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 ملخص تنفیذي 

) وبعثة الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في األردن  USAIDمكتب الشرق األوسط التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (كل من  قام  

التعلیم عن طریق برنامج  )  LCPالخاصة منخفضة التكلفة (  و المدارس  (NSSs)بإجراء ھذه الدراسة على المدارس غیر الحكومیة  

في جمیع أنحاء الشرق األوسط   إنجازھابحوث مماثلة تم    في إطار مواصلة)  MEERSوالبحث والتدریب والدعم في الشرق األوسط (

) في وصف  MOEإلى مساعدة وزارة التربیة والتعلیم األردنیة (ھذه الدراسة ھدف ت  2020.1و  2019) في MENAوشمال إفریقیا (

في جمیع أنحاء البالد ودراسة عالقتھا بالنظام  )  LCPو المدارس الخاصة منخفضة التكلفة ( (NSSs)المدارس غیر الحكومیة  أوضاع

 الوطنیة والدولیة. األھداف اإلنمائیة عام ودورھا في النھوض ب تعلیمي الال

حكومیة،   غیر  فاعلة  جھة  تدیرھا  أو  تمولھا  أو  تملكھا  مدارس  ھي  الحكومیة"  "غیر  المدارس  تشمل  والمدارس  الالجئین.  مدارس 

فرد أو كلكامل من قبل جھة فاعلة غیر حكومیة "الخاصة" ھي فئة فرعیة من المدارس غیر الحكومیة وتشمل فقط المدارس المملوكة با

مجموعة من األفراد أو منظمة ربحیة أو غیر ربحیة. قام فریق الدراسة بجمع وفحص مجموعات بیانات ثانویة متعددة بما في ذلك نظام  

المعلمین الواردة من طرف  ) واستطالع نقابة معلمي المدارس الخاصة باإلضافة إلى البیانات األولیة  EMISمعلومات إدارة التعلیم (

 الوسطى والجنوبیة.والشمالیة  المناطقموزعة عبر خاصة منخفضة التكلفة  أساسیةمدرسة  17من المستقاة وواإلداریین والمالكین 

المدارس لتالمیذ المسجلین في ل النسبة اإلجمالیة ظلتر الحكومیة خالل العقد الماضي، عدد التالمیذ الملتحقین بالمدارس غی   بینما ارتفع

تقریبًا    في األردن  غیر الحكومیة العالمي سنة    حل إلى أن    )فیما بعد٪  26إلى    انخفضت٪ (30حوالي    في حدودثابتة  .  2020الوباء 

المدارس غیر الحكومیة حسب المستوى    1الشكل  یوضح   التالمیذ المسجلین في  المتحدة إلو   الدراسينسبة  غاثة وتشغیل  وكالة األمم 

 .(UNRWA) یینفلسطین ال الالجئین

 

 2021-2010  یات الدراسیةحسب المستوفي األردن : نسبة التالمیذ المسجلین في المدارس الخاصة ومدارس األونروا 1الشكل 

 

 

 
  في الشرق األوسط وشمال أفریقیا الحكوميغیر التعلیم )  USAID )2021 الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة    1
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  ت معدال   ارتفعتنظام معلومات إدارة التعلیم في األردن،  لبیانات المفتوحة لفي الشكل أعاله. وفقًا ل  كوروناآثار جائحة    مالحظةیمكن  

. یوضح  كوروناوالخاصة بمعدل حوالي ثالثة بالمائة سنویًا على مدى السنوات القلیلة التي سبقت جائحة    الحكومیةااللتحاق بالمدارس  

 . 2020/2021و 2016/2017 ینالدراسی  ینوالثانویة بین العام  األساسیة بالمدارس التسجیل توجھاتأدناه  2الشكل 

 

 2022-2016: التسجیل بالمدارس الحكومیة والخاصة، 2الشكل 

 

 

وھو ما یمثل انخفاًضا ، من جھة،  2020/2021و    2019/2020بین عامي    والثانویة الخاصة  األساسیةالمدارس    تلمیذاً   73279  غادر

بنسبة تسعة بالمائة  نظام التعلیم الحكومي من جھة أخرى، نما  . ذكور -   50000ما یقرب من  -  منھم المائةفي   70؛ في المائة 17بنسبة 

الریفیة الخاصة أبوابھا بمعدل أعلى من المدارس   األساسیةتلمیذ جدید. أغلقت المدارس  100000رب اما یق مسجالً تلك السنوات  خالل

المسجلین. یبدو أن الفجوة بین    عدد  في المائة من  15األخیرة  التسجیل بینما فقدت    نسبة  ربعاألولى  فقدت  ؛  الخاصة  الحضریة  األساسیة

 . 2020المدارس الخاصة في عام    تلمیذ  50000ویرجع ذلك على األرجح إلى مغادرة    ،قد ضاقت أیًضا  الحكومیةالجنسین في المدارس  

  الواردةاألسئلة    تتعلق  .أوضاعھاوعن      تحدید المدارس الخاصة "منخفضة التكلفة" عن  دراسیة  أیًضا أربعة أسئلة    فریق البحث  تناول

المدارس الخاصة منخفضة  إلى    والتعلم والوصول  التعلیم  أوضاعواألرقام والمواقع و  حدیدالت ب ،  استنتاجات الفریق  باإلضافة إلى أدناه،  

 في األردن. التكلفة 

 

في مختلف المحافظات في األردن، وكیف یتم توزیعھا    مدارس الخاصة منخفضة التكلفةالعاریف  ت. بناًء على البیانات المتاحة، ما ھي  1

 ؟ أشكالھا المختلفةجمیع أنحاء البالد، وما ھي أنواعھا الفرعیة أو   عبر

شمسیة    منصة) وHIES(األسر المعیشیة  و إنفاق  المستقاة من الدراسة االستقصائیة لدخل  استنادًا إلى بیانات إنفاق األسرة   •

قام فریق  ،  الخاصة منخفضة التكلفة  األساسیة   رساالمد  تنا من، والتي أكدتھا عین التعلیمیة (دلیل المدارس و الروضات األھلیة)

  على أنھا مدارس مملوكة لجھة فاعلة غیر حكومیة وتتراوح رسومھا  الخاصة منخفضة التكلفة مدارس بتعریف الالدراسة 
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یبلغ متوسط  سنویًا  )دوالر أمریكي  1410  -  564(دینار أردني    1000  -  400بین    الدراسیة في    لألسرالدخل الشھري  . 

 دوالر أمریكي).  1235دینار أردني ( 875األردن حوالي 

رسوم الدراسیة للمدارس الخاصة في األردن وال في أي مكان في جمیع أنحاء  ال  عنبیانات موثوقة وحدیثة نسبیًا    توجدال   •

یحول دون التوصل إلى  و  بالمدارس الخاصة منخفضة التكلفة  البحث حول التعلیم  عائقا أمام  األمر   ھذایشكل  .  تقریبًا  المنطقة

 . الحكوميوفھم أعمق للعالقة بین قطاعي التعلیم الخاص 

حول التعلیم )  EMISنظام معلومات إدارة التعلیم (یتم جمع قدر كبیر من البیانات من قبل وزارة التربیة والتعلیم من خالل   •

الوصول إلیھا من تمكین    مشاركتھا أوم  تت ال    ، إال أنھ- األخرى    المصاریف المدرسیةباستثناء الرسوم الدراسیة و  - الخاص  

 .المعنیة  الوزاریة اإلداراتو قبل المدیریات

 

  المستحدث  المدارس الخاصة منخفضة التكلفةتعریف  ینطبق علیھاالتي  األساسیةحالیًا عن المدارس ي المعلومات المتوفرة . ما ھ2

 األول للدراسة؟ السؤال في 

أن نظام معلومات    من  على الرغمھذا  لو،  خاصة منخفضة التكلفةالخاصة في األردن ھي مدارس    األساسیةمعظم المدارس   •

المدارس الخاصة توفر الكثیر من    كلت العامة لئیااإلحصاإال أن  التعلیم في األردن ال یجمع معلومات عن الرسوم الدراسیة  

 عمان وإربد  تتركز المدارس الخاصة في الغالب في  كما ھو متوقع،أیًضا.  الخاصة منخفضة التكلفة    مدارسالالمعلومات حول  

 .حولھماو في جرش والكركللمدارس  تظھر التجمعات الصغیرة و حولھماو

، ال سیما في القرى والمناطق  حكومیةمدارس    توجد فیھا  التي المواقع  التخدم  ما یشیر إلى أن المدارس الخاصة  یس ھناك  ل •

یعزى ھذا األمر بدرجة  وبعض المدارس الخاصة في المناطق الحضریة الداخلیة،    ینطبق ھذا الوصف علىقد    إال أنھالریفیة؛  

 . موجودةال الحكومیةإلى االكتظاظ في المدارس  كبیرة

الرسوم الدراسیة    مصدرھا الرئیسي للدخل ھوربحیة    كأعمال تجاریةالخاصة منخفضة التكلفة    األساسیةمدارس  المعظم    تدار •

ً تلقى دعمی إال أن البعض منھا  التالمیذ.    التي یدفعھا ً حكومی   ا ، بینما یعتمد البعض مثالً وزارة التنمیة االجتماعیة    من طرف  ا

 الرسوم الدراسیة.  ةانخفاض تكلف علىللحفاظ المنظمات غیر الربحیة دعم اآلخر على 

 

 ة،بالمدارس الحكومی  مقارنتھاو في األردنالخاصة منخفضة التكلفة    األساسیةمدارس  الالتدریس والتعلم في    ظروف  مختلف. ما ھي  3

 ؟ بیانات ذات صلة   تتوفرحیثما 

  األساسیة المدارس  . بعض  أو مجموعة من األفراد  مملوكة من طرف فردالخاصة منخفضة التكلفة    األساسیةمدارس  المعظم   •

 المدارسھذه    تكونعادة ما  ، ومنظمات دینیة أو منظمات غیر حكومیة أخرى  مملوكة من طرف  الخاصة منخفضة التكلفة

 أكثر مرونة في مواجھة التحدیات االقتصادیة والوبائیة وغیرھا.

عوامل بارزة في تمییز المتعلقة بالجودة العالیة،    تلكباإلضافة إلى    ،المالئمواإلشراف    حول السالمة تصورات اآلباء  تعتبر   •

 المدارس الخاصة عن المدارس الحكومیة. 

عن  المسؤولین  إال أن المدرسین و  الوطنیةالدراسیة  مناھج  لل  الخاصة منخفضة التكلفةمدارس  المعظم    على الرغم من استخدام •

مختبرات العلوم  و مثل أجھزة الكمبیوتر    أن لدیھم المزید من موارد التعلم  ونیزعم  الخاصة منخفضة التكلفة  األساسیة مدارس  ال

 . الدورات الدراسیة الخارجة عن المنھجو

ً تدریب  الو  علیمالت مستویات   • تقریبا مماثلة  الخاص  القطاع  معلمو  أحرزھا  العام  التي  القطاع  یحمل  ، لمعلمي  درجة    حیث 

 .في كال القطاعین بالمائة من المعلمین 80حوالي  البكالوریوس
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  في المتوسط   الرجال  یحصل  ؛التعلیم الحكومي والخاص  نظامي كبیرة في األجور بین الرجال والنساء في كل من    فوارق ھناك   •

 التعلیم الخاص. في المائة في  47و  الحكوميفي المائة في النظام   52على أجور تفوق النساء بنسبة 

بھا   • تحافظ  التي  الطرق األساسیة  التكلفة  مدارسالإحدى  انخفاض    الخاصة منخفضة  الدراسیةالرسوم وعلى  ھي    التكالیف 

من معظم المعلمین  و یتقاضین أجوًرا أقل بكثیر من الرجال    اللواتيبشكل كامل تقریبا، و  من اإلناثمكونة  ھیئة تدریس    توظیف

 .ما في ذلك المزایا)(ب  الحكوميفي النظام 

 

الخاصة منخفضة    األساسیة مدارس  الاالعتبار عند اتخاذ قرار بإرسال أطفالھا إلى    بعین . ما ھي العوامل التي تأخذھا األسر األردنیة  4

في  التكلفة؟   المدارس  تلعبھ ھذه  الذي  وجد،  إن  الدور،  المنخفض    زیادة فرص وصولوما ھو  الدخل  ذات  المجتمعات  إلى  التعلیم 

 والمجتمعات المحرومة في األردن؟ 

وجودة المرافق    أھمھا جودة التدریس  أطفالھم إلى المدارس الخاصة ألسباب عدیدة  ارس، یرسل أولیاء األموروفقًا لموظفي المد •

المصدر  ورد عنوالسالمة واإلشراف.    التعلموارد  وم القدرة على    نفس  تعتبرأن  التكالیف  المعتمد ال  المقیاس   تحمل  معتاد 

 ألسر االختیار.افیھا  تملكالتي  المناطقالمدارس الخاصة في  مختلف بینللتمییز 

الشرائح  باستثناء    الحكومیةمعدالت االلتحاق بالمدارس الخاصة أو    الذي یحدد  الوحید  المؤشر ھو  ال یبدو أن دخل األسرة   •

دینار   300أعلى قلیالً بنحو    دخالً   األسر التي ترسل طفًال واحدًا على األقل إلى مدرسة خاصة  تملك  .األعلى دخالاألدنى و

موضوعیة مع   مؤشراتال یبدو أن ھناك أي    األخرى، ومقارنة بالعائالت  دوالر أمریكي) سنویًا في المتوسط    423أردني (

في    تلمیذ  التحاقاحتمالیة  على سبیل المثال،  ؛ فالصف/ الدراسي و المستوى  بعض االستثناءات الضعیفة جدًا: الجنس والموقع  

في الصف السادس في معان. تؤثر العدید   تلمیذةالتحاق  أكبر من احتمالیة    في عمان  مدرسة ابتدائیة خاصةب الصف السادس  

 من العوامل على معدالت االلتحاق بالمدارس الخاصة. 

الطبقة الفقیرة  والدنیا  الطبقة المتوسطة  سي العائالت من الطبقة المتوسطة وبشكل رئی   تخدم المدارس الخاصة منخفضة التكلفة •

،  الحكومیةجدا. باإلضافة إلى المدارس    الطبقة الفقیرةوالطبقة المتوسطة العلیا  من ھذه المدارس  عدد قلیل جدا  یخدم  .  العاملة

 . مصاریفال  لھا دعمتقدم  منظمات غیر ربحیة  تملكھا  تخدمھا مدارس خاصة  (الطبقة الفقیرة جدا)  یبدو أن المجموعة األخیرة  

من تالمیذ      بشكل ملحوظ  أقرب إلى مدارسھم من تالمیذ المدارس الخاصة. یستخدم عدد أكبر  الحكومیةیعیش تالمیذ المدارس   •

رب  اما یقالنقل ل  المدارس الخاصة٪). توفر  26(  كومیةبتالمیذ المدارس الح٪) وسائل النقل مقارنةً  87المدارس الخاصة (

المسافة    الحكومیةثالثة أرباع تالمیذ المدارس  منھم، بینما یقطع  من كل خمسة    اً واحد  تقل السیارات الخاصةو  تالمیذالثلثي  

 إلى المدرسة سیًرا على األقدام. من بیوتھم 

بأعداد   الحكومیةفي المدارس الخاصة لفترة أطول مع تقدمھم في السن بینما یتم إرسال الفتیات إلى المدارس    الذكوریبقى   •

 یتملمدارس الخاصة،  في االصفوف االبتدائیة العلیا    لتقلص حیز استیعابنظًرا    .االبتدائیةالصفوف    فيأكبر بكثیر مع تقدمھن  

یجبر العائالت على اختیار الطفل (األطفال)  مما    التالمیذ في القطاع الخاص مع تقدمھم في السنأقل وأقل من  أعداد  استیعاب  

 . اإلناثأكثر من  الذكورالذي یجب االحتفاظ بھ في المدارس الخاصة، وتظھر البیانات أن العائالت تختار 

 

 المالحظات الرئیسیة 

ھذا یعني أن معظم الطالب األردنیین  ؛ ع أنحاء المنطقة، منخفضة التكلفةفي جمی  على األرجحو● معظم المدارس الخاصة في األردن، 

 . الخاصة منخفضة التكلفةمدارس الالملتحقین بالمدارس الخاصة یذھبون إلى 
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وتصنیفھا بیانات التعلیم من عینة تمثیلیة من المدارس  الحصول على    في المدارس الخاصة منخفضة التكلفةدراسات التعلیم    تقتضي●  

(التعریفات المتعددة داخل نفس البلد  لمدارس الخاصة منخفضة التكلفة  لبشكل فعال  وطنیة    فرعیة  حسب المنطقة المحلیة لوضع تعریفات

. ال یتم جمع معلومات عن الرسوم الدراسیة  النخبویة خاصة المدارس الفھم االختالفات اإلقلیمیة) ودراستھا بشكل مستقل عن ھي مفتاح 

 من المدارس الخاصة في األردن. ین المعلمأجور  وال عن

نظام معلومات المعلمین) من خالل    أجوروجمع قدر كبیر من البیانات حول المدارس الخاصة (باستثناء الرسوم الدراسیة    بالرغم من●  

الوصول إلیھا بسھولة. باإلضافة إلى  ال تتم مشاركة البیانات مع صانعي السیاسات األردنیین وال یمكن    إال أنھ  )EMISإدارة التعلیم (

  المدارس الخاصة سجیل واعتماد  من أجل ت من المعلومات سنویًا    كبیراً   قدراً   تحتاج العدید من الوزارات الحكومیة بالرغم من أنذلك،  

  .على إیجادھا  قادراً   بشكل یجعل فریق الدراسة ال یتم إدخال ھذه المعلومات أو تخزینھا أو الوصول إلیھا  فإنھ

على أنھا   ، ینظر إلیھا عموًما اآلباء الذین یرسلون أطفالھم إلى ھناكالتكلفة في األردن  ةمعظمھا منخفضالتي تعتبر    ● المدارس الخاصة

، فضالً عن امتالكھم مدرسین أعلى جودة  أعلى جودة من المدارس الحكومیة. یُنظر إلیھم أیًضا على أنھم أكثر أمانًا وأفضل في اإلشراف

 أفضل للفصول الدراسیة. فصول دراسیة ، ومرافق وموارد  وأكثر تفانیًا

إلى    الذكور ، سواء بالنسبة للتالمیذ أو المعلمین. ال یقتصر األمر على إرسال  نبین الجنسی   فجوة صارخة● كشفت ھذه الدراسة عن  

أكبر بأعداد  الخاصة  ً ، ولكن  المدارس  نقلما    غالبا الخاصة  ب   الملتحقات    اإلناث  یتم  المدارس  المدارس  في   الحكومیةإلى  تقدمھن  مع 

 .اإلناثقبل  الذكورللتعلیم الخاص إلى اإلنفاق على  الالزم/الصفوف االبتدائیة العلیا. تمیل األسر ذات الدخل المتاح 

في المائة    90مرة ونصف من المعلمات، وربما یكون ھذا ھو السبب في أن  أكثر    أجوراً في المتوسط  ● وبالمثل، فإن المعلمین یتقاضون  

بشكل عام. یبدو  المدارس االبتدائیة    في   النساء أفضل كمعلمات أن األسر تعتبر  أیًضا  التبیّن  أنھ تم    مع،  نساءلمدارس الخاصة  من معلمي ا

 التكالیف.  خفاضن االمحافظة على تساعد المدارس الخاصة منخفضة التكلفة على وسیلة رئیسیة  ذلك یُعتََبر  أن

منظمات غیر ربحیة مثل المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدینیة والتي تدعم الرسوم  مملوكة من طرف  المدارس الیبدو أن  ●  

فقراً تخدم  الدراسیة  والتكالیف   بمرونة  و  التالمیذ األكثر  االقتصادیة وغیرھا من األزماتأكثر  تتمیز  ألن ھذه   ،في مواجھة األزمات 

  بحیث   مشكلة كبیرة في قطاع التعلیم الخاص إلى حد ما  ھذا األمر  یعالج  ؛  العصیبةاإلعانات في األوقات    زیادةالمنظمات قد تمیل إلى  

یتعین علیھم   الرغبة وال  السوق والخروج منھ حسب  إلى  الدخول  الخدمات  لمقدمي  الذین یصعب خدمتھم  توقیفیمكن  عن    الطالب 

 الدراسة. 

استكشاف فرص إقامة شراكات تنمویة بین الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة وقطاع  في  إحدى المقاصد األصلیة لھذا البحث  تتمثل  ●  

الدخول في شراكات    على اتخاذ الحیطة قبل  الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة والمانحین اآلخرین  فریق الدراسة    یحثالتعلیم الخاص.  

   أساًسا إلى تأثیرات السوق واألقران. ھذا األمرصة، ویرجع مع المدارس الخا 

فإن فریق  شراكات مع القطاع الخاص    إقامة، إذا اختارت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  بعین االعتبار  ھذه التحذیرات  مع اتخاذ●  

منظمة غیر ربحیة والتي تخدم المجتمعات شدیدة   المملوكة من طرف  ،والمجانیةالمدارس الخاصة منخفضة التكلفة  الدراسة یوصي بأن  

لمساھمة  باأفضل وعد  تُظِھر    ،المھمشة التي ال تخدمھا الحكومة بشكل جید مثل المناطق الحضریة الداخلیة  األخرى  الفقر والمجتمعات

 والدولیة. التعلیمیة الوطنیة األھداف اإلنمائیة   تحقیق في الفعالة
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