
اإلغاء املواد املكررة اأو املت�شابهة، وحذف كل ما ال لزوم له 
واال�شتعا�شة عنه مبواد تفيد الطالب يف الواقع العملي 
بالتكنولوجيا  واالهتمام  الالحقة  الدرا�شية  واملراحل 

واالت�شاالت والتطورات يف هذا املجال.
ب�شكل  اإما  الدرا�شية  املناهج  يف  واملنطق  الفل�شفة  اإدماج   -
ذات  املو�شوعات  باقي  مع  يتقاطع  ب�شكل  اأو  م�شتقل 

العالقة.
يكون  واأن  اأكرب  ب�شكل  املهنية  الرتبية  مبادة  االهتمام   -
تكون  واأن  املادة  لهذه  متخ�ش�شني  مدر�شني  هناك 
يتعلم  حتى  املادة  لهذه  متكاملة  خمتربات  هناك 
الطالب التخ�ش�شات التي يرغبون بها، واالهتمام اأكرث 
بالن�شاطات الالمنهجية الأنها اأكرث تقباًل لدى الطالب 

من الكتاب املدر�شي.
احلا�شر  الع�شر  على  الرتكيز  املناهج  وا�شعي  على   -

وامل�شتقبل والتقليل من املواد التي تتحدث عن املا�شي.
من  اأكرث  وتخ�شي�ص  االجنليزية  باللغة  اأكرث  االهتمام   -
يتقن  حتى  والفنون  االأدب  كتب  مثل  املادة  لهذه  كتاب 

الطالب هذه اللغة اتقاناً تاماً يف املرحلة االأ�شا�شية.
م�شوقاً  يكون  بحيث  املدر�شي  الكتاب  تطوير  اإعادة   -
والر�شوم  وال�شور  اخلرائط  على  ويحتوي  للدرا�شة 

التو�شيحية اخلا�شة بكل مادة.

ثالثًا: املدارس والبيئة املدرسية: 
و�شع �شقف زمني الإلغاء نظام الفرتتني املعمول به حالياً   -
النظام  اململكة لالنتهاء من هذا  العديد من مدار�ص  يف 
من  االنتهاء  يف  االإ�شراع  وكذلك  ممكن،  وقت  اأ�شرع  يف 
بعمارات  املوجودة  املدار�ص  وخا�شة  امل�شتاأجرة  املدار�ص 

�شكنية كونها تفتقر اإىل ال�شاحات واملالعب.
القيام ببناء غرف �شفية جديدة يف املدار�ص التي يوجد   -
عدد  يتعدى  ال  بحيث  ال�شفية  الغرف  يف  اكتظاظ  بها 

الطالب يف الغرفة ال�شفية الـ 25 طالباً.
باملختربات  اخلا�شة  املدر�شية  التجهيزات  جودة  حت�شني   -
اأذواق وميول  تنا�شب  الريا�شية حتى  واملكتبات واالأدوات 
باملختربات  املدار�ص  كافة  وتزويد  الطلبة،  ومهارات 
العلمية وخمتربات احلا�شوب والعمل على جتديد اأجهزة 

احلا�شوب املوجودة يف املدار�ص.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية الرتبوية
ب�شكل  حلول  واإيجاد  التعليمية،  بالعملية  االأهل  اإدماج   -
م�شرتك للم�شكالت التي تواجه الطلبة من خالل تفعيل 

جمل�ص االآباء واالأمهات.
املدار�ص  اأو  االأطفال  ريا�ص  مبرحلة  االأطفال  اإدماج   -
القراءة  مبادئ  معرفة  على  ت�شاعدهم  التي  التمهيدية 
بالعمليات  والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة 
احل�شابية الب�شيطة، واالن�شباط ال�شفي وحل الواجبات.
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قطاع  اإمكانات  يف  ممكنة  درجة  اأق�شى  اإىل  اال�شتثمار   -
االفادة  �شبل  ودرا�شة  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الكتاب  بداًل من   )I-pad( االآيباد ا�شتخدام  منه، مثل 
اأنه ميكن تخزين جميع املواد الدرا�شية  الدرا�شي، حيث 
اإجراء  وميكن  �شنوات  لعدة  ي�شتخدم  اأن  وميكن  به 
الدرا�شي  املنهاج  تعديل  وميكن  بوا�شطته،  االختبارات 
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تقديم:
اأعدت هذه الورقة للتعرف على واقع التعليم االأ�شا�شي يف االأردن و�شبل تطويره اإذ اأن تطوير التعليم 
ب�شكل عام، واالأ�شا�شي منه يعترب من اأهم التحديات التي تواجه االأردن حالياً، فقد قام االأردن بتوفري 
التعليم املجاين للجميع، وقام ببناء املدار�ص وتوفري الكتب املدر�شية كما قام بتدريب وتاأهيل املعلمني 
ليكونوا موؤهلني للعملية التعليمية، ومع ذلك، فاإن جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن مازالت مو�شع 
ت�شاوؤل، حيث يعاين طلبة املراحل االأ�شا�شية من العديد من امل�شكالت التعليمية، لعل اأهمها ما �شرح 
اأن 22% من طلبة املراحل االأ�شا�شية الثالث االأوىل  اأ�شابيع من  به وزير الرتبية والتعليم قبل عدة 
يعانون من �شعف يف مهارات القراءة واحل�شاب. ي�شاف اإىل ذلك �شعف اأداء الطالب يف مادتي العلوم 
الـ )TIMSS( وعلى مدى  والريا�شيات يف ال�شفوف الرابع والثامن االأ�شا�شي ح�شب نتائج اختبارات 

الع�شرين �شنة املا�شية.
تهدف هذه الورقة اإىل تقدمي حتليل الأهم االأ�شباب التي اأدت اإىل تراجع جودة التعليم االأ�شا�شي يف 
االأردن بناًء على ما مت االطالع عليه من تقارير ودرا�شات حملية ودولية، وبناًء على املقابالت املعمقة 
التي مت اجراوؤها مع عدد من اخلرباء الرتبويني وكذلك جل�شات النقا�ص املركزة التي مت عقدها مع 
خمت�شني يف هذا املجال، وتهدف كذلك اإىل تقدمي جمموعة من ال�شيا�شات واخليارات البديلة التي 
تهدف اإىل تطوير التعليم يف املرحلة االأ�شا�شية يف القطاع العام الأن ذلك يعود بالنفع على الدولة من 
خالل تن�شئة جيل واٍع وقادر على العطاء واملناف�شة وجماراة الع�شر احلايل من خالل اال�شتثمار يف ما 

هو اأهم ما لدى االأردن وهو االإن�شان.
املعمقة معهم  املقابالت  اإجراء  الذين مت  الرتبويني  اإىل اخلرباء  ال�شكر  نتقدم بجزيل  اأن  وي�شعدنا 
واإىل االأ�شاتذة االأفا�شل ومدراء املدار�ص واملخت�شني الذين �شاركوا يف جل�شات النقا�ص املركز والذين 

منحونا جزءاً هاماً من اأوقاتهم.

خامسًا: اإلدارة املدرسية والرتبوية: 
واملدراء  املدار�ص  مدراء  الختيار  حمددة  اأ�ش�ص  و�شع   -
الرتبوية  والقدرات  املهارات  على  تعتمد  الرتبويني 
التدريبية  الور�ص  خالل  من  وتاأهيلهم  تدريبهم  وزيادة 
والدورات املتخ�ش�شة وعمل تقييم دوري لقدرات املدراء.

كافة  يف  بالتعليم  للنهو�ص  �شاملة  تربوية  خطة  و�شع   -
الكمي  البعدين  تراعي  امل�شتويات  كافة  وعلى  مراحله 
والتغيريات  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  والنوعي 

احلا�شلة يف العامل.
معه  ي�شهل  ب�شكل  الرتبويني  امل�شرفني  اأعداد  زيادة   -
متابعة العملية التعليمية ب�شكل اأف�شل وو�شع التو�شيات 

اخلا�شة بكل مدر�شة للنهو�ص بالتعليم فيها.
مديرية  وجعلها  الرتبية  مديريات  اأعداد  تقلي�ص   -
�شهولة  هناك  يكون  حتى  حمافظة  كل  يف  واحدة  تربية 
التعامل مع عدد قليل من املديريات وحتى ال تتعدد  يف 

القرارات الرتبوية يف املحافظة الواحدة.
الرتبية  وزارة  يف  العليا  الرتبوية  االإدارة  ثبات  �شرورة   -
والتعليم حتى تتمكن من تنفيذ اخلطط الدرا�شية التي 
الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  ح�شن  من  والتاأكد  تو�شع 

والتقليل من تغريها بتغري الوزراء.

سادسًا: سياسات التعليم:
اململكة،  التعليم يف  لواقع  درا�شة ميدانية جديدة  اإجراء   -
التعليم منذ  لواقع  �شاملة  درا�شة ميدانية  الأنه مل جتر 

العام 1987.
زيادة االإنفاق احلكومي على التعليم لت�شل اإىل 15% من   -
املدار�ص  اأعداد  زيادة  ل�شمان  االجمايل  املحلي  الناجت 
املختربات  و�شع  وحت�شني  جديدة  �شفية  غرف  وفتح 
ومدار�ص  امل�شتاأجرة  املدار�ص  من  والتخل�ص  العلمية 

الفرتتني.
كفايات  من  الطالب  يتقنه  اأن  ينبغي  ما  على  الرتكيز   -
معرفية ومهارية واإن�شانية ومهنية يف كل مرحلة درا�شية 
املنهاج  اأن  اعتبار  وعدم  الدرا�شي.  باملنهاج  التقيد  دون 
اخلربات  جمموعة  واإمنا  املدر�شي  الكتاب  هو  الدرا�شي 

التي مير بها املتعلم يف حياته وذات �شلة باملادة.
مهنية  جمعية  باإن�شاء  الواحد  املبحث  ملعلمي  ال�شماح   -
املنهاج  ملراجعة  املبحث  اأو  املادة  بتدري�ص  لالرتقاء 
اجلهات  اإىل  ورفعها  عليه  املالحظات  وو�شع  الدرا�شي 
التجارب  وتبادل  التدري�ص  اأ�شاليب  لتطوير  املعنية 
احلديثة   والتجارب  االخفاق  وعوامل  النجاح  وق�ش�ص 
والقيام بزيارات متبادلة بني املدار�ص، والعمل على تنظيم  
موؤمتر �شنوي تخ�ش�شي حول مبحث اأو مبحثني يتم فيه 

تبادل اأوراق العمل والتجارب واخلربات التدري�شية.
عدم اخ�شاع طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل لالختبارات   -
املدر�شية التقليدية، لعدم خلق حالة رهبة من االمتحان 

لديهم، وتطوير اأ�شاليب تقييم بديلة.

الكتاب  عك�ص  على  الدرا�شي  العام  من  وقت  اأي  يف  عليه 
املدر�شي. كما ان ا�شتخدام هذا اجلهاز يقلل من املخاطر 
ال�شحية التي ميكن ان يتعر�ص لها الطلبة نتيجة ثقل 
التي يحملونها على ظهورهم يف حقائبهم  الكتب  اأوزان 

املدر�شية.

8-  تقرير املعرفة للعامل العربي 2010/ 2011، اإعداد االجيال 
النا�شئة ملجتمع املعرفة، درا�شة حالة االأردن.
9-  وكالة االأنباء االأردنية/ برتا، 2013/12/23.
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مدخل:
التحاق  ن�شبة  تبلغ  اململكة، حيث  كافة مناطق  املدار�ص يف  وانت�شار  االأ�شا�شي،   التعليم  الطلبة يف  التحاق  ن�شبة  ارتفاع  بالرغم من 
عدد  يبلغ  فيما  لالإناث)1(.   و%99.1   %96.9 للذكور  بلغت  بن�شبة   ،%98.1 حوايل  عاماً   15-6 عمر  من  االأ�شا�شي  بالتعليم  الطلبة 
املدار�ص احلكومية يف اململكة 3545 مدر�شة، ويقدر عدد معلمي القطاع احلكومي 75401 معلماً ومعلمة )2(.  وعلى الرغم من وجود 
اخلطط والربامج التي و�شعتها وزارة الرتبية والتعليم لتح�شني جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن اإال اأنه يالحظ من خالل الواقع 
واالمتحانات العامة، اإىل جانب الدرا�شات اأن التعليم االأ�شا�شي يف اململكة يعاين من �شعف يف جودته وتراجع يف الرتتيب باالختبارات 
الدولية، فقد �شارك االأردن يف العديد من االختبارات الدولية التي تعقد لتقييم الطلبة وخا�شة يف مادتي العلوم والريا�شيات، وكانت 

نتائج طلبة اململكة يف تلك االختبارات دون امل�شتوى املطلوب بكثري.
ففي عام 2011 كان ترتيب االأردن يف الريا�شيات  34 من اأ�شل 41 دولة م�شاركة بواقع 406 نقطة، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص 
البالغ 500 نقطة )3(، مرتاجعاً عن ما كان عليه يف عام 2007 حيث كان 427 نقطة، اأما يف اختبار العلوم لل�شف الثامن االأ�شا�شي فقد 
بلغ حت�شيله 29 من اأ�شل 43 دولة م�شاركة، بواقع 449 نقطة )4(، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص البالغ 500 نقطة، مرتاجعاً عن 

ما كان عليه يف عام 2007 اإذ كان يبلغ 482 نقطة.
كما اأظهر موؤ�شر اتقان اللغة االجنليزية يف البلدان غري الناطقة بها والذي تن�شره منظمة التعليم اأواًل )5( ح�شول االأردن على املرتبة 
اأفاد موؤ�شر معهد ليجاتوم  اأ�شل 60 دولة �شملتها الدرا�شة، بينما كان ترتيب اململكة خام�شاً بني الدول العربية )6(. كذلك  50 من 
الربيطاين للدرا�شات اإىل تراجع ترتيب التعليم باالأردن على م�شتوى العامل اإىل املرتبة 64 يف عام 2013، مع اأنه كان يف املرتبة 45 

عام 2011 )7(. 
و اأظهر تقرير املعرفة يف العامل العربي اإىل وجود �شعف كبري لدى طلبة اململكة يف اأربع مهارات معرفية متت درا�شتها وهي مهارة 
البحث عن املعلومات ومهارة حل امل�شكالت ومهارة ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات ومهارة التوا�شل الكتابي، وذلك بعد اأن مت قيا�ص 
كل مهارة من املهارات على مقيا�ص حده االأق�شى 25 درجة وبالتايل يكون جمموع املهارات االأربع 100 درجة. وكانت نتائج الدرا�شة 
بالن�شبة للمهارات املعرفية ما ن�شبته 34.06% مما يوحي بوجود �شعف يف م�شتوى التالميذ امل�شاركني، جلهة مهارة التوا�شل الكتابي 
اإذ كان متو�شط التالميذ 5.38 درجة من اأ�شل 25 ومهارة حل امل�شكالت حيث مل يتعد املتو�شط احل�شابي الكلية 6.56 ومهارة البحث 

عن املعلومات 6.5 )8(. 
كما بينت نتائج درا�شة "اأداء الطالب يف القراءة واحل�شاب" التي اأجريت بالتعاون ما بني وزارة الرتبية والتعليم والوكالة االمريكية 
لالإمناء الدويل،  والتي حتدث عنها وزير الرتبية والتعليم يف لقاء مع اللجنة املالية يف جمل�ص النواب اأن ما يزيد على 100 األف 
طالب اأو ما ن�شبته 22% من طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل ال ي�شتطيعون قراءة احلروف العربية اأو االإجنليزية )9(،  وقد ا�شتخدمت 
الدرا�شة املذكورة عينة من 3120 طالباً موزعة على 156 مدر�شة يف كافة حمافظات اململكة حيث مت اختيار 10 طلبة ب�شكل ع�شوائي 

من هذه ال�شفوف ومت اجراء تقييم مهارات القراءة واحل�شاب معهم )10(.  

تحليل المشكلة:
بتدين  جمتمعة  �شاهمت  التي  االأ�شباب  من  العديد  هناك 
وتتمحــــور  االأردن،  يف  احلكومي  االأ�شا�شي  التعليم  جودة 
واملنهاج  املتبع  التدري�ص  واأ�شلــــوب  املعـــلم  االأ�شباب حول  هذه 
وكذلـــــك  الرتبوية  واالإدارة  املدر�شـــــية  واالإدارة  الدرا�شي 
يلي عر�ص  وفيما  التعليم.  املدر�شية و�شعف ميزانية  البيئة 
التعليم  جودة  برتاجع  االأطراف  هذه  من  طرف  كل  لدور 

االأ�شا�شي:

أواًل: المعلم/ة وأسلوب التدريس:
املوؤهل  اأو  ال�شهادة  على  املعلمني/ات  تعيني  يف  االعتماد   -
دون  املدنية  اخلدمة  ديوان  ير�شحه  ما  وعلى  الرتبوي 
يف  قدراتهم  على  للتعرف  ال�شخ�شية  للمقابلة  اللجوء 

التدري�ص.
قلة االهتمام باملعلمني/ت وظروفهم احلياتية ب�شكل عام،   -
ين�شاأ  الذي  االأمر  االأخرى،  واملنافع  الرواتب  حيث  من 
املهنة لدى قطاعات وا�شعة من  العمل يف  عنه نفور عن 
، وكذلك قلة االهتمام  التعليم  للعمل يف مهنة  املوؤهلني 
باملعلمني/ات الذين يعملون يف املناطق النائية من حيث 
توفري ال�شكن املالئم لهم وتقدمي التعوي�ص املنا�شب عن 
عملهم يف هذه االأماكن البعيدة، مما يت�شبب باإحجامهم 

عن الذهاب للتدري�ص يف هذه املناطق.
عدم تطوير اأدوات واأ�شاليب التعليم فما زال التدري�ص يف   -
االأردن يعتمد على االأ�شاليب التقليدية القدمية والقائمة 
على التلقني واحلفظ واال�شتذكار دون االهتمام باملهارات 

االأخرى.
التدري�ص،  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اأدوات  توظيف  عدم   -
مادة  على  يقت�شر  التدري�ص  يف  احلا�شوب  فا�شتخدام 
العلمية  املواد  تدري�ص  ا�شتعماله يف  دون  احلا�شوب فقط 

واجلغرافيا والتاريخ. 
قبل  من  الطلبة  بني  الفردية  بالفروق  االهتمام  قلة   -
اهتمام  طالب/ة  لكل  اأن  حيث  من  التعليمي،  النظام 

وميول تختلف عن االآخرين.
احلكومية  املدار�ص  يف  االإدارية  النظم  فاعلية  �شعف   -
االأمر  العام(  القطاع  موؤ�ش�شات  غالبية  يف  عامة  )حالة 
التعليمية  العملية  جممل  على  �شلباً  ينعك�ص  الذي 

والرتبوية.

ثانيًا: المناهج الدراسية: 
مادتها  يف  ال�شعف  من  تعاين  احلالية  الدرا�شية  املناهج   -
اإىل تطوير وحتديث، فهي جافة وغري  العلمية وحتتاج 
التو�شيحية  م�شوقة للطالب وال حتتوي على اخلرائط 
الكتب  اأن  كما  مادة،  بكل  اخلا�شة  والر�شوم  وال�شور 

الدرا�شية احلالية تخلو من هذه االأ�شا�شيات.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية التعليمية: 
اأداءهم  حيث  من  االأهل  قبل  من  الطالب  متابعة  قلة   -
من  التاأكد  اأو  العلمي،  وحت�شيلهم  املدر�شية  للواجبات 
و�شولهم اإىل املدر�شة فن�شبة الت�شرب املدر�شي يف املرحلة 
االأ�شا�شية ت�شل اإىل 3.3 باالألف، اأي اأن هناك 5254 طالب 
اإطالع  لعدم  اإ�شافة  �شنوياً)15(.  املدار�ص  من  يت�شربون 
اأبناءهم  يواجهها  التي  امل�شكالت  على  االأمور  اأولياء 
الطلبة ب�شفة فردية اأو جماعية مبا ميكن من امل�شاهمة 

ب�شكل جماعي بحل هذه امل�شكالت.
املدار�ص  اأو  االأطفال  بريا�ص  بااللتحاق  االهتمام  �شعف   -
على  �شغره  منذ  الطالب  ت�شاعد  التي  التمهيدية 
مبادئ  ومعرفة  الواجبات  وحل  ال�شفي  االن�شباط 
والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة  القراءة 

بالعمليات احل�شابية الب�شيطة.

خامسًا: اإلدارة المدرسية والتربوية: 
امل�شرفني  عدد  قلة  ب�شبب  الرتبوي  االإ�شراف  �شعف   -
 983 الرتبويني  امل�شرفني  عدد  يبلغ  حيث  الرتبويني 
عددها  البالغ  اململكة  مدار�ص  كافة  يف  تربوي  م�شرف 

6355 مدر�شة )16(. 
تدري�ص املرحلة االأ�شا�شية االأوىل يتم من قبل معلمني/  -

االأ�شا�شية  املرحلة  اأن  العلم  مع  متخ�ش�شني،  غري  ات 
املراحل  اأخطر  من  االأوىل  االأ�شا�شية  ال�شفوف  وخا�شة 

الدرا�شية الأنها توؤ�ش�ص الطلبة للمراحل الالحقة.
االأمر  العليا  والرتبوية  التعليمية  االإدارة  تغيري  �شرعة   -
الذي يوؤدي اإىل عدم تنفيذ اخلطط والربامج التي يتم 
الرتبية  لوزراء  امل�شتمر  التغيري  اأدى  فقد  تطويرها. 
والتعليم اإىل �شعف تطبيق اخلطط والربامج، واإىل عدم 
انتهاج الوزارة ا�شرتاتيجية تربوية واحدة و�شاملة تكر�ص 
العمل املوؤ�ش�شي للنهو�ص بالعملية الرتبوية والتعليمية، 
املن�شب  يف  ي�شتمرون  ال  والتعليم  الرتبية  وزراء  فاأغلب 

الأكرث من �شنة واحدة.
وجود 42 مديرية تعليم مما اأدى اإىل تعدد اآليات �شناعة   -

القرار و�شعوبة تطبيقها. 

سادسًا: سياسات التعليم:
تدين  اإىل  التعليم  على  احلكومي  االإنفاق  تراجع  اأدى   -
جودة التعليم يف االأردن وبداأ هذا الرتاجع منذ عام 2006 
حيث بداأت ن�شبة االإنفاق احلكومي على التعليم تقل عن 
10% وتراوحت الن�شبة بني االأعوام 2008 -2010 ما قيمته 
9% من الناجت املحلي االجمايل، مع العلم اأن الن�شبة كانت 
بحدود 13% عام 2000 اإىل عام 2005 ما ي�شري اإىل تراجع 

ن�شبي يف االإنفاق على حق التعليم)17(. 
االأردن،  يف  التعليم  لتطوير  ال�شمولية  النظرة  غياب   -
فجميع عمليات التطوير ال�شابقة كانت تاأخذ بعداً واحداً 

اأو اأكرث لكن دون نظرة �شمولية تكاملية.

مشكلة الورقة:
يت�شح مما ذكر اأعاله حجم امل�شكلة التي يعاين منها التعليم االأ�شا�شي يف االأردن ب�شكل عام ويف املدار�ص احلكومية ب�شكل خا�ص، فمن 
ناحية هناك تراجع يف ترتيب التعليم باململكة على امل�شتوى الدويل، ومن ناحية اأخرى هناك طلبة اأميون يتم ترفيعهم تلقائياً دون 
اأن يكت�شبوا املهارات التعليمية الالزمة. وهذا ينعك�ص بدوره على الطلبة يف ال�شفوف الالحقة ورمبا ت�شتمر معهم هذه احلالة حتى 

تخرجهم من اجلامعات اأو املعاهد. 
تاأتي هذه النتائج على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم بهدف حت�شني م�شتوى التعليم، من حيث زيادة 
اإلغاء املدار�ص امل�شتاأجرة واملدار�ص ذات نظام الفرتتني، حيث  اأعداد املدار�ص وزيادة ن�شبة االلتحاق بالتعليم االأ�شا�شي والعمل على 
قامت الوزارة منذ العام 1987 بتنفيذ العديد من ال�شيا�شات واالجراءات التي هدفت اإىل رفع جودة التعليم، ومن هذه االإجراءات 
و�شع خطة للتطوير الرتبوي لالأعوام )1988-1995( والتي ركزت على زيادة ن�شبة امللتحقني باملدار�ص وزيادة عدد املواد الدرا�شية، 
وو�شع خطة التطوير الرتبوي )1996-1999( والتي هدفت اإىل اإحداث تطوير نوعي يف النظام الرتبوي بكافة جماالته. كما نفذت 
خطة لتطوير املناهج املدر�شية منذ العام 2003 وحتى العام 2008 �شعت من خاللها اإىل بناء مناهج تقوم على "اقت�شاد املعرفة" عرب 
توظيف التكنولوجيا يف التعليم لتهيئة جيل متقدم يواكب التطورات التقنية. كما اأ�شدرت اال�شرتاتيجية الوطنية للتعليم يف العام 
2006 بهدف تنفيذ خطط العمل التطويرية ال�شنوية وحتديد اال�شرتاتيجيات والو�شائل لتحقيق روؤية ور�شالة الوزارة مبا يتنا�شب 
مع االأهداف وال�شيا�شات التي ن�ص عليها قانون الرتبية والتعليم رقم )3( لعام 1994. وفيما يخ�ص بناء قدرات العاملني يف القطاع 

التعليمي فاإن الوزارة تنفذ العديد من الربامج التدريبية ويخ�شع لها معظم العاملني واالإداريني يف موا�شيع خمتلفة.
كما تعمل الوزارة على توفري مدار�ص اأ�شا�شية للطلبة ال تبعد اأكرث من 4 كيلومرتات عن بيوتهم وتوفري البدائل للطلبة خارج هذه 
امل�شافات. وكذلك العمل على االنتهاء من مدار�ص نظام الفرتتني التي ت�شكل ما ن�شبته 7.6% من املدار�ص يف اململكة، وكذلك املدار�ص 
امل�شتاأجرة والتي تقدر ن�شبتها 24.9% من املدار�ص يف اململكة )11(.  باالإ�شافة اإىل تخفي�ص عدد املدار�ص ال�شغرية من خالل برنامج 

تر�شيد اأ�ش�ص اختيار مواقع املدار�ص ودمج املتجاور منها.

تفكري  جتعل  التي  واملنطق  الفل�شفة  مادة  تدري�ص  عدم   -
كل  يف  تدر�ص  املادة  هذه  اأن  رغم  منطقية،  اأكرث  الطلبة 

دول العامل. 
اال�شتدالل  مبهارات  الدرا�شية  املناهج  اهتمام  �شعف   -
واال�شتنتاج والتو�شل اإىل النتائج، واعتمادها على اأ�شلوب 
احلفظ واال�شتذكار، كما اأن هناك غياب للمنهج العلمي 
لدى  اال�شتنباط  مواهب  وتنمية  التفكري  يف  النقدي 

الطالب.
قلة الن�شاطات الالمنهجية اأو االأن�شطة الال�شفية التي   -
واالأماكن  التاريخية  االأماكن  اإىل  الرحالت  على  تعتمد 
ال�شياحية واملوؤ�ش�شات الهامة التي ت�شكل عوامل م�شاعدة 

على اكتمال العملية التعليمية.
�شعف االهتمام مبادة الرتبية املهنية وعدم وجود هيئات   -
تدري�شية متخ�ش�شة بهذه املادة يف العديد من املدار�ص، 

هذا باالإ�شافة اإىل قلة املختربات اخلا�شة بهذه املادة.
اإغفال  مع  املا�شي  على  املناهج  من  العديد  يف  الرتكيز   -
فالع�شر  الطلبة،  يعي�شها  التي  الوقائع  من  الكثري 

احلا�شر يختلف كلياً عن ما يتم تدري�شه يف مدار�شنا.

ثالثًا: المدارس والبيئة المدرسية: 
للعملية  املدر�شية  املباين  من  كبري  عدد  موائمة  عدم   -
نظام  تتبع  التي  تلك  وخا�شة  والرتبوية  التعليمية 
وت�شكل  مدر�شة،    270 بـ  عددها  يقدر  والتي  الفرتتني 
مما  اململكة)12(،  يف  املدار�ص  جممل  من   %7.6 ن�شبته  ما 
اأدائهم كونهم يداومون  الطلبة وعلى  نف�شية  يوؤثر على 
للطلبة،  املعتادة  الدوام  اأوقات  عن  تختلف  اأوقات  يف 
االأ�شا�شية  املراحل  لطلبة  املدار�ص  هذه  تكون  ما  وغالباً 
االأوىل. وكذلك املدار�ص امل�شتاأجرة والتي يقدر عددها بـ 
يف  املدار�ص  جممل  من   %24.9 بن�شبة    ،)13( مدر�شة   883
اململكة، وهذه املدار�ص تفتقر اإىل العديد من التجهيزات 
املدر�شية مثل ال�شاحات واملالعب. هذا باالإ�شافة اإىل ِقدم 
العديد من االأبنية املدر�شية واجلو العام للغرف ال�شفية  
والتهوية  االإ�شاءة  من  اجلودة  معايري  لكل  تفتقد  التي 
والتدفئة، اإىل جانب قلة التجهيزات املدر�شية ال�شرورية 
الريا�شية  واالأدوات  واملكتبات  العلمية  املختربات  مثل 

التي تنا�شب اأذواق وميول ومهارات جميع الطلبة.
الطلبة  عدد  ي�شل  حيث  ال�شفية  الغرف  يف  االكتظاظ   -
املدار�ص  من  العديد  يف  الواحدة  ال�شفية  الغرفة  يف 
اأو طالبة، مع  40 طالباً  الـ  على  يزيد  ما  اإىل  احلكومية 
اأن االح�شاءات تقول باأن متو�شط عدد الطلبة يف ال�شف 
ي�شل اإىل 26.4 طالباً )14(، االأمر الذي ي�شع عقبات اأمام 
بال�شكل  التعليمية  العملية  اأداء  يف  واملعلمات  املعلمني 
خالل  ال�شوريني  الطلبة  تدفق  اأدى  وقد  ال�شحيح. 
املدار�ص  يف  غالبيتهم  ودمج  املا�شية  الثالثة  االأعوام 

احلكومية اإىل تفاقم امل�شكلة.

البدائل والخيارات:
بهدف  تنفيذها  نقرتح  التي  ال�شيا�شات  بع�ص  يلي  فيما 
حت�شني جودة التعليم يف مرحلة التعليم االأ�شا�شي يف املدار�ص 

احلكومية:

أوالً: املعلم وأسلوب التدريس: 
على  م�شتمر  ب�شكل  املعلمني  قدرات  تطوير  �شرورة   -
واإخ�شاعهم  التدري�ص  يف  احلديثة  العلمية  الو�شائل 

لدورات �شنوية بهدف تطوير مهاراتهم.
من  املر�شحني  مع  التعيني  قبل  مقابالت  اإجراء   -
معلمني/ معلمات با�شتخدام معايري حمددة الختيارهم، 
ب�شكل  التدريب  اأ�شاليب  يف  تاأهيل  لربامج  وتقدميهم 

م�شتمر.
من  واملعلمات  للمعلمني  التوظيف  ظروف  حت�شني   -
عن  متييزهم  باجتاه  االأخرى  واملنافع  الرواتب  حيث 
دورهم  وذلك حل�شا�شية  االآخرين  املوظفني  غريهم من 
جذباً  اأكرث  املعلمة  املعلم/  وظيفة  وجلعل  املجتمع،  يف 

للكفاءات.
النائية  املناطق  يف  يعملون  الذين  باملعلمني  االهتمام   -
الرئي�شية وتهيئة  العا�شمة واملدن  البعيدة عن  واملناطق 
ظروف عمل وحياة مالئمة وجاذبة لهم من حيث اإن�شاء 

م�شاكن لهم قريبة من املدار�ص.
و�شع اإطار مهني يحدد الو�شف الدقيق ملوؤهالت الذين   -
عند  مراعاتها  الواجب  واملعايري  التعليم،  يف  �شيعملون 

تعيينهم.
امل�شاركة  تعتمد  بحيث  التعليم  واأ�شاليب  اأدوات  تطوير   -
احلفظ  مهارتي  على  االعتماد  من  بداًل  واملناق�شة 
الفهم  على  املعتمد  التفكري  وت�شجيع  واال�شتذكار فقط، 

والتحليل.
االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف تنفيذ الدرو�ص،   -
وخا�شة  النظري،  اجلانب  على  التعليم  اقت�شار  وعدم 
�شرورة  مع  العلمية.  والتجارب  باملختربات  يتعلق  ما 
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التدري�ص واأن ال يقت�شر 

ا�شتخدام احلا�شوب على مادة احلا�شوب فقط.
مراحل  كل  يف  الطلبة  بني  الفردية  الفروق  مراعاة   -
من  التدري�شية  الهيئات  ومتكني  التعليمية،  العملية 

التعامل مع هذه الفروق باعتبارها ميزات للطبلة.

ثانيًا: املناهج الدراسية: 
و�شع  يتم  واأن  واإعدادها،  املناهج  تاأليف  اآلية  تطوير   -
املناهج الدرا�شية من قبل متخ�ش�شني يف املادة الدرا�شية، 
واملناهج،  التدري�ص  اأ�شاليب  يف  وا�شعة  خربات  ميتلكون 

ومعلمون ذوو خربة عالية يف التدري�ص.
مواد  بجميع  النظر  الإعادة  متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل   -
مع  االأ�شا�شية،  ال�شفوف  وجلميع  الدرا�شية  املناهج 

مدخل:
التحاق  ن�شبة  تبلغ  اململكة، حيث  كافة مناطق  املدار�ص يف  وانت�شار  االأ�شا�شي،   التعليم  الطلبة يف  التحاق  ن�شبة  ارتفاع  بالرغم من 
عدد  يبلغ  فيما  لالإناث)1(.   و%99.1   %96.9 للذكور  بلغت  بن�شبة   ،%98.1 حوايل  عاماً   15-6 عمر  من  االأ�شا�شي  بالتعليم  الطلبة 
املدار�ص احلكومية يف اململكة 3545 مدر�شة، ويقدر عدد معلمي القطاع احلكومي 75401 معلماً ومعلمة )2(.  وعلى الرغم من وجود 
اخلطط والربامج التي و�شعتها وزارة الرتبية والتعليم لتح�شني جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن اإال اأنه يالحظ من خالل الواقع 
واالمتحانات العامة، اإىل جانب الدرا�شات اأن التعليم االأ�شا�شي يف اململكة يعاين من �شعف يف جودته وتراجع يف الرتتيب باالختبارات 
الدولية، فقد �شارك االأردن يف العديد من االختبارات الدولية التي تعقد لتقييم الطلبة وخا�شة يف مادتي العلوم والريا�شيات، وكانت 

نتائج طلبة اململكة يف تلك االختبارات دون امل�شتوى املطلوب بكثري.
ففي عام 2011 كان ترتيب االأردن يف الريا�شيات  34 من اأ�شل 41 دولة م�شاركة بواقع 406 نقطة، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص 
البالغ 500 نقطة )3(، مرتاجعاً عن ما كان عليه يف عام 2007 حيث كان 427 نقطة، اأما يف اختبار العلوم لل�شف الثامن االأ�شا�شي فقد 
بلغ حت�شيله 29 من اأ�شل 43 دولة م�شاركة، بواقع 449 نقطة )4(، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص البالغ 500 نقطة، مرتاجعاً عن 

ما كان عليه يف عام 2007 اإذ كان يبلغ 482 نقطة.
كما اأظهر موؤ�شر اتقان اللغة االجنليزية يف البلدان غري الناطقة بها والذي تن�شره منظمة التعليم اأواًل )5( ح�شول االأردن على املرتبة 
اأفاد موؤ�شر معهد ليجاتوم  اأ�شل 60 دولة �شملتها الدرا�شة، بينما كان ترتيب اململكة خام�شاً بني الدول العربية )6(. كذلك  50 من 
الربيطاين للدرا�شات اإىل تراجع ترتيب التعليم باالأردن على م�شتوى العامل اإىل املرتبة 64 يف عام 2013، مع اأنه كان يف املرتبة 45 

عام 2011 )7(. 
و اأظهر تقرير املعرفة يف العامل العربي اإىل وجود �شعف كبري لدى طلبة اململكة يف اأربع مهارات معرفية متت درا�شتها وهي مهارة 
البحث عن املعلومات ومهارة حل امل�شكالت ومهارة ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات ومهارة التوا�شل الكتابي، وذلك بعد اأن مت قيا�ص 
كل مهارة من املهارات على مقيا�ص حده االأق�شى 25 درجة وبالتايل يكون جمموع املهارات االأربع 100 درجة. وكانت نتائج الدرا�شة 
بالن�شبة للمهارات املعرفية ما ن�شبته 34.06% مما يوحي بوجود �شعف يف م�شتوى التالميذ امل�شاركني، جلهة مهارة التوا�شل الكتابي 
اإذ كان متو�شط التالميذ 5.38 درجة من اأ�شل 25 ومهارة حل امل�شكالت حيث مل يتعد املتو�شط احل�شابي الكلية 6.56 ومهارة البحث 

عن املعلومات 6.5 )8(. 
كما بينت نتائج درا�شة "اأداء الطالب يف القراءة واحل�شاب" التي اأجريت بالتعاون ما بني وزارة الرتبية والتعليم والوكالة االمريكية 
لالإمناء الدويل،  والتي حتدث عنها وزير الرتبية والتعليم يف لقاء مع اللجنة املالية يف جمل�ص النواب اأن ما يزيد على 100 األف 
طالب اأو ما ن�شبته 22% من طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل ال ي�شتطيعون قراءة احلروف العربية اأو االإجنليزية )9(،  وقد ا�شتخدمت 
الدرا�شة املذكورة عينة من 3120 طالباً موزعة على 156 مدر�شة يف كافة حمافظات اململكة حيث مت اختيار 10 طلبة ب�شكل ع�شوائي 

من هذه ال�شفوف ومت اجراء تقييم مهارات القراءة واحل�شاب معهم )10(.  

تحليل المشكلة:
بتدين  جمتمعة  �شاهمت  التي  االأ�شباب  من  العديد  هناك 
وتتمحــــور  االأردن،  يف  احلكومي  االأ�شا�شي  التعليم  جودة 
واملنهاج  املتبع  التدري�ص  واأ�شلــــوب  املعـــلم  االأ�شباب حول  هذه 
وكذلـــــك  الرتبوية  واالإدارة  املدر�شـــــية  واالإدارة  الدرا�شي 
يلي عر�ص  وفيما  التعليم.  املدر�شية و�شعف ميزانية  البيئة 
التعليم  جودة  برتاجع  االأطراف  هذه  من  طرف  كل  لدور 

االأ�شا�شي:

أواًل: المعلم/ة وأسلوب التدريس:
املوؤهل  اأو  ال�شهادة  على  املعلمني/ات  تعيني  يف  االعتماد   -
دون  املدنية  اخلدمة  ديوان  ير�شحه  ما  وعلى  الرتبوي 
يف  قدراتهم  على  للتعرف  ال�شخ�شية  للمقابلة  اللجوء 

التدري�ص.
قلة االهتمام باملعلمني/ت وظروفهم احلياتية ب�شكل عام،   -
ين�شاأ  الذي  االأمر  االأخرى،  واملنافع  الرواتب  حيث  من 
املهنة لدى قطاعات وا�شعة من  العمل يف  عنه نفور عن 
، وكذلك قلة االهتمام  التعليم  للعمل يف مهنة  املوؤهلني 
باملعلمني/ات الذين يعملون يف املناطق النائية من حيث 
توفري ال�شكن املالئم لهم وتقدمي التعوي�ص املنا�شب عن 
عملهم يف هذه االأماكن البعيدة، مما يت�شبب باإحجامهم 

عن الذهاب للتدري�ص يف هذه املناطق.
عدم تطوير اأدوات واأ�شاليب التعليم فما زال التدري�ص يف   -
االأردن يعتمد على االأ�شاليب التقليدية القدمية والقائمة 
على التلقني واحلفظ واال�شتذكار دون االهتمام باملهارات 

االأخرى.
التدري�ص،  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اأدوات  توظيف  عدم   -
مادة  على  يقت�شر  التدري�ص  يف  احلا�شوب  فا�شتخدام 
العلمية  املواد  تدري�ص  ا�شتعماله يف  دون  احلا�شوب فقط 

واجلغرافيا والتاريخ. 
قبل  من  الطلبة  بني  الفردية  بالفروق  االهتمام  قلة   -
اهتمام  طالب/ة  لكل  اأن  حيث  من  التعليمي،  النظام 

وميول تختلف عن االآخرين.
احلكومية  املدار�ص  يف  االإدارية  النظم  فاعلية  �شعف   -
االأمر  العام(  القطاع  موؤ�ش�شات  غالبية  يف  عامة  )حالة 
التعليمية  العملية  جممل  على  �شلباً  ينعك�ص  الذي 

والرتبوية.

ثانيًا: المناهج الدراسية: 
مادتها  يف  ال�شعف  من  تعاين  احلالية  الدرا�شية  املناهج   -
اإىل تطوير وحتديث، فهي جافة وغري  العلمية وحتتاج 
التو�شيحية  م�شوقة للطالب وال حتتوي على اخلرائط 
الكتب  اأن  كما  مادة،  بكل  اخلا�شة  والر�شوم  وال�شور 

الدرا�شية احلالية تخلو من هذه االأ�شا�شيات.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية التعليمية: 
اأداءهم  حيث  من  االأهل  قبل  من  الطالب  متابعة  قلة   -
من  التاأكد  اأو  العلمي،  وحت�شيلهم  املدر�شية  للواجبات 
و�شولهم اإىل املدر�شة فن�شبة الت�شرب املدر�شي يف املرحلة 
االأ�شا�شية ت�شل اإىل 3.3 باالألف، اأي اأن هناك 5254 طالب 
اإطالع  لعدم  اإ�شافة  �شنوياً)15(.  املدار�ص  من  يت�شربون 
اأبناءهم  يواجهها  التي  امل�شكالت  على  االأمور  اأولياء 
الطلبة ب�شفة فردية اأو جماعية مبا ميكن من امل�شاهمة 

ب�شكل جماعي بحل هذه امل�شكالت.
املدار�ص  اأو  االأطفال  بريا�ص  بااللتحاق  االهتمام  �شعف   -
على  �شغره  منذ  الطالب  ت�شاعد  التي  التمهيدية 
مبادئ  ومعرفة  الواجبات  وحل  ال�شفي  االن�شباط 
والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة  القراءة 

بالعمليات احل�شابية الب�شيطة.

خامسًا: اإلدارة المدرسية والتربوية: 
امل�شرفني  عدد  قلة  ب�شبب  الرتبوي  االإ�شراف  �شعف   -
 983 الرتبويني  امل�شرفني  عدد  يبلغ  حيث  الرتبويني 
عددها  البالغ  اململكة  مدار�ص  كافة  يف  تربوي  م�شرف 

6355 مدر�شة )16(. 
تدري�ص املرحلة االأ�شا�شية االأوىل يتم من قبل معلمني/  -
االأ�شا�شية  املرحلة  اأن  العلم  مع  متخ�ش�شني،  غري  ات 
املراحل  اأخطر  من  االأوىل  االأ�شا�شية  ال�شفوف  وخا�شة 

الدرا�شية الأنها توؤ�ش�ص الطلبة للمراحل الالحقة.
االأمر  العليا  والرتبوية  التعليمية  االإدارة  تغيري  �شرعة   -
الذي يوؤدي اإىل عدم تنفيذ اخلطط والربامج التي يتم 
الرتبية  لوزراء  امل�شتمر  التغيري  اأدى  فقد  تطويرها. 
والتعليم اإىل �شعف تطبيق اخلطط والربامج، واإىل عدم 
انتهاج الوزارة ا�شرتاتيجية تربوية واحدة و�شاملة تكر�ص 
العمل املوؤ�ش�شي للنهو�ص بالعملية الرتبوية والتعليمية، 
املن�شب  يف  ي�شتمرون  ال  والتعليم  الرتبية  وزراء  فاأغلب 

الأكرث من �شنة واحدة.
وجود 42 مديرية تعليم مما اأدى اإىل تعدد اآليات �شناعة   -

القرار و�شعوبة تطبيقها. 

سادسًا: سياسات التعليم:
تدين  اإىل  التعليم  على  احلكومي  االإنفاق  تراجع  اأدى   -
جودة التعليم يف االأردن وبداأ هذا الرتاجع منذ عام 2006 
حيث بداأت ن�شبة االإنفاق احلكومي على التعليم تقل عن 
10% وتراوحت الن�شبة بني االأعوام 2008 -2010 ما قيمته 
9% من الناجت املحلي االجمايل، مع العلم اأن الن�شبة كانت 
بحدود 13% عام 2000 اإىل عام 2005 ما ي�شري اإىل تراجع 

ن�شبي يف االإنفاق على حق التعليم)17(. 
االأردن،  يف  التعليم  لتطوير  ال�شمولية  النظرة  غياب   -
فجميع عمليات التطوير ال�شابقة كانت تاأخذ بعداً واحداً 

اأو اأكرث لكن دون نظرة �شمولية تكاملية.

مشكلة الورقة:
يت�شح مما ذكر اأعاله حجم امل�شكلة التي يعاين منها التعليم االأ�شا�شي يف االأردن ب�شكل عام ويف املدار�ص احلكومية ب�شكل خا�ص، فمن 
ناحية هناك تراجع يف ترتيب التعليم باململكة على امل�شتوى الدويل، ومن ناحية اأخرى هناك طلبة اأميون يتم ترفيعهم تلقائياً دون 
اأن يكت�شبوا املهارات التعليمية الالزمة. وهذا ينعك�ص بدوره على الطلبة يف ال�شفوف الالحقة ورمبا ت�شتمر معهم هذه احلالة حتى 

تخرجهم من اجلامعات اأو املعاهد. 
تاأتي هذه النتائج على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم بهدف حت�شني م�شتوى التعليم، من حيث زيادة 
اإلغاء املدار�ص امل�شتاأجرة واملدار�ص ذات نظام الفرتتني، حيث  اأعداد املدار�ص وزيادة ن�شبة االلتحاق بالتعليم االأ�شا�شي والعمل على 
قامت الوزارة منذ العام 1987 بتنفيذ العديد من ال�شيا�شات واالجراءات التي هدفت اإىل رفع جودة التعليم، ومن هذه االإجراءات 
و�شع خطة للتطوير الرتبوي لالأعوام )1988-1995( والتي ركزت على زيادة ن�شبة امللتحقني باملدار�ص وزيادة عدد املواد الدرا�شية، 
وو�شع خطة التطوير الرتبوي )1996-1999( والتي هدفت اإىل اإحداث تطوير نوعي يف النظام الرتبوي بكافة جماالته. كما نفذت 
خطة لتطوير املناهج املدر�شية منذ العام 2003 وحتى العام 2008 �شعت من خاللها اإىل بناء مناهج تقوم على "اقت�شاد املعرفة" عرب 
توظيف التكنولوجيا يف التعليم لتهيئة جيل متقدم يواكب التطورات التقنية. كما اأ�شدرت اال�شرتاتيجية الوطنية للتعليم يف العام 
2006 بهدف تنفيذ خطط العمل التطويرية ال�شنوية وحتديد اال�شرتاتيجيات والو�شائل لتحقيق روؤية ور�شالة الوزارة مبا يتنا�شب 
مع االأهداف وال�شيا�شات التي ن�ص عليها قانون الرتبية والتعليم رقم )3( لعام 1994. وفيما يخ�ص بناء قدرات العاملني يف القطاع 

التعليمي فاإن الوزارة تنفذ العديد من الربامج التدريبية ويخ�شع لها معظم العاملني واالإداريني يف موا�شيع خمتلفة.
كما تعمل الوزارة على توفري مدار�ص اأ�شا�شية للطلبة ال تبعد اأكرث من 4 كيلومرتات عن بيوتهم وتوفري البدائل للطلبة خارج هذه 
امل�شافات. وكذلك العمل على االنتهاء من مدار�ص نظام الفرتتني التي ت�شكل ما ن�شبته 7.6% من املدار�ص يف اململكة، وكذلك املدار�ص 
امل�شتاأجرة والتي تقدر ن�شبتها 24.9% من املدار�ص يف اململكة )11(.  باالإ�شافة اإىل تخفي�ص عدد املدار�ص ال�شغرية من خالل برنامج 

تر�شيد اأ�ش�ص اختيار مواقع املدار�ص ودمج املتجاور منها.

تفكري  جتعل  التي  واملنطق  الفل�شفة  مادة  تدري�ص  عدم   -
كل  يف  تدر�ص  املادة  هذه  اأن  رغم  منطقية،  اأكرث  الطلبة 

دول العامل. 
اال�شتدالل  مبهارات  الدرا�شية  املناهج  اهتمام  �شعف   -
واال�شتنتاج والتو�شل اإىل النتائج، واعتمادها على اأ�شلوب 
احلفظ واال�شتذكار، كما اأن هناك غياب للمنهج العلمي 
لدى  اال�شتنباط  مواهب  وتنمية  التفكري  يف  النقدي 

الطالب.
قلة الن�شاطات الالمنهجية اأو االأن�شطة الال�شفية التي   -
واالأماكن  التاريخية  االأماكن  اإىل  الرحالت  على  تعتمد 
ال�شياحية واملوؤ�ش�شات الهامة التي ت�شكل عوامل م�شاعدة 

على اكتمال العملية التعليمية.
�شعف االهتمام مبادة الرتبية املهنية وعدم وجود هيئات   -
تدري�شية متخ�ش�شة بهذه املادة يف العديد من املدار�ص، 

هذا باالإ�شافة اإىل قلة املختربات اخلا�شة بهذه املادة.
اإغفال  مع  املا�شي  على  املناهج  من  العديد  يف  الرتكيز   -
فالع�شر  الطلبة،  يعي�شها  التي  الوقائع  من  الكثري 

احلا�شر يختلف كلياً عن ما يتم تدري�شه يف مدار�شنا.

ثالثًا: المدارس والبيئة المدرسية: 
للعملية  املدر�شية  املباين  من  كبري  عدد  موائمة  عدم   -
نظام  تتبع  التي  تلك  وخا�شة  والرتبوية  التعليمية 
وت�شكل  مدر�شة،    270 بـ  عددها  يقدر  والتي  الفرتتني 
مما  اململكة)12(،  يف  املدار�ص  جممل  من   %7.6 ن�شبته  ما 
اأدائهم كونهم يداومون  الطلبة وعلى  نف�شية  يوؤثر على 
للطلبة،  املعتادة  الدوام  اأوقات  عن  تختلف  اأوقات  يف 
االأ�شا�شية  املراحل  لطلبة  املدار�ص  هذه  تكون  ما  وغالباً 
االأوىل. وكذلك املدار�ص امل�شتاأجرة والتي يقدر عددها بـ 
يف  املدار�ص  جممل  من   %24.9 بن�شبة    ،)13( مدر�شة   883
اململكة، وهذه املدار�ص تفتقر اإىل العديد من التجهيزات 
املدر�شية مثل ال�شاحات واملالعب. هذا باالإ�شافة اإىل ِقدم 
العديد من االأبنية املدر�شية واجلو العام للغرف ال�شفية  
والتهوية  االإ�شاءة  من  اجلودة  معايري  لكل  تفتقد  التي 
والتدفئة، اإىل جانب قلة التجهيزات املدر�شية ال�شرورية 
الريا�شية  واالأدوات  واملكتبات  العلمية  املختربات  مثل 

التي تنا�شب اأذواق وميول ومهارات جميع الطلبة.
الطلبة  عدد  ي�شل  حيث  ال�شفية  الغرف  يف  االكتظاظ   -
املدار�ص  من  العديد  يف  الواحدة  ال�شفية  الغرفة  يف 
اأو طالبة، مع  40 طالباً  الـ  على  يزيد  ما  اإىل  احلكومية 
اأن االح�شاءات تقول باأن متو�شط عدد الطلبة يف ال�شف 
ي�شل اإىل 26.4 طالباً )14(، االأمر الذي ي�شع عقبات اأمام 
بال�شكل  التعليمية  العملية  اأداء  يف  واملعلمات  املعلمني 
خالل  ال�شوريني  الطلبة  تدفق  اأدى  وقد  ال�شحيح. 
املدار�ص  يف  غالبيتهم  ودمج  املا�شية  الثالثة  االأعوام 

احلكومية اإىل تفاقم امل�شكلة.

البدائل والخيارات:
بهدف  تنفيذها  نقرتح  التي  ال�شيا�شات  بع�ص  يلي  فيما 
حت�شني جودة التعليم يف مرحلة التعليم االأ�شا�شي يف املدار�ص 

احلكومية:

أوالً: املعلم وأسلوب التدريس: 
على  م�شتمر  ب�شكل  املعلمني  قدرات  تطوير  �شرورة   -
واإخ�شاعهم  التدري�ص  يف  احلديثة  العلمية  الو�شائل 

لدورات �شنوية بهدف تطوير مهاراتهم.
من  املر�شحني  مع  التعيني  قبل  مقابالت  اإجراء   -
معلمني/ معلمات با�شتخدام معايري حمددة الختيارهم، 
ب�شكل  التدريب  اأ�شاليب  يف  تاأهيل  لربامج  وتقدميهم 

م�شتمر.
من  واملعلمات  للمعلمني  التوظيف  ظروف  حت�شني   -
عن  متييزهم  باجتاه  االأخرى  واملنافع  الرواتب  حيث 
دورهم  وذلك حل�شا�شية  االآخرين  املوظفني  غريهم من 
جذباً  اأكرث  املعلمة  املعلم/  وظيفة  وجلعل  املجتمع،  يف 

للكفاءات.
النائية  املناطق  يف  يعملون  الذين  باملعلمني  االهتمام   -
الرئي�شية وتهيئة  العا�شمة واملدن  البعيدة عن  واملناطق 
ظروف عمل وحياة مالئمة وجاذبة لهم من حيث اإن�شاء 

م�شاكن لهم قريبة من املدار�ص.
و�شع اإطار مهني يحدد الو�شف الدقيق ملوؤهالت الذين   -
عند  مراعاتها  الواجب  واملعايري  التعليم،  يف  �شيعملون 

تعيينهم.
امل�شاركة  تعتمد  بحيث  التعليم  واأ�شاليب  اأدوات  تطوير   -
احلفظ  مهارتي  على  االعتماد  من  بداًل  واملناق�شة 
الفهم  على  املعتمد  التفكري  وت�شجيع  واال�شتذكار فقط، 

والتحليل.
االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف تنفيذ الدرو�ص،   -
وخا�شة  النظري،  اجلانب  على  التعليم  اقت�شار  وعدم 
�شرورة  مع  العلمية.  والتجارب  باملختربات  يتعلق  ما 
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التدري�ص واأن ال يقت�شر 

ا�شتخدام احلا�شوب على مادة احلا�شوب فقط.
مراحل  كل  يف  الطلبة  بني  الفردية  الفروق  مراعاة   -
من  التدري�شية  الهيئات  ومتكني  التعليمية،  العملية 

التعامل مع هذه الفروق باعتبارها ميزات للطبلة.

ثانيًا: املناهج الدراسية: 
و�شع  يتم  واأن  واإعدادها،  املناهج  تاأليف  اآلية  تطوير   -
املناهج الدرا�شية من قبل متخ�ش�شني يف املادة الدرا�شية، 
واملناهج،  التدري�ص  اأ�شاليب  يف  وا�شعة  خربات  ميتلكون 

ومعلمون ذوو خربة عالية يف التدري�ص.
مواد  بجميع  النظر  الإعادة  متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل   -
مع  االأ�شا�شية،  ال�شفوف  وجلميع  الدرا�شية  املناهج 



مدخل:
التحاق  ن�شبة  تبلغ  اململكة، حيث  كافة مناطق  املدار�ص يف  وانت�شار  االأ�شا�شي،   التعليم  الطلبة يف  التحاق  ن�شبة  ارتفاع  بالرغم من 
عدد  يبلغ  فيما  لالإناث)1(.   و%99.1   %96.9 للذكور  بلغت  بن�شبة   ،%98.1 حوايل  عاماً   15-6 عمر  من  االأ�شا�شي  بالتعليم  الطلبة 
املدار�ص احلكومية يف اململكة 3545 مدر�شة، ويقدر عدد معلمي القطاع احلكومي 75401 معلماً ومعلمة )2(.  وعلى الرغم من وجود 
اخلطط والربامج التي و�شعتها وزارة الرتبية والتعليم لتح�شني جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن اإال اأنه يالحظ من خالل الواقع 
واالمتحانات العامة، اإىل جانب الدرا�شات اأن التعليم االأ�شا�شي يف اململكة يعاين من �شعف يف جودته وتراجع يف الرتتيب باالختبارات 
الدولية، فقد �شارك االأردن يف العديد من االختبارات الدولية التي تعقد لتقييم الطلبة وخا�شة يف مادتي العلوم والريا�شيات، وكانت 

نتائج طلبة اململكة يف تلك االختبارات دون امل�شتوى املطلوب بكثري.
ففي عام 2011 كان ترتيب االأردن يف الريا�شيات  34 من اأ�شل 41 دولة م�شاركة بواقع 406 نقطة، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص 
البالغ 500 نقطة )3(، مرتاجعاً عن ما كان عليه يف عام 2007 حيث كان 427 نقطة، اأما يف اختبار العلوم لل�شف الثامن االأ�شا�شي فقد 
بلغ حت�شيله 29 من اأ�شل 43 دولة م�شاركة، بواقع 449 نقطة )4(، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص البالغ 500 نقطة، مرتاجعاً عن 

ما كان عليه يف عام 2007 اإذ كان يبلغ 482 نقطة.
كما اأظهر موؤ�شر اتقان اللغة االجنليزية يف البلدان غري الناطقة بها والذي تن�شره منظمة التعليم اأواًل )5( ح�شول االأردن على املرتبة 
اأفاد موؤ�شر معهد ليجاتوم  اأ�شل 60 دولة �شملتها الدرا�شة، بينما كان ترتيب اململكة خام�شاً بني الدول العربية )6(. كذلك  50 من 
الربيطاين للدرا�شات اإىل تراجع ترتيب التعليم باالأردن على م�شتوى العامل اإىل املرتبة 64 يف عام 2013، مع اأنه كان يف املرتبة 45 

عام 2011 )7(. 
و اأظهر تقرير املعرفة يف العامل العربي اإىل وجود �شعف كبري لدى طلبة اململكة يف اأربع مهارات معرفية متت درا�شتها وهي مهارة 
البحث عن املعلومات ومهارة حل امل�شكالت ومهارة ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات ومهارة التوا�شل الكتابي، وذلك بعد اأن مت قيا�ص 
كل مهارة من املهارات على مقيا�ص حده االأق�شى 25 درجة وبالتايل يكون جمموع املهارات االأربع 100 درجة. وكانت نتائج الدرا�شة 
بالن�شبة للمهارات املعرفية ما ن�شبته 34.06% مما يوحي بوجود �شعف يف م�شتوى التالميذ امل�شاركني، جلهة مهارة التوا�شل الكتابي 
اإذ كان متو�شط التالميذ 5.38 درجة من اأ�شل 25 ومهارة حل امل�شكالت حيث مل يتعد املتو�شط احل�شابي الكلية 6.56 ومهارة البحث 

عن املعلومات 6.5 )8(. 
كما بينت نتائج درا�شة "اأداء الطالب يف القراءة واحل�شاب" التي اأجريت بالتعاون ما بني وزارة الرتبية والتعليم والوكالة االمريكية 
لالإمناء الدويل،  والتي حتدث عنها وزير الرتبية والتعليم يف لقاء مع اللجنة املالية يف جمل�ص النواب اأن ما يزيد على 100 األف 
طالب اأو ما ن�شبته 22% من طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل ال ي�شتطيعون قراءة احلروف العربية اأو االإجنليزية )9(،  وقد ا�شتخدمت 
الدرا�شة املذكورة عينة من 3120 طالباً موزعة على 156 مدر�شة يف كافة حمافظات اململكة حيث مت اختيار 10 طلبة ب�شكل ع�شوائي 

من هذه ال�شفوف ومت اجراء تقييم مهارات القراءة واحل�شاب معهم )10(.  

تحليل المشكلة:
بتدين  جمتمعة  �شاهمت  التي  االأ�شباب  من  العديد  هناك 
وتتمحــــور  االأردن،  يف  احلكومي  االأ�شا�شي  التعليم  جودة 
واملنهاج  املتبع  التدري�ص  واأ�شلــــوب  املعـــلم  االأ�شباب حول  هذه 
وكذلـــــك  الرتبوية  واالإدارة  املدر�شـــــية  واالإدارة  الدرا�شي 
يلي عر�ص  وفيما  التعليم.  املدر�شية و�شعف ميزانية  البيئة 
التعليم  جودة  برتاجع  االأطراف  هذه  من  طرف  كل  لدور 

االأ�شا�شي:

أواًل: المعلم/ة وأسلوب التدريس:
املوؤهل  اأو  ال�شهادة  على  املعلمني/ات  تعيني  يف  االعتماد   -
دون  املدنية  اخلدمة  ديوان  ير�شحه  ما  وعلى  الرتبوي 
يف  قدراتهم  على  للتعرف  ال�شخ�شية  للمقابلة  اللجوء 

التدري�ص.
قلة االهتمام باملعلمني/ت وظروفهم احلياتية ب�شكل عام،   -
ين�شاأ  الذي  االأمر  االأخرى،  واملنافع  الرواتب  حيث  من 
املهنة لدى قطاعات وا�شعة من  العمل يف  عنه نفور عن 
، وكذلك قلة االهتمام  التعليم  للعمل يف مهنة  املوؤهلني 
باملعلمني/ات الذين يعملون يف املناطق النائية من حيث 
توفري ال�شكن املالئم لهم وتقدمي التعوي�ص املنا�شب عن 
عملهم يف هذه االأماكن البعيدة، مما يت�شبب باإحجامهم 

عن الذهاب للتدري�ص يف هذه املناطق.
عدم تطوير اأدوات واأ�شاليب التعليم فما زال التدري�ص يف   -
االأردن يعتمد على االأ�شاليب التقليدية القدمية والقائمة 
على التلقني واحلفظ واال�شتذكار دون االهتمام باملهارات 

االأخرى.
التدري�ص،  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اأدوات  توظيف  عدم   -
مادة  على  يقت�شر  التدري�ص  يف  احلا�شوب  فا�شتخدام 
العلمية  املواد  تدري�ص  ا�شتعماله يف  دون  احلا�شوب فقط 

واجلغرافيا والتاريخ. 
قبل  من  الطلبة  بني  الفردية  بالفروق  االهتمام  قلة   -
اهتمام  طالب/ة  لكل  اأن  حيث  من  التعليمي،  النظام 

وميول تختلف عن االآخرين.
احلكومية  املدار�ص  يف  االإدارية  النظم  فاعلية  �شعف   -
االأمر  العام(  القطاع  موؤ�ش�شات  غالبية  يف  عامة  )حالة 
التعليمية  العملية  جممل  على  �شلباً  ينعك�ص  الذي 

والرتبوية.

ثانيًا: المناهج الدراسية: 
مادتها  يف  ال�شعف  من  تعاين  احلالية  الدرا�شية  املناهج   -
اإىل تطوير وحتديث، فهي جافة وغري  العلمية وحتتاج 
التو�شيحية  م�شوقة للطالب وال حتتوي على اخلرائط 
الكتب  اأن  كما  مادة،  بكل  اخلا�شة  والر�شوم  وال�شور 

الدرا�شية احلالية تخلو من هذه االأ�شا�شيات.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية التعليمية: 
اأداءهم  حيث  من  االأهل  قبل  من  الطالب  متابعة  قلة   -
من  التاأكد  اأو  العلمي،  وحت�شيلهم  املدر�شية  للواجبات 
و�شولهم اإىل املدر�شة فن�شبة الت�شرب املدر�شي يف املرحلة 
االأ�شا�شية ت�شل اإىل 3.3 باالألف، اأي اأن هناك 5254 طالب 
اإطالع  لعدم  اإ�شافة  �شنوياً)15(.  املدار�ص  من  يت�شربون 
اأبناءهم  يواجهها  التي  امل�شكالت  على  االأمور  اأولياء 
الطلبة ب�شفة فردية اأو جماعية مبا ميكن من امل�شاهمة 

ب�شكل جماعي بحل هذه امل�شكالت.
املدار�ص  اأو  االأطفال  بريا�ص  بااللتحاق  االهتمام  �شعف   -
على  �شغره  منذ  الطالب  ت�شاعد  التي  التمهيدية 
مبادئ  ومعرفة  الواجبات  وحل  ال�شفي  االن�شباط 
والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة  القراءة 

بالعمليات احل�شابية الب�شيطة.

خامسًا: اإلدارة المدرسية والتربوية: 
امل�شرفني  عدد  قلة  ب�شبب  الرتبوي  االإ�شراف  �شعف   -
 983 الرتبويني  امل�شرفني  عدد  يبلغ  حيث  الرتبويني 
عددها  البالغ  اململكة  مدار�ص  كافة  يف  تربوي  م�شرف 

6355 مدر�شة )16(. 
تدري�ص املرحلة االأ�شا�شية االأوىل يتم من قبل معلمني/  -
االأ�شا�شية  املرحلة  اأن  العلم  مع  متخ�ش�شني،  غري  ات 
املراحل  اأخطر  من  االأوىل  االأ�شا�شية  ال�شفوف  وخا�شة 

الدرا�شية الأنها توؤ�ش�ص الطلبة للمراحل الالحقة.
االأمر  العليا  والرتبوية  التعليمية  االإدارة  تغيري  �شرعة   -
الذي يوؤدي اإىل عدم تنفيذ اخلطط والربامج التي يتم 
الرتبية  لوزراء  امل�شتمر  التغيري  اأدى  فقد  تطويرها. 
والتعليم اإىل �شعف تطبيق اخلطط والربامج، واإىل عدم 
انتهاج الوزارة ا�شرتاتيجية تربوية واحدة و�شاملة تكر�ص 
العمل املوؤ�ش�شي للنهو�ص بالعملية الرتبوية والتعليمية، 
املن�شب  يف  ي�شتمرون  ال  والتعليم  الرتبية  وزراء  فاأغلب 

الأكرث من �شنة واحدة.
وجود 42 مديرية تعليم مما اأدى اإىل تعدد اآليات �شناعة   -

القرار و�شعوبة تطبيقها. 

سادسًا: سياسات التعليم:
تدين  اإىل  التعليم  على  احلكومي  االإنفاق  تراجع  اأدى   -
جودة التعليم يف االأردن وبداأ هذا الرتاجع منذ عام 2006 
حيث بداأت ن�شبة االإنفاق احلكومي على التعليم تقل عن 
10% وتراوحت الن�شبة بني االأعوام 2008 -2010 ما قيمته 
9% من الناجت املحلي االجمايل، مع العلم اأن الن�شبة كانت 
بحدود 13% عام 2000 اإىل عام 2005 ما ي�شري اإىل تراجع 

ن�شبي يف االإنفاق على حق التعليم)17(. 
االأردن،  يف  التعليم  لتطوير  ال�شمولية  النظرة  غياب   -
فجميع عمليات التطوير ال�شابقة كانت تاأخذ بعداً واحداً 

اأو اأكرث لكن دون نظرة �شمولية تكاملية.

مشكلة الورقة:
يت�شح مما ذكر اأعاله حجم امل�شكلة التي يعاين منها التعليم االأ�شا�شي يف االأردن ب�شكل عام ويف املدار�ص احلكومية ب�شكل خا�ص، فمن 
ناحية هناك تراجع يف ترتيب التعليم باململكة على امل�شتوى الدويل، ومن ناحية اأخرى هناك طلبة اأميون يتم ترفيعهم تلقائياً دون 
اأن يكت�شبوا املهارات التعليمية الالزمة. وهذا ينعك�ص بدوره على الطلبة يف ال�شفوف الالحقة ورمبا ت�شتمر معهم هذه احلالة حتى 

تخرجهم من اجلامعات اأو املعاهد. 
تاأتي هذه النتائج على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم بهدف حت�شني م�شتوى التعليم، من حيث زيادة 
اإلغاء املدار�ص امل�شتاأجرة واملدار�ص ذات نظام الفرتتني، حيث  اأعداد املدار�ص وزيادة ن�شبة االلتحاق بالتعليم االأ�شا�شي والعمل على 
قامت الوزارة منذ العام 1987 بتنفيذ العديد من ال�شيا�شات واالجراءات التي هدفت اإىل رفع جودة التعليم، ومن هذه االإجراءات 
و�شع خطة للتطوير الرتبوي لالأعوام )1988-1995( والتي ركزت على زيادة ن�شبة امللتحقني باملدار�ص وزيادة عدد املواد الدرا�شية، 
وو�شع خطة التطوير الرتبوي )1996-1999( والتي هدفت اإىل اإحداث تطوير نوعي يف النظام الرتبوي بكافة جماالته. كما نفذت 
خطة لتطوير املناهج املدر�شية منذ العام 2003 وحتى العام 2008 �شعت من خاللها اإىل بناء مناهج تقوم على "اقت�شاد املعرفة" عرب 
توظيف التكنولوجيا يف التعليم لتهيئة جيل متقدم يواكب التطورات التقنية. كما اأ�شدرت اال�شرتاتيجية الوطنية للتعليم يف العام 
2006 بهدف تنفيذ خطط العمل التطويرية ال�شنوية وحتديد اال�شرتاتيجيات والو�شائل لتحقيق روؤية ور�شالة الوزارة مبا يتنا�شب 
مع االأهداف وال�شيا�شات التي ن�ص عليها قانون الرتبية والتعليم رقم )3( لعام 1994. وفيما يخ�ص بناء قدرات العاملني يف القطاع 

التعليمي فاإن الوزارة تنفذ العديد من الربامج التدريبية ويخ�شع لها معظم العاملني واالإداريني يف موا�شيع خمتلفة.
كما تعمل الوزارة على توفري مدار�ص اأ�شا�شية للطلبة ال تبعد اأكرث من 4 كيلومرتات عن بيوتهم وتوفري البدائل للطلبة خارج هذه 
امل�شافات. وكذلك العمل على االنتهاء من مدار�ص نظام الفرتتني التي ت�شكل ما ن�شبته 7.6% من املدار�ص يف اململكة، وكذلك املدار�ص 
امل�شتاأجرة والتي تقدر ن�شبتها 24.9% من املدار�ص يف اململكة )11(.  باالإ�شافة اإىل تخفي�ص عدد املدار�ص ال�شغرية من خالل برنامج 

تر�شيد اأ�ش�ص اختيار مواقع املدار�ص ودمج املتجاور منها.

تفكري  جتعل  التي  واملنطق  الفل�شفة  مادة  تدري�ص  عدم   -
كل  يف  تدر�ص  املادة  هذه  اأن  رغم  منطقية،  اأكرث  الطلبة 

دول العامل. 
اال�شتدالل  مبهارات  الدرا�شية  املناهج  اهتمام  �شعف   -
واال�شتنتاج والتو�شل اإىل النتائج، واعتمادها على اأ�شلوب 
احلفظ واال�شتذكار، كما اأن هناك غياب للمنهج العلمي 
لدى  اال�شتنباط  مواهب  وتنمية  التفكري  يف  النقدي 

الطالب.
قلة الن�شاطات الالمنهجية اأو االأن�شطة الال�شفية التي   -
واالأماكن  التاريخية  االأماكن  اإىل  الرحالت  على  تعتمد 
ال�شياحية واملوؤ�ش�شات الهامة التي ت�شكل عوامل م�شاعدة 

على اكتمال العملية التعليمية.
�شعف االهتمام مبادة الرتبية املهنية وعدم وجود هيئات   -
تدري�شية متخ�ش�شة بهذه املادة يف العديد من املدار�ص، 

هذا باالإ�شافة اإىل قلة املختربات اخلا�شة بهذه املادة.
اإغفال  مع  املا�شي  على  املناهج  من  العديد  يف  الرتكيز   -
فالع�شر  الطلبة،  يعي�شها  التي  الوقائع  من  الكثري 

احلا�شر يختلف كلياً عن ما يتم تدري�شه يف مدار�شنا.

ثالثًا: المدارس والبيئة المدرسية: 
للعملية  املدر�شية  املباين  من  كبري  عدد  موائمة  عدم   -
نظام  تتبع  التي  تلك  وخا�شة  والرتبوية  التعليمية 
وت�شكل  مدر�شة،    270 بـ  عددها  يقدر  والتي  الفرتتني 
مما  اململكة)12(،  يف  املدار�ص  جممل  من   %7.6 ن�شبته  ما 
اأدائهم كونهم يداومون  الطلبة وعلى  نف�شية  يوؤثر على 
للطلبة،  املعتادة  الدوام  اأوقات  عن  تختلف  اأوقات  يف 
االأ�شا�شية  املراحل  لطلبة  املدار�ص  هذه  تكون  ما  وغالباً 
االأوىل. وكذلك املدار�ص امل�شتاأجرة والتي يقدر عددها بـ 
يف  املدار�ص  جممل  من   %24.9 بن�شبة    ،)13( مدر�شة   883
اململكة، وهذه املدار�ص تفتقر اإىل العديد من التجهيزات 
املدر�شية مثل ال�شاحات واملالعب. هذا باالإ�شافة اإىل ِقدم 
العديد من االأبنية املدر�شية واجلو العام للغرف ال�شفية  
والتهوية  االإ�شاءة  من  اجلودة  معايري  لكل  تفتقد  التي 
والتدفئة، اإىل جانب قلة التجهيزات املدر�شية ال�شرورية 
الريا�شية  واالأدوات  واملكتبات  العلمية  املختربات  مثل 

التي تنا�شب اأذواق وميول ومهارات جميع الطلبة.
الطلبة  عدد  ي�شل  حيث  ال�شفية  الغرف  يف  االكتظاظ   -
املدار�ص  من  العديد  يف  الواحدة  ال�شفية  الغرفة  يف 
اأو طالبة، مع  40 طالباً  الـ  على  يزيد  ما  اإىل  احلكومية 
اأن االح�شاءات تقول باأن متو�شط عدد الطلبة يف ال�شف 
ي�شل اإىل 26.4 طالباً )14(، االأمر الذي ي�شع عقبات اأمام 
بال�شكل  التعليمية  العملية  اأداء  يف  واملعلمات  املعلمني 
خالل  ال�شوريني  الطلبة  تدفق  اأدى  وقد  ال�شحيح. 
املدار�ص  يف  غالبيتهم  ودمج  املا�شية  الثالثة  االأعوام 

احلكومية اإىل تفاقم امل�شكلة.

البدائل والخيارات:
بهدف  تنفيذها  نقرتح  التي  ال�شيا�شات  بع�ص  يلي  فيما 
حت�شني جودة التعليم يف مرحلة التعليم االأ�شا�شي يف املدار�ص 

احلكومية:

أوالً: املعلم وأسلوب التدريس: 
على  م�شتمر  ب�شكل  املعلمني  قدرات  تطوير  �شرورة   -
واإخ�شاعهم  التدري�ص  يف  احلديثة  العلمية  الو�شائل 

لدورات �شنوية بهدف تطوير مهاراتهم.
من  املر�شحني  مع  التعيني  قبل  مقابالت  اإجراء   -
معلمني/ معلمات با�شتخدام معايري حمددة الختيارهم، 
ب�شكل  التدريب  اأ�شاليب  يف  تاأهيل  لربامج  وتقدميهم 

م�شتمر.
من  واملعلمات  للمعلمني  التوظيف  ظروف  حت�شني   -
عن  متييزهم  باجتاه  االأخرى  واملنافع  الرواتب  حيث 
دورهم  وذلك حل�شا�شية  االآخرين  املوظفني  غريهم من 
جذباً  اأكرث  املعلمة  املعلم/  وظيفة  وجلعل  املجتمع،  يف 

للكفاءات.
النائية  املناطق  يف  يعملون  الذين  باملعلمني  االهتمام   -
الرئي�شية وتهيئة  العا�شمة واملدن  البعيدة عن  واملناطق 
ظروف عمل وحياة مالئمة وجاذبة لهم من حيث اإن�شاء 

م�شاكن لهم قريبة من املدار�ص.
و�شع اإطار مهني يحدد الو�شف الدقيق ملوؤهالت الذين   -
عند  مراعاتها  الواجب  واملعايري  التعليم،  يف  �شيعملون 

تعيينهم.
امل�شاركة  تعتمد  بحيث  التعليم  واأ�شاليب  اأدوات  تطوير   -
احلفظ  مهارتي  على  االعتماد  من  بداًل  واملناق�شة 
الفهم  على  املعتمد  التفكري  وت�شجيع  واال�شتذكار فقط، 

والتحليل.
االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف تنفيذ الدرو�ص،   -
وخا�شة  النظري،  اجلانب  على  التعليم  اقت�شار  وعدم 
�شرورة  مع  العلمية.  والتجارب  باملختربات  يتعلق  ما 
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التدري�ص واأن ال يقت�شر 

ا�شتخدام احلا�شوب على مادة احلا�شوب فقط.
مراحل  كل  يف  الطلبة  بني  الفردية  الفروق  مراعاة   -
من  التدري�شية  الهيئات  ومتكني  التعليمية،  العملية 

التعامل مع هذه الفروق باعتبارها ميزات للطبلة.

ثانيًا: املناهج الدراسية: 
و�شع  يتم  واأن  واإعدادها،  املناهج  تاأليف  اآلية  تطوير   -
املناهج الدرا�شية من قبل متخ�ش�شني يف املادة الدرا�شية، 
واملناهج،  التدري�ص  اأ�شاليب  يف  وا�شعة  خربات  ميتلكون 

ومعلمون ذوو خربة عالية يف التدري�ص.
مواد  بجميع  النظر  الإعادة  متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل   -
مع  االأ�شا�شية،  ال�شفوف  وجلميع  الدرا�شية  املناهج 



اإلغاء املواد املكررة اأو املت�شابهة، وحذف كل ما ال لزوم له 
واال�شتعا�شة عنه مبواد تفيد الطالب يف الواقع العملي 
بالتكنولوجيا  واالهتمام  الالحقة  الدرا�شية  واملراحل 

واالت�شاالت والتطورات يف هذا املجال.
ب�شكل  اإما  الدرا�شية  املناهج  يف  واملنطق  الفل�شفة  اإدماج   -
ذات  املو�شوعات  باقي  مع  يتقاطع  ب�شكل  اأو  م�شتقل 

العالقة.
يكون  واأن  اأكرب  ب�شكل  املهنية  الرتبية  مبادة  االهتمام   -
تكون  واأن  املادة  لهذه  متخ�ش�شني  مدر�شني  هناك 
يتعلم  حتى  املادة  لهذه  متكاملة  خمتربات  هناك 
الطالب التخ�ش�شات التي يرغبون بها، واالهتمام اأكرث 
بالن�شاطات الالمنهجية الأنها اأكرث تقباًل لدى الطالب 

من الكتاب املدر�شي.
احلا�شر  الع�شر  على  الرتكيز  املناهج  وا�شعي  على   -

وامل�شتقبل والتقليل من املواد التي تتحدث عن املا�شي.
من  اأكرث  وتخ�شي�ص  االجنليزية  باللغة  اأكرث  االهتمام   -
يتقن  حتى  والفنون  االأدب  كتب  مثل  املادة  لهذه  كتاب 

الطالب هذه اللغة اتقاناً تاماً يف املرحلة االأ�شا�شية.
م�شوقاً  يكون  بحيث  املدر�شي  الكتاب  تطوير  اإعادة   -
والر�شوم  وال�شور  اخلرائط  على  ويحتوي  للدرا�شة 

التو�شيحية اخلا�شة بكل مادة.

ثالثًا: املدارس والبيئة املدرسية: 
و�شع �شقف زمني الإلغاء نظام الفرتتني املعمول به حالياً   -
النظام  اململكة لالنتهاء من هذا  العديد من مدار�ص  يف 
من  االنتهاء  يف  االإ�شراع  وكذلك  ممكن،  وقت  اأ�شرع  يف 
بعمارات  املوجودة  املدار�ص  وخا�شة  امل�شتاأجرة  املدار�ص 

�شكنية كونها تفتقر اإىل ال�شاحات واملالعب.
القيام ببناء غرف �شفية جديدة يف املدار�ص التي يوجد   -
عدد  يتعدى  ال  بحيث  ال�شفية  الغرف  يف  اكتظاظ  بها 

الطالب يف الغرفة ال�شفية الـ 25 طالباً.
باملختربات  اخلا�شة  املدر�شية  التجهيزات  جودة  حت�شني   -
اأذواق وميول  تنا�شب  الريا�شية حتى  واملكتبات واالأدوات 
باملختربات  املدار�ص  كافة  وتزويد  الطلبة،  ومهارات 
العلمية وخمتربات احلا�شوب والعمل على جتديد اأجهزة 

احلا�شوب املوجودة يف املدار�ص.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية الرتبوية
ب�شكل  حلول  واإيجاد  التعليمية،  بالعملية  االأهل  اإدماج   -
م�شرتك للم�شكالت التي تواجه الطلبة من خالل تفعيل 

جمل�ص االآباء واالأمهات.
املدار�ص  اأو  االأطفال  ريا�ص  مبرحلة  االأطفال  اإدماج   -
القراءة  مبادئ  معرفة  على  ت�شاعدهم  التي  التمهيدية 
بالعمليات  والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة 
احل�شابية الب�شيطة، واالن�شباط ال�شفي وحل الواجبات.
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تقديم:
اأعدت هذه الورقة للتعرف على واقع التعليم االأ�شا�شي يف االأردن و�شبل تطويره اإذ اأن تطوير التعليم 
ب�شكل عام، واالأ�شا�شي منه يعترب من اأهم التحديات التي تواجه االأردن حالياً، فقد قام االأردن بتوفري 
التعليم املجاين للجميع، وقام ببناء املدار�ص وتوفري الكتب املدر�شية كما قام بتدريب وتاأهيل املعلمني 
ليكونوا موؤهلني للعملية التعليمية، ومع ذلك، فاإن جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن مازالت مو�شع 
ت�شاوؤل، حيث يعاين طلبة املراحل االأ�شا�شية من العديد من امل�شكالت التعليمية، لعل اأهمها ما �شرح 
اأن 22% من طلبة املراحل االأ�شا�شية الثالث االأوىل  اأ�شابيع من  به وزير الرتبية والتعليم قبل عدة 
يعانون من �شعف يف مهارات القراءة واحل�شاب. ي�شاف اإىل ذلك �شعف اأداء الطالب يف مادتي العلوم 
الـ )TIMSS( وعلى مدى  والريا�شيات يف ال�شفوف الرابع والثامن االأ�شا�شي ح�شب نتائج اختبارات 

الع�شرين �شنة املا�شية.
تهدف هذه الورقة اإىل تقدمي حتليل الأهم االأ�شباب التي اأدت اإىل تراجع جودة التعليم االأ�شا�شي يف 
االأردن بناًء على ما مت االطالع عليه من تقارير ودرا�شات حملية ودولية، وبناًء على املقابالت املعمقة 
التي مت اجراوؤها مع عدد من اخلرباء الرتبويني وكذلك جل�شات النقا�ص املركزة التي مت عقدها مع 
خمت�شني يف هذا املجال، وتهدف كذلك اإىل تقدمي جمموعة من ال�شيا�شات واخليارات البديلة التي 
تهدف اإىل تطوير التعليم يف املرحلة االأ�شا�شية يف القطاع العام الأن ذلك يعود بالنفع على الدولة من 
خالل تن�شئة جيل واٍع وقادر على العطاء واملناف�شة وجماراة الع�شر احلايل من خالل اال�شتثمار يف ما 

هو اأهم ما لدى االأردن وهو االإن�شان.
املعمقة معهم  املقابالت  اإجراء  الذين مت  الرتبويني  اإىل اخلرباء  ال�شكر  نتقدم بجزيل  اأن  وي�شعدنا 
واإىل االأ�شاتذة االأفا�شل ومدراء املدار�ص واملخت�شني الذين �شاركوا يف جل�شات النقا�ص املركز والذين 

منحونا جزءاً هاماً من اأوقاتهم.

خامسًا: اإلدارة املدرسية والرتبوية: 
واملدراء  املدار�ص  مدراء  الختيار  حمددة  اأ�ش�ص  و�شع   -
الرتبوية  والقدرات  املهارات  على  تعتمد  الرتبويني 
التدريبية  الور�ص  خالل  من  وتاأهيلهم  تدريبهم  وزيادة 
والدورات املتخ�ش�شة وعمل تقييم دوري لقدرات املدراء.

كافة  يف  بالتعليم  للنهو�ص  �شاملة  تربوية  خطة  و�شع   -
الكمي  البعدين  تراعي  امل�شتويات  كافة  وعلى  مراحله 
والتغيريات  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  والنوعي 

احلا�شلة يف العامل.
معه  ي�شهل  ب�شكل  الرتبويني  امل�شرفني  اأعداد  زيادة   -
متابعة العملية التعليمية ب�شكل اأف�شل وو�شع التو�شيات 

اخلا�شة بكل مدر�شة للنهو�ص بالتعليم فيها.
مديرية  وجعلها  الرتبية  مديريات  اأعداد  تقلي�ص   -
�شهولة  هناك  يكون  حتى  حمافظة  كل  يف  واحدة  تربية 
التعامل مع عدد قليل من املديريات وحتى ال تتعدد  يف 

القرارات الرتبوية يف املحافظة الواحدة.
الرتبية  وزارة  يف  العليا  الرتبوية  االإدارة  ثبات  �شرورة   -
والتعليم حتى تتمكن من تنفيذ اخلطط الدرا�شية التي 
الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  ح�شن  من  والتاأكد  تو�شع 

والتقليل من تغريها بتغري الوزراء.

سادسًا: سياسات التعليم:
اململكة،  التعليم يف  لواقع  درا�شة ميدانية جديدة  اإجراء   -
التعليم منذ  لواقع  �شاملة  درا�شة ميدانية  الأنه مل جتر 

العام 1987.
زيادة االإنفاق احلكومي على التعليم لت�شل اإىل 15% من   -
املدار�ص  اأعداد  زيادة  ل�شمان  االجمايل  املحلي  الناجت 
املختربات  و�شع  وحت�شني  جديدة  �شفية  غرف  وفتح 
ومدار�ص  امل�شتاأجرة  املدار�ص  من  والتخل�ص  العلمية 

الفرتتني.
كفايات  من  الطالب  يتقنه  اأن  ينبغي  ما  على  الرتكيز   -
معرفية ومهارية واإن�شانية ومهنية يف كل مرحلة درا�شية 
املنهاج  اأن  اعتبار  وعدم  الدرا�شي.  باملنهاج  التقيد  دون 
اخلربات  جمموعة  واإمنا  املدر�شي  الكتاب  هو  الدرا�شي 

التي مير بها املتعلم يف حياته وذات �شلة باملادة.
مهنية  جمعية  باإن�شاء  الواحد  املبحث  ملعلمي  ال�شماح   -
املنهاج  ملراجعة  املبحث  اأو  املادة  بتدري�ص  لالرتقاء 
اجلهات  اإىل  ورفعها  عليه  املالحظات  وو�شع  الدرا�شي 
التجارب  وتبادل  التدري�ص  اأ�شاليب  لتطوير  املعنية 
احلديثة   والتجارب  االخفاق  وعوامل  النجاح  وق�ش�ص 
والقيام بزيارات متبادلة بني املدار�ص، والعمل على تنظيم  
موؤمتر �شنوي تخ�ش�شي حول مبحث اأو مبحثني يتم فيه 

تبادل اأوراق العمل والتجارب واخلربات التدري�شية.
عدم اخ�شاع طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل لالختبارات   -
املدر�شية التقليدية، لعدم خلق حالة رهبة من االمتحان 

لديهم، وتطوير اأ�شاليب تقييم بديلة.

الكتاب  عك�ص  على  الدرا�شي  العام  من  وقت  اأي  يف  عليه 
املدر�شي. كما ان ا�شتخدام هذا اجلهاز يقلل من املخاطر 
ال�شحية التي ميكن ان يتعر�ص لها الطلبة نتيجة ثقل 
التي يحملونها على ظهورهم يف حقائبهم  الكتب  اأوزان 

املدر�شية.

8-  تقرير املعرفة للعامل العربي 2010/ 2011، اإعداد االجيال 
النا�شئة ملجتمع املعرفة، درا�شة حالة االأردن.
9-  وكالة االأنباء االأردنية/ برتا، 2013/12/23.

واملمار�شات  واحل�شاب،  القراءة  يف  الطالب  "اأداء  درا�شة   -10
الرتبوية، واالإدارة املدر�شية يف االأردن، 2012.

للعام  االح�شائي  التقرير  والتعليم  الرتبية  وزارة   -11
الدرا�شي 2013/2012.

ملحافظات  الرتبوي  الواقع  والتعليم،  الرتبية  وزارة   -12
ومديريات الرتبية والتعليم للعام 2013/2012.

13-  امل�شدر ال�شابق.
للعام  االح�شائي  التقرير  والتعليم  الرتبية  وزارة   -14

الدرا�شي 2013/2012.
15- امل�شدر ال�شابق.
16-  امل�شدر ال�شابق.

حقوق  على  احلكومي  االنفاق  واقع  عدنان،  هياجنة،   -17
التعليم وال�شحة والعمل يف موازنات احلكومات االأردنية، 
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مدخل:
التحاق  ن�شبة  تبلغ  اململكة، حيث  كافة مناطق  املدار�ص يف  وانت�شار  االأ�شا�شي،   التعليم  الطلبة يف  التحاق  ن�شبة  ارتفاع  بالرغم من 
عدد  يبلغ  فيما  لالإناث)1(.   و%99.1   %96.9 للذكور  بلغت  بن�شبة   ،%98.1 حوايل  عاماً   15-6 عمر  من  االأ�شا�شي  بالتعليم  الطلبة 
املدار�ص احلكومية يف اململكة 3545 مدر�شة، ويقدر عدد معلمي القطاع احلكومي 75401 معلماً ومعلمة )2(.  وعلى الرغم من وجود 
اخلطط والربامج التي و�شعتها وزارة الرتبية والتعليم لتح�شني جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن اإال اأنه يالحظ من خالل الواقع 
واالمتحانات العامة، اإىل جانب الدرا�شات اأن التعليم االأ�شا�شي يف اململكة يعاين من �شعف يف جودته وتراجع يف الرتتيب باالختبارات 
الدولية، فقد �شارك االأردن يف العديد من االختبارات الدولية التي تعقد لتقييم الطلبة وخا�شة يف مادتي العلوم والريا�شيات، وكانت 

نتائج طلبة اململكة يف تلك االختبارات دون امل�شتوى املطلوب بكثري.
ففي عام 2011 كان ترتيب االأردن يف الريا�شيات  34 من اأ�شل 41 دولة م�شاركة بواقع 406 نقطة، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص 
البالغ 500 نقطة )3(، مرتاجعاً عن ما كان عليه يف عام 2007 حيث كان 427 نقطة، اأما يف اختبار العلوم لل�شف الثامن االأ�شا�شي فقد 
بلغ حت�شيله 29 من اأ�شل 43 دولة م�شاركة، بواقع 449 نقطة )4(، وهي اأقل من املعدل العام املفرت�ص البالغ 500 نقطة، مرتاجعاً عن 

ما كان عليه يف عام 2007 اإذ كان يبلغ 482 نقطة.
كما اأظهر موؤ�شر اتقان اللغة االجنليزية يف البلدان غري الناطقة بها والذي تن�شره منظمة التعليم اأواًل )5( ح�شول االأردن على املرتبة 
اأفاد موؤ�شر معهد ليجاتوم  اأ�شل 60 دولة �شملتها الدرا�شة، بينما كان ترتيب اململكة خام�شاً بني الدول العربية )6(. كذلك  50 من 
الربيطاين للدرا�شات اإىل تراجع ترتيب التعليم باالأردن على م�شتوى العامل اإىل املرتبة 64 يف عام 2013، مع اأنه كان يف املرتبة 45 

عام 2011 )7(. 
و اأظهر تقرير املعرفة يف العامل العربي اإىل وجود �شعف كبري لدى طلبة اململكة يف اأربع مهارات معرفية متت درا�شتها وهي مهارة 
البحث عن املعلومات ومهارة حل امل�شكالت ومهارة ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات ومهارة التوا�شل الكتابي، وذلك بعد اأن مت قيا�ص 
كل مهارة من املهارات على مقيا�ص حده االأق�شى 25 درجة وبالتايل يكون جمموع املهارات االأربع 100 درجة. وكانت نتائج الدرا�شة 
بالن�شبة للمهارات املعرفية ما ن�شبته 34.06% مما يوحي بوجود �شعف يف م�شتوى التالميذ امل�شاركني، جلهة مهارة التوا�شل الكتابي 
اإذ كان متو�شط التالميذ 5.38 درجة من اأ�شل 25 ومهارة حل امل�شكالت حيث مل يتعد املتو�شط احل�شابي الكلية 6.56 ومهارة البحث 

عن املعلومات 6.5 )8(. 
كما بينت نتائج درا�شة "اأداء الطالب يف القراءة واحل�شاب" التي اأجريت بالتعاون ما بني وزارة الرتبية والتعليم والوكالة االمريكية 
لالإمناء الدويل،  والتي حتدث عنها وزير الرتبية والتعليم يف لقاء مع اللجنة املالية يف جمل�ص النواب اأن ما يزيد على 100 األف 
طالب اأو ما ن�شبته 22% من طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل ال ي�شتطيعون قراءة احلروف العربية اأو االإجنليزية )9(،  وقد ا�شتخدمت 
الدرا�شة املذكورة عينة من 3120 طالباً موزعة على 156 مدر�شة يف كافة حمافظات اململكة حيث مت اختيار 10 طلبة ب�شكل ع�شوائي 

من هذه ال�شفوف ومت اجراء تقييم مهارات القراءة واحل�شاب معهم )10(.  

تحليل المشكلة:
بتدين  جمتمعة  �شاهمت  التي  االأ�شباب  من  العديد  هناك 
وتتمحــــور  االأردن،  يف  احلكومي  االأ�شا�شي  التعليم  جودة 
واملنهاج  املتبع  التدري�ص  واأ�شلــــوب  املعـــلم  االأ�شباب حول  هذه 
وكذلـــــك  الرتبوية  واالإدارة  املدر�شـــــية  واالإدارة  الدرا�شي 
يلي عر�ص  وفيما  التعليم.  املدر�شية و�شعف ميزانية  البيئة 
التعليم  جودة  برتاجع  االأطراف  هذه  من  طرف  كل  لدور 

االأ�شا�شي:

أواًل: المعلم/ة وأسلوب التدريس:
املوؤهل  اأو  ال�شهادة  على  املعلمني/ات  تعيني  يف  االعتماد   -
دون  املدنية  اخلدمة  ديوان  ير�شحه  ما  وعلى  الرتبوي 
يف  قدراتهم  على  للتعرف  ال�شخ�شية  للمقابلة  اللجوء 

التدري�ص.
قلة االهتمام باملعلمني/ت وظروفهم احلياتية ب�شكل عام،   -
ين�شاأ  الذي  االأمر  االأخرى،  واملنافع  الرواتب  حيث  من 
املهنة لدى قطاعات وا�شعة من  العمل يف  عنه نفور عن 
، وكذلك قلة االهتمام  التعليم  للعمل يف مهنة  املوؤهلني 
باملعلمني/ات الذين يعملون يف املناطق النائية من حيث 
توفري ال�شكن املالئم لهم وتقدمي التعوي�ص املنا�شب عن 
عملهم يف هذه االأماكن البعيدة، مما يت�شبب باإحجامهم 

عن الذهاب للتدري�ص يف هذه املناطق.
عدم تطوير اأدوات واأ�شاليب التعليم فما زال التدري�ص يف   -
االأردن يعتمد على االأ�شاليب التقليدية القدمية والقائمة 
على التلقني واحلفظ واال�شتذكار دون االهتمام باملهارات 

االأخرى.
التدري�ص،  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اأدوات  توظيف  عدم   -
مادة  على  يقت�شر  التدري�ص  يف  احلا�شوب  فا�شتخدام 
العلمية  املواد  تدري�ص  ا�شتعماله يف  دون  احلا�شوب فقط 

واجلغرافيا والتاريخ. 
قبل  من  الطلبة  بني  الفردية  بالفروق  االهتمام  قلة   -
اهتمام  طالب/ة  لكل  اأن  حيث  من  التعليمي،  النظام 

وميول تختلف عن االآخرين.
احلكومية  املدار�ص  يف  االإدارية  النظم  فاعلية  �شعف   -
االأمر  العام(  القطاع  موؤ�ش�شات  غالبية  يف  عامة  )حالة 
التعليمية  العملية  جممل  على  �شلباً  ينعك�ص  الذي 

والرتبوية.

ثانيًا: المناهج الدراسية: 
مادتها  يف  ال�شعف  من  تعاين  احلالية  الدرا�شية  املناهج   -
اإىل تطوير وحتديث، فهي جافة وغري  العلمية وحتتاج 
التو�شيحية  م�شوقة للطالب وال حتتوي على اخلرائط 
الكتب  اأن  كما  مادة،  بكل  اخلا�شة  والر�شوم  وال�شور 

الدرا�شية احلالية تخلو من هذه االأ�شا�شيات.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية التعليمية: 
اأداءهم  حيث  من  االأهل  قبل  من  الطالب  متابعة  قلة   -
من  التاأكد  اأو  العلمي،  وحت�شيلهم  املدر�شية  للواجبات 
و�شولهم اإىل املدر�شة فن�شبة الت�شرب املدر�شي يف املرحلة 
االأ�شا�شية ت�شل اإىل 3.3 باالألف، اأي اأن هناك 5254 طالب 
اإطالع  لعدم  اإ�شافة  �شنوياً)15(.  املدار�ص  من  يت�شربون 
اأبناءهم  يواجهها  التي  امل�شكالت  على  االأمور  اأولياء 
الطلبة ب�شفة فردية اأو جماعية مبا ميكن من امل�شاهمة 

ب�شكل جماعي بحل هذه امل�شكالت.
املدار�ص  اأو  االأطفال  بريا�ص  بااللتحاق  االهتمام  �شعف   -
على  �شغره  منذ  الطالب  ت�شاعد  التي  التمهيدية 
مبادئ  ومعرفة  الواجبات  وحل  ال�شفي  االن�شباط 
والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة  القراءة 

بالعمليات احل�شابية الب�شيطة.

خامسًا: اإلدارة المدرسية والتربوية: 
امل�شرفني  عدد  قلة  ب�شبب  الرتبوي  االإ�شراف  �شعف   -
 983 الرتبويني  امل�شرفني  عدد  يبلغ  حيث  الرتبويني 
عددها  البالغ  اململكة  مدار�ص  كافة  يف  تربوي  م�شرف 

6355 مدر�شة )16(. 
تدري�ص املرحلة االأ�شا�شية االأوىل يتم من قبل معلمني/  -
االأ�شا�شية  املرحلة  اأن  العلم  مع  متخ�ش�شني،  غري  ات 
املراحل  اأخطر  من  االأوىل  االأ�شا�شية  ال�شفوف  وخا�شة 

الدرا�شية الأنها توؤ�ش�ص الطلبة للمراحل الالحقة.
االأمر  العليا  والرتبوية  التعليمية  االإدارة  تغيري  �شرعة   -
الذي يوؤدي اإىل عدم تنفيذ اخلطط والربامج التي يتم 
الرتبية  لوزراء  امل�شتمر  التغيري  اأدى  فقد  تطويرها. 
والتعليم اإىل �شعف تطبيق اخلطط والربامج، واإىل عدم 
انتهاج الوزارة ا�شرتاتيجية تربوية واحدة و�شاملة تكر�ص 
العمل املوؤ�ش�شي للنهو�ص بالعملية الرتبوية والتعليمية، 
املن�شب  يف  ي�شتمرون  ال  والتعليم  الرتبية  وزراء  فاأغلب 

الأكرث من �شنة واحدة.
وجود 42 مديرية تعليم مما اأدى اإىل تعدد اآليات �شناعة   -

القرار و�شعوبة تطبيقها. 

سادسًا: سياسات التعليم:
تدين  اإىل  التعليم  على  احلكومي  االإنفاق  تراجع  اأدى   -
جودة التعليم يف االأردن وبداأ هذا الرتاجع منذ عام 2006 
حيث بداأت ن�شبة االإنفاق احلكومي على التعليم تقل عن 
10% وتراوحت الن�شبة بني االأعوام 2008 -2010 ما قيمته 
9% من الناجت املحلي االجمايل، مع العلم اأن الن�شبة كانت 
بحدود 13% عام 2000 اإىل عام 2005 ما ي�شري اإىل تراجع 

ن�شبي يف االإنفاق على حق التعليم)17(. 
االأردن،  يف  التعليم  لتطوير  ال�شمولية  النظرة  غياب   -
فجميع عمليات التطوير ال�شابقة كانت تاأخذ بعداً واحداً 

اأو اأكرث لكن دون نظرة �شمولية تكاملية.

مشكلة الورقة:
يت�شح مما ذكر اأعاله حجم امل�شكلة التي يعاين منها التعليم االأ�شا�شي يف االأردن ب�شكل عام ويف املدار�ص احلكومية ب�شكل خا�ص، فمن 
ناحية هناك تراجع يف ترتيب التعليم باململكة على امل�شتوى الدويل، ومن ناحية اأخرى هناك طلبة اأميون يتم ترفيعهم تلقائياً دون 
اأن يكت�شبوا املهارات التعليمية الالزمة. وهذا ينعك�ص بدوره على الطلبة يف ال�شفوف الالحقة ورمبا ت�شتمر معهم هذه احلالة حتى 

تخرجهم من اجلامعات اأو املعاهد. 
تاأتي هذه النتائج على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم بهدف حت�شني م�شتوى التعليم، من حيث زيادة 
اإلغاء املدار�ص امل�شتاأجرة واملدار�ص ذات نظام الفرتتني، حيث  اأعداد املدار�ص وزيادة ن�شبة االلتحاق بالتعليم االأ�شا�شي والعمل على 
قامت الوزارة منذ العام 1987 بتنفيذ العديد من ال�شيا�شات واالجراءات التي هدفت اإىل رفع جودة التعليم، ومن هذه االإجراءات 
و�شع خطة للتطوير الرتبوي لالأعوام )1988-1995( والتي ركزت على زيادة ن�شبة امللتحقني باملدار�ص وزيادة عدد املواد الدرا�شية، 
وو�شع خطة التطوير الرتبوي )1996-1999( والتي هدفت اإىل اإحداث تطوير نوعي يف النظام الرتبوي بكافة جماالته. كما نفذت 
خطة لتطوير املناهج املدر�شية منذ العام 2003 وحتى العام 2008 �شعت من خاللها اإىل بناء مناهج تقوم على "اقت�شاد املعرفة" عرب 
توظيف التكنولوجيا يف التعليم لتهيئة جيل متقدم يواكب التطورات التقنية. كما اأ�شدرت اال�شرتاتيجية الوطنية للتعليم يف العام 
2006 بهدف تنفيذ خطط العمل التطويرية ال�شنوية وحتديد اال�شرتاتيجيات والو�شائل لتحقيق روؤية ور�شالة الوزارة مبا يتنا�شب 
مع االأهداف وال�شيا�شات التي ن�ص عليها قانون الرتبية والتعليم رقم )3( لعام 1994. وفيما يخ�ص بناء قدرات العاملني يف القطاع 

التعليمي فاإن الوزارة تنفذ العديد من الربامج التدريبية ويخ�شع لها معظم العاملني واالإداريني يف موا�شيع خمتلفة.
كما تعمل الوزارة على توفري مدار�ص اأ�شا�شية للطلبة ال تبعد اأكرث من 4 كيلومرتات عن بيوتهم وتوفري البدائل للطلبة خارج هذه 
امل�شافات. وكذلك العمل على االنتهاء من مدار�ص نظام الفرتتني التي ت�شكل ما ن�شبته 7.6% من املدار�ص يف اململكة، وكذلك املدار�ص 
امل�شتاأجرة والتي تقدر ن�شبتها 24.9% من املدار�ص يف اململكة )11(.  باالإ�شافة اإىل تخفي�ص عدد املدار�ص ال�شغرية من خالل برنامج 

تر�شيد اأ�ش�ص اختيار مواقع املدار�ص ودمج املتجاور منها.

تفكري  جتعل  التي  واملنطق  الفل�شفة  مادة  تدري�ص  عدم   -
كل  يف  تدر�ص  املادة  هذه  اأن  رغم  منطقية،  اأكرث  الطلبة 

دول العامل. 
اال�شتدالل  مبهارات  الدرا�شية  املناهج  اهتمام  �شعف   -
واال�شتنتاج والتو�شل اإىل النتائج، واعتمادها على اأ�شلوب 
احلفظ واال�شتذكار، كما اأن هناك غياب للمنهج العلمي 
لدى  اال�شتنباط  مواهب  وتنمية  التفكري  يف  النقدي 

الطالب.
قلة الن�شاطات الالمنهجية اأو االأن�شطة الال�شفية التي   -
واالأماكن  التاريخية  االأماكن  اإىل  الرحالت  على  تعتمد 
ال�شياحية واملوؤ�ش�شات الهامة التي ت�شكل عوامل م�شاعدة 

على اكتمال العملية التعليمية.
�شعف االهتمام مبادة الرتبية املهنية وعدم وجود هيئات   -
تدري�شية متخ�ش�شة بهذه املادة يف العديد من املدار�ص، 

هذا باالإ�شافة اإىل قلة املختربات اخلا�شة بهذه املادة.
اإغفال  مع  املا�شي  على  املناهج  من  العديد  يف  الرتكيز   -
فالع�شر  الطلبة،  يعي�شها  التي  الوقائع  من  الكثري 

احلا�شر يختلف كلياً عن ما يتم تدري�شه يف مدار�شنا.

ثالثًا: المدارس والبيئة المدرسية: 
للعملية  املدر�شية  املباين  من  كبري  عدد  موائمة  عدم   -
نظام  تتبع  التي  تلك  وخا�شة  والرتبوية  التعليمية 
وت�شكل  مدر�شة،    270 بـ  عددها  يقدر  والتي  الفرتتني 
مما  اململكة)12(،  يف  املدار�ص  جممل  من   %7.6 ن�شبته  ما 
اأدائهم كونهم يداومون  الطلبة وعلى  نف�شية  يوؤثر على 
للطلبة،  املعتادة  الدوام  اأوقات  عن  تختلف  اأوقات  يف 
االأ�شا�شية  املراحل  لطلبة  املدار�ص  هذه  تكون  ما  وغالباً 
االأوىل. وكذلك املدار�ص امل�شتاأجرة والتي يقدر عددها بـ 
يف  املدار�ص  جممل  من   %24.9 بن�شبة    ،)13( مدر�شة   883
اململكة، وهذه املدار�ص تفتقر اإىل العديد من التجهيزات 
املدر�شية مثل ال�شاحات واملالعب. هذا باالإ�شافة اإىل ِقدم 
العديد من االأبنية املدر�شية واجلو العام للغرف ال�شفية  
والتهوية  االإ�شاءة  من  اجلودة  معايري  لكل  تفتقد  التي 
والتدفئة، اإىل جانب قلة التجهيزات املدر�شية ال�شرورية 
الريا�شية  واالأدوات  واملكتبات  العلمية  املختربات  مثل 

التي تنا�شب اأذواق وميول ومهارات جميع الطلبة.
الطلبة  عدد  ي�شل  حيث  ال�شفية  الغرف  يف  االكتظاظ   -
املدار�ص  من  العديد  يف  الواحدة  ال�شفية  الغرفة  يف 
اأو طالبة، مع  40 طالباً  الـ  على  يزيد  ما  اإىل  احلكومية 
اأن االح�شاءات تقول باأن متو�شط عدد الطلبة يف ال�شف 
ي�شل اإىل 26.4 طالباً )14(، االأمر الذي ي�شع عقبات اأمام 
بال�شكل  التعليمية  العملية  اأداء  يف  واملعلمات  املعلمني 
خالل  ال�شوريني  الطلبة  تدفق  اأدى  وقد  ال�شحيح. 
املدار�ص  يف  غالبيتهم  ودمج  املا�شية  الثالثة  االأعوام 

احلكومية اإىل تفاقم امل�شكلة.

البدائل والخيارات:
بهدف  تنفيذها  نقرتح  التي  ال�شيا�شات  بع�ص  يلي  فيما 
حت�شني جودة التعليم يف مرحلة التعليم االأ�شا�شي يف املدار�ص 

احلكومية:

أوالً: املعلم وأسلوب التدريس: 
على  م�شتمر  ب�شكل  املعلمني  قدرات  تطوير  �شرورة   -
واإخ�شاعهم  التدري�ص  يف  احلديثة  العلمية  الو�شائل 

لدورات �شنوية بهدف تطوير مهاراتهم.
من  املر�شحني  مع  التعيني  قبل  مقابالت  اإجراء   -
معلمني/ معلمات با�شتخدام معايري حمددة الختيارهم، 
ب�شكل  التدريب  اأ�شاليب  يف  تاأهيل  لربامج  وتقدميهم 

م�شتمر.
من  واملعلمات  للمعلمني  التوظيف  ظروف  حت�شني   -
عن  متييزهم  باجتاه  االأخرى  واملنافع  الرواتب  حيث 
دورهم  وذلك حل�شا�شية  االآخرين  املوظفني  غريهم من 
جذباً  اأكرث  املعلمة  املعلم/  وظيفة  وجلعل  املجتمع،  يف 

للكفاءات.
النائية  املناطق  يف  يعملون  الذين  باملعلمني  االهتمام   -
الرئي�شية وتهيئة  العا�شمة واملدن  البعيدة عن  واملناطق 
ظروف عمل وحياة مالئمة وجاذبة لهم من حيث اإن�شاء 

م�شاكن لهم قريبة من املدار�ص.
و�شع اإطار مهني يحدد الو�شف الدقيق ملوؤهالت الذين   -
عند  مراعاتها  الواجب  واملعايري  التعليم،  يف  �شيعملون 

تعيينهم.
امل�شاركة  تعتمد  بحيث  التعليم  واأ�شاليب  اأدوات  تطوير   -
احلفظ  مهارتي  على  االعتماد  من  بداًل  واملناق�شة 
الفهم  على  املعتمد  التفكري  وت�شجيع  واال�شتذكار فقط، 

والتحليل.
االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف تنفيذ الدرو�ص،   -
وخا�شة  النظري،  اجلانب  على  التعليم  اقت�شار  وعدم 
�شرورة  مع  العلمية.  والتجارب  باملختربات  يتعلق  ما 
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التدري�ص واأن ال يقت�شر 

ا�شتخدام احلا�شوب على مادة احلا�شوب فقط.
مراحل  كل  يف  الطلبة  بني  الفردية  الفروق  مراعاة   -
من  التدري�شية  الهيئات  ومتكني  التعليمية،  العملية 

التعامل مع هذه الفروق باعتبارها ميزات للطبلة.

ثانيًا: املناهج الدراسية: 
و�شع  يتم  واأن  واإعدادها،  املناهج  تاأليف  اآلية  تطوير   -
املناهج الدرا�شية من قبل متخ�ش�شني يف املادة الدرا�شية، 
واملناهج،  التدري�ص  اأ�شاليب  يف  وا�شعة  خربات  ميتلكون 

ومعلمون ذوو خربة عالية يف التدري�ص.
مواد  بجميع  النظر  الإعادة  متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل   -
مع  االأ�شا�شية،  ال�شفوف  وجلميع  الدرا�شية  املناهج 



اإلغاء املواد املكررة اأو املت�شابهة، وحذف كل ما ال لزوم له 
واال�شتعا�شة عنه مبواد تفيد الطالب يف الواقع العملي 
بالتكنولوجيا  واالهتمام  الالحقة  الدرا�شية  واملراحل 

واالت�شاالت والتطورات يف هذا املجال.
ب�شكل  اإما  الدرا�شية  املناهج  يف  واملنطق  الفل�شفة  اإدماج   -
ذات  املو�شوعات  باقي  مع  يتقاطع  ب�شكل  اأو  م�شتقل 

العالقة.
يكون  واأن  اأكرب  ب�شكل  املهنية  الرتبية  مبادة  االهتمام   -
تكون  واأن  املادة  لهذه  متخ�ش�شني  مدر�شني  هناك 
يتعلم  حتى  املادة  لهذه  متكاملة  خمتربات  هناك 
الطالب التخ�ش�شات التي يرغبون بها، واالهتمام اأكرث 
بالن�شاطات الالمنهجية الأنها اأكرث تقباًل لدى الطالب 

من الكتاب املدر�شي.
احلا�شر  الع�شر  على  الرتكيز  املناهج  وا�شعي  على   -

وامل�شتقبل والتقليل من املواد التي تتحدث عن املا�شي.
من  اأكرث  وتخ�شي�ص  االجنليزية  باللغة  اأكرث  االهتمام   -
يتقن  حتى  والفنون  االأدب  كتب  مثل  املادة  لهذه  كتاب 

الطالب هذه اللغة اتقاناً تاماً يف املرحلة االأ�شا�شية.
م�شوقاً  يكون  بحيث  املدر�شي  الكتاب  تطوير  اإعادة   -
والر�شوم  وال�شور  اخلرائط  على  ويحتوي  للدرا�شة 

التو�شيحية اخلا�شة بكل مادة.

ثالثًا: املدارس والبيئة املدرسية: 
و�شع �شقف زمني الإلغاء نظام الفرتتني املعمول به حالياً   -
النظام  اململكة لالنتهاء من هذا  العديد من مدار�ص  يف 
من  االنتهاء  يف  االإ�شراع  وكذلك  ممكن،  وقت  اأ�شرع  يف 
بعمارات  املوجودة  املدار�ص  وخا�شة  امل�شتاأجرة  املدار�ص 

�شكنية كونها تفتقر اإىل ال�شاحات واملالعب.
القيام ببناء غرف �شفية جديدة يف املدار�ص التي يوجد   -
عدد  يتعدى  ال  بحيث  ال�شفية  الغرف  يف  اكتظاظ  بها 

الطالب يف الغرفة ال�شفية الـ 25 طالباً.
باملختربات  اخلا�شة  املدر�شية  التجهيزات  جودة  حت�شني   -
اأذواق وميول  تنا�شب  الريا�شية حتى  واملكتبات واالأدوات 
باملختربات  املدار�ص  كافة  وتزويد  الطلبة،  ومهارات 
العلمية وخمتربات احلا�شوب والعمل على جتديد اأجهزة 

احلا�شوب املوجودة يف املدار�ص.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية الرتبوية
ب�شكل  حلول  واإيجاد  التعليمية،  بالعملية  االأهل  اإدماج   -
م�شرتك للم�شكالت التي تواجه الطلبة من خالل تفعيل 

جمل�ص االآباء واالأمهات.
املدار�ص  اأو  االأطفال  ريا�ص  مبرحلة  االأطفال  اإدماج   -
القراءة  مبادئ  معرفة  على  ت�شاعدهم  التي  التمهيدية 
بالعمليات  والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة 
احل�شابية الب�شيطة، واالن�شباط ال�شفي وحل الواجبات.
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اإعداد: مركز الفينيق للدرا�شات االقت�شادية واملعلوماتية

قطاع  اإمكانات  يف  ممكنة  درجة  اأق�شى  اإىل  اال�شتثمار   -
االفادة  �شبل  ودرا�شة  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الكتاب  بداًل من   )I-pad( االآيباد ا�شتخدام  منه، مثل 
اأنه ميكن تخزين جميع املواد الدرا�شية  الدرا�شي، حيث 
اإجراء  وميكن  �شنوات  لعدة  ي�شتخدم  اأن  وميكن  به 
الدرا�شي  املنهاج  تعديل  وميكن  بوا�شطته،  االختبارات 
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تقديم:
اأعدت هذه الورقة للتعرف على واقع التعليم االأ�شا�شي يف االأردن و�شبل تطويره اإذ اأن تطوير التعليم 
ب�شكل عام، واالأ�شا�شي منه يعترب من اأهم التحديات التي تواجه االأردن حالياً، فقد قام االأردن بتوفري 
التعليم املجاين للجميع، وقام ببناء املدار�ص وتوفري الكتب املدر�شية كما قام بتدريب وتاأهيل املعلمني 
ليكونوا موؤهلني للعملية التعليمية، ومع ذلك، فاإن جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن مازالت مو�شع 
ت�شاوؤل، حيث يعاين طلبة املراحل االأ�شا�شية من العديد من امل�شكالت التعليمية، لعل اأهمها ما �شرح 
اأن 22% من طلبة املراحل االأ�شا�شية الثالث االأوىل  اأ�شابيع من  به وزير الرتبية والتعليم قبل عدة 
يعانون من �شعف يف مهارات القراءة واحل�شاب. ي�شاف اإىل ذلك �شعف اأداء الطالب يف مادتي العلوم 
الـ )TIMSS( وعلى مدى  والريا�شيات يف ال�شفوف الرابع والثامن االأ�شا�شي ح�شب نتائج اختبارات 

الع�شرين �شنة املا�شية.
تهدف هذه الورقة اإىل تقدمي حتليل الأهم االأ�شباب التي اأدت اإىل تراجع جودة التعليم االأ�شا�شي يف 
االأردن بناًء على ما مت االطالع عليه من تقارير ودرا�شات حملية ودولية، وبناًء على املقابالت املعمقة 
التي مت اجراوؤها مع عدد من اخلرباء الرتبويني وكذلك جل�شات النقا�ص املركزة التي مت عقدها مع 
خمت�شني يف هذا املجال، وتهدف كذلك اإىل تقدمي جمموعة من ال�شيا�شات واخليارات البديلة التي 
تهدف اإىل تطوير التعليم يف املرحلة االأ�شا�شية يف القطاع العام الأن ذلك يعود بالنفع على الدولة من 
خالل تن�شئة جيل واٍع وقادر على العطاء واملناف�شة وجماراة الع�شر احلايل من خالل اال�شتثمار يف ما 

هو اأهم ما لدى االأردن وهو االإن�شان.
املعمقة معهم  املقابالت  اإجراء  الذين مت  الرتبويني  اإىل اخلرباء  ال�شكر  نتقدم بجزيل  اأن  وي�شعدنا 
واإىل االأ�شاتذة االأفا�شل ومدراء املدار�ص واملخت�شني الذين �شاركوا يف جل�شات النقا�ص املركز والذين 

منحونا جزءاً هاماً من اأوقاتهم.

خامسًا: اإلدارة املدرسية والرتبوية: 
واملدراء  املدار�ص  مدراء  الختيار  حمددة  اأ�ش�ص  و�شع   -
الرتبوية  والقدرات  املهارات  على  تعتمد  الرتبويني 
التدريبية  الور�ص  خالل  من  وتاأهيلهم  تدريبهم  وزيادة 
والدورات املتخ�ش�شة وعمل تقييم دوري لقدرات املدراء.

كافة  يف  بالتعليم  للنهو�ص  �شاملة  تربوية  خطة  و�شع   -
الكمي  البعدين  تراعي  امل�شتويات  كافة  وعلى  مراحله 
والتغيريات  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  والنوعي 

احلا�شلة يف العامل.
معه  ي�شهل  ب�شكل  الرتبويني  امل�شرفني  اأعداد  زيادة   -
متابعة العملية التعليمية ب�شكل اأف�شل وو�شع التو�شيات 

اخلا�شة بكل مدر�شة للنهو�ص بالتعليم فيها.
مديرية  وجعلها  الرتبية  مديريات  اأعداد  تقلي�ص   -
�شهولة  هناك  يكون  حتى  حمافظة  كل  يف  واحدة  تربية 
التعامل مع عدد قليل من املديريات وحتى ال تتعدد  يف 

القرارات الرتبوية يف املحافظة الواحدة.
الرتبية  وزارة  يف  العليا  الرتبوية  االإدارة  ثبات  �شرورة   -
والتعليم حتى تتمكن من تنفيذ اخلطط الدرا�شية التي 
الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  ح�شن  من  والتاأكد  تو�شع 

والتقليل من تغريها بتغري الوزراء.

سادسًا: سياسات التعليم:
اململكة،  التعليم يف  لواقع  درا�شة ميدانية جديدة  اإجراء   -
التعليم منذ  لواقع  �شاملة  درا�شة ميدانية  الأنه مل جتر 

العام 1987.
زيادة االإنفاق احلكومي على التعليم لت�شل اإىل 15% من   -
املدار�ص  اأعداد  زيادة  ل�شمان  االجمايل  املحلي  الناجت 
املختربات  و�شع  وحت�شني  جديدة  �شفية  غرف  وفتح 
ومدار�ص  امل�شتاأجرة  املدار�ص  من  والتخل�ص  العلمية 

الفرتتني.
كفايات  من  الطالب  يتقنه  اأن  ينبغي  ما  على  الرتكيز   -
معرفية ومهارية واإن�شانية ومهنية يف كل مرحلة درا�شية 
املنهاج  اأن  اعتبار  وعدم  الدرا�شي.  باملنهاج  التقيد  دون 
اخلربات  جمموعة  واإمنا  املدر�شي  الكتاب  هو  الدرا�شي 

التي مير بها املتعلم يف حياته وذات �شلة باملادة.
مهنية  جمعية  باإن�شاء  الواحد  املبحث  ملعلمي  ال�شماح   -
املنهاج  ملراجعة  املبحث  اأو  املادة  بتدري�ص  لالرتقاء 
اجلهات  اإىل  ورفعها  عليه  املالحظات  وو�شع  الدرا�شي 
التجارب  وتبادل  التدري�ص  اأ�شاليب  لتطوير  املعنية 
احلديثة   والتجارب  االخفاق  وعوامل  النجاح  وق�ش�ص 
والقيام بزيارات متبادلة بني املدار�ص، والعمل على تنظيم  
موؤمتر �شنوي تخ�ش�شي حول مبحث اأو مبحثني يتم فيه 

تبادل اأوراق العمل والتجارب واخلربات التدري�شية.
عدم اخ�شاع طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل لالختبارات   -
املدر�شية التقليدية، لعدم خلق حالة رهبة من االمتحان 

لديهم، وتطوير اأ�شاليب تقييم بديلة.

الكتاب  عك�ص  على  الدرا�شي  العام  من  وقت  اأي  يف  عليه 
املدر�شي. كما ان ا�شتخدام هذا اجلهاز يقلل من املخاطر 
ال�شحية التي ميكن ان يتعر�ص لها الطلبة نتيجة ثقل 
التي يحملونها على ظهورهم يف حقائبهم  الكتب  اأوزان 

املدر�شية.

8-  تقرير املعرفة للعامل العربي 2010/ 2011، اإعداد االجيال 
النا�شئة ملجتمع املعرفة، درا�شة حالة االأردن.
9-  وكالة االأنباء االأردنية/ برتا، 2013/12/23.
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اإلغاء املواد املكررة اأو املت�شابهة، وحذف كل ما ال لزوم له 
واال�شتعا�شة عنه مبواد تفيد الطالب يف الواقع العملي 
بالتكنولوجيا  واالهتمام  الالحقة  الدرا�شية  واملراحل 

واالت�شاالت والتطورات يف هذا املجال.
ب�شكل  اإما  الدرا�شية  املناهج  يف  واملنطق  الفل�شفة  اإدماج   -
ذات  املو�شوعات  باقي  مع  يتقاطع  ب�شكل  اأو  م�شتقل 

العالقة.
يكون  واأن  اأكرب  ب�شكل  املهنية  الرتبية  مبادة  االهتمام   -
تكون  واأن  املادة  لهذه  متخ�ش�شني  مدر�شني  هناك 
يتعلم  حتى  املادة  لهذه  متكاملة  خمتربات  هناك 
الطالب التخ�ش�شات التي يرغبون بها، واالهتمام اأكرث 
بالن�شاطات الالمنهجية الأنها اأكرث تقباًل لدى الطالب 

من الكتاب املدر�شي.
احلا�شر  الع�شر  على  الرتكيز  املناهج  وا�شعي  على   -

وامل�شتقبل والتقليل من املواد التي تتحدث عن املا�شي.
من  اأكرث  وتخ�شي�ص  االجنليزية  باللغة  اأكرث  االهتمام   -
يتقن  حتى  والفنون  االأدب  كتب  مثل  املادة  لهذه  كتاب 

الطالب هذه اللغة اتقاناً تاماً يف املرحلة االأ�شا�شية.
م�شوقاً  يكون  بحيث  املدر�شي  الكتاب  تطوير  اإعادة   -
والر�شوم  وال�شور  اخلرائط  على  ويحتوي  للدرا�شة 

التو�شيحية اخلا�شة بكل مادة.

ثالثًا: املدارس والبيئة املدرسية: 
و�شع �شقف زمني الإلغاء نظام الفرتتني املعمول به حالياً   -
النظام  اململكة لالنتهاء من هذا  العديد من مدار�ص  يف 
من  االنتهاء  يف  االإ�شراع  وكذلك  ممكن،  وقت  اأ�شرع  يف 
بعمارات  املوجودة  املدار�ص  وخا�شة  امل�شتاأجرة  املدار�ص 

�شكنية كونها تفتقر اإىل ال�شاحات واملالعب.
القيام ببناء غرف �شفية جديدة يف املدار�ص التي يوجد   -
عدد  يتعدى  ال  بحيث  ال�شفية  الغرف  يف  اكتظاظ  بها 

الطالب يف الغرفة ال�شفية الـ 25 طالباً.
باملختربات  اخلا�شة  املدر�شية  التجهيزات  جودة  حت�شني   -
اأذواق وميول  تنا�شب  الريا�شية حتى  واملكتبات واالأدوات 
باملختربات  املدار�ص  كافة  وتزويد  الطلبة،  ومهارات 
العلمية وخمتربات احلا�شوب والعمل على جتديد اأجهزة 

احلا�شوب املوجودة يف املدار�ص.

رابعًا: البيئة احمليطة بالعملية الرتبوية
ب�شكل  حلول  واإيجاد  التعليمية،  بالعملية  االأهل  اإدماج   -
م�شرتك للم�شكالت التي تواجه الطلبة من خالل تفعيل 

جمل�ص االآباء واالأمهات.
املدار�ص  اأو  االأطفال  ريا�ص  مبرحلة  االأطفال  اإدماج   -
القراءة  مبادئ  معرفة  على  ت�شاعدهم  التي  التمهيدية 
بالعمليات  والقيام  احلروف  على  والتعرف  والكتابة 
احل�شابية الب�شيطة، واالن�شباط ال�شفي وحل الواجبات.
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قطاع  اإمكانات  يف  ممكنة  درجة  اأق�شى  اإىل  اال�شتثمار   -
االفادة  �شبل  ودرا�شة  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الكتاب  بداًل من   )I-pad( االآيباد ا�شتخدام  منه، مثل 
اأنه ميكن تخزين جميع املواد الدرا�شية  الدرا�شي، حيث 
اإجراء  وميكن  �شنوات  لعدة  ي�شتخدم  اأن  وميكن  به 
الدرا�شي  املنهاج  تعديل  وميكن  بوا�شطته،  االختبارات 
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JOR.

تقديم:
اأعدت هذه الورقة للتعرف على واقع التعليم االأ�شا�شي يف االأردن و�شبل تطويره اإذ اأن تطوير التعليم 
ب�شكل عام، واالأ�شا�شي منه يعترب من اأهم التحديات التي تواجه االأردن حالياً، فقد قام االأردن بتوفري 
التعليم املجاين للجميع، وقام ببناء املدار�ص وتوفري الكتب املدر�شية كما قام بتدريب وتاأهيل املعلمني 
ليكونوا موؤهلني للعملية التعليمية، ومع ذلك، فاإن جودة التعليم االأ�شا�شي يف االأردن مازالت مو�شع 
ت�شاوؤل، حيث يعاين طلبة املراحل االأ�شا�شية من العديد من امل�شكالت التعليمية، لعل اأهمها ما �شرح 
اأن 22% من طلبة املراحل االأ�شا�شية الثالث االأوىل  اأ�شابيع من  به وزير الرتبية والتعليم قبل عدة 
يعانون من �شعف يف مهارات القراءة واحل�شاب. ي�شاف اإىل ذلك �شعف اأداء الطالب يف مادتي العلوم 
الـ )TIMSS( وعلى مدى  والريا�شيات يف ال�شفوف الرابع والثامن االأ�شا�شي ح�شب نتائج اختبارات 

الع�شرين �شنة املا�شية.
تهدف هذه الورقة اإىل تقدمي حتليل الأهم االأ�شباب التي اأدت اإىل تراجع جودة التعليم االأ�شا�شي يف 
االأردن بناًء على ما مت االطالع عليه من تقارير ودرا�شات حملية ودولية، وبناًء على املقابالت املعمقة 
التي مت اجراوؤها مع عدد من اخلرباء الرتبويني وكذلك جل�شات النقا�ص املركزة التي مت عقدها مع 
خمت�شني يف هذا املجال، وتهدف كذلك اإىل تقدمي جمموعة من ال�شيا�شات واخليارات البديلة التي 
تهدف اإىل تطوير التعليم يف املرحلة االأ�شا�شية يف القطاع العام الأن ذلك يعود بالنفع على الدولة من 
خالل تن�شئة جيل واٍع وقادر على العطاء واملناف�شة وجماراة الع�شر احلايل من خالل اال�شتثمار يف ما 

هو اأهم ما لدى االأردن وهو االإن�شان.
املعمقة معهم  املقابالت  اإجراء  الذين مت  الرتبويني  اإىل اخلرباء  ال�شكر  نتقدم بجزيل  اأن  وي�شعدنا 
واإىل االأ�شاتذة االأفا�شل ومدراء املدار�ص واملخت�شني الذين �شاركوا يف جل�شات النقا�ص املركز والذين 

منحونا جزءاً هاماً من اأوقاتهم.

خامسًا: اإلدارة املدرسية والرتبوية: 
واملدراء  املدار�ص  مدراء  الختيار  حمددة  اأ�ش�ص  و�شع   -
الرتبوية  والقدرات  املهارات  على  تعتمد  الرتبويني 
التدريبية  الور�ص  خالل  من  وتاأهيلهم  تدريبهم  وزيادة 
والدورات املتخ�ش�شة وعمل تقييم دوري لقدرات املدراء.

كافة  يف  بالتعليم  للنهو�ص  �شاملة  تربوية  خطة  و�شع   -
الكمي  البعدين  تراعي  امل�شتويات  كافة  وعلى  مراحله 
والتغيريات  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  والنوعي 

احلا�شلة يف العامل.
معه  ي�شهل  ب�شكل  الرتبويني  امل�شرفني  اأعداد  زيادة   -
متابعة العملية التعليمية ب�شكل اأف�شل وو�شع التو�شيات 

اخلا�شة بكل مدر�شة للنهو�ص بالتعليم فيها.
مديرية  وجعلها  الرتبية  مديريات  اأعداد  تقلي�ص   -
�شهولة  هناك  يكون  حتى  حمافظة  كل  يف  واحدة  تربية 
التعامل مع عدد قليل من املديريات وحتى ال تتعدد  يف 

القرارات الرتبوية يف املحافظة الواحدة.
الرتبية  وزارة  يف  العليا  الرتبوية  االإدارة  ثبات  �شرورة   -
والتعليم حتى تتمكن من تنفيذ اخلطط الدرا�شية التي 
الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  ح�شن  من  والتاأكد  تو�شع 

والتقليل من تغريها بتغري الوزراء.

سادسًا: سياسات التعليم:
اململكة،  التعليم يف  لواقع  درا�شة ميدانية جديدة  اإجراء   -
التعليم منذ  لواقع  �شاملة  درا�شة ميدانية  الأنه مل جتر 

العام 1987.
زيادة االإنفاق احلكومي على التعليم لت�شل اإىل 15% من   -
املدار�ص  اأعداد  زيادة  ل�شمان  االجمايل  املحلي  الناجت 
املختربات  و�شع  وحت�شني  جديدة  �شفية  غرف  وفتح 
ومدار�ص  امل�شتاأجرة  املدار�ص  من  والتخل�ص  العلمية 

الفرتتني.
كفايات  من  الطالب  يتقنه  اأن  ينبغي  ما  على  الرتكيز   -
معرفية ومهارية واإن�شانية ومهنية يف كل مرحلة درا�شية 
املنهاج  اأن  اعتبار  وعدم  الدرا�شي.  باملنهاج  التقيد  دون 
اخلربات  جمموعة  واإمنا  املدر�شي  الكتاب  هو  الدرا�شي 

التي مير بها املتعلم يف حياته وذات �شلة باملادة.
مهنية  جمعية  باإن�شاء  الواحد  املبحث  ملعلمي  ال�شماح   -
املنهاج  ملراجعة  املبحث  اأو  املادة  بتدري�ص  لالرتقاء 
اجلهات  اإىل  ورفعها  عليه  املالحظات  وو�شع  الدرا�شي 
التجارب  وتبادل  التدري�ص  اأ�شاليب  لتطوير  املعنية 
احلديثة   والتجارب  االخفاق  وعوامل  النجاح  وق�ش�ص 
والقيام بزيارات متبادلة بني املدار�ص، والعمل على تنظيم  
موؤمتر �شنوي تخ�ش�شي حول مبحث اأو مبحثني يتم فيه 

تبادل اأوراق العمل والتجارب واخلربات التدري�شية.
عدم اخ�شاع طلبة ال�شفوف الثالثة االأوىل لالختبارات   -
املدر�شية التقليدية، لعدم خلق حالة رهبة من االمتحان 

لديهم، وتطوير اأ�شاليب تقييم بديلة.

الكتاب  عك�ص  على  الدرا�شي  العام  من  وقت  اأي  يف  عليه 
املدر�شي. كما ان ا�شتخدام هذا اجلهاز يقلل من املخاطر 
ال�شحية التي ميكن ان يتعر�ص لها الطلبة نتيجة ثقل 
التي يحملونها على ظهورهم يف حقائبهم  الكتب  اأوزان 

املدر�شية.

8-  تقرير املعرفة للعامل العربي 2010/ 2011، اإعداد االجيال 
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9-  وكالة االأنباء االأردنية/ برتا، 2013/12/23.

واملمار�شات  واحل�شاب،  القراءة  يف  الطالب  "اأداء  درا�شة   -10
الرتبوية، واالإدارة املدر�شية يف االأردن، 2012.

للعام  االح�شائي  التقرير  والتعليم  الرتبية  وزارة   -11
الدرا�شي 2013/2012.

ملحافظات  الرتبوي  الواقع  والتعليم،  الرتبية  وزارة   -12
ومديريات الرتبية والتعليم للعام 2013/2012.

13-  امل�شدر ال�شابق.
للعام  االح�شائي  التقرير  والتعليم  الرتبية  وزارة   -14

الدرا�شي 2013/2012.
15- امل�شدر ال�شابق.
16-  امل�شدر ال�شابق.

حقوق  على  احلكومي  االنفاق  واقع  عدنان،  هياجنة،   -17
التعليم وال�شحة والعمل يف موازنات احلكومات االأردنية، 
حلقوق  الوطني  املركز   ،2010-2000 تقييمية  درا�شة 

االن�شان، �ص47.

www.phenixcenter.net
info@phenixcenter.net

هاتف: 5164490 6 00962 ، 5164491 6 00962
فاك�ص: 5164492 6 00962


