقم )

المستأجرةوالمملوكة  ،المملوكة 
22 

انخفاض في المدارس المستأجرة المملوكة المكتظة وغير المستغلة ث بلغ أكبر ، حي

(. كما لوحظت ٪2.2( على الترتيب، بينما ازداد عدد المدارس المكتظة في المدارس المستأجرة بنسبة )٪82.1( و )82٪)

أوضاع المدارس األساسية بعض التغيرات في المدارس الثانوية واألساسية. وعلى الرغم من وجود تغيرات طفيفة في 

%(، وانخفض عدد المدارس 81،3والثانوية المكتظة وغير المستغلة، فقد انخفض عدد المدارس الثانوية المكتظة بنسبة )

(. وكان هنالك انخفاضاً كبيراً في المدارس المكتظة وغير المستغلة التي تعمل بنظام ٪2.2األساسية غير المستغلة بنسبة )

 ( على الترتيب. ٪81.2( و)٪82.2)الفترتين بنسبة 

 

                                                           
22

  
http://www.nationsencyclopedia.com/WorldStats/WDI-edu-pupil-teacher-ratio-secondary.html

 
 كما تم ذكره سابقاً   22

 المدارس التي تتضمن األبنية المستأجرة والملحقة باألبنية المملوكة لوزارة التربية والتعليم    22
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  يرات في المدارس المكتظة وغير المستغلة في وزارة التربية والتعليم                                                              (: التغ3الجدول رقم )

 (2211-2212( و )2228 -2225في الفترة ما بين )

 المعلومات حول المدارس والطلبة
 رالتغي   السنة الدراسية

2225- 2228
28

 2212-2211  

 ٪ 2.2- 8.222 8.212 المدارس المكتظة

  8.138 8.312 المدارس غير المستغلة

المدارس التي تتواءم مع معيار وزارة التربية والتعليم 

م 8.2)
2

 لكل طالب( 

  222 غير متوفر

 مدارس الذكور

٪ 2.3- 222 232 المدارس المكتظة  

٪2.2- 228 212 المدارس غير المستغلة  

 مدارس اإلناث

٪22.2- 282 212 المدارس المكتظة  

٪21.8- 223 122 المدارس غير المستغلة  

٪82.2 222 221 المدارس المكتظة المدارس المختلطة  

٪2.2 328 132 المدارس غير المستغلة  

٪1.1- 231 222 المدارس المكتظة المدارس المملوكة  

٪8.2- 8.231 8.221 المدارس غير المستغلة  

٪2.2 212 228 المدارس المكتظة المدارس المستأجرة  

 ٪ 2.2 - 223 212 المدارس غير المستغلة

المدارس المملوكة + 

 المستأجرة

٪82.2- 82 22 المدارس المكتظة  

٪82.2- 22 21 المدارس غير المستغلة  

٪2.2 322 322 المدارس المكتظة المدارس األساسية  

٪2.2- 8.211 8.812 المدارس غير المستغلة  

٪81.3- 222 182 المدارس المكتظة المدارس الثانوية  

٪2.2 121 128 المدارس غير المستغلة  

٪82.2- 812 822 المدارس المكتظة المدارس ذات الفترتين  

                                                           
21  Parolin, B.  نحو اقتصاد المعرفة. نية لمشروع تطوير التعليمالتقرير النصفي: التحليل الموقفي وتقييم الحاجات )دراسة إعداد المشاريع: تخطيط المدارس(، المملكة األردنية الهاشمية. المرحلة الثا 
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٪81.2- 11 32 المدارس غير المستغلة  

المدارس ذات الفترة 

 الواحدة

٪8.2- 8.822 8.822 المدارس المكتظة                               

٪8.1- 82121 8.128 المدارس غير المستغلة  

٪82.1 228 222 المدارس المكتظة                              المدارس في المدن  

٪2.1 222 222 المدارس غير المستغلة  

المدارس في مناطق 

 الريف

٪22.2- 231 212 المدارس المكتظة                               

٪2.8- 8.828 8.228 المدارس غير المستغلة  

 

وكذلك لوحظ وجود تغيرات واضحة بين المدارس في المدن والمناطق الريفية، حيث ارتفع عدد المدارس المكتظة في المدن 

خفض ان(. أما في المناطق الريفية، فقد ٪2.1المستغلة، ولكن بمعدل أقل بلغ )(، وارتفع عدد المدارس غير ٪82.1بنسبة )

هذه النتائج  (. وتشير٪2.8(، في حين انخفض عدد المدارس غير المستغلة بنسبة )٪22.2عدد المدارس المكتظة بنسبة )

قد يتركز في بعض المدارس في المدن،  إلى أن الطلبة قد ينتقلون من المناطق الريفية إلى المدن، إال أن توزيع هؤالء الطلبة

    وكذلك لوحظ زيادة، بمعدل أقل، في عدم استغالل مساحات المدارس في المدن من قبل الطلبة.

 وزارة التربية والتعليم بحسب الفئةالتابعة لالمكتظة لمدارس لالوضع الحالي  2.3

م8.2كما تمت اإلشارة إليه سابقا، يعد المعيار )
2

لكل طالب في الغرفة الصفية( هو المعيار المستخدم لتحديد  

( مدرسة في 8222االكتظاظ أو االستخدام غير الكافي في المدارس. وبناًء على هذا المعيار، الحظ فريق الدراسة أن )

م8،2األردن تخصص أقل من 
2

المدارس  لكل طالب في الغرفة الصفية. وبلغ إجمالي عدد الطلبة  الذين يدرسون في هذه 

(. وبهدف زيادة المعلومات حول هذه المدارس، فقد قدم فريق الدراسة في هذا الجزء التحليالت القائمة على 221222)

معيار وزارة التربية والتعليم لالكتظاظ، مع أخذ المعلومات األخرى ذات العالقة بعين االعتبار، كالطاقة االستيعابية للغرف 

طالب: معلم، والطاقة االستيعابية للمدرسة وااللتحاق ، ومعدل االستفادة  رف الصفية(، ونسبةالصفية )عدد الطلبة  في الغ

 من المعلومات. 

خصائص المدارس المكتظة، بناًء على معيار وزارة التربية  ، كما يظهر في الصفحة اآلتية،(2ويوضح الجدول رقم )

وحجم الغرف الصفية تحت خصائص هذه المدارس. وبناًء على معلم  طالب: نسبةوالتعليم أعاله، باإلضافة إلى متوسط 

( من مدارس الذكور. وقد الحظ فريق ٪12.8( من المدارس المختلطة، و)٪22.2، يؤثر االكتظاظ على )EMISبيانات 

الدراسة أن مدارس اإلناث تكون عادة أقل ازدحاماً، ولكن نسبة طالب: معلم فيها أعلى من مدارس الذكور والمدارس 

  المختلطة.

( على الترتيب. ٪22،3( و )٪22.2تبدو المدارس المملوكة أو المستأجرة األكثر تضررا من االكتظاظ حيث تبلغ نسبتها )

( وفي المدارس التي تعمل بنظام الفترة ٪21.8ويعد االكتظاظ األكثر انتشارا في مدارس التعليم األساسي حيث يبلغ )

( ٪13.2( وبلغ )٪22.2افة إلى ذلك، يبدو أن االكتظاظ  يؤثر في المدن حيث بلغ  )(. وباإلض٪13.3الواحدة حيث يبلغ )

(، كان هناك انقسام 2221-2222في المناطق الريفية. وتمثل هذه النتيجة تحوالً في خصائص المدارس المكتظة. ففي عام )

المكتظة بالتساوي تقريبا في المناطق بين المدارس المكتظة في المدن ومناطق الريف، وكان هنالك انقسام بين المدارس 
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الشمالية والوسطى من المملكة، وهي من أعلى المناطق من حيث الكثافة السكانية، بينما تعد النسبة المئوية للمدارس المكتظة 

 في الجنوب منخفضة عند مقارنتها بتلك المناطق.

 مدرسة( 1244)(: خصائص مدارس الوزارة المكتظة والبالغ عددها 4الجدول رقم )

 خصائص المدارس

عدد ونسبة مدارس 

وزارة التربية 

 والتعليم المكتظة

طالب  متوسط نسبة

 معلم

متوسط أعداد 

الطلبة في الغرفة 

 الصفية

 جنس المدرسة

(٪82.2) 282 ذكور  83.2 18.2 

(٪ 12.8) 222 إناث  82.3 23.2 

( ٪ 22.2) 222 مختلطة  81.2 22.2 

 ملكية المدرسة

( ٪22.2)  231 المملوكة  83.2 18.2 

( ٪ 8.2)  82 المستأجرة المملوكة  82.1 22.2 

( ٪ 22.3)  212 المستأجرة  82.2 21.2 

 المرحلة الدراسية
( ٪ 21.8)  322 األساسية  83.2 21.3 

( ٪ 28.3)  222 الثانوية  82.1 23.3 

 نظام المدرسة

المدارس ذات الفترة 

( ٪ 88)  812 الواحدة  28.2 12.1 

( ٪ 13.3)  8.822 المدارس ذات الفترتين  81.8 23.2 

 مكان المدرسة
( ٪ 22.2) 228 مناطق الريف  82.2 18.2 

( ٪ 13.2)  231 مناطق المدن  83.1 22.2 

 الموقع الجغرافي للمدرسة

( ٪ 21.8)  212 الشمال  82.2 22.3 

( ٪ 21.2)  221 الوسط  28.2 12.8 

( ٪ 81.1)  822 الجنوب  81.2 21.2 

 

نسبة طالب: معلم إلى أنه يمكن مالحظة أعلى نسبة طالب: معلم ويشير الملخص حول المدارس المكتظة فيما يتعلق بمتوسط 

(، وتبلغ 8:28(، وفي المدارس في وسط المملكة حيث يبلغ كذلك )8:28في المدارس التي تتبع نظام الفترتين حيث يبلغ )

(. وتبلغ أدنى نسبة طالب: معلم في المدارس في 8:82طالب: المعلم والبالغ )هذه المعدالت أعلى من المعدل الوطني لل
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(. ومن الممكن مقارنة أعلى نسبة طالب: معلم في المدارس المكتظة في األردن مع بعض الدول 8:81.2مناطق الجنوب )

 ، كما تمت اإلشارة إليه سابقاً.PISA و  TIMSSذات األداء العالي في 

لبة في الغرف الصفية في المدارس المكتظة بحسب خصائص المدرسة، حيث توجد أعلى أعداد ويتباين أعداد الط

طالبة في الغرفة الصفية(. وبالرغم من أن أعداد الطلبة في مدارس الذكور ليست أدنى  18.2الطلبة في مدارس اإلناث )

لوكة كذلك أعداد أكبر من الطلبة في الغرف ( طالبا في الغرفة الصفية. ويوجد في المدارس المم23.2كثيراً ، حيث تبلغ )

( طالبا في الغرفة الصفية، من أعداد الطلبة في المدارس المستأجرة والمملوكة والمدارس 18.2الصفية، حيث تبلغ )

 ( طالبا في الغرفة الصفية على الترتيب.21.2( و )22.2المستأجرة التي تبلغ )

بحسب المراحل الدراسية ومدارس الفترتين ومدارس الفترة الواحدة. ومع هناك اختالفات ضئيلة في حجم الغرف الصفية 

طالبا( والغرف الصفية  18.2ذلك، يمكن مالحظة اختالفات هامة في أعداد الطلبة في الغرف الصفية في المدن حيث تبلغ )

الوسط والجنوب التي تبلغ طالبا(، وكذلك في الغرف الصفية في أقاليم الشمال و 22.2في المناطق الريفية التي تبلغ )

عدد للطلبة في الغرفة الصفية في ( طالبا في الغرف الصفية على الترتيب. ويبلغ أكبر متوسط 21.2، و 12.8، 22.3)

طالبا(. وعند مقارنة المدارس  22.2الوطني البالغ )طالباً(، وهو أعلى من المتوسط  12.8المدارس المكتظة في األردن )

، نالحظ أن أعداد الطلبة في الغرف الصفية المكتظة في PISAو  TIMSSدول الخمسة األعلى أداًء في في األردن مع ال

( طالبا في الغرف الصفية في 11.2و  12.2)األردن، أدنى من متوسط أعداد الطلبة في الغرف الصفية في كوريا البالغ 

( في 21.3)اليابان، يبلغ متوسط أعداد الطلبة في الغرف الصفية المرحلتين االبتدائية والثانوية على الترتيب. أما في 

( في المرحلة الثانوية. وفي سنغافورة، يبلغ متوسط أعداد الطلبة في الصف األول االبتدائي وفي 12.2المرحلة االبتدائية و )

 .29طالبا( في الغرفة الصفية 12الصف الثاني االبتدائي )

وأن حجم الغرف الصفية في األردن يبدوان  طالب: معلم لرغم من أن متوسط نسبةومن المهم كذلك مالحظة أنه با

( وتبلغ أعداد 8:12منخفضين، ال زال هناك بعض المدارس شديدة االكتظاظ، حيث تبلغ نسبة طالب: معلم فيها أعلى من )

وباإلضافة صيل في قسم منفصل. طالبا. وسيتم مناقشة هذه المدارس بمزيد من التف 12الطلبة في الغرف الصفية أكثر من 

إلى الخصائص المذكورة أعاله، فقد الحظ فريق الدراسة أن عدد المدارس المكتظة والتي ال يوجد فيها مختبرات حاسوب 

(، ولكن كان عدم وجود مختبرات العلوم  أكثر بروزا. إن عدم وجود هذه الموارد يؤثر سلباً على 2 رقم الجدولأنظر عاٍل )

 عليمية والتعلمية، خاصة عندما استخدام المنهجيات اإلبداعية في الغرف الصفية.  العملية الت

(: مدى توفر مختبرات الحاسوب والعلوم في المدارس المكتظة في وزارة التربية والتعليم7الجدول رقم )
32
 (941)وعددها  

 العدد والنسبة خصائص المدارس 

 ( ٪ 3.3)  31 المدارس التي ال يوجد فيها أجهزة حاسوب

 ٪ 82.1 الطلبة بدون مختبرات حاسوب 

 (٪ 22.2)  121 المدارس التي ال يوجد فيها مختبرات علوم

 ٪ 21.2 الطلبة بدون مختبرات علوم

 

                                                           
23  http://www.moe.gov.sg/education/primary/changes/ 

 
 EMISمن قاعدة بيانات  يتم التوصل إليها ( حاالت لم121هنالك )  12
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يمكن مالحظة االكتظاظ في المدارس في جميع مديريات وزارة التربية والتعليم، ولكن هناك تفاوت كبير في الطاقة 

 االستيعابية لاللتحاق 

 (: االلتحاق والطاقات االستيعابية للمدارس بحسب المديريات6الجدول رقم )

 المديرية
 عدد المدارس

 الطاقة االستيعابية االلتحاق
الطاقة النسبة فوق 

 االستيعابية
 المدن الريف

 22.2 22.222 12.222 21 3 إربد األولى

 22.2 2.212 3.822 83 2 إربد الثانية

 21.2 82.112 82.182 12 82 إربد الثالثة

 22.1 2.221 2.123 2 81 األغوار الجنوبية

 22.2 2.228 2.222 2 81 األغوار الشمالية

 22.2 2.112 1.221 2 88 البادية الجنوبية 

 28.2 2.123 2.221 8 12 البادية الشمالية الشرقية

 21.8 82.231 82.123 3 22 البادية الشمالية الغربية 

 82.1 8.812 8.122 - 2 الجيزة -البادية الوسطى

 22.2 1.812 2.221 2 82 الموقر -البادية الوسطى

 81.2 8.128 8.222 82 1 البتراء

 28.3 82.221 82.112 28 2 الرصيفة

 21.3 3.228 82.222 12 1 الرمثا

 22.2 18.211 22.222 18 8 الزرقاء األولى

 21.3 1.122 88.222 2 18 الزرقاء الثانية

 81.1 22 21 - 8 الشوبك

 83.2 8.211 8.132 8 2 الشونة الجنوبية

18.2* 2.282 1.222 3 82 الطفيلة  

 21.8 2.221 1.122 2 2 العقبة

 82.2 2.112 2.122 82 1 القصر

 21.2 3.212 81.221 22 22 الكورة

 81.2 2.111 2.122 3 82 المزار الجنوبي

 82.3 2.228 1.322 81 21 بني كنانة

 22.2 82.222 82.823 21 22 جرش

 22.1 1.882 1.322 1 2 دير عال

 82.8 8.223 8.232 2 2 ذيبان

23.2* 82.222 82.228 23 81 عجلون  

 22.8 23.222 11.312 22 - عمان األولى

 22.2 3.232 82.222 22 - عمان الثانية

 22.2 22.182 12.822 21 82 عمان الثالثة

 22.2 23.122 12.322 22 - عمان الرابعة



35 

 

 المديرية
 عدد المدارس

 الطاقة االستيعابية االلتحاق
الطاقة النسبة فوق 

 االستيعابية
 المدن الريف

 28.2 82.282 81.212 82 28 عمان الخامسة

18.8* 1.133 82.832 88 82 عين الباشا  

 21.2 2.122 2.222 82 82 السلط

 22.8 2.831 2.113 1 22 الكرك

 21.8 2.222 1.112 22 22 المفرق

 22.2 2.221 1.182 2 82 بصيرا

 *11.2 8.132 2.218 3 - معان

 22.2 2.823 1.821 82 82 مادبا

 24.5 335.453 448.226 571 493 المجموع

 

عدد المدارس في المدن والريف وااللتحاق الفعلي ، كما ظهر في الصفحتين السابقتين، (2فيما بينها. ويبين الجدول رقم )

لديها مدارس تعمل فوق طاقتها االستيعابية جميعها أن المديريات من والمستوى الحالي للقدرات في كل مديرية. وبالرغم 

ثر فوق أو أك  ٪22مديرية تعاني من المشاكل األكثر خطورة، حيث أن هذه المدارس تعمل بـ  82لاللتحاق، فقد تم تحديد  

أو أكثر فوق طاقتها   ٪12طاقتها االستيعابية. وقد الحظ فريق الدراسة أن المديريات األربعة اآلتية قد بلغ االلتحاق فيها 

 .٪30 (، وعجلون   ٪18(، عين الباشا  ٪12(، الطفيلة ) ٪11االستيعابية: معان )

ينبغي تحديد مختلف مستويات معدل استخدام المدارس بين  باإلضافة إلى دراسة الطاقة االستيعابية لاللتحاق في كل مديرية،

(، فقد 2المدارس المكتظة، وتحديد المدارس التي تتطلب اهتماماً عاجال من وزارة التربية والتعليم. وكما يشير الجدول رقم )

.  ٪822دارس المكتظة  تجاوز معدل استخدام المدرسة )التحاق الطلبة بالمدرسة فوق الطاقة االستيعابية للمدرسة( في الم

من  ٪2.1. من الضروري كذلك مالحظة أن  ٪822(، معدالت استخدام فوق ٪12.2مدرسة، أي ) 222ويوجد لدى 

 .٪222المدارس المكتظة  لديها معدالت استخدام أعلى من 

 (: معدل استغالل المدارس المكتظة5الجدول رقم )

 النسبة عدد المدارس معدل االستغالل

112-121 822 82.8 

122-111 221 83.3 

132-121 822 88.2 

142-131 821 82.1 

172-141 883 3.2 

162-171 882 3.2 

152-161 22 2.1 

182-151  22 2.2 

192-181  11 1.8 

222-191  23 2.1 

322-221  12 2.1 

>322 82 8.2 

 122 1.244 المجموع
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 المدارس شديدة االكتظاظ 

م8.2الدراسة على معيار وزارة التربية والتعليم )لقد اعتمد فريق 
2

( لكل طالب لخصائص المدارس المكتظة 

أعاله. ومع ذلك، يرى الفريق أن أفضل منهجية لتحديد المدارس التي تعاني من االكتظاظ هي دراسة الخصائص المختلفة 

ملية التعلم والتعليم. لذلك، يقترح الفريق إعداد للمدارس التي قد تؤثر على راحة الطلبة والعاملين في المدرسة وكذلك على ع

 ،       من المدارس التي فيها أقل مساحة للطلبة  ٪22( 8بحيث يشمل ما يلي:  االكتظاظمعيار جديد لتحديد المدارس شديدة 

 أعلى نسبةمن المدارس التي فيها   ٪22( 1 ،من المدارس التي لديها أكبر عدد من الطلبة  في الغرف الصفية  22٪( 2

ماسة لتدخل  وهي بحاجةطالب: معلم. وقد تم اختيار المدارس التي تندرج تحت هذه الفئات الثالث بهدف التحليل أدناه 

 الحكومة للحد من مشكلة االكتظاظ. 

(812وبناًء على المعيار أعاله، بلغ العدد اإلجمالي للمدارس شديدة المكتظة )
18

مدرسة، تقع معظمها في المدن، حيث يبلغ  

( متر مربع، ويبلغ 2.22المساحة المخصصة لكل طالب)(، ويبلغ متوسط 8:22معلم في هذه المدارس ) طالب: نسبة

(  ٪22.8(. ومعظم المدارس المكتظة مختلطة حيث تبلغ نسبتها )12.2متوسط أعداد الطلبة في الغرف الصفية حوالي )

%( على 28.2و   ٪11.2نسبة كبيرة من مدارس الذكور ومدارس اإلناث شديدة االكتظاظ  البالغ نسبتها )بالرغم من وجود 

( منها في مناطق ٪22.2(، ويقع)٪12.2الترتيب. وكذلك فإن غالبية تلك المدارس هي مدارس المرحلة األساسية بنسبة )

في المدن بالدرجة  االكتظاظتقع معظم المدارس شديدة ( من هذه المدارس تتبع نظام الفترة الواحدة، و٪12.2الوسط،  و)

 األولى. 

 ( مدرسة185( من المدارس األعلى اكتظاظاً وعددها )٪27(: خصائص )1الشكل )

 

( مدرسة  تبعاً للمساحة المخصصة لكل 812تظهر توزيع المدارس شديدة االكتظاظ وعددها ) 2، 1، 2تظهر األشكال 

(. أما فيما يتعلق بتوزيع المدارس شديدة 2طالب : معلم )الشكل  (، ونسبة1وحجم الغرفة الصفية )الشكل  (،2طالب )الشكل 

( أن هناك تباين كبير بين المدارس، وعدد قليل جدا من  2االكتظاظ وفقا لمساحة المخصصة لكل طالب، ويبين الشكل )

                                                           
 يمكن توفير قائمة بأسماء هذه المدارس وهويتها بحسب الطلب.   18

 االقليم
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( متر مربع 2.3( إلى )2.1عدة مدارس ما بين ) ( متر مربع أو أقل لكل طالب. وتخصص2.2المدارس التي تخصص )

 لكل طالب. 

 ( : توزيع المساحة المخصصة لكل طالب في المدارس شديدة االكتظاظ2الشكل )

 

ظاظ، بينما توباإلضافة لذلك، يمكن مالحظة وجود تباين كبير في أعداد الطلبة في الغرف الصفية في المدارس شديدة االك

طالبا في الصف الواحد في المتوسط. وفي  22يوجد في عدد كبير من تلك المدارس أكثر من  أنهإلى ( 1يشير الشكل )

 ( طالباً.22عدد الطلبة  في الغرف الصفية في بعض المدارس )الواقع، يتجاوز متوسط 

 (: توزيع أعداد الطلبة في الغرف الصفية في المدارس شديدة االكتظاظ 3الشكل )
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وأخيرا، الحظ فريق الدراسة وجود تباين في نسبة طالب: معلم في المدارس شديدة االكتظاظ، كذلك يبلغ متوسط نسبة 

( وهو 8:12(، ويتجاوز معدل طالب: معلم في بعض المدارس ) 8: 12-22طالب: معلم في عدد كبير من المدارس ما بين)

 نسبة طالب: معلم في األردن. تقريبا ضعف متوسط 

 (: نسبة طالب: معلم في المدارس شديدة االكتظاظ4شكل )ال

 

(، ونسبة ٪12.2وفي المدارس شديدة االكتظاظ، يوجد نسبة كبيرة من المدارس التي ال يوجد فبها مختبرات العلوم ونسبتها )

وكما تمت اإلشارة إليه أقل من المدارس دون مختبرات الحاسوب. وتتطلب المباحث العلمية والتكنولوجية األدوات المناسبة، 

 سابقاً فإن مختبرات العلوم والحاسوب ذات أهمية لتنفيذ التدريس اإلبداعي ومنهجيات التعلم في الغرف الصفية.

فر مختبرات الحاسوب والعلوم في مدارس وزارة التربية والتعليم شديدة االكتظاظا(: مدى تو8الجدول رقم )
32
)وعددها  

179) 

 والنسبةالعدد  خصائص المدارس 

 ( ٪ 1.2) 81 المدارس التي ال يوجد فيها مختبرات حاسوب

 ٪ 3.2 الطلبة بدون مختبرات حاسوب 

 ( ٪ 12.2)  21 المدارس التي ال يوجد فيها مختبرات علوم

 ٪ 21.2 الطلبة بدون مختبرات علوم

 

 

 

                                                           
 EMIS( حالة لم يتم التوصل إليها من بيانات 21هنالك )  12
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 أسباب االكتظاظ والتحديات الرئيسة التي تواجه المدارس المكتظة  3.3

 العوامل التي تسهم في االكتظاظ  في مدارس وزارة التربية والتعليم 

 
 222مدرسة مكتظة عشوائيا )من أكثر  822ختيار افي الجزء المتعلق بالمنهجية، تم كما تمت اإلشارة إليه 

م 8.2مدرسة اكتظاظاً بناًء على معيار وزارة التعليم الحالي )
2

مقصود للمكون مدرسة بشكل  82(، وتم كذلك اختيار 

وفيما  النوعي لهذه الدراسة ، على أساس جنس المدرسة، ومستوى المدرسة، والمرحلة الدراسية للمدرسة، وموقع المدرسة.

 يلي أهم النتائج الرئيسة: 

جميع مديري المدارس والمسؤولين في المديريات وأولياء  اترتبط األسباب األكثر شيوعا الزدحام المدارس التي ذكره

(. 3ور، والمعلمين، وطلبة المدارس بالمناطق الجاذبة للسكان والكثافة السكانية في المنطقة المجاورة للمدرسة )الجدول األم

 وقد تتأثر الكثافة السكانية، في 

 (: أهم العوامل المؤدية إلى اكتظاظ المدارس9الجدول رقم )

 . ( تدفق كبير من المهاجرين العراقيين والمصريين والسوريين الكثافة السكانية العالية حول المدرسة )في بعض الحاالت، هناك .8

 سمعة المدرسة الجيدة بالمقارنة مع المدارس األخرى. .2

 ( وال توجد في المنطقة مدارس حكومية أخرى.2-8تكون المدرسة هي المدرسة األساسية الوحيدة للصفوف من ) .1

 المدرسة.وسائل النقل الجيدة متاحة للطلبة للوصول إلى  .2

 العالقات الجيدة بين مدير المدرسة والمعلمين، وثقة المجتمع المحلي بالمدرسة. .2

 دخل األسر ال يسمح لهم بتسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة. .2

 المدارس المستأجرة والصفوف الصغيرة. .2

 كفاءة المعلمين في المدرسة. .1

ذين تمت مقابلتهم أن المدارس الحكومية المكتظة هي المدارس بعض الحاالت، بتدفق الهجرات. وقد ذكر بعض األفراد ال

فرة مجاناً في كثير من الحاالت ألولئك الذين ال يستطيعون تحمل تكلفة التعليم الخاص. وباإلضافة ااألساسية الوحيدة المتو

اً الختيار هذه المدارس، مما لذلك، يعد الكثير من أولياء األمور والطلبة قرب المدرسة من وسائل النقل الجيدة عامالً مهم

يؤدي الكتظاظها. وكذلك، تعد سمعة المدرسة الجيدة من حيث توفير التعليم النوعي وتوفير البيئة اآلمنة، بالمقارنة مع 

 المدارس األخرى، أحد العوامل المؤدية إلى اكتظاظ المدارس.

 التحديات التي تواجهها المدارس المكتظة 

لدى أولياء األمور والطلبة في المدارس المكتظة وغير المستغلة حول المرافق أراء سلبية  هناك  وبشكل عام،

 المدرسية والعملية التعليمية التعلمية وقدرة المدرسة على تلبية حاجات الطلبة الفردية. 

  المرافق المدرسية:

لطلبة في المدارس المكتظة عن عبّر مديرو المدارس والمسؤولون في المديريات، وأولياء األمور والمعلمون وا

قلقهم بسبب عدم وجود مرافق مناسبة لعمليتي التعليم والتعلم. وأشار غالبيتهم إلى أن المدارس المكتظة  ليست مالئمة للتعلم، 

اءة بسبب وجود العديد من المشاكل المتعلقة بالبنى التحتية، واالفتقار إلى مياه الشرب النظيفة والمالعب، وعدم كفاية اإلض
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داخل الفصول الدراسية، وسوء األوضاع في األبنية والصيانة. وقد أعرب العديد من المعلمين حول عدم رضاهم عن حجم 

الغرف الصفية وقربها من بعضها، حيث يمكن االستماع إلى جميع األنشطة التي تجري في الصف اآلخر. وفي بعض 

لم الجديدة، وفي بعض المدارس ال يوجد متسع في الغرفة الصفية الحاالت، ال يوجد متسع في الغرف الصفية لمصادر التع

 مالعب في بعض المدارس.  لطاولة المعلم. وكذلك ذكر بعض الطلبة وجود نوافذ مكسورة، وعدم وجود دورات مياه أو

وجود مرافق  خالل المقابالت والمجموعات المركزة، تم تحديد بعض المشكالت المتعلقة بالبنية التحتية والمتعلقة بعدم

وموارد للتعلم. وقد ذكر العديد من المعلمين عدم وجود مختبرات حاسوب، ومكتبات، وأدوات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واالتصال بشبكة االنترنت في بعض المدارس، مما يؤثر على قدرتها على االستفادة من تقنيات التعليم األكثر 

مكتظة التي يوجد فيها مختبرات حاسوب، فقد ذكر بعض أولياء األمور والمعلمين أن عدد ابتكاراً. أما بالنسبة للمدارس ال

مديري  العديد منالطلبة لكل جهاز حاسوب يعد إحدى المشاكل التي تواجه المدارس. وقد تم تبادل هذه اآلراء من قبل 

 مدارس.

 : التعليم والتعلم

أعرب أولياء األمور والمعلمين والطلبة بشكل عام عن مخاوفهم بشأن القدرة على التعليم / التعلم ونوعية العالقات 

في المدارس المكتظة. ففي بعض المدارس، أعرب أولياء األمور عن قلقهم إزاء حجم العمل الذي يقوم به المعلمون. وقد 

المعلمين غير عادلة وأن الجهود التي يقوم بها المعلمون لتحسين العملية التعلمية ذكر العديد من األفراد أن األنظمة المتعلقة ب

تواجه معيقات تتمثل في البيئة المدرسية السلبية. ويرى المعلمون أن االكتظاظ في المدارس يشكل عقبة في طريق تطبيق 

ذكر بعض المعلمين في المدارس المكتظة أن الطلبة االستراتيجيات التعليمية الجديدة واستراتيجيات تقييم الطلبة الجديدة. وقد 

للتفاعل داخل الغرفة الصفية. وأعرب بعض أولياء األمور عن مخاوفهم إزاء عدم وجود اتصال مع فرصا ً ليس لديهم 

المعلمين أثناء األنشطة الصفية، وكذلك إزاء العنف المدرسي واالختالف في الوضع االقتصادي االجتماعي بين الطلبة. 

ذين وبالنسبة لكثير من المعنيين، فقد تؤدي جميع التحديات الواردة أعاله إلى عدم وجود فرص لتلبية احتياجات الطلبة ال

 الذين يواجهون صعوبات تعلم. يأتون من المناطق األقل حظاً 

 اإلدارة المدرسية:

االكتظاظ في المدارس. على  يعزو مديرو المدارس العديد من الصعوبات التي تواجهها اإلدارة المدرسية إلى 

سبيل المثال، ذكر العديد من مديري المدارس أنهم غير قادرين على المتابعة الدورية للمعلمين واالجتماع معهم. وكذلك 

تستغرق زيارات أولياء األمور المتكررة للمدرسة وإدارة ميزانية كبيرة الحجم لتوفير االحتياجات األساسية جزءاً كبيرا من 

ري المدارس. وكذلك أشار قليل من المسؤولين في المديريات أن مديري المدارس غير قادرين على متابعة تعلم وقت مدي

الطلبة بطريقة أكثر فعالية. وقد أوضح بعض المسؤولين في المديريات أنهم يواجهون مشاكل مستمرة في محاولة لتنسيق 

هون تحديات لتلبية مطالب المدرسين وأولياء األمور الذين يشكون القضايا اإلدارية والتربوية المدرسية، وأنهم كذلك يواج

 من البنية التحتية وتدني مستوى المرافق المدرسية.

مناقشات المجموعة المركزة أثناء لبعض المدارس المكتظة التي تم ذكرها جميعها وعلى الرغم من الجوانب السلبية 

ديريات، فقد عبّر العديد من المهتمين عن رضاهم عن األوضاع العامة والمقابالت مع مديري المدارس والمسؤولين في الم

لمدارسهم، وأشاروا كذلك إلى العديد من الجوانب اإليجابية المرتبطة 'بممارسات التعليم والتعلم وأداء الطلبة داخل مدارسهم. 

لمكتظة. وهنالك حاجة للقيام بعمليات وتمثل الجانب اإليجابي األكثر شيوعا في أن نوعية التعليم جيدة في بعض المدارس ا

 تقييم موحدة أخرى لتحديد ما إذا كان هذا التصور يحقق أداء الطلبة المنشود.
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 وزارة التربية بحسب الفئةالتابعة لغير المستغلة لمدارس لالوضع الحالي  4.3

م 8.2المدارس ) يشير هذا الجزء إلى التحليل القائم على  معايير الوزارة المتعلقة بعدم استغالل
2

(، ولكن بالنظر 

الدراسية(،  الشعبإلى المعلومات الشخصية األخرى ذات العالقة، كالطاقة االستيعابية للغرف الصفية )عدد الطلبة في 

 ونسبة طالب: معلم، والطاقة االستيعابية للمدرسة وااللتحاق ، ومعدل استخدام المعلومات.

 (1891ة المكتظة والبالغ عددها )(: خصائص مدارس الوزار12الجدول رقم )

عدد ونسبة مدارس  خصائص المدارس

وزارة التربية والتعليم 

 المكتظة

 متوسط نسبة

 معلم -طالب 

متوسط أعداد الطلبة 

 في الغرفة الصفية

 جنس المدرسة

( ٪ 81.2)  223 ذكور  82.2 21.2 

( ٪ 12.2)  228 إناث  82.2 22.2 

( ٪ 12.2)  8231 مختلطة  82.2 22.2 

 ملكية المدرسة

( ٪ 8.1)  22 مملوكة  2.3 88.1 

(٪ 82.2)  223 مملوكةومستأجرة   2.2 82.2 

(٪ 22.3)  212 مستأجرة  82.2 21.2 

 المرحلة الدراسية
( ٪ 22.2)  8211 األساسية  82.2 28.8 

( ٪ 22.2)  121 الثانوية  81.3 22.1 

المدارس ذات الفترة  فترة المدرسة

 الواحدة

11  (2.2 ٪ )  22.2 18.3 

( ٪ 32.2)  8121 المدارس ذات الفترتين  81.2 22.1 

( ٪ 28.3)  8828 مناطق الريف المدرسة موقع  82.2 82.2 

( ٪ 11.8) 222 مناطق المدن  82.8 12.2 

( ٪ 11.2)  212 الشمال الجغرافي للمدرسة االقليم  82.2 28.2 

( ٪ 11.2)  221 الوسط  82.2 22.2 

( ٪ 21.2)  211 الجنوب  82.1 83.1 

 

للنسبة ( إلى توزيع المدارس غير المستغلة بحسب  خصائصها، حيث بلغ أعلى متوسط 82الجدول رقم ) يشير

على الترتيب. وتشكل  ( ٪12.2و  22.12المستغلة بين المدارس المختلطة ومدارس الذكور )المئوية للمدارس غير 

%(. ومن خصائص المدارس 12،2المدارس المملوكة أيضا النسبة األكبر من المدارس غير المستغلة حيث تبلغ نسبتها )
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( منها في المناطق الريفية. ٪28.3( حيث تقع  )٪32.2غير المستغلة أن معظمها تتبع نظام الفترة الواحدة وتبلغ نسبتها )

 كثافة السكانية في المناطق الريفية.ويعزى هذا بسبب تدني ال

جميعها نسبة طالب: معلم في المدارس ، فقد بلغ متوسط جميعها أما فيما يتعلق بنسبة طالب: معلم في المدارس غير المستغلة

نسبة (. ويمكن االطالع على أدنى متوسط 8:28(، باستثناء المدارس التي تتبع نظام الفترتين حيث بلغ هذا المتوسط )8:22)

(. وتختلف أعداد الطلبة في الغرف الصفية كذلك إلى حد 8:1طالب: معلم في المدارس المستأجرة والمملوكة المستأجرة )

كبير، وهذا يتوقف على نوع المدرسة، حيث يوجد في المدارس المستأجرة والمملوكة المستأجرة في المتوسط أقل عدد من 

على الترتيب(. ويمكن كذلك مالحظة أن متوسط أعداد  88.1و  82.2خرى )الطلبة في الغرف الصفية من المدارس األ

الطلبة في المدارس غير المستغلة، وحجم الغرف الصفية في المدارس في المدن والمدارس التي تتبع نظام الفترتين عاٍل 

 طالبا لكل صف(. 12.3 و  12نسبيا، حيث يبلغ )

( إلى أن نسبة المدارس التي ال يوجد فيها مختبرات علوم هي أقل من نسبة المدارس التي 88ويشير الجدول رقم )

 ال يوجد فيها مختبرات حاسوب. 

فر مختبرات الحاسوب والعلوم في مدارس وزارة التربية والتعليم غير المستغلةا(: مدى تو11الجدول رقم )
33
)وعددها  

1722) 

 العدد والنسبة خصائص المدارس 

 ( ٪ 88.2)  821 المدارس التي ال يوجد فيها أجهزة حاسوب

 ٪ 82.2 الطلبة بدون مختبرات حاسوب 

 ( ٪ 22.2)  228 المدارس التي ال يوجد فيها مختبرات علوم

 ٪ 3.1 الطلبة بدون مختبرات علوم

 

الفعلي والطاقة الحالية للمدارس غير إلى متوسط االلتحاق فيشير  ، وكما يظهر في الصفحتين اآلتيتين،(82الجدول رقم )أما 

. وبالرغم من أن مشكلة الطاقة االستيعابية للمدارس موجودة في هذه جميعها المستغلة في مديريات التربية والتعليم

ه المدارس التي تعمل بـ المديريات، هنالك تفاوت كبير في الطاقة االستيعابية لهذه المدارس. وقد قام فريق الدراسة بتحديد هذ

( أو أقل دون ٪22( من طاقتها االستيعابية. وقد وجد فريق الدراسة أن المديريات األربعة اآلتية تعمل بنسب التحاق )22٪)

 ( ٪ 22 -) (، القصر  ٪ 11-الجيزة )  -البادية الوسطى  ( ٪ 12 -، ذيبان )  ( ٪828-) طاقتها االستيعابية.  الشوبك 

 

 

 

 

                                                           
 EMIS( حالة يتم التوصل إليها من بيانات 391الك )هن  33 
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 (: االلتحاق والطاقة االستيعابية في مدارس وزارة التربية والتعليم بحسب المديريات12رقم )الجدول 

 المديرية
 موقع المدرسة

 الفرق الطاقة االستيعابية االلتحاق مجموع المدارس

 المدن الريف 

21.2 - 22.281 12.822 22 22 22 إربد األولى  

12.2 - 1.283 2.122 28 2 82 إربد الثانية  

13.2 - 82.283 82.218 12 22 3 إربد الثالثة  

22.2 - 2.228 2.122 82 2 88 األغوار الجنوبية  

22.2 - 82.228 88.221 12 2 23 األغوار الشمالية  

22.2 - 3.128 2.221 21 1 22 البادية الجنوبية  

22.2 - 28.222 81.222 821 1 822 البادية الشمالية الشرقية  

22.2 - 82.822 3.222 28 2 22 الشمالية الغربيةالبادية   

11.2 -*  82.223 1.333 23 8 21 الجيزة -البادية الوسطى  

12.2 - 2.122 2.212 22 8 22 الموقر -البادية الوسطى  

28.2 - 2.112 2.211 22 81 2 البتراء  

82.2 - 12.222 22.122 22 12 2 الرصيفة  

22.2 - 81.221 82.822 22 28 1 الرمثا  

22.2 - 12.822 23.228 22 22 2 الزرقاء األولى  

11.2 - 82.223 88.232 22 2 22 الزرقاء الثانية  

828.2 -* 2.222 2.321 11 2 18 الشوبك  

22.2 - 81.221 1.182 21 3 83 الشونة الجنوبية  

21.2- 81.121 81.228 22 12 12 الطفيلة  

22.2 - 22.121 82.222 22 22 12 العقبة  

 القصر
21 82 22 2.222 113361  *- 22.2  

 الكورة
81 21 28 81.212 183118 - 12.2  

 المزار الجنوبي
13 82 23 1.322 133462 - 28.2  

 بني كنانة
22 2 22   82.221 173832 - 23.2  

 جرش
22 18 822 21.222 343214 - 21.2  

 دير عال
22 88 18 1.122 123573 - 28.2  

 ذيبان
23 1 22 2.232 113713  *- 12.2  

 عجلون
22 22 22 82.821 213464 - 22.2  

 عمان األولى
- 22 22 23.323 373166 - 22.2  

 عمان الثانية
- 11 11 81.882 213695 - 22.2  

22.2 - 283681 21.812 12 12 2 عمان الثالثة  

83.2 - 433399 12.228 22 21 2 عمان الرابعة  

12.2 - 293113 22.221 22 28 28 عمان الخامسة  
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 المديرية
 موقع المدرسة

 الفرق الطاقة االستيعابية االلتحاق مجموع المدارس

 المدن الريف 

22.2 - 93778 2.218 22 2 83 عين الباشا  

22.2 - 243197 82.218 23 22 21 السلط  

21.2 - 223513 82.232 22 81 22 الكرك  

23.2 - 273833 81.222 822 83 12 المفرق  

12.2 - 23664 8.311 81 2 1 بصيرا  

21.2 - 93153 2.821 28 28 - معان  

12.2 - 82.181 82.822 12 82 83 مأدبا  

35.2 - 548.714 747.189 1.891 522 1.151 المجموع  

 

وباإلضافة إلى دراسة قدرة االلتحاق في كل مديرية، من المهم التعرف على مختلف مستويات معدالت االستخدام 

ويشير الجدول  والتعليم.بين المدارس غير المستغلة، وكذلك تحديد المدارس التي تتطلب اهتماما عاجال من وزارة التربية 

 ( إلى ان معدل 81رقم )

 (: معدل االستخدام للمدارس غير المستغلة13الجدول رقم )

 ٪النسبة  عدد المدارس معدل االستخدام

222 – 82 2 2.1 

82.2 – 22.2 11 2.2 

22.2 – 12.2 31 2.2 

12.2 – 22.2 822 2.2 

22.2 – 22.2 812 3.2 

22.2  - 22.2 222 88.2 

22.2- 22.2 222 82.2 

22.2 – 12.2 128 82.2 

12.2 – 32.2 123 83.2 

32.2 – 822.2 221 81.2 

 822 8.138 المجموع
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. ٪822استخدام المدرسة )التحاق الطلبة مقابل الطاقة االستيعابية للمدرسة( في المدارس غير المستغلة أقل من 

أو أقل من طاقتها االستيعابية حالة نادرة في نطاق معدل االستخدام. وبناًء  ٪12ويمكن اعتبار المدارس التي تعمل بنسبة 

 ( تحت هذه الفئة. ٪2.2( مدرسة بنسبة )822على النتائج الواردة أدناه، تندرج )

 المدارس غير المستغلة بشكل كبير

المدارس غير المستغلة  كما هو الحال في المدارس المكتظة، فقد تم استخدام معيار جديد يتكون مما يلي لتحديد

من المدارس التي فيها أقل عدد من الطلبة في الغرف  ٪22( 2من المدارس التي فيها أكبر مساحة للطلبة  ٪22( 8للغاية: 

من المدارس التي فيها أدنى نسبة طالب: معلم. وقد تم اختيار المدارس التي تندرج تحت هذه الفئات الثالث  ٪22( 1الصفية 

ل أدناه، حيث تعد هذه المدارس بحاجة ماّسة الهتمام الحكومة للحد من مشكلة عدم استغالل المدارس. وكما ألغراض التحلي

سيتم اإلشارة إليه في الجزء المتعلق بآثار السياسات التربوية، ينبغي إعادة النظر بدقة في كل حالة من المدارس غير 

 ليم.في التعجميعهم المستغلة، وذلك للحفاظ على حق الطلبة 

( مدرسة222يبلغ ) ( إلى أن المدارس غير المستغلة بشكل كبير2ويشير الشكل رقم )
12

، والتي تقع غالباً في 

المساحة ( ، بينما تبلغ متوسط 8:2.3نسبة طالب: معلم في هذه المدارس )(. ويبلغ متوسط 38.22المناطق الريفية بنسبة )

( طالباً. ومعظم المدارس غير 1.2معدل أعداد الطلبة في الغرف الصفية )متر مربع. ويبلغ  1.2المخصصة لكل طالب: 

( وهي أقل بكثير من نسبة مدارس ٪22.1(، وتبلغ نسبة مدارس الذكور )٪21.2المستغلة هي مدارس مختلطة بنسبة تبلغ )

تتوفر المرحلة األساسية في ( و٪31.2(. وكذلك، تتبع غالبية تلك المدارس نظام الفترتين بنسبة )٪2.2اإلناث التي تبلغ )

( وإقليم الجنوب ٪18.1( وإقليم الوسط بنسبة )٪22( من المدارس. وتتوزع هذه المدارس في إقليم الشمال بنسبة )21.1٪)

 (.٪21.2بنسبة )

 ( مدرسة775( من المدارس االقل استغالالً وعددها )٪27(: خصائص )7الشكل )

 

( إلى أن هنالك عدد كبير من المدارس التي 2المستغلة بشكل كبير، فيشير الشكل رقم ) لتوزيع المدارس غيرأما بالنسبة 

م2تخصص أكثر من )
2

م2( لكل طالب في المدرسة. وتخصص عدد كبير من المدارس أقل من )
2

(، ولكن أعلى من معيار 

م8.2وزارة التربية والتعليم البالغ )
2

م 2جدا من المدارس )(، بينما يخصص عدد قليل 
2

 ( أو أكثر لكل طالب.

                                                           
34  

عالقائمة بأسماء هذه المدارس وهويتها متوفرة 
ند 

 الطلب 

 موقع

 االقليم
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المستغلة بشكل كبير في المدارس غيرالمساحة المخصصة لكل طالب بالمتر المربع (: توزيع الطلبة بحسب 6الشكل رقم )

 

( توزيع مساحات الغرف الصفية في جميع المدارس غير المستغلة، حيث إن هناك تباين كبير 2ويوضح الشكل رقم )     

( طالب في الغرفة الصفية. ومن جهة 1-2بين هذه المساحات. ولدى أغلب المدارس التي تندرج تحت هذه الفئة ما بين )

طالب في  82طالب واحد في الغرفة الصفية أو أكثر من  أخرى، يمكن مالحظة بعض الحاالت المبالغ فيها، حيث يوجد

 الغرفة الصفية. 

 (: توزيع مساحات الغرف الصفية في المدارس غير المستغلة بشكل كبير5الشكل رقم )

 

( أن هناك تبايناً كبيراً في نسبة طالب: معلم في المدارس غير المستغلة بشكل كبير، حيث يبدو أن 1ويوضح الشكل رقم )

( أو 8:2( طالب لكل معلم، وقلة من هذه المدارس لديها نسبة طالب : معلم أدنى من )1-1ية المدارس لديها ما بين )غالب

 (. 8:3أعلى من )
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 توزيع نسبة طالب: معلم في المدارس غير المستغلة بشكل كبير (:8الشكل رقم )

 

وفي المدارس غير المستغلة بشكل كبير، ال يوجد مختبرات حاسوب ومختبرات علوم بشكل أكبر مما كانت عليه في 

إمكانية الوصول إلى مرافق ال يتوافر لهم المدارس األخرى. وفي الواقع، هنالك حوالي نصف عدد الطلبة في تلك المدارس 

 (. 82مختبر العلوم )أنظر الجدول 

فر مختبرات الحاسوب والعلوم في مدارس وزارة التربية والتعليم غير المستغلة بشكل امدى تو (:14الجدول رقم )

كبير
12

 (452)وعددها 

 العدد والنسبة خصائص المدارس

( ٪ 14.8)  77 المدارس التي ال يوجد فيها مختبرات حاسوب  

٪12.6 الطلبة بدون مختبرات حاسوب   

علومالمدارس التي ال يوجد فيها مختبرات   222  (74.3 ٪ )  

٪ 47.9 الطلبة بدون مختبرات علوم  

 

 أسباب عدم استغالل المدارس والتحديات الرئيسية التي تواجه المدارس غير المستغلة 7.3

 العوامل التي تسهم في عدم استغالل المدارس

، وتم اختيار هذه المدارس على من المدارس غير المستغلةمدرسة  82بالنسبة للمكون النوعي لهذه الدراسة، تم اختيار  

 وفيما يلي النتائج الرئيسية:  جنس المدرسة، ومستوى المدرسة ، والمرحلة الدراسية للمدرسة ، وموقع المدرسة. أساس

                                                           
 EMISحالة لم يتم الحصول عليها من  12هنالك   12
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ارتبطت األسباب األكثر شيوعا لعدم استغالل المدارس بالمناطق الجاذبة للسكان تبعاً آلراء مديري المدارس، والمسؤولين 

في المديريات وأولياء األمور، والمعلمين، وطلبة المدارس. وقد ذكر بعض األفراد الذين تمت مقابلتهم أن المدارس بعيدة 

صالت إلى المدرسة ليست متوفرة بسهولة في بعض الحاالت. عالوةً على ذلك، ذكر عن المناطق السكنية وأن وسائل الموا

اإلجمالي  الطلبة البعض في المقابالت أن السكان في المناطق القريبة من المدارس غير المستغلة هم من كبار السن وان عدد 

ريف إلى المراكز الحضرية مرتفعة. ،وكذلك ذكر آخرون ان هجرة الشباب من ال في المنطقة المحيطة بالمدرسة منخفض

وباإلضافة لذلك، فإن أحد األسباب اإلضافية لعدم استغالل المدارس هو عدم وجود مرافق مناسبة وعدم إجراء صيانة 

للمبنى، وعدم توفر  المياه في بعض المناطق، وعدم توفر دورات مياه كافية، وافتقار المدارس لمختبرات العلوم الحاسوب 

  والمكتبات.

 (: أهم العوامل المؤدية إلى عدم استغالل المدارس17الجدول رقم )

 البعد عن المناطق السكنية. .8

 الغالبية من السكان هم من كبار السن، وهناك عدد قليل من السكان من صغار السن وفي سن المرحلة الدراسية. .2

 صعوبة وسوء وسائل المواصالت. .1

 الداخلية( انتقال الشباب للعمل في المدن.)الهجرات .2

نقص المرافق المدرسية )كمختبرات العلوم، ومختبرات الحاسوب، ودورات المياه، والغرف الصفية، والمياه(  .2

 ونقص أعمال الصيانة.

  

 التحديات التي تواجهها المدارس غير المستغلة

 والطلبة . ذكر بعض مديري المدارس وأولياء األمور نقص المعلمين المؤهلين وتدني مستوى التحصيل الدراسي        

ن والمسؤولين في المدارس غير المستغلة في المدارس أن المعلمين يفتقرون إلى الخبرة الالزمة، وهم غير مؤهلين ووالمعلم

قتة، ومستوى لتدريس المواد الدراسية في كثير من الحاالت. عالوة على ذلك، فإن العديد من المعلمين يعملون بوظيفة مؤ

 الدافعية لدى المعلمين والطلبة متدني، مما قد تؤدي إلى تسرب الطلبة.

يبدو أن لدى العديد من المدارس غير المستغلة موارد مالية محدودة  عدم وجود مرافق وبرامج لجذب الطلبة وتحفيزهم.

تحقيق نتاجات التعليم والتعلم المنشودة.  مصادر التعلم وموادها، وذلك لضمان إلجراء الصيانة الكافية للمدارس، ولتوفير

 وكذلك تؤدي األوضاع العامة للمدارس إلى عدم وجود الدافعية للتعليم والتعلم بين المعلمين والطلبة .

وفي هذا المجال، تواجه بعض المدارس المكتظة وغير المستغلة تحديات مماثلة؛ كعدم وجود مرافق سليمة للبنية التحتية 

والتعليم، مما قد يؤثر على كال النوعين من المدارس، بينما قد يتأثر عدد أكبر من الطلبة سلباً في المدارس المكتظة. وتعاني 

مستغلة من الضعف في التدريس والممارسات التعليمية بشكل مختلف. ففي المدارس كالً من المدارس المكتظة وغير ال

المكتظة، قد يؤثر عبء العمل الملقى على كاهل المعلمين وعدم القدرة على التفاعل مع الطلبة على المستوى الفردي على 

تقرون إلى المؤهالت الالزمة لتعزيز تعلم تعلم الطلبة. ومن ناحية أخرى، قد تجذب المدارس غير المستغلة المعلمين الذين يف

 الطلبة وزيادة دافعيتهم. 

من األهمية بمكان التأكيد على أنه بالرغم من أن العديد من أولياء األمور والمعلمين والطلبة  يظهرون غير راضين عن 

ذين شاركوا في الدراسة إلى العديد من الجوانب المتعلقة بالمدارس المكتظة وغير المستغلة، فقد أشار بعض المعنيين ال

الجوانب اإليجابية المتعلقة ببعض المدارس. وبشكل أكثر تحديدا، الحظ فريق الدراسة أنه يمكن أن تكون العالقات بين 

المعلمين وأولياء األمور ومديري المدارس، والطلبة في بعض المدارس غير المستغلة إيجابية ومواتية للتعلم، حيث يبدو أن 

مباشر والمستمر بينهم يؤدي إلى خفض المنافسة الداخلية في المدارس وتحسين التعاون بين المجتمع المدرسي. وقد التفاعل ال

 والمعلمين والطلبة. أشارت بعض التقارير التي تم تقديمها للمعنيين أيضا إلى التفاعل اإليجابي بين اولياء األمور
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المجموعات المركزة ال يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة لمدارس وبالرغم من أن المشاكل التي أثيرت خالل مناقشات 

وزارة التربية والتعليم في األردن، تشير النتائج أعاله إلى أن لدى المدارس المكتظة وغير المستغلة مشاكل متعلقة بالبنية 

والخدمات األساسية )المياه، الصرف  التحتية تحتاج إلى معالجة. وقد أشارت الدراسات إلى أنه قد يكون لتوافر البنية التحتية

الصحي، ومختبرات العلوم، ومختبرات الحاسوب، والمكتبات، الخ( أثر كبير على تحصيل الطلبة
12

، مما يشير كذلك إلى 

 أهمية استمرار االستثمارات في البنية التحتية لتحسين أداء الطلبة األكاديمي، وخاصة بين الطلبة األقل حظا.

 سات التربويةمناقشة السيا 6.3

بالرغم من أن العدد اإلجمالي للمدارس المكتظة وغير المستغلة قد انخفض في السنوات الثالثة الماضية، فقد أشار            

 هذا التقرير إلى بعض التوجهات الهامة المتعلقة باالكتظاظ وعدم االستغالل في المدارس. 

المستغلة مع مرور الوقت، على الرغم من أنها لم  غير اث المكتظة وأوال، كان هناك انخفاض كبير في نسبة مدارس اإلن

تمثل النسبة األكبر من المدارس المكتظة وغير المستغلة في األردن. ومن ناحية أخرى، يبدو أن هنالك زيادة في أعداد 

ذه التغييرات نتيجة لسياسة إذا كانت هفيما المدارس المكتظة المختلطة. وينبغي أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوضيح 

طبيعية" في مدارس اإلناث والمدارس المختلطة.  وفي كلتا الحالتين، ينبغي أن تقوم الوزارة بالتركيز على “مقصودة أم 

 خفض عدد المدارس المختلطة ومدارس الذكور المكتظة، والتي تعد األكثر تأثرا بمشكلة اكتظاظ المدارس. 

الزيادة الكبيرة في عدد المدارس المكتظة في المدن واالنخفاض الكبير في عدد المدارس إلى  EMISوقد أشارت بيانات 

المكتظة في مناطق الريف، وإلى االنخفاض الطفيف في المدارس غير المستغلة في مناطق الريف. وتشير هذه النتائج إلى 

هجرة الطلبة إلى المدن األكبر، حيث يشكل هذا االتجاه تحديا كبيرا لوزارة التربية والتعليم للسيطرة على عدد  احتمالية

المدارس في المراكز الحضرية المكتظة.  ويقترح فريق الدراسة أن تقوم الحكومة بدراسة المواقع والبنية التحتية والطاقة 

ن ومحاولة نقل وتوفير وسائل المواصالت للطلبة  من المدارس األكثر اكتظاظاً االستيعابية للمدارس غير المستغلة في المد

 إلى المدارس غير المستغلة.

معيار "مثالي" لنسبة المعلمين إلى الطلبة، فمن المهم مراعاة ما يلي: أظهرت األبحاث السابقة أن باشتقاق وفيما يتعلق 

ام الفردي للطلبة إذا كانت نسبة طالب: معلم منخفضة، حيث قد يؤدي هذا المعلمين عموما هم األكثر احتمالية إليالء االهتم

. ومع ذلك، فقد اقترح بعض الباحثين أن نسبة الطالب والمعلم ال ترتبط للطلبةأفضل  تحصيل أو أداءالنوع من التفاعل إلى 

حول المعلم في التدريس. ولذلك، إذا  بتحصيل الطلبة أو أدائهم، ال سيما عندما يستخدم المعلم األسلوب التقليدي المتمركز

انخفضت نسبة طالب: معلم بشكل غير مدروس، فقد يؤدي هذا إلى العبء المالي الزائد المصاحب للعائد التربوي المنخفض 

لتعلم الطلبة أو نوعية التعليم المدرسي
12

. ومن المهم كذلك األخذ بعين االعتبار أن نسب طالب: معلم وأعداد الطلبة في 

أكبر من تلك في وزارة التربية والتعليم في األردن.  TIMSSو PISAف الصفية في العديد من الدول األعلى أداًء في الغر

. على سبيل المثال، في PISAو TIMSSففي األردن يبلغ متوسط نسبة طالب: معلم أقل من الدول الخمسة األعلى أداًء في 

( على الترتيب. وكذلك تبلغ نسب 8:82.2( و )8:21.2ساسية والثانوية )سنغافورة، تبلغ نسب طالب: معلم في المدارس اال

( على الترتيب ، مما يشير إلى أن 8:81.2( و )8:22.2طالب: معلم في المدارس االساسية والثانوية الحكومية في كوريا )

اليابان،  في. وPISAو TIMSSأعداد الطلبة في الغرف الصفية في األردن أقل من بعض الدول الخمسة األعلى أداًء في 

( في المرحلة 12.2( ويبلغ هذا المتوسط ) 21.3يبلغ متوسط أعداد الطلبة في الغرف الصفية في المرحلة األساسية )

( طالباً في المرحلتين 11.2( و )12.2الثانوية. أما في كوريا، فإن أعداد الطلبة في الغرف الصفية أعلى كثيراً، حيث تبلغ )

 وية، على الترتيب .األساسية والثان

                                                           
Murillo, F.J. & Roman, M. (2011) 12 22-23(، 8) 22الطلبة األمريكيين من أصل التيني. فعالية المدرسة وتحسين المدرسة. . أهمية البنية التحتية والمصادر المدرسية: تحليل أثر المصادر المدرسية على. 

 Crampton, F.E. (2009). Spending on School Infrastructure: Does Money Matter? Journal of Educational Administration, 47(3), 305-322. DOI: 10.1108/09578230910955755. 

12  Hua, H. (2010( المؤشر رقم .)نسبة طالب: معلم. وزارة التربية والتعليم. مصر21 :) 
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 ومؤدية إلى االكتظاظ في المدارس هالعات المركزة إلى أن أحد األسباب وقد أشارت نتائج المقابالت ومناقشات المجمو

تلك المدارس، حيث يمثل هذا تحديا لصانعي السياسات. ومن جهة أخرى، يتجه الطلبة وأولياء  اتقدمه تينوعية التعليم ال

األمور للمدارس ذات السمعة الجيدة والمعلمين األكفياء، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الطلبة في الغرف الصفية وارتفاع نسب 

. وكذلك فمن المهم االستفادة من معيار أكثر تحديدا لتحديد طالب: معلم. وهذا بدوره يؤثر سلبا على جودة التعليم أو التعلم

االكتظاظ ونقص االستغالل في المدارس ومحاولة خفض أعداد الطلبة في المدارس شديدة االكتظاظ وفي الوقت نفسه، 

تعلق بالدول معالجة القضايا المتعلقة بجودة التعليم كتحسين المرافق المدرسية وتحسين التدريس. وقد أشار التحليل الم

العشرة األعلى أداًء في التعليم أن الجانب األكثر أهمية في تحسين التعليم هو توظيف األفراد المناسبين للعمل كمعلمين، 

وتقديم التنمية المهنية المناسبة لهم لضمان قدرة النظام التربوي على تقديم التعليم األفضل للطلبة كافة
11

تقوم .  وينبغي أن 

 توظيف المعلمين وتدريبهم، ال سيما في المدارس غير المستغلة في المناطق الريفية.سبل تحسين  الوزارة بدراسة

م8،2وعند دراسة مستقبل المدارس غير المستغلة، من المهم عدم اتخاذ قرارات إلغالق أية مدرسة بناء على معيار)
2

( لكل 

المختلفة للمناطق قليلة السكان للتأكد من وصول جميع طالب فقط، حيث يجب على الحكومة أن تأخذ باالعتبار االحتياجات 

الطلبة لحقهم األساسي في التعليم. ومن الممكن اإلبقاء على العديد من المدارس غير المستغلة وتقديم وسائل المواصالت 

ى حساب تكلفة البدائل المجانية لنقل الطلبة ألقرب مدرسة في منطقتهم السكنية. وينبغي أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار بناًء عل

 ومراعاة الواقع الثقافي للمجتمعات المحلية المتأثرة بمثل هذه القرارات. جميعها

على مدى السنوات الماضية، مع انه من الممكن تحسين  EMISوختاماً، فقد قامت الحكومة باالستثمار لتحسين بيانات 

وم وزارة التربية والتعليم بتطوير أفضل الممارسات المتعلقة الجودة الكلية لهذه البيانات. وبشكل أكثر تحديداً، فقد تق

 بالتخطيط، وجمع البيانات وتحليلها، وتبادل المعلومات والشفافية في القطاع التربوي.

 التربويةخيارات السياسات  5.3

 :اآلتيةاستناداً إلى النتائج والمناقشات الواردة أعاله، يقترح فريق الدراسة الخيارات السياسية                

( إعداد معايير أكثر شموال لتحديد المدارس المكتظة وغير المستغلة من أجل تخصيص الموارد بشكل أفضل. وتعد العديد 8

م 8.2ة والتعليم البالغ )من المدارس مكتظة أو غير مستغلة تبعاً لمعيار وزارة التربي
2

( لكل طالب في الغرفة الصفية. ومع 

ذلك، يوصي فريق الدراسة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير التعريف المتعلق باالكتظاظ وعدم استغالل المدارس 

تطوير معيار أكثر وذلك ليتضمن هذا التعريف معلومات حول أعداد الطلبة في الغرف الصفية ونسبة طالب: معلم، حيث أن 

 شموالً يمنح وزارة التربية والتعليم القدرة على تحديد المدارس التي تحتاج إلى أكبر قدر من االهتمام.

( إعطاء األولوية للمناطق والمدارس التي لديها أكبر نسبة من المدارس شديدة االكتظاظ، مثل عمان الثالثة والزرقاء 2

ر، والمدارس المختلطة والمدارس المستأجرة. وبهدف تقليل عدد المدارس شديدة الثانية، والتركيز على مدارس الذكو

 : باآلتياالكتظاظ، يمكن أن تقوم الوزارة 

  استشارة أولياء األمور والمعنيين الرئيسيين اآلخرين حول إمكانية نقل الطلبة من المدارس شديدة االكتظاظ إلى

باالعتبار اآلثار المالية المترتبة على أولياء األمور ووزارة التربية المدارس القريبة غير المستغلة، مع األخذ 

 والتعليم.

  .زيادة مساحات الغرف الصفية في المدارس المكتظة إذا كان من الصعب نقل الطلبة إلى مدارس أخرى 

                                                           
11   McKinsey and Company (2007)  :How the world’s best performing schools systems come out on top(2. )ص 
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 كون قريبة مراجعة نسب طالب: معلم وأعداد الطلبة في الغرف الصفية في المدارس المكتظة ومحاولة تعديلها لت

من المستويات الوطنية، حيث أن إحدى الطرق للقيام بذلك هو تحويل المدارس ذات الفترة الواحدة إلى مدارس 

 ذات الفترتين.

 خاصة في المدارس غير المستغلة في المناطق الريفية.ب( االهتمام بتحسين تعيين المدرسين وتدريبهم، و1

بالتعاون مع الممولين لبناء المدارس في المناطق الجاذبة للسكان في المستقبل ( إعداد استراتيجية للتخطيط طويل األمد 2

 القريب.

وقد كشفت نتائج مناقشات المقابالت والمجموعات المركزة أن المدارس قد تصبح مكتظة العتقاد أولياء األمور والمجتمعات 

ستغلة. ويقترح فريق الدراسة أن تقوم الوزارة المحلية أن تلك المدارس تقدم تعليماً أفضل نوعية من المدارس غير الم

( تقديم 2 ( توظيف األفراد المناسبين للعمل كمعلمين،8بالتركيز على القضايا األكثر أهمية لتحسين نوعية التعليم، وهي: 

 McKinsey( ضمان قدرة النظام على توفير التعليم بأفضل وجه ممكن للطلبة كافة،)1بة للمعلمين، سالتنمية المهنية المنا

and Company 2007 ومن األهمية بمكان تقديم الحوافز للمعلمين لالنتقال إلى المدارس غير المستغلة في المناطق .)

 ذات كثافة سكانية منخفضة.

،ومحاولة نقل الطلبة وتوفير وسائل  ( دراسة مواقع المدارس غير المستغلة في المدن وبنيتها التحتية وطاقتها االستيعابية2

 واصالت لهم   من المدارس األكثر اكتظاظاً إلى المدارس غير المستغلة.الم

 من أجل: ويقترح فريق الدراسة أن تقوم الحكومة بإعادة تخطيط المدارس غير المستغلة بشكل كبير

  إغالق المدارس المستأجرة في المناطق التي تتوفر فيها المدارس غير المستغلة، وتوفير وسائل النقل الالزمة

 سهيل حضور الطلبة المنتظم في هذه المدارس. لت

 .دمج المدارس غير المستغلة المتجاورة 

  .االمتناع عن بناء المدارس في المواقع التي توجد فيها مدارس غير مستغلة 

   .إجراء حمالت مجتمعية حول األدلة المتعلقة بالمدارس غير المستغلة وأداء الطلبة 

 ة والتعليم بتحسين البنية التحتية ونوعية الموارد التعليمية والمرافق المدرسية، من الممكن ان تقوم وزارة التربي

كمختبرات الحاسوب والعلوم، من أجل جذب بعض الطلبة  من المدارس شديدة االكتظاظ إلى المدارس غير 

 المستغلة في نفس المنطقة أو في المناطق الجاذبة للسكان. 
 

 SCALT، ونتائج NAfKEاالرتباط بين المساحة التي يشغلها الطلبة ونتائج    8.3

( وأساليب التعليم والتعلم الفع الة NAfKEالمعلومات الوصفية حول التقييم الوطني لمهارات اقتصاد المعرفة ) .أ 

 ( بحسب الصف والمبحث الدراسي في مدارس وزارة التربية والتعليم.SCALTالمتمحورة حول الطلبة )

( إلى المعلومات الوصفية حول عالمات التقييم الوطني لمهارات اقتصاد 82يشير الجدول رقم )             

( SCALT( وعالمات المعلمين في أساليب التعليم والتعلم الفّعالة المتمحورة حول الطلبة )NAfKEالمعرفة )

تراوحت درجات (، و822-2من ) NAfKEبحسب الصف والمبحث الدراسي حيث تراوحت درجات 

SCALT ( وتشير الدرجات األعلى إلى 22-2من .)األداء األعلى بينما تشير الدرجات المنخفضة إلى األداء 

المباحث والدرجات. وكما يشير إليه الجدول أدناه، يتراوح متوسط عالمات الطلبة في  الضعيف في هذه

NAfKE في جميع 
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                                                             SCALTومتوسط عالمات المعلمين في  NAfKE(: متوسط عالمات الطلبة في 16الجدول رقم )

 في مدارس وزارة التربية والتعليم بحسب الصف والمبحث الدراسي

المباحث 

 الدراسية

الصفوف 

 الدراسية

عالمات الطلبة في 

NAfKE   المتوسط

 )االنحراف المعياري(

 العدد

عالمات المعلمين في 

SCALT      المتوسط

 )االنحراف المعياري(

 العدد

(81.3) 22.8 الخامس األساسي الرياضيات  322 88.2 (2.3)  21 

(81.2) 12.2 التاسع األساسي   322 82.1 (2.3)  22 

(88.8) 22.1 الحادي عشر   8828 88.3 (2.2)  22 

(82.3) 22.2 الخامس األساسي العلوم  321 82.2 (2.2)  22 

(82.2) 12.2 التاسع األساسي   312 82.2 (2.2 )  21 

(82.2) 22.2 الحادي عشر   8222 82.2 (2.3)  13 

(81.1) 12.2 الخامس األساسي اللغة العربية  322 81.2(2.3)  22 

(82.2) 11.1 التاسع األساسي   328 81.2 (2.2)  22 

(82.2) 22.2 الحادي عشر   8822 82.2 (2.2)  21 

  

(.  ومن جهة أخرى، هناك تفاوت كبير 22.2 – 22.1الصفوف والمباحث الدراسية في مدارس الوزارة ما بين )

جدا بحسب الصفوف والمباحث الدراسية. ويتم توزيع العالمات طبيعياً، مما يشير إلى قدر كبير من الصدق في 

 صف دراسي. لتمييز مستويات أداء الطلبة في كل مبحث دراسي وفي كل  NAfKEنتائج 

، فقد كانت عالمات معظم معلمي وزارة التربية والتعليم في منتصف SCALTأما بالنسبة لعالمات المعلمين في 

٪ من مجموع العالمات الممكنة(. ومن جهة أخرى، فقد حصل معلمو 22)حوالي  SCALTالعالمات المركبة 

ن استخدام أساليب التعلم والتعليم المتمحورة مما يشير إلى أ SCALTالمواد المختلفة على عالمات مختلفة في 

المبحث الدراسي وبحسب الصف. وقد حصل معلمو بحسب في الفصول الدراسية يختلف  SCALTحول الطلبة 

في الصف الخامس األساسي والصف الحادي عشر حيث وصلت هذه  SCALTالرياضيات على أدنى درجات 

ب، بينما حصل معلمو العلوم للصف الخامس األساسي ومعلمو ( على الترتي٪88.3( و )٪88.2العالمات إلى )

 (. 82.2اللغة العربية للصف الحادي عشر على أعلى العالمات التي بلغت )

 

بحسب  الصف الدراسي والمبحث الدراسي في  SCALTوعالمات  NAfKEالتباين في متوسطات عالمات  .ب 

 المدارس المكتظة وغير المستغلة والمدارس العادية. 

م8.2تم استخدام معيار وزارة التربية والتعليم )           
2

( لكل طالب في الغرفة الصفية بهدف تصنيف 

في فئات  NAfKEإلى أن هناك بعض االختالف في درجات ( 82( ورقم )3المدارس. ويشير الشكالن رقم )

(، الذي يمثل 3وفي الشكل رقم )المدارس الثالث )المكتظة، وغير المستغلة، والعادية( بحسب المبحث الدراسي. 

، يمكن مالحظة تفّوق طلبة المدارس العادية وطلبة المدارس المكتظة NAfKEعالمات طلبة الصف الخامس في 
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بين  NAfKE. وكانت أعلى الفروقات في نتائج جميعها على طلبة المدارس غير المستغلة في المباحث الدراسية

نقاط، بينما كان  1غير المستغلة في مبحث الرياضيات  حيث بلغت حوالي طلبة المدارس العادية وطلبة المدارس 

 أداء الطلبة في مبحثي العلوم واللغة العربية في المدارس المكتظة والمدارس العادية  متساٍو تقريبا.

 (9الشكل رقم )

 

(، 82راسية كافة ) أنظر الشكل المذكور أعاله بين عالمات طلبة الصف التاسع في المباحث الدنفسه ويمكن مالحظة النمط 

. جميعها  حيث تفّوق طلبة المدارس العادية وطلبة المدرس المكتظة على طلبة المدارس غير المستغلة في المباحث الدراسية

وكانت أعلى الفروقات بين عالمات طلبة المدارس العادية وطلبة المدارس غير المستغلة في مبحثي الرياضيات والعلوم 

( على الترتيب، بينما كان أداء الطلبة في مبحثي العلوم واللغة العربية في المدارس المكتظة  والمدارس  2.8و  2.2)

 العادية متشابهاً.

(  12الشكل رقم )  
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أما بالنسبة للصف الحادي عشر، فقد استمر طلبة المدارس العادية بالتفّوق على طلبة المدارس المكتظة وغير المستغلة في 

اضيات واللغة العربية. ومن جهة أخرى، كانت عالمات الطلبة في المدارس غير المستغلة هي تقريبا نفس مبحثي الري

عالمات الطلبة في المدارس العادية في مبحث العلوم. إضافةً لذلك، فقد تجاوزت عالمات طلبة المدارس غير المستغلة 

 عربية.عالمات طلبة المدارس المكتظة  في مبحثي الرياضيات واللغة ال

 ( 88الشكل رقم )

 

(، يمكن مالحظة أن أداء الطلبة في المدارس المكتظة 88، و 82.3وبناًء على النتائج التي تشير إليها األشكال )

. ومن جهة أخرى، قد يؤثر االكتظاظ سلباً والمدارس العادية أفضل من أداء الطلبة في المدارس غير المستغلة في المتوسط

كافة. ومن المثير لالهتمام، أن أداء الطلبة في المدارس العادية ما زال أفضل من  ةالطلبة في المباحث الثالثعلى عالمات 

 أداء زمالئهم من الطلبة في المدارس غير المستغلة.

في فئات المدرسة  SCALT( إلى أن هناك بعض الفروقات في عالمات المعلمين في 82، 81، 82وتشير األشكال ) 

 اشغالبحسب  SCALTالمكتظة ، غير المستغلة، والعادية(، بينما ال توجد أية أنماط ثابتة بين المعلمين في استخدام الثالثة )

م8.2معيار وزارة التربية والتعليم ) مرة أخرى فقد استخدمالمدرسة. 
2

 ( لكل طالب في الغرفة الصفية 

أعلى في  ( إلى أن معلمي الصف الخامس في المدارس المكتظة قد حصلوا على عالمات 82وكذلك يشير الشكل رقم )

من المعلمين في المدارس غير المستغلة والعادية. ويمكن مالحظة أعلى الفروقات بين معلمي  SCALTاستخدام اساليب 

 ( نقطة. 2.1الرياضيات في المدارس المكتظة  والعادية حيث بلغت )
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 (12رقم ) الشكل

 

( إلى أن معلمي اللغة العربية والعلوم للصف التاسع في المدارس المكتظة قد حصلوا على عالمات 81ويشير الشكل رقم )

من زمالئهم في المدارس غير المستغلة والمدارس العادية. ومن جهة أخرى، يستخدم  SCALTأعلى في تطبيق منهجيات 

بشكل أكبر من معلمي الرياضيات في المدارس المكتظة  SCALTمعلمو الرياضيات في المدارس غير المستغلة منهجيات 

. ويمكن SCALTخدام منهجيات والمدارس العادية، حيث حصل المعلمون في المدارس العادية على العالمات األقل في است

( 2.31مالحظة أعلى فرق في عالمات الرياضيات بين المعلمين في المدارس غير المستغلة والعادية حيث بلغ هذا الفرق )

        نقطة. 

 (13الشكل رقم )                
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في جميع فئات المدارس، حيث حصل معلمو العلوم في  SCALTوكذلك، استمر عدم الثبات في استخدام اساليب            

المدارس غير المستغلة على عالمات أعلى من زمالئهم في المدارس المكتظة والعادية، حيث بلغ الفرق بين عالمات معلمي 

( نقاط. وحصل معلمو الرياضيات في المدارس 2أعلى من )اللغة العربية في المدارس غير المستغلة والعادية في المتوسط 

وغير المستغلة، بالرغم من أن الفارق كان هامشياً. وبشكل  المكتظة العادية على عالمات  أعلى من زمالئهم في المدارس 

 . معاكس، تفّوق معلمو اللغة العربية في المدارس غير المستغلة على زمالئهم في المدارس العادية والمكتظة

 (14الشكل رقم )

 

والمساحة التي يشغلها الطلبة بحسب  SCALTوعالمات المعلمين في  NAfKEاالرتباطات بين عالمات الطلبة في ( ج

  صف والمبحث الدراسي.لا

وعالمات  SCALTهل يوجد أي ارتباط بين عالمات المعلمين في ، الذي يحتاج إلى إجابة هو السؤال الرئيس

 والمساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية. وبعبارة أخرى:  NAfKEالطلبة في 

 في الغرف الصفية في األردن مع المساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية ؟ SCALT( هل يرتبط تطبيق أساليب 8

 مع المساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية؟  NAfKE( هل ترتبط عالمات الطلبة في 2

 ( إلى عدم وجود ارتباط 82االرتباطات العالقات من عدمها بين المتغيرات. وفي التحليل الحالي، يشير الجدول رقم )تحدد 

 مع المساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية NAfKE(: االرتباط بين عالمات الطلبة في 15جدول رقم )

/ المساحة  NAfKEعالمات الطلبة في 

 في الغرفة الصفيةالتي يشغلها الطلبة 

 المباحث

 اللغة العربية الرياضيات العلوم

222. - الصف الخامس  -813.  -822.  

.881- الصف التاسع  -223.  -212.  

.223- الصف الحادي عشر  -222.  -282.  
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والمساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية في مختلف الصفوف  NAfKEذي داللة إحصائية بين عالمات الطلبة في 

المدرسة العادية أو المكتظة أو غير بوالمباحث الدراسية. وبعبارة أخرى، ال يوجد دليل ملموس على أن التحاق الطلبة 

بين عالمات الطلبة ة سلبي عالقةلبة إلى أنه قد يوجد اعالمات الطلبة. ومع ذلك، يشير وجود معامالت س له أثر علىالمستغلة 

والمساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية في مختلف الصفوف والمباحث الدراسية، حيث أن الطلبة في المدارس غير 

 .NAfKEالمستغلة قد يكونوا أكثر عرضة للحصول على عالمات أقل في 

ي عالقة ذات داللة إحصائية بين عالمات المعلمين في وعلى غرار النتائج المذكورة أعاله، لم يجد فريق الدراسة أ 

SCALT هذه النتائج إلى  المساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية في مختلف الصفوف والمباحث الدراسية. وتشيرو

تي يشغلها الطلبة تطبيق أساليب التعلم والتعليم المتمحورة حول الطالب في الغرف الصفية قد ال يكون مرتبطاً بالمساحة الأن 

عدة، مما قد  سالبةفي الغرفة الصفية. ومن جهة أخرى ، وبناًء على النتائج أعاله، الحظ فريق الدراسة وجود معامالت 

والمساحة التي يشغلها الطلبة، حيث أن المعلمين في  SCALTبين تطبيق المعلمين ألساليب  عالقة سلبيةيشير إلى وجود 

 .SCALTوا على عالمات أقل في المدارس غير المستغلة حصل

 مع المساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية  SCALT(: االرتباط بين عالمات المعلمين في18جدول رقم) 

/   SCALTعالمات المعلمين في

المساحة التي يشغلها الطلبة في 

 الغرفة الصفية

 المباحث

 اللغة العربية الرياضيات العلوم

2.222- الصف الخامس  -2.212  -2.233  

2.212- الصف التاسع  -2.822  -2.222  

2.212- الصف الحادي عشر  -2.822  -2.822  

 

  الخالصة

قامت الحكومة األردنية، وبالتحديد، وزارة التربية والتعليم، بإعداد مجموعة من األهداف الهامة المتعلقة بالتحصيل 

(. وتقدم الدراسة 2015-2010في الفترة ما بين )  ERfKEتحقيقها خالل المرحلة الثانية لمشروع ينبغيالتربوي التي 

الحالية المعلومات ذات العالقة لدعم وزارة التربية والتعليم في تحقيق أهدافها من خالل تحديد ووصف نوعية بيئات التعلم 

 المادية. وقد كانت األهداف األولية للدراسة كما يلي: 

تحديد التقدم المتعلق بالمدارس المكتظة وغير المستغلة في وزارة التربية والتعليم والذي تم إحرازه في الفترة من  .8

(2222-2221 .) 

 ( 2288-2282تقديم الخصائص الحالية لهذه المدارس في الفترة ما بين )  .2

 . في المدارس غير المستغلةام االكتظاظ وزيادة االستخد معالجةة التي تسهم في تحديد بعض العوامل الرئيس .1

هذه األهداف من خالل إعداد معيار جديد لتصنيف المدارس شديدة االكتظاظ وغير المستغلة ،  يعوقد قام فريق الدراسة بتوس

بحيث يتضمن معلومات حول المساحة المخصصة للطلبة في الغرف الصفية، وعدد الطلبة في الغرف الصفية، ونسبة 

ريق الدراسة أن هذا المعيار الجديد سوف يساعد وزارة التربية والتعليم على تحديد المدارس ذات طالب: معلم. ويرى ف

 األولوية والتي بحاجة لدعم عاجل على نحو أفضل.
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 لم المادية في األردنوبناًء على التحليالت التي تم تقديمها، استنتج فريق الدراسة أن هنالك اختالف كبير في توفير بيئات التع

أن نسبة كبيرة من المدارس تعاني من االكتظاظ، ونسبة أكبر من المدارس لديها طاقة استيعابية زائدة. وبالرغم من أن  حيث

 عدد المدارس المكتظة  وغير المستغلة قد انخفض خالل السنوات القليلة الماضية، إال أن المشكلة ما زالت مستمرة.

يقدم هذا التقرير توصية هامة لوزارة التربية والتعليم لتحديد المدارس شديدة االكتظاظ وغير المستغلة لتلبية 

احتياجات تلك المدارس. أوال، قد تحتاج الوزارة لحل مشاكل البنية التحتية في المدارس وافتقارها للمرافق المتعلقة 

كومة لوضع استراتيجية لتوفير وسائل المواصالت لنقل الطلبة من المدارس بمختبرات الحاسوب والعلوم. ثانيا، قد تحتاج الح

المكتظة إلى المدارس غير المستغلة. وقد تتأثر العملية التعلمية التعليمية باالكتظاظ في بعض المدارس، بحيث تحتاج وزارة 

مين بشكل عام، وللمعلمين في المدارس التربية والتعليم إلى مواصلة التركيز على توفير تدريب المعلمين والحوافز للمعل

مواجهة التحدي المتمثل في االكتظاظ وعدم االستغالل في من الريفية غير المستغلة بشكل خاص. وقد تتمكن الوزارة 

المدارس بطريقة شاملة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة من خالل إعداد معيار أكثر تحديدا، كما أشار إليه هذا التقرير 

 ن خطط مصممة خصيصاً لتلبية الحاجات المختلفة للحاالت التي بحاجة لحلول عاجلة.فضال ع

عالقة بين  ةة الواردة أعاله، فقد حاولت هذه الدراسة التحقيق في وجود أيباإلضافة إلى االستنتاجات الرئيسو

وجد فريق الدراسة أن . وSCALTوعالمات المعلمين في  NAfKEساحة التي يشغلها الطلبة، وعالمات الطلبة في مال

في في المتوسط من الطلبة  NafKEالطلبة في المدارس المزدحمة أو العادية يميلون للحصول على عالمات أعلى في 

 ةالمدارس غير المستغلةـ، باستثناء الصف الحادي عشر حيث قد يؤثر االكتظاظ سلباً على عالمات الطلبة في المباحث الثالث

النتائج، لم تجد الدراسة الحالية أية عالقة ذات داللة إحصائية بين المساحة المخصصة للطلبة في  كافةً. وبالرغم من هذه

في عالمات  متّسقة، فهنالك أنماط غير SCALT. أما بالنسبة لعالمات NAfKEفي  الطلبةالغرف الصفية وأداء 

SCALT كن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين في المتوسط في جميع الصفوف والمباحث الدراسية. إضافةً لذلك، لم ي

المساحة المخصصة للطلبة وتطبيق المعلمين ألساليب التعلم والتعليم المتمحورة حول الطالب. وقد أثارت هذه النتائج بعض 

وأن الطلبة يكونوا أكثر  SCALTالتساؤالت حول االفتراضات أن المعلمين قد يكونوا أكثر احتمالية لتطبيق أساليب 

احتمالية للتقديم أداء أفضل في البيئات التعلمية األقل اكتظاظاً. وفي الواقع، يشير االتجاه أعاله إلى احتمالية وجود عالقة 

 عكسية بين التعليم وأساليب التعلم المستمر، وعالمات الطلبة، والمساحة التي يشغلها الطلبة.

 

 


