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تقدمي
َ
الدول العربية يف امل�ؤ�شرات الك ّمية للتعليم التي تعتمدها منظمة
التعليم يف الأردن
ت�صدر
ّ
ُ
اليون�سكو منذ عقد الثمانينات من القرن الع�شرين ،حيث �شهد ذلك العقد �أول م�ؤمتر للتطوير
الرتبوي يف الأردن (�أيلول  .)1987وا�ستمر العمل بعد امل�ؤمتر يف م�سارين :اال�ستمرار يف
املحرز يف النظام الرتبوي،
التقدم على امل�ؤ�شرات العاملية الكمية التي من �ش�أنها �إظهار التقدم َ
والت�أ�سي�س لتوعية جمتمعية حول التعليم بو�صفه ق�ضية تهم كل �أ�سرة ولي�ست ق�صر ًا على
جهود امل�ؤ�س�سة الر�سمية ،لذلك ينبغي تطوره �إلى احلد الذي ي�سهم به يف التنمية ال�شاملة
امل�ستدامة بح�سب الطموحات الأردنية.
وقد توالت م�ؤمترات التطوير الرتبوي ومنتدياته (منتدى التعليم يف �أردن امل�ستقبل يف عام
ٌ
خطط منها م�شروع تطوير
 ،2002وم�ؤمتر التطوير الرتبوي يف عام  ،)2015وتر ّت َبت عليها
التعليم نحو اقت�صاد املعرفة ( )ERFKEالذي نفذته وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع
البنك الدويل �ضمن مرحلتني ( )2009-2003و( )2015-2009للنهو�ض بالتعليم املدر�سي يف
جميع مراحله .ومنها �أي�ض ًا �إ�سرتاتيجيات اخلطة الإ�سرتاتيجية ( )2013-2009وامتدادها
بخطط �سنوية ال�ستكمال م�شاريعها للعا َمني ( ،)2015-2014والربنامج التنفيذي التنموي
( ،)2020-2016والإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( ،)2025-2016وخطة
اال�صالح الرتبوي ( .)2020-2015وقبل فرتة وجيزة مت �إطالق اخلطة الإ�سرتاتيجية
( )2022-2018التي تبنّت العمل على مكونات النظام التي من �ش�أنها حتقيق امل�سارات نف�سها
والتو�سع الك ّمي والنوعي له.
التي ت�ؤكد على تطوير التعليم
ُّ
ورغم اجلهود املبذولة ،ا�ستمرت التحديات التي تعوق حتقيق �أهداف التطوير الرتبوي ب�شكل
عام والتطوير النوعي للتعليم ب�شكل خا�ص ،ولأ�سباب خمتلفة ،على ر�أ�سها ارتفاع معدالت
النمو ال�سكاين ،وحمدودية الإمكانات ،والق�صور يف ال�سيا�سات والإجراءات الناظمة للعمل،
وتكوين الكوادر الب�شرية ت�أهي ًال وتدريب ًا.
ومع �أن اجلهود الأردنية كانت رائدة يف عملية التطوير الرتبوي ،و�أن بع�ض الدول العربية
ّ
اطلعت عليها وا�ستفادت منها � ،اّإل �أن �أ�سباب ًا كثرية حالت دون ا�ستمرار التقدم الأردين
ببالقوة نف�سها وباالجتاه نف�سه .وللوقوف على هذه الأ�سباب ال بد من ت�شخي�ص الواقع منذ

4

تقرير حالة البالد :التعليم

مطلع الألفية الثالثة ( )2017-2000بهدف التعرف على الواقع الذي و ّثقت له اخلطط
الإ�سرتاتيجية وما تبنته من �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات ومبادرات وبرامج ،وتقييم عمليات
التنفيذ يف امليدان ملعرفة ما جنح منها وما �أخفق ،وحتليل ذلك واال�ستفادة منه.
وقد ا�ستفادت هذه املراجعة يف درا�سة وحتليل واقع التعليم والوقوف على نقاط القوة
وال�ضعف فيه ،من الدرا�سات وامل�ؤمترات التي تناولت هذا القطاع ،ومن اخلطة الإ�سرتاتيجية
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( )2025-2016التي قامت على درا�سات وم�سوح بحثية
وتقدمت مبقرتحات تطويرية بهدف حتقيق
�شخّ �صت الواقع الرتبوي والتعليمي وح ّللته،
ّ
الر�ؤية الأردنية.
وتتناول هذه املراجعة قطا َع التعليم من خالل حماور تتحدث عنه ب�إن�صاف وبنظرة حداثية،
َ
الفل�سفة التي يقوم عليها النظام والكيفية التي تتفاعل بها مكوناته يف
وت�أخذ باعتبارها
�إطا ٍر من ال�شمولية والتكامل .وتتجه هذه املحاور يف النظرة للنظام من العام �إلى اخلا�ص،
من الغاية الرئي�سة املنبثقة من الر�ؤية �إلى املكونات الأهم يف عمل النظام التي تتحقق هذه
الر�ؤية بناء عليها وعلى م�ستوى �أدائها.
وعليه ،فقد جاء املحور الأول (التحول نحو التعليم النوعي القائم على اقت�صاد املعرفة)
لي�ؤ�شر �إلى غاية النظام ككل يف التح ُّول من الرتكيز على البعد الكمي يف املنجزات �إلى البعد
النوعي يف النواجت .بينما جاء املحور الثاين (منظومة العمليات يف التعليم املدر�سي و�أطرافها
الفاعلة) ليتناول عمليات النظام الرئي�سة وكيفية عملها يف �إطا ٍر من التفاعل الت�شاركي
الهادف �إلى �إحداث نقلة نوعية يف التعلم القائم على اقت�صاد املعرفة .بعدها جاءت املحاور
الثالثة التالية (بيئات التعلم ،الأبنية املدر�سية ،مرحلة التعليم قبل املدر�سي) لتتناول
�أهم مكونات النظام ،فيما تناول املحوران ال�ساد�س وال�سابع (القيم والأخالقيات والعالقات،
التعليم للم�ستقبل واالبتكار) �أبرز ما ينق�ص النظام ليكون رائد ًا �سواء يف البعد القيمي
والأخالقي املتمثل ب�شكل رئي�س يف املع ّلم �أو يف البعد احلداثي املتمثل بالإبداع واالبتكار
ودرا�سات امل�ستقبل.
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· أوالً :التحول نحو التعليم النوعي القائم عىل اقتصاد املعرفة

 -الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

لقد بذلت وزارة الرتبية والتعليم جهود ًا كبرية على طريق التطوير نحو التعليم النوعي
القائم على اقت�صاد املعرفة وخا�صة على م�ستوى �إدارة النظام ،ففي جمال الإ�سرتاتيجيات
َ
ُ
العمل على الإدارة الالمركزية وتفوي�ض
توجهات النظام
وال�سيا�سات واملبادرات ،ت�صدرت
ال�صالحيات للمديريات العامة الإقليمية ومن ثم �إلى مديرات الرتبية والتعليم واملكاتب
التي تتبع لها بح�سب حجمها� ،إ�ضافة �إلى اعتماد املدر�سة الوحد َة الأ�سا�سية الأولى للتطوير
يف النظام الرتبوي والأَولى بالرعاية واالهتمام.
وحر�ص النظام التعليمي يف الأردن على التوجه نحو التعليم النوعي منذ بداية الألفية
الثالثة وبعد �أن �أ�س�س له يف «منتدى التعليم يف �أردن امل�ستقبل» الذي ُعقد يف عام ،2002
وترجم تو�صياته عرب برنامج �شامل للتطوير قائم على اقت�صاد املعرفة ( )ERFKEيف عام
.2003
وجاءت �أهمية هذا التوجه بعد �أن دخل العامل يف ع�صر املعرفة و�شاعت التكنولوجيا ودخلت
يف خدمة التعليم وت�س ّلح مبهاراتها املعلمون .ورغم ر�صد الدعم املايل الكايف لتنفيذ الربنامج،
فرطت بالكوادر الفنية والتعليمية
وح�شد الإرادة ال�سيا�سية الداعمة لذلك� ،إال �أن الوزارة ّ
و َمن منهم على م�ستوى اخلرباء ،فمن ه�ؤالء َمن ُدفع ملغادرة النظام الرتبوي ،ومنهم من
ا�س ُتقطب للعمل خارج الأردن ،مما ترتب عليه حدوث التحول والتطور و�إثماره يف اخلارج.
ويقوم برنامج التحول على :حت ّول يف الأطر الفكرية نحو عمليات الرتبية والتعليم والتعلم،
توجه الفعل
وتغيري النظرة �إلى ال�شائع منذ منت�صف القرن املن�صرم من النظرية التي ّ
الرتبوي برمته نحو ال�سلوك املرئي القابل للقيا�س كهدف رئي�س للنظام (نظرية الأهداف
ُ
النظرية املعرفية والنظرية البنائية التي تهتم بكل
ال�سلوكية) ،لتحل حملها وت�ضيف �إليها
فعل تغيريي� ،سواء ما ظهر منه يف
العمليات التي حتدث يف املوقف التعليمي لدى املتعلمني من ٍ
َ
�شخ�صية الطالب بكل جوانبها
�سلوك املتعلمني وما مل يظهر ،باعتبار �أن الهدف الرئي�س �أ�صبح
العقلية واملهارية واالنفعالية.
تر�سم حول النتاجات التعلمية ( )Learning Outcomesبد ًال
وهنا �أ�صبحت ال�سيا�سات َ
من الأهداف ال�سلوكية ( )Behavior Objectivesوهذا التحول ُيفرت�ض به �أن ينعك�س
على �أ�ساليب التدري�س و�أ�ساليب التقومي من حيث التنوع من جهة ،و�أمناط تعلم الطلبة
وذكاءاتهم املتعددة من جهة �أخرى .كما كان ينبغي له �أن ينعك�س على قناعات املعلمني
وطرائق �إعدادهم يف اجلامعات قبل اخلدمة وتدريبهم امل�ستمر يف �أثناء اخلدمة� .إال �أن هذا
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مل يتحقق بامل�ستوى املطلوب.
ويف هذا ال�سياق ،قامت وزارة الرتبية والتعليم بتعديل ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها الإ�سرتاتيجية
مبا ي�ستوعب هذا التحول ويرتجمه على �أر�ض ميدانها الرتبوي ،ومبا يعزز �إميانها مبواردها
الب�شرية احلالية وامل�ستقبلية .وكانت هذه خطوة �ضرورية جد ًا.
فقد جاء يف الر�ؤية« :متتلك اململكة الأردنية الها�شمية منظومات من املوارد الب�شرية ذات
جودة عالية كف�ؤة ،وقادرة على تزويد املجتمع بخربات تعليمية م�ستمرة مدى احلياة ،ذات
�صلة وثيقة بحاجاته الراهنة وامل�ستقبلية ،وذلك ا�ستجابة للتنمية االقت�صادية امل�ستدامة
وحتفيزها عن طريق �إعداد �أفراد متعلمني وقوى عمل ماهرة».
وجاء يف ر�سالة الوزارة« :تطوير نظام تربوي عماده التميز ،يعتمد على موارده الب�شرية،
ا�ستناد ًا �إلى معايري عاملية ،وقيم اجتماعية ،وروح تناف�سية عالية ،مما ي�سهم يف تقدمي
الأردن يف خ�ضم االقت�صاد املعريف العاملي».
وتركزت الأهداف على:
	�إعداد املواطن امل�ؤمن باهلل تعالى ،املتم�سك بعقيدته ،واملتمثل بالقيم الإ�سالمية والعربيةال�سامية ،واملنتمي لوطنه ومبادئه و�أمته ،وامل�ستوعب حلقوقه ،والقائم بواجباته� ،ضمن
�إطار يحقق التوازن يف ال�شخ�صية ب�أبعادها املختلفة ،واالنفناح الواعي على الآخر دون
انغالق �أو ذوبان.
	�إعداد املواطن املزود باملهارات واملعارف الالزمة لالقت�صاد املعريف املبني على املعرفة لي�سهميف بناء جمتمعه (مهارات معرفية ،ومهارات ات�صال واتوا�صل ،ومهارات العمل يف الفريق،
ومهارات التفكري العلمي ،ومهارات ال�شخ�صية ،ومهارات تكنولوجية ،ومهارات البعد
الوظيفي ،ومهارات البحث العلمي).
 توفري فر�ص التعليم للجميع ،وحتقيق امل�ساواة والعدالة يف اخلدمات الرتبويةكم ًا ونوع ًا،مع تركيز خا�ص على التطوير النوعي للتعليم مقا�س ًا مب�ستويات تعلم الطلبة.
 ال�سعي لت�أ�صيل �إدارة تربوية فاعلة للنظام الرتبوي يف م�ستوياته املختلفة ،مع تركيزخا�ص على تفعيل الإدارة املدر�سية.
 رفع الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام الرتبوي.وعليه ،يت�ضح �أن وزارة الرتبية والتعليم بو�صفها �سلطة معنية بالتعليم العام وم�شرفة
عليه� ،أخذت على عاتقها ،على م�ستوى التخطيط ابتداء من ( )ERFKEمبرحلتيه الأولى
والثانية وجميع اخلطط الإ�سرتاتيجية ،ما ي�ضمن جناح هذا التحول وترجمته يف املدر�سة
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وعلى الطلبة مبا�شرة ،مبا يتوافق مع التطلُّع للحداثة والتميز .كما دعم م�سا َرها يف عملية
ُ
الورقة النقا�شية
التحول هذه ،و�شكّل له املرجعية الرئي�سة والإرادة ال�سيا�سية القوية،
ال�سابعة للملك عبداهلل الثاين ،حيث جاء فيها« :على امل�ؤ�س�سات التعليمية �أن ت�ؤمن مبا يتمتع
به �أبناء هذا ال�شعب وبناته من طاقات هائلة ،وقدرات كبرية ،ومواهب متنوعة ،وت�سعى
الكت�شاف هذه الطاقات ،وتنمية هذه القدرات ،و�صقل تلك املواهب ،وحتفيزها �إلى �أق�صى
حدودها ،عرب �أحدث الأ�ساليب التعليمية التي ت�شجع على الفهم والتفكري ،والفهم ال التلقني،
وجتمع بني العلم والعمل ،والنظرية والتطبيق ،والتحليل والتخطيط ،وتفتح �آفاق ًا رحبة
�أمام �أبنائها ،ليتفوقوا يف كل مادة ،وينبغوا يف كل فن �أو مهنة �أو حرفة».

 -م�ستوى الإجناز

توج َه ًا مت ّثل يف حت ُّول النظام التعليمي الأردين نحو
�شهدت بدايات القرن احلادي والع�شرين ُّ
اقت�صاد املعرفة ،مبعنى نوعية التعليم القائم على املعرفة� .إال �أن هذا التحول كان نظري ًا
�أكرث منه تطبيقي ًا على ال�ساحة الرتبوية يف ميدان املدر�سة ،رغم ما ُبذل من جهود يف �سبيل
ذلك .وهناك اعتقاد �سائد ب�أن الوزارة تعمل وتخطط وتقرتح الربامج واملبادرات وت�ؤطر لكل
ذلك بالت�شريعات ،لكن حني َ
يو�ضع ذلك بني يدَ ي الإدارة الو�سطى يكون م�آ ُله التجميد و�صو ًال
�إلى نتائج باهتة .فلي�س هناك اقتناع ب�أهمية التغيري ،حتى يف �أو�ساط الذين يقودون هذا
التغيري ،ولهذا ظهر الإخفاق يف اقناع املنفذين على م�ستوى املدر�سة ب�إحراز التغيري املطلوب،
بل �إن القائمني على مثل هذه امل�شاريع من الإدارة العليا ،ال يبذلون جهد ًا يف الو�صول �إلى
امليدان وتفقُّد الأو�ضاع على حقيقتها ،والتعريف ببجدوى هذا التغيري ومردوده.
�إنّ املتتبع للفعل الرتبوي والتعليمي خالل الفرتة  2017-2000يلم�س بو�ضوح �أن هناك تقدم ًا
ب�شكل عام ح�صل على مدى فرتة تزيد على ال�سنوات الع�شر ،قبل �أن يبد�أ النظام بالرتاجع
ٍ
على م�ستوى التح�صيل الدرا�سي من جهة ،واجلانب ال�سلوكي (نحو ال�سلبية) من جهة �أخرى.
ويعزى هذا الرتاجع ملا �شهدته وت�شهده ال�ساحة العربية من توتر و�صخب وانفالت ونزوح،
�أثقل كاهل املدار�س يف الأردن بازدياد كبري يف عدد الطلبة يف املدر�سة الواحدة ،وبا�ضطرار
عدد منها �إلى اعتماد نظام الفرتتني ال�صباحية وامل�سائية ،وخا�صة يف �شمال البالد ،حيث
يرت ّكز الالجئون ال�سوريون ،ف�ض ًال عن �أن كثري ًا من مباين املدار�س امل�ست�أجرة فاقدة للأهلية
وال�صالحية وعاجزة عن توفري متطلبات البيئة املدر�سية.
َ
الدول العربية
ت�صدر الأردن
هذا الرتاجع ت�ؤكده نتائج الأردن يف االختبارات الدولية ،فبعد ُّ
يف العلوم والريا�ضيات يف عام  ،2007تراج َع ترتيبه يف عام  2017وفق ًا لتقرير جودة
ال�ساد�س بعد الدول التالية
التعليم ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ( ،)2017لي�صبح
َ
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(بالتتابع) :قطر ،والإمارات ،ولبنان ،والبحرين ،وال�سعودية .فيما ح ّلت بعدهُ :عمان،
والكويت ،واجلزائر ،وتون�س ،واملغرب ،وم�صر ،واليمن ،وموريتانيا.
وقد تناول العديد من اخلرباء �أداء الوزارة ،وقدموا تقييمات متقاربة يف هذا ال�ش�أن،
م�ؤكدين �أن عملية التحول نحو التعليم النوعي و�إحداث التطور املن�شود ،حتتاج �إلى بنية
حتتية حا�ضنة ومناخ م�ؤ�س�سي منا�سب يعمر باحلب واملودة والدعم ،باعتبار �أن الرتكيز يف
ين�صب على بناء �شخ�صية الطالب و�ضمان جر�أته وعدم تردده فيما
هذه املرحلة ينبغي �أن
ّ
يطرح من �آراء ومقرتحات على طريق التفكري الإبداعي واالبتكار.
وي�شري اخلرباء �إلى �أن الطالب يحتاج �سيكولوجي ًا ،وتبع ًا لعمره وخ�صائ�ص مرحلته النمائية،
�إلى �أجواء تفاعلية قوامها البعد به عن التوتر والقلق املرتفع من جهة ،والبعد عن الإهمال
والالمباالة من جهة �أخرى ،كي ي�شارك بالتدريج يف عملية التفكري وطرح الآراء دومنا خوف
كاف وا�ستمرار املمار�سة من جهة املعلمني
من �سخرية املعلم �أو الطلبة .وهذا يحتاج �إلى وقت ٍ
والإدارة كي يقتنع الطالب �أن هذه الأجواء العاطفية واالجتماعية هي ال�سائدة يف املدر�سة.
فمن ال�ضروري متكني املعلمني �أكادميي ًا ومادي ًا ،كما يجب عدم النظر بدونية �إلى مهنة التعليم،
فهي املهنة التي تعمل على �إعداد التخ�ص�صات املختلفة وتخريجها ،ولهذا ال بد من النظر
�إليها باحرتام و�إجالل لت�صبح مهنة جاذبة.
وقد �سادت هذه الأجواء فع ًال خالل الفرتة  ،2011-2003مع التفاوت يف الدرجة وامل�ستوى
بني مدر�سة و�أخرى ،وبني منطقة تعليمية و�أخرى ،وبني مدار�س الإناث ومدار�س الذكور.
ولكن �سرعان ما بد�أت هذه الأجواء تتال�شى حتت �ضغط ا�ستعادة هيبة التعليم وحتديد ًا
هيبة امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة (التوجيهي) ،حيث ُح�شدت لتنفيذ االمتحان
قوات كبرية من ال�شرطة والدرك التي جعلت الرعب ي�سيطر على نف�سية الطالب� ،إ�ضافة
�إلى جت ُّهم الطواقم التي تدير االمتحان من مراقبني ور�ؤ�ساء للقاعات ،وحدة التعليمات
امل�صحوبة بالتهديد والوعيد يف اخلطاب الإعالمي للوزارة.
التوجه يف تقوية �شوكة فئة املعلمني ومديري املدار�س الذين ّ
يف�ضلون نهج
وقد �أ�سهم هذا
ّ
الق�سوة يف التعامل مع الطالب كطريق وحيد لتعلمه ،وذلك بالتعاون مع �أولياء �أمور يرون
وحت�سن م�ستويات تعلمهم .ومع �أن هناك
يف هذا الأ�سلوب الفر�صة الوحيدة لتهذيب �أبنائهم
ّ
�أ�صوات ًا معار�ضة لهذا النهج يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ويف �أو�ساط بع�ض امل�س�ؤولني ،وكذلك
املتنورين من الآباء� ،إال �أن هذه الأ�صوات مل تتمكن من تعديل الأمور و�إعادتها �إلى ن�صابها
ال�صحيح .لكن بوادر املب�شرة بت�صويب امل�سار بد�أت بالظهور منذ بداية عام .2017
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ثانياً :منظومة العمليات يف التعليم املدريس وأطرافها الفاعلة

 -الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

تقوم النظرة مل�ؤ�س�سة املدر�سة يف �إطار التعليم النوعي ،على �أربعة �أبعاد رئي�سة هي :البنية
التحتية ،الكفايات والأدوار واملتطلبات والت�شريعات ،العمليات ،وال�ضبط وال�سيطرة
والتحكم.

لبعد

ا

موارد ب�شرية
عادية

الثا

لث:

ليات

العم

ت�شخي�ص واحتياجات

البعد الثاين
الكفايات والأدوار واملتطلبات

االدوار واملهارات

�أدوات التعلم

راقية

البعد الرابع :ال�سيطرة والتحكم

كوادر

طلبة

�أولياء �أمور

بيئة مادية
مبان

معامل وخمتربات

بيئات تعلم
مرافق

غرفة �صف

عادية

جمال املدر�سة

جمتمع املدر�سة املحلي

راقية

البعد الأول :البنية التحتية

�إن البعدَ ين الأول والثاين ال يعنيان �شيئ ًا يف مفهوم املدر�سة مع �أنهما �ضروريان لت�شكيله
والت�أ�سي�س له� ،إال �إذا بد�أت عملية التفاعل بينهما يف ما ي�س ّمى « ُبعد العمليات» .وتتفاوت
املدار�س يف ما بينها يف هذا البعد ،وحتديد ًا م�ستوى التفاعل؛ فالتفاعل قد يكون رتيب ًا مملاّ ً
يقوم على طرف يعطي وطرف يتلقى يف مدار�س عادية ،وقد يرتقي ويبلغ ذروته يف املدار�س
َّ
وتوظف فيه جميع الو�سائط وم�صادر التعلم ،بهدف
القوية ،حيث تندمج به كل الأطراف،
�إ�شراك الطالب يف مواقف التعلم وحتقيق امل�ستوى امل�أمول من الإمتاع واالندماج واالكت�ساب.
�أ ّما البعد الرابع ،فيكمن يف وجود قيادة مدر�سية تن�شئ البيئة احلا�ضنة احلافزة على �إذكاء
هذا التفاعل مع التوجيه وال�سيطرة والتحكم و�صو ًال لتحقيق النتاجات املطلوبة.
ومن جانب �آخر ،ف�إن مكونات هذه املنظومة تعمل مع ًا بتناغم وتكامل وان�سجام ،فال ينجح
معها الرتكيز على تطوير املحتوى الدرا�سي دون متكني املعلم من الكفايات املطلوبة لأداء دوره
بتميز ،كما ال تنجح دون ت�شويق الطالب وجذبه للتفاعل مع املوقف التعليمي وبذله اجلهد
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برغبة الكت�ساب وتع ّلم ما َّ
يخطط له �أن يتعلمه ،مع �ضمان دعم و�إ�سناد الأطراف الأخرى من
ٍ
�إدارة مدر�سية و�أولياء �أمور.
وقبل احلديث عن وزارة الرتبية والتعليم ،ال بد من الإ�شارة للإرادة ال�سيا�سية التي �أولت
التعليم االهتما َم والإ�سناد .فقد �أولى امللك عبداهلل الثاين �أهمية بارزة للنظام الرتبوي
ووجهه با�ستمرار للحداثة والتط ّلع امل�ستقبلي ،فقد جاء يف الورقة النقا�شية
والتعليمي،
ّ
ال�سابعة�« :إننا نتطلع �إلى �أردن قوي ،يقدم لأبنائه خري تعليم ،ي�ؤهلهم لأن يواجهوا حتديات
احلياة ،لأن يقيموا �أعما ًال ناجحة ،و�أن ميار�سوا ِح َرف ًا قيمة ،و�أن ين�شئوا �أ�سر ًا مت�آلفة ،و�أن
يبنوا جمتمع ًا متما�سك ًا» .و�أكدت الورقة �أن «بناء قدراتنا الب�شرية ،من خالل التعليم املتميز
وجتويد خمرجاته ،بواب ُتنا نحو امل�ستقبل».
وعلى هذا الأ�سا�س ،ت�ضمنت جميع الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي عملت وتعمل عليها
وزارة الرتبية والتعليم منذ بداية مرحلة التحول نحو التعليم النوعي التي �أطلقها م�شروع
( )ERFKEواخلطط الإ�سرتاتيجية املرافقة ،على غرار اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية
لتنمية املوارد الب�شرية ( ،)2025-2016ما ي�ؤكد على لزوم توافر حمتوى تعليمي ي�ؤدي
املح�صنة القادرة على ا�ستيعاب مفاهيم الدميقراطية
�إلى �صوغ وت�شكيل ال�شخ�صية الأردنية
َّ
واحلوار والت�سامح ،املتمتعة بعقلية نقدية تدرك الأخطار واملوجات الفكرية التي تتنافى مع
القيم العليا للأمة والإن�سانية ،وامل�ؤمنة بدورها الفاعل يف العطاء الوطني والإجناز التنموي
والفعل احل�ضاري الإن�ساين
مت ت�ضمني اخلطط الإ�سرتاتيجية للوزارة (املنظومة التعليمية) من الأهداف واملبادرات ،ما
ي�ضمن يف حال تنفيذها ،متكني الطالب من مهارات تعليم التفكري وحتديد ًا التفكري الناقد
والإبداعي ،و�إعمال العقل مبا يف�ضي �إلى توليد املعرفة ون�شرها وتوظيفها يف املواقف
احلياتية ،مع متكّن الطالب من االختيار من بني خياراته املتعددة واتخاذ قرارات منا�سبة
واقرتاح حلول ناجعة ملا يواجهه من م�شكالت درا�سية وحياتية.
ُ
�صاحب ر�سالة وذا اجتاه م�ستقبلي ،فالأدوار املتغرية
تنفيذ ذلك �أن يكون املع ّل ُم
ويتطلب
َ
املتجددة للمعلم تتطلب منه �أن ميتلك ر�ؤية �إبداعية يف قيادته للمواقف التعليمية الرتبوية،
والتوا�صل والتفاعل مع �أطراف الفعل ،واالنفعال يف املواقف التعليمية داخل املدر�سة
وخارجها مبهارات ات�صال وتوا�صل �إيجاب َّيني ،والتعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها بكفاءة يف
هذه املواقف ،ومبا يجذب انتباه الطلبة ويخت�صر الوقت ويرفع من ِن�سب التعلم .وعلى املعلم
�أي�ض ًا �أن ي�ؤمن ب�أن الطالب قادر على امل�شاركة الفاعلة واملبادرة و�إتقان املهارات التي تقوده
�إلى الو�صول للمعلومات وحتليلها و�إعمال العقل فيها بنظرة م�ستقبلية ال تقبل املعطيات دون
حماكمة عقلية.
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اخلطط الإ�سرتاتيجية ،ال َ
ُ
أهداف املتوقعة من كل مك ّون يف املنظومة التعليمية،
حددت
كما ّ
ّ
فو�ضحت �أن على العملية التقوميية �أن تتما�شى من حيث املنا�سبة والتنوع مع ما يك�شف عن
م�ستوى الأداء واالحتفاظ بالنتاجات امل�ستهدفة كم ًا ونوع ًا� ،سواء �أكان هذا التقييم م�ستمر ًا
تكويني ًا �أو ختامي ًا على م�ستوى ال�صف �أو املرحلة ،و�سواء كان مدر�سي ًا �أو وطني ًا �أو عام ًا
يف نهاية مرحلة الدرا�سة الثانوية .على �أن يتم حتليل نتائج هذه التقييم واال�ستفادة من
التغذية الراجعة يف برامج عالجية �أو تطويرية.
كما �أو�ضحت الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات �أن ال�ضامن لنجاح التفاعالت جميعها يف م�ؤ�س�سة
املدر�سة ،يكمن يف توافر قيادة مدر�سية كف�ؤة تدعم �أطراف التفاعل وت�سندهم بتوفري
مناخات عمل مريحة هادئة تعمر بالود واالت�صال اجليد من جهة ،ومن جهة �أخرى ميتد هذا
الدعم والإ�سناد �إلى خارج املدر�سة بهدف ح�شد وتوفري تعاون �أولياء الأمور وتف ّهمهم ودعمهم
ملتطلبات املدر�سة ،و�إ�شراكهم يف برامج املدر�سة وجمال�سها ال�ضبطية والتطويرية مبا ي�ضمن
ان�ضباط الطلبة وانخراطهم امل�س�ؤول املثمر.

 -م�ستوى الإجناز

ك�شفت تقارير املراجعة والدرا�سات التقوميية� ،أن هناك فارق ًا وا�ضح ًا بني ما ُخ ِّطط له
وم�ستويات الإجناز احلقيقي على �أر�ض امليدان املدر�سي .كما عبرّ املجتمع من خالل الدرا�سات
�شديد
والندوات وامل�ؤمترات واملقاالت ال�صحفية ومواقع التوا�صل االجتماعي ،عن تذ ُّم ٍر
ٍ
َ
واملعلم ،وم�ستوى تعلم الطالب ،والتقييم ،والتقومي ،والإدارة
والكتب املدر�سية،
طال املناهج
َ
َ
املدر�سية ،وعالقات املدر�سة مع جمتمعها املحلي ،كما طال ال َ
أبنية املدر�سية ومرافقها
وجتهيزاتها وما يت�صل بها من اكتظاظ ال�صفوف والأبنية امل�ست� َأجرة ونظام الفرتتني.
و ُوجهت انتقادات للكتب املدر�سية ،لكونها تقليدية ،وحتت�شد مبعلومات يتم عر�ضها بطرائق
�سردية رتيبة ال تدعو للتفكري �أو الت�أمل ،ولأن الطلبة مطا َلبون بحفظها وتفريغها يف
اختبارات ت�شكّل لهم عوامل �إحجام وتوتُّر.
وي�ؤكد خرباء �أن املناهج يف الأردن ال تتوافق ومتطلبات ع�صر املعرفة� ،إذ �إنّ على املناهج �أن
تتالءم مع حاجات الطلبة لإنتاج املعرفة وتوليدها ون�شرها ،باعتبار �أن املعرفة لي�ست غاية
فقط ،بل و�سيلة �أي�ض ًا لتمكينهم من املهارات التي تف�ضي بهم لتوليد املعرفة.
وك�شفت درا�سة �أعدها املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية حول تقومي الكتب املدر�سية
اجلديدة ومدى تطبيق املدار�س لها� ،ضمن م�شروع ( )ERFKEيف نهاية مرحلته الأولى
(� ،)2009أن التقدمي ملو�ضوعات الوحدات والف�صول اعتمدَ على ال�سرد املبا�شر ،وكان
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وحدِّ دت من خالله ُّ
توقعات
الأ�سلوب امل�ستخدَ م يف التقدمي على درجة متو�سطة من الفعاليةُ ،
تعلمية وا�ضحة نوع ًا ما .و�أن املعرفة يف حمتوى الكتب طغت ب�شكل كبري على ح�ساب املهارات
واالجتاهات ،كما طغت احلقائق واملفاهيم على ح�ساب املعرفة .كذلك مت عر�ض املحتوى
با�ستخدام ال�سرد مع التو�ضيح ب�أمثلة� ،أو طرح الأ�سئلة والإجابة عنها� .إ�ضافة �إلى �أن �أدوات
التقييم ر ّكزت على املعرفة �أكرث من تركيزها على عنا�صر التفكري الناقد والإبداعي عند
الطلبة.
ويف الدرا�سة نف�سها� ،أظهرت النتائج �أن درجة التوافق بني �إ�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي
وبني النتاجات التعلمية متو�سطة .كما َتبني �أن املحتوى الإلكرتوين ال يختلف كثري ًا عن
ظهر
الكتب املدر�سية ،و�أنه جاء على منطها يف معظم �أركانه �إلى حد �أن املحتوى الإلكرتوين َ
ك�أنه كتاب ُيقر�أ على �شا�شة احلا�سوب .ف�ض ًال عن �أن املعلمني مالوا �إلى ا�ستخدام الأ�ساليب
التقليدية يف عر�ض املو�ضوعات على ح�ساب الأ�ساليب والطرق التفاعلية ،واهتموا باحلقائق
واملفاهيم على ح�ساب املهارات التفكريية واالجتاهات الإ�سرتاتيجية.
ويف درا�سة حتليلية قام بها «جمتمع النه�ضة الرتبوية» (م�ؤ�س�سة جمتمع مدين) تناولت
َ
املواطنة وحقوق الإن�سان وتعليم التفكري واجلمال والفن ونبذ التع�صب والتطرف يف الكتب
الغياب الكامل للمفاهيم
املدر�سية التي ُطبقت للعام الدرا�سي ُ ،2018/2017تبينّ النتائج
َ
الأ�سا�سية -عابرة املواد وال�صفوف -مع مالحظة انخفا�ض عدد تكرارات مفاهيم �أ�سا�سية
مثل املواطنة واحلقوق وغريها .كما ظهرت الع�شوائية يف طرح مفاهيم يف ٍّ
مادة
�صف ما يف ٍ
ما ،دون � ّأي متهيد لها يف �صفوف �سابقة لها �أو متابعة لها يف �صفوف الحقة .وتبينّ �أي�ض ًا �أن يف
هذه الكتب انحياز ًا كام ًال الجتاهات تقليدية حتت عباءة الرتاث ،و�أنّ بها ح�شو ًا تفا�صيلي ًا
دون �إ�ضافات معرفية .ف�ض ًال عن التباين بني النتاجات املحدَّ دة يف املنهاج وحمتويات كثري من
الكتب املدر�سية.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �أي�ض ًا �إلى غياب وا�ضح ل�صورة «املن َتج» املطلوب من املناهج والكتب
املدر�سية ،حيث �أُثقل الطالب باملعلومات واحلقائق ذات الطابع امل�ؤ َّقت على ح�ساب التفكري
ّ
وال�شك �أو الده�شة �أو الت�أمل .وك�شفت �أنّ الطالب ُي َع ّد للمحاججة والدفاع عن املوقف
النقدي
يتوجه لالمتحانات ولي�س للتعلم ،و�أنّه
والتم�سك به وال ُي َع ّد ليكون منتج ًا للمعرفة مرن ًا ،و�أنه ّ
يتعلم �أنّ من حقّه ن�شر الف�ضيلة والنور يف العامل ولي�س التعلم من العامل.
هذا ما دفع احلكومة �إلى ت�أ�سي�س املركز الوطني لتطوير املناهج ( )2017باعتبار �أن جهود
الوزارة مل ت�ؤ ِّد �إلى �إنتاج مناهج وكتب ترقى ملتطلبات التعليم النوعي املطلوب .ومع �أن هذا
املركز ي�ؤ َمل منه الكثري يف �سبيل حتقيق نقله نوعية يف املناهج والتقومي وتدريب املعلمني� ،إال
�أن نظام املركز َ
يحد من ا�ستقالليته وفعاليته ويحول دون
ربطه بديوان اخلدمة املدنية ،ما ّ
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ا�ستقطاب اخلرباء والرتبويني واالخت�صا�صيني والأدباء والفنانني.
وكانت نتائج الدرا�سة الوطنية التقوميية ملهارات اقت�صاد املعرفة التي �أعدها املركز الوطني
لتنمية املوارد الب�شرية ( )2006قد �شكّلت �أ�سا�س ًا قاعدي ًا مل�شروع ( )ERFKEيف مرحلته
النتائج تقدم ًا وا�ضح ًا يف �أداء الطلبة ع ّما
الأولى .وعند �إعادة الدرا�سة عام � ،2008أظهرت
ُ
كان عليه يف عام  ،2006يف حني �أن نتائج الدرا�سة يف عام  ،2011عادت لتك�شف عن تراجع
وا�ضح يف �أداء الطلبة من جديد.
فرق
و�أ ّيد هذه
النتائج ،ما ك�شفت عنه الدرا�سة الدولية للريا�ضيات والعلوم ( )TIMSSمن ٍ
َ
يف النتائج بني عا َمي  2007و ،2011ما مقداره  33نقطة يف العلوم و 21نقطة يف الريا�ضيات.
ومن العوامل التي د ّلت على الرتاجع ،ومن خالل حتليل ا�ستبانة الطالب :تدين م�شاركة
الطالب يف الن�شاطات ال�صفّية ،وتدين ثقته بقدرته على النجاح ،وتدين فهمه على �شرح
املعلمني ،وزيادة الوقت املخ�ص�ص ل ّلعب وم�شاهدة التلفاز ،واكتظاظ ال�صفوف .ومن العوامل
التي ا�ش ُتقَّت من ا�ستبانة املعلم :انخفا�ض دافعية الطلبة ،و�ضعف االن�ضباط املدر�سي،
واكتظاظ ال�صفوف ،و�ضعف تعاون �أولياء الأمور ،وانت�شار ظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية .ومن
العوامل التي ا�ش ُتقَّت من ا�ستبانة املدير :اكتظاظ ال�صفوف ،و�إ�شغال املعلمني ب�أعمال �أخرى،
و�ضعف دافعية املعلمني للعمل ،والنق�ص يف م�صادر التعلم.
ويف معر�ض احلديث عن مديري املدار�س ،ف�إن غالبيتهم ميار�س الإدارة البريوقراطية التي
تبتعد عن جوهر القيادة التي من املف َ
رت�ض �أن تكون متطلَّب ًا لرتجمة التعليم النوعي يف ميدان
املدر�سة .وهذا من �أبرز �أ�سباب التعرث والرتاجع عن حتقيق الأهداف .وهو ما ي�ستدعي نقل
جتربة الدول املتقدمة يف العمل املبا�شر على برنامج املدر�سة القائمة على القيادة.
· ثالثاً :بيئات التعلم (املادية ،والتكنولوجية ،والرتبوية ،والنفسية،
واالجتامعية)

 -الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

�إنّ مفهوم «بيئات التعلم» مفهوم مر ّكب ،بل هو توليفة حا�ضنة لعمليات التعليم والتعلم
متزج بني �سالمة وكفاية البيئة املادية ،وتوظيف التكنولوجيا املتاحة ،و�إ�شاعة الأجواء
التوا�صلية الودية التي تدعم تفاعل الطلبة وتريحهم نف�سي ًا واجتماعي ًا ليعملوا مع ًا ويعبرّ وا
ب�آرائهم وينطلقوا ب�أفكارهم مبا يحقق االنخراط والغمر املمتع للتعلُّم .وتتفاوت البيئات
احلا�ضنة بني مدر�سة و�أخرى من حيث درجة املنا�سبة وم�ستوى احل�ضانة والدعم واحلافزية
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لنجاح العمليات ودرجة هذا النجاح ،بل وتتفاوت �أي�ض ًا يف املدر�سة الواحدة بني ّ
�صف و�آخر
وبني معلم و�آخر وبني موقف تعليمي و�آخر للمعلم �أو يف ال�صف نف�سه.
وهذا ما ذهبت �إليه الأهداف الإ�سرتاتيجية واملبادرات والربامج التي ت�ضمنتها اخلطة
الإ�سرتاتيجية ( ،)2013-2009حيث ورد يف الهدف امل�ؤ�س�سي :بيئة تعليمية �آمنة ت�شمل
املتطلبات التي تتنا�سب مع احتياجات الطلبة االنفعالية واالجتماعية والرتبوية
والأكادميية .وهذا الهدف تط ّلب الإ�سنا َد بو�ضع �سيا�سة ت�ؤكد على توفري بيئة تعليمية
منا�سبة و�آمنة ذات جودة عالية ت�ضمن �سهولة و�صول الطلبة �إليها بعدالة.
وتناولت اخلطة َ
بيئة التع ّلم املادية ،بالرتكيز على م�ؤ�شرات الأداء ذات ال�صلة بخف�ض ن�سب
الأبنية امل�ست�أجرة ،وذات الفرتتني ،والتي حتتاج �إلى ال�صيانة� ،إ�ضافة �إلى خف�ض ن�سب
الطلبة يف الأبنية امل�ست�أجرة مقابل رفع ن�سب الطلبة يف الأبنية اململوكة للوزارة.
ومع �أن هذه اخلطة ،واخلطط ال�سنوية التي تلتها ،والربنامج التنفيذي التنموي ،وخطة
الإ�صالح الرتبوي ،واخلطة الإ�سرتاتيجية ( )2022-2018كررت التحدي نف�سه املتمثل
تعد بيئة التعلم املركبة احلا�ضنة هي البنية التحتية ال�ضامنة
بنوعية التعليم ،والتي ّ
لتحقيق النجاح� ،إال �أن الوزارة مل تفلح بتجاوز هذا التحدي �أو املحافظة على الن�سب نف�سها.
فقد ك�شف الربنامج التنفيذي التنموي للأعوام  ،2020-2016ما ي�ؤكد على ذلك ،ويعزز
َ
حقيقة هذه الن�سب العالية املح ِبطة .فقد جاء يف �أحد �أهدافه املرحلية« :توفري بيئة
مدر�سية مالئمة ومناخ درا�سي يتفق مع احتياجات املجتمع ،على �أن تعمل الوزارة على حتقيق
ذلك من خالل مبادرة تطوير البنية التحتية و�ضمن معايري و�أولويات �سبق �أن ُحدِّ دت يف
م�شروع ( )ERFKEيف مرحلته الثانية».
وقد حددت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ()2025-2016
خم�سة �أهداف ملعاجلة التحديات الرئي�سية ،وحتقيق النتائج املرجوة يف مرحلتي التعليم
الأ�سا�سي والثانوي ،وكان من بينها الهدف الأول املت�صل ببيئة التعلم حيث جاء به� :ضمان
توفري املدار�س للبيئة التعليمية املحفزة ،وحتديث البنية التحتية وتخ�صي�ص املوارد ب�شكل
�إ�سرتاتيجي مبا يتوافق مع احتياجات الطلبة وخ�صائ�صهم النمائية.

 -م�ستوى الإجناز

يف عام  ،2008بلغت ن�سبة الطلبة الذين يدر�سون يف �أبنية مدر�سية م�ست�أجرة  ،%24.4ويف
الأبنية ذات الفرتتني  .%8.2وهذا يعني �أن حوايل ثلث طلبة اململكة يف املدار�س احلكومية
يتعلمون يف بيئات غري منا�سبة ،ف�ض ًال عن �أن ه�ؤالء الطلبة يعي�شون على الأغلب يف الأحياء
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الفقرية املكتظة يف املدن واملناطق الريفية ومناطق الأطراف.
وك�شفت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( )2025-2016يف معر�ض
تناولها للواقع التعليمي يف اململكة يف �سنة �أ�سا�س اخلطة (� ،)2016/2015أن  %20من
املدار�س ت�ضم �أقل من  100طالب ،و�أ�شارت �إلى �أن هذه املدار�س منخف�ضة الأداء وتفتقر �إلى
الكفاءة مقارنة مع املدار�س ذات احلجم املتو�سط .وملّا كانت هذه الن�سبة مرتفعة ،ف�إن هناك
ما�سة لإجراء فوري ي�أخذ باالعتبار التجميع يف مدار�س جيدة وذات بيئات تع ّلم ثرية
حاجة ّ
وحافزة و�آمنة تقنع الطلبة وتخفف من توتر �أولياء �أمورهم ،وخا�صة م�شكلة النقل الآمن
املريح مع جتنب التجميع ملدار�س ال�صفوف الأ�سا�سية الأولى.
يقل عدد طلبة ّ
ومع �أن وزارة الرتبية والتعليم عملت يف عام  2017على دمج  26مدر�سة ّ
كل
منها عن  20طالب ًا للعام الدرا�سي ( ،)2016/2015ودمج  14مدر�سة يقل عدد الطلبة يف
ّ
كل منها عن  30طالب ًا� ،إال �أن هذا التحدي يحتاج �إلى جهد كبري وعدم الر�ضوخ لل�ضغوطات
االجتماعية يف �سبيل حتقيق امل�صلحة العامة.
�أما بالن�سبة لبيئات مدار�س الدمج (التي اختارتها الوزارة لدمج الطلبة ذوي الإعاقات �أو
االحتياجات اخلا�صة ،حتى مع ف�صلهم يف �صفوف خا�صة بهم) ،فهي بح�سب الإ�سرتاتيجية
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،بيئات غري داجمة وغري مهي�أة ال�ستقبالهم ،كما �إن املعلمني
والإدارات املدر�سية والطلبة غري قادرين على التعامل املنا�سب مع ه�ؤالء الطلبة ،مع �أن الوزارة
التزمت بذلك يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي ّ
وقعت عليها يف عام .2007
و�أ�شارت الإ�سرتاتيجية �إلى وجود عقبات مدر�سية عدة ،منها عدم �إدراك املعلمني حلاجاتهم،
وعدم تدريبهم على �أ�ساليب التفاعل الناجح معهم ،وعدم تهيئة البنية التحتية املدر�سية
لدجمهم� ،إ�ضافة �إلى ت�شتت و�ضعف التن�سيق بني اجلهات امل�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمة لهم.
ومبا يتعلق بالبيئة التعليمية الأن�سب للتعليم النوعي ،ف ُي�شرتط �أن تكون بيئة تعليمية
حا�ضنة منا�سبة لتقوية عمليات التفاعل بني املعلم والطلبة من جهة ،وتوظيف كل ما من
�ش�أنه االرتفاع بذروة هذا التفاعل ورفع م�شاركة الطلبة وحتويل التعلم �إلى تعلم ممتع منتج.
ولن يكون ذلك �إال بتوظيف تقنيات التعليم وو�سائطه توظيف ًا ي�شد انتباه الطلبة وميتعهم،
ويخت�صر وقت التعلم ،ويقرب فهم النظريات واملفاهيم املجردة ملدارك الطلبة من خالل
التو�ضيحات والأ�شكال و�أفالم الفيديو وغريها ،وتعزيز تعلم الطلبة ب�إ�شاعة الأجواء
مي�سري التعلم.
التوا�صلية املريحة الداعمة لطرح الأفكار و�إنتاجها والبناء عليها من املعلمني ّ
وللحق ،ف�إن م�شاريع خدمة املدار�س ب�أجهزة تقنية حديثة مع التو�صيل على ال�شبكة
وقدَ م الأجهزة� .إال �أن
العنكبوتية مل ت� ِؤت الثما َر امل�أمولة منها ،بالنظر �إلى �ضعف ال�شبكة ِ
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هناك حتو ًال الفت ًا �شهده عام  ،2017هو تنفيذ �شبكة حا�سوبية تربط جميع املدار�س واملواقع
الإدارية يف اململكة مبركز الوزارة ،فقد مت ربط  2764مدر�سة ت�شمل مدار�س حكومية،
ومدار�س تابعة ملديرية الثقافة الع�سكرية ،ومديريات للرتبية والتعليم .لكن نتائج هذا
التحول غري معلومة حتى وقت �إعداد هذه املراجعة.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إلى ما ر ّكزت عليه وك�شفته الدرا�سات التقوميية و�أدرجته الوزارة يف
الربنامج التنموي التنفيذي ( )2020-2016كتحدٍّ عند احلديث عن واقع التعليم يف الأردن،
وهو �أن بيئات التعلم تفتقر للتحفيز وجذب الطلبة و�إمتاعهم ،و�أن املعلمني مييلون �إلى
ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية يف عر�ض مو�ضوعات الدرو�س ،مبتعدين عن الأ�ساليب والطرق
التفاعلية ،و�أنهم يهتمون باحلقائق واملفاهيم والقواعد على ح�ساب املهارات التفكريية
واالجتاهات الإ�سرتاتيجية ،و�أنهم يوظفون امل�صادر والأدوات التعليمية التقليدية ،و�أنهم
ق ّلما ي�ستعينون ب�أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال .وهذا ما جعل بيئات التعلم تت�سم
بالتوتر والقلق واجلفاف وتقطع قنوات التوا�صل ،حيث �أن ما ن�سبته  %15-12من وقت
احل�صة املدر�سية يذهب للتوجيهات والتنبيهات وحفظ النظام.
�إنّ الأجواء غري ال�صحية التي حتت�ضن هذا التفاعل ،هي امل�س�ؤولة عن �أداء الطلبة الذي
أعدها املركز الوطني
ك�شفت عنه الدرا�سة الوطنية التقوميية ملهارات اقت�صاد املعرفة التي � ّ
لتنمية املوارد الب�شرية عام  ،2014حيث ّ
غطت الدرا�سة مواد العلوم والريا�ضيات والقرائية
لل�صفوف اخلام�س والتا�سع واحلادي ع�شر يف املدن والأرياف ذكور ًا و�إناث ًا ،وتبني �أن حوايل
 %10فقط من الطلبة و�صلوا �إلى م�ستوى الأداء العايل واملتقدم ،يف حني كان �أداء  %43منهم
متو�سط ًا ،و %47متدني ًا.
· رابعاً :األبنية املدرسية

 -الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

�إنّ مراجعة ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات التي �أعدتها وزارة الرتبية والتعليم والتي متتد
لت�شمل الفرتة  ،2025-2003ابتداء من خطة ( )ERFKEمبرحلتيها ،واخلطط والربامج
الإ�سرتاتيجية املت�ض ّمنة لها ،وما تالها يف اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة اخلا�صة بالأبنية
املدر�سية (ُ ،)2025-2017تبينّ �أن حمور الأبنية املدر�سية هو حمور �أ�سا�س يف ت�شكيل البنية
التحتية املدر�سية املنا�سبة .ومع �أن جهود ًا كبرية ُبذلت لتوفري �أبنية مدر�سية مملوكة للوزارة
ما�سة ال�ستئجار مزيد من الأبنية واعتماد نظام
لتلبية االحتياجات� ،إال �أن احلاجة كانت ّ
الفرتتني يف دوام الطلبة ،وخا�صة يف مناطق االكتظاظ ال�سكاين ومناطق النزوح ال�سوري
وخا�صة يف �شمال اململكة.
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فقد ّ
يعرف ب�أبرز نتائج الأهداف امل�ؤ�س�سية يف الفرتة
و�ضحت الوزارة يف جدول املراجعة الذي ّ
املمتدة من 2008
ك�سنة �أ�سا�س وحتى عام  ،2017النتاجات املتحققة وامل�ؤ�شرات الدا ّلة على
ٍ
الهدف .فقد بلغت ن�سبة الأبنية امل�ست�أجرة  %23.74يف عام  ،2015وانخق�ضت قلي ًال �إلى
 %23يف عام  .2016وبلغت ن�سبة الطلبة الذين التحقوا باملدار�س ذات الأبنية امل�ست�أجرة
 %11.5يف عام  ،2014وانخف�ضت هذه الن�سبة لت�صل �إلى  %10.5يف عام .2017
يدر�سون يف مدار�س تعتمد نظام الفرتتني ،فقد بلغت  %10.30يف عام
�أ ّما ن�سبة الطلبة الذين ْ
 ،2014وارتفعت يف عام  2017لتبلغ  ،%27وقد �شكّل هذا حتدي ًا كبري ًا للوزارة ،الأمر الذي
ا�ضطرها للتخطيط لع�شر �سنوات (اخلطة الإ�سرتاتيجية  ،)2025-2017لبناء  600مدر�سة
بواقع  60مدر�سة �سنوي ًا.
وك�سنة كا�شفة مل�ستوى الإجناز يف عام  ،2017وهي ال�سنة الأولى
ٍ
للخطة الع�شريةَ ،تبني �أن عدد املدار�س التي ُبنيت هو  42مدر�سة فقط ،الأمر الذي دفع
الوزارة للتفكري خارج ال�صندوق والبحث عن بدائل حلول مبدعة.

 -م�ستوى الإجناز

نتيجة التحليل وقيا�س الأداء للخطط املو�ضوعةَ ،تبني �أن التحدي املتمثل يف الأبنية
املنجزة حتى عام  2017مل ي�ستطع
املدر�سية ،ا�ستمر ماث ًال للعيان ،وخا�صة �أن عدد الأبنية َ
مواجهة النمو ال�سكاين ،كما مل ي�ستطع خف�ض عدد الأبنية امل�ست�أجرة �أو املدار�س التي تعمل
بنظام الفرتتني .وتكمن �أ�سباب ذلك يف توايل الهجرات على الأردن من الدول املجاورة،
و�آخرها اللجوء ال�سوري ،وانتقال �أعداد كبرية من الطلبة من املدار�س اخلا�صة للمدار�س
احلكومية لأ�سباب اقت�صادية ،بالإ�ضافة �إلى ندرة الأرا�ضي التي ت�صلح للأبنية املدر�سية،
وحتديد ًا يف ق�صبات املدن ومناطق االكتظاظ ال�سكاين.
وتيذل الوزارة جهود ًا حثيثة لل�سيطرة على هذا التحدي الكبري ،وهذا ما ظهر يف الإجراءات
املتّخذة يف خطتها الع�شرية املعمول بها ،وخا�صة بعد نتائج عام  2017التي ك�شفت �أن عدد
املدار�س التي مت بنا�ؤها هو  42فقط من �أ�صل  60مدر�سة حددتها اخلطة �سنوي ًا .الأمر الذي
دفع الوزارة لو�ضع عدد من احللول التي ال تلبي احلاجات القائمة فح�سب ،بل ت�ؤ�س�س لثقافة
جمتمعية جديدة ،ومنها:
 مبادرة الوقف التعليمي بالتعاون مع وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية .حيثبد�أ املتربعون ببناء املدار�س بالتن�سيق مع وزارة الأوقاف ،وكانت البداية يف مدر�سة يف
مدينة املفرق ،ومدر�سة يف ناعور ،و 12غرفة �صفية متت �إ�ضافتها �إلى املدار�س ،وجمي ُعها
قيد الإن�شاء حتى وقت �إعداد هذه املراجعة.
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 ال�شراكة والتعاون مع �أمانة عمان الكربى والبلديات ،لتجاوز م�شكلة ندرة الأرا�ضي،وكانت ثمار ذلك تقدمي الأمانة عدد ًا من قطع الأرا�ضي التي ت�صلح لإقامة مبانٍ مدر�سية
ما�سة للمدار�س.
عليها يف مواقع مهمة ويف مناطق بحاجة ّ
 مبادرات ملكية ،حيث حر�ص الديوان امللكي على دعم خطط وزارة الرتبية والتعليم يفتلبية حاجات ال�سكان يف بناء مدار�س كاملة وذات نوعية عالية.
 الإ�ضافات على املدار�س القائمة التي تتوافر �ساحات كافية حولها.وهناك حلول جل�أت لها الوزارة �أي�ض ًا لتجاوز هذا التحدي ،مثل:
 ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص من خالل بناء مدار�س على �أر�ض للوزارة بق�صد اال�ستثماراخلا�ص ملدة ترتاوح بني  15و� 20سنة ،ت�ؤول املدار�س بعدها للوزارة .وبلغ عدد املدار�س
�ضمن هذا امل�شروع  15مدر�سة حتى وقت �إعداد هذه املراجعة.
قر بنا�ؤها وفق ًا لهذه ال�صيغة  48مدر�سة.
 الت�أجري التمويلي ،وبلغ عدد املدار�س التي �أُ ّ التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية /الأردن ،لبناء  25مدر�سة. التعاون مع االحتاد الأوروبي (�صندوق مدد) لبناء  10مدار�س. التعاون مع بنك الإمناء الأوروبي ( )KFWلبناء  6مدار�س. التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدويل /الأردن ،لبناء  3مدار�س. التعاون مع �شركة البوتا�س العربية لبناء  3مدار�س.امللحقة بالتحدي املرتبط بالأبنية املدر�سية ،حيث
ّ
وتعد ال�صيانة الإن�شائية من التحديات َ
ال تكفي املخ�ص�صات املر�صودة من املوازنة ملواجهة هذا التحدي والبالغة خم�سة ماليني دينار
�أردين لهذا بذلت الوزارة جهود ًا لتجاوز هذا التحدي ،من خالل:
• مبادرة مدر�ستي ل�صيانة املدار�س.
• التعاون مع الوكالة الأملانية للتنمية ( )GIZل�صيانة عدد من املدار�س.
• التعاون مع الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون /الأردن ،ل�صيانة عدد من املدار�س.
• احل�صول على مبلغ مليوين دينار من منظمة اليوني�سف.
• احل�صول على  6ماليني دينار من املنحة امل�شرتكة اخلا�صة بالأزمة ال�سورية.
• م�شروع ( )LEEPواملت�ضمن �إعادة ت�أهيل مدار�س يف اململكة.
• م�ساعدات �أمريكية ل�صيانة مدار�س ملدة ثالث �سنوات (.)2019-2017
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وبح�سب التوقعات التحليلية ،ف�إن هذا التحدي ميكن جتاوزه يف عام � .2019إال �أن امل�شكلة
�ستعود للظهور �إن مل تتوا�صل جهود �شبيهة باجلهود املبذولة حالي ًا .كما �إن م�شكل َتي الأبنية
امل�ست�أجرة والعمل بنظام الفرتتني ما زالت دون حل� .إ�ضافة �إلى بروز م�شكلة قد تكون عقبة
�أمام الوزارة يف جمال الأبنية م�ستقب ًال ،تتمثل بنظام تنظيم الأبنية اجلديد الذي ي�شرتط
توافر �أربع دومنات كحد �أدنى للبناء املدر�سي ،وتزداد حدة هذه امل�شكلة يف �ضوء ندرة
و�ص َغر امل�ساحات التي ميكن البناء عليها يف الق�صبات ومناطق االكتظاظ ال�سكاين.
الأرا�ضي ِ
· خامساً :مرحلة التعلبم قبل املدريس (الطفولة املبكرة)

 -الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

تعود بدايات االهتمام بريا�ض الأطفال يف الأردن �إلى عام � ،1960ضمن جهود للقطاع اخلا�ص
وحتديد ًا املنظمات املدنية التطوعية واملدار�س الدينية� .أما اخلطوات احلكومية يف هذا
املجال فقد بد�أت عام  ،1987بو�ضع الإطار الت�شريعي لتنمية الطفولة املبكرة وتبنيه يف
املرحلة الأولى من مراحل برنامج تطوير التعليم .وبعد عقد امل�ؤمتر الأول للتطوير الرتبوي
ً
مرحلة ر�سمية غري �إلزامية �ضمن
عام  1987مت اعتماد مرحلة ريا�ض الأطفال احلكومية
املراحل الدرا�سية للفرتة العمرية � 6-4سنوات.
وقد �أعدت وزارة الرتبية والتعليم جيد ًا لهذه املرحلة بالتعاون والتن�سيق مع اجلامعات لأخذ
املعلمات الراغبات يف التدري�س
هذا التخ�ص�ص يف خططها ،وعملت من جانب �آخر على تدريب
ِ
يف هذه املرحلة على �أف�ضل ال�سبل للتعامل مع الأطفال .و�أن�ش�أت الوزارة  15رو�ضة �أطفال يف
عام  ،1999وبد�أ العدد باالزدياد حتى و�صل �إلى  983رو�ضة يف عام  ،2012/2011يقوم على
التدري�س فيها  950معلمة مدربة (وهذا يعني �أن هناك معلمات غري مدربات يف هذه الريا�ض
حتى تاريخه).
وتعاظم االهتمام بالتعليم قبل املدر�سي يف املرحلة الثانية من م�شروع ( ،)ERFKEوقد
َ
انبثق املكون الفرعي املد َرج يف امل�شروع حتت ا�سم «تنمية الطفولة املبكرة» عن خطة العمل
التي ا�ستندت يف �إعدادها �إلى �إ�سرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة ( )2013-2004ال�صادرة
عن املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة .ويت�ضمن هذا املكون �أربعة جماالت للتدخل هي :رفع
الكفاءة امل�ؤ�س�سية ،والتنمية املهنية ملعلمات ريا�ض الأطفال ،وتو�سعة ريا�ض الأطفال يف
املناطق الفقرية ،وتعزيز الوعي العام حول �أهمية ريا�ض الأطفال.
وي�شري هدف هذه الإ�سرتاتيجية �إلى توفري بيئة تع ّلمية متوازنة للأطفال ،بحيث تراعي
اجلوانب اجل�سمية واملعرفية واللغوية واالنفعالية للطلبة ال�صغار ،ومتكينهم من العادات

20

تقرير حالة البالد :التعليم

ال�صحية ،وتطوير العالقات االجتماعية واالجتاهات الإيجابية وتقدير التعلم واحلياة
املدر�سية.
ويف عام  2007مت تطوير املنهاج امل�ستخدَ م للمرة الثانية ،حيث كان ُي�ستخدم دليل املعلمة
لريا�ض الأطفال ،وذلك بهدف تعزيز الوعي حول املوروث الثقايف ،وحت�سني قدرات �صنع
القرار ،وتعزيز مهارات التوا�صل ال�شخ�صية ،وتطوير مهارات الطلبة يف جماالت الإبداع
والتعبري عن الر�أي وامل�شاركة الفاعلة ،ف�ض ًال عن �إعداد مرفقات باملنهاج من �أوراق عمل
ون�شاطات مت تدريب املعلمات على تنفيذها مبا يحقق �أهداف املنهاج.
ونظر ًا لأهمية املعلمة يف هذه املرحلة ،ودور هذه املرحلة يف الت�أ�سي�س املعريف وال�شخ�صي
حلياة م�ستقبلية ناجحة ،قامت الوزارة بتنفيذ �سل�سلة من الربامج التدريبية يف �أثناء
اخلدمة �ضمن م�شروع ( )ERFKEمبرحلتيه الأولى والثانية ،والتي تت�ضمن برامج منها:
املنهاج الوطني التفاعلي (� 54ساعة تدريبية) بهدف تعزيز قدرات معلمات وم�شرفات ريا�ض
الأطفال يف تطبيق املنهاج ،وبرنامج العمل مع ال�صغار (� 160ساعة تدريبية) بهدف ربط
م�ستوى الأداء مع رتب املعلمات ،وبرنامج (� Kidsmart) (40ساعة تدريبية) بهدف توفري
فر�ص متكافئة جلميع الأطفال الكت�ساب املهارات التكنولوجية ب�صرف النظر عن خلفياتهم
الثقافية واالجتماعية ،وبرنامج «حكايات �سم�سم» القائم على الو�سائط املتعددة يف تعزيز
معارف الأطفال وقدراتهم على االكت�شاف من خالل الن�شاطات واللعب ،وبرنامج التوعية
الوالدية بهدف �إ�شراك �أولياء الأمور يف دعم تع ّلم �أبنائهم.
ومن واقع اخلطط الإ�سرتاتيجية وتقارير الإجنازات ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم،
يتبني �أن معدل القيد الإجمايل يف مرحلة ريا�ض الأطفال بلغ  % 36.1يف عام  ،2014ووفق ًا
للربنامج التنفيذي التنموي ( ،)2020-2016يتو َّقع �أن تكون الن�سب للأعوام 2018-2015
(على التوايل)� .%42 ،%41 ،%39.5 ،%39 :أما ن�سبة االلتحاق الإجمالية يف ريا�ض
الأطفال ( ،)KG2فقد بلغت  %58.6يف عام  .2014ويتو َّقع �أن تكون للأعوام 2018-2015
(على التوايل) .%68 ،%66 ،%64 ،%62 :وتعمل الوزارة على رفع هذه الن�سبة �إلى %80
عام .2022
وبلغت الن�سبة املئوية للملتحقني اجلدد يف ال�صف الأول الأ�سا�سي ممن التحقوا �سابق ًا
بريا�ض الأطفال  %58.6يف عام  ،2014ويتو َّقع �أن تكون الن�سب للأعوام ( 2018-2015على
التوايل).% 65 ،%63 ،%61 ،%59 :
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حتدي مرحلة
لقد �أخذت اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم (ّ )2013-2009
الطفولة املبكرة باحل�سبان ،يف �ضوء انخفا�ض ن�سبة االلتحاق بهذه املرحلة وخا�صة يف
املا�سة لتعزيز الكفاءة
املناطق الريفية والفقرية (الأقل منو ًا والأكرث حاجة) ،واحلاجة ّ
امل�ؤ�س�سية ومهارات املعلمات والعاملني يف ريا�ض الأطفال ،و�ضرورة اكت�شاف الطلبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة والتعامل معهم بعناية.
تعليم الأطفال يف مرحلة ريا�ض الأطفال على ّ
ق�ص َرت الوزارة
�صف واحد هو (،)KG2
َ
لقد َ
مع �أنها وفق ًا للقرارات واخلطط �سارية املفعول ،متتد على �سنتني (عمر � 6-4سنوات) .وقد
�أدى هذا الإجراء �إلى خفْ�ض معدل القيد الإجمايل يف هذه املرحلة ،ور ْفع ن�سبة االلتحاق
ّ
ب�صف (.)KG2
ويف معر�ض احلديث حول تدريب املعلمني ،ك�شفت درا�سة تقييم تدريب املعلمني وم�شريف
ريا�ض الأطفال على برنامج املنهاج الوطني وبرنامج العمل مع ال�صغار واملمار�سات الالحقة
عام � ،2014أن املو�ضوعات التدريبية املطلوبة �أكرث من �سواها هي ذات ال�صلة بالك�شف عن
الأطفال املوهوبني والأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الف�صول الدرا�سية العادية،
ور�أى �أكرث من  %56من امل�شرفني �أن هناك احتياج ًا لهذه املو�ضوعات .ومن املعروف �أن الفرتة
العمرية الأن�سب للك�شف عن هذه الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة ،هي يف هذه املرحلة.
ٌ
�ضعيف مقارنة ب�أثر
ومن جانب �آخر� ،أظهرت الدرا�سة �أن �أثر الربامج التدريبية الالحقة
تعدد الربامج التدريبية) ،ما يلفت النظر �إلى �أن التعمق يف الربنامج
الربنامج الأول (يف حال ُّ
التدريبي الأول و�شموليته �أف�ضل من تعدد الربامج مهما كانت �أ�سما�ؤها.
ومع �أن وزارة الرتبية والتعليم تبذل جهود ًا كبرية لتحقيق ما ّ
خططت له من ن�سب التحاق
للم�ستهدفني يف هذه املرحلة ،وتعيني املعلمات وتدريبهن ،وحتديث الت�شريعات وتطويرها،
ملحة للتو�سع وزيادة عدد الغرف ال�صفية امللحقة باملدار�س احلكومية
�إال �أن احلاجة ما زالت ّ
القائمة حال توافر امل�ساحات ،مع تف�ضيل ف�صل امل�ساحة املخ�ص�صة لهذه املرحلة عن بقية
املراحل ببناء و�سور منف�صل يف الأبنية اجلديدة .ومن جانب �آخر ،ينبغي تدريب املعلمات
ب�شكل مع َّمق يف جمال تفريد التعليم و�سبل الك�شف عن ذوي االحتياجات اخلا�صة والتعامل
معهم .وقد ك�شفت درا�سة قيا�س ا�ستعداد الأطفال يف الأردن للتعلم با�ستخدام �أداة تطور
الطفل (املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية� ،)2014 ،أن هناك فروق ًا دا ّلة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة  0.05على جميع �أبعاد �أداة التطور املبكر ل�صالح الإناث ،وهذا يعزز التحدي
الكبري يف جميع مراحل التعليم العام ،واملتمثل يف �أن م�ستوى تعلم الإناث �أف�ضل من م�ستوى
تعلم الذكور.
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ومن �إجنازات الوزارة لعام  2017تنفيذ  28رو�ضة جديدة حتتوي على  69غرفة �صفية،
وت�أثيث وجتهيز � 230شعبة من �شعب ريا�ض �أطفال ،و�صيانة � 60شعبة ،وتزويد � 120شعبة
بالأجهزة الكهربائية ،وتطوير دليل م�شاركة الأهل يف الرو�ضة وال�صفوف الثالثة الأولى.
· سادساً :القيم واألخالقيات والعالقات (املعلم)

 -الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

لقد خ�ضعت جميع اخلطط التي بد�أت مع م�شروع ( )ERFKEيف مرحلته الأولى للمراجعة،
وحتديد ًا يف ما يت�صل بدعم عملية التحول نحو نوعية التعليم ،وعلى ر�أ�سها الكوادر الب�شرية
املعنية بخلق وتوفري بيئات تعلم حا�ضنة وحافزة على التفكري وم�ستقطبة جاذبة لتعلم
الطلبة ،مثل :اكت�ساب القيم والأخالقيات وجتذيرها ،وبناء العالقات ومتتينها.
وهذه املراجعة لكفاءات الكوادر وقدراتها ،وخا�صة املعلم ،لي�ست جديدة ،بل م�ستمرة يف
جميع اخلطط� .إذ َع ّد م�شرو ُع ( )ERFKEيف مرحلته الثانية هذا الأمر حتدي ًا ينبغي
جتاوزه كي تنجح عملية التحول .وهذا يعني �أن الفعل الرتبوي مببادراته وبراجمه مل يفلح
يف �إحداث عملية التحول �إلى نوعية التعليم املرغوبة.
ويف اخلطة الإ�سرتاتيجية ( )2013-2009كان من الأهداف الوطنية للخطة� ،إن�شاء جمل�س
�أعلى لتنمية املوارد الب�شرية ،ومراجعة القوانني ذات ال�صلة بالهيئات امل�شرفة على التعليم
ن�صت ال�سيا�سة على متكني املعلمني
مبا ي�ضمن توجيه عمليات التنفيذ نحو نوعية التعليم ،فقد ّ
من امتالك الكفايات واملهارات واخلربات امل�ستندة ملعايري وطنية خا�صة بتنمية املعلمني مهني ًا،
ن�صت على التمكني نف�سه للإدارة املدر�سية والكوادر امل�ساندة والإ�شراف الرتبوي والإدارة
كما ّ
يف امل�ستويات الإدارية العليا والو�سطى .ومن جانب �آخر ،جاء يف الأهداف الإ�سرتاتيجية التي
حددتها اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( )2025-2016ملعاجلة
التحديات وحتقيق النتائج املرجوة يف مراحل التعليم كافة :حت�سني كفاءة الكوادر العاملة
يف جميع املراحل الدرا�سية ،والرتكيز على تدريب املعلمني .وهذا دليل على �أن العمليات
التحدي قائم ًا.
وا�ستمر
الإ�صالحية ال�سابقة مل تفلح
ّ
ّ
�إنّ ا�ستعرا�ض امل�ؤ�شرات الك ّمية ذات ال�صلة بت�أهيل املعلمني ،يك�شف عن نتائج طيبة لواقع
الكفاءات الأردنية على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم ،فقد بلغت
ن�سبة امل�ؤهلني على امل�ستوى الوطني للأعوام ( 2017-2014على التوايل)،%89 ،%87 :
 .%93 ،%91كما بلغت على م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم .%93 ،%91 ،%89 ،%88 :وهذا
يعني �أن امل�شكلة لي�ست يف تدين الن�سب الك ّمية للت�أهيل ،بل يف امل�ضامني واملهارات واملمار�سات
التي �أك�سبتها هذه امل�ؤهالت حلامليها.
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ومن �أجل رفع الكفاءة والقدرات للكوادر الب�شرية ،عملت وزارة الرتبية والتعليم على
تفعيل دور مركز التدريب الرتبوي وخططه وبراجمه يف التدريب �أثناء اخلدمة ،كما قامت
بالتن�سيق والتعاون مع �أكادميية امللكة رانيا للتدريب ،لتعميق اخلربات الرتبوية للمعلمني
قبل اخلدمة ،وكذالك امل�شاركة يف برامج الوزارة التدريبية �أثناء اخلدمة ،بغر�ض توحيد
الطرائق والأ�ساليب من جهة ،وتوحيد وحتديث اخلربات على م�ستوى املدربني بني الوزارة
والأكادميية من جهة �أخرى.
ويف �سياق توفري الدعم املعنوي واملادي للكوادر ،طورت الوزارة نظام حوافز املعلمني وحزمة
الأمان االجتماعي .ففي عام  2013بلغت ن�سبة امل�ستفيدين من قرو�ض الإ�سكان  ،%65ون�سبة
عالوة التعليم  ،%75ون�سبة الطلبة املوفدين بعد الثانوية العامة لتلبية احتياجات املناطق
النائية  ،%100ون�سبة امل�ستفيدين من �صندوق ال�ضمان االجتماعي يف وزارة الرتبية والتعليم
 ،%98ون�سبة الرتبويني احلا�صلني على رتب  ،%47ون�سبة املعلمني العاملني يف املناطق النائية
احلا�صلني على حوافز  .%80كما ا�س ُتحدث نظام داخلي للمتابعة والتقييم امل�ؤ�س�سي ي�ستهدف
ما ن�سبته  %100من الكوادر يف عام  2013با�ستخدام مقايي�س الأداء امل�ؤ�س�سي والفردي.

 -م�ستوى الإجناز

رغم املحاوالت التي بذلتها وزارة الرتبية والتعليم حتى عام ( 2016عام �إطالق الإ�سرتاتيجية
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية) لوقف الرتاجع يف التعليم ،وملعاجلة فقر عمليات التفاعل
ال�صفية واملدر�سية وجفافها وخل ّوها من املمار�سات القيمية والعالقات الودية الإيجابية �إال
�أن كل ذلك �أدى �إلى ارتفاع وترية القلق والعنف املدر�سي من جهة ،وتراجع نتائج الأردن يف
ؤ�س�سات جمتمع مدين رف�ض ًا لهذا التدين
االختبارات الدولية ،وارتفاع �صوت املجتمع �أفراد ًا وم�
ِ
الكارثي من جهة �أخرى ،فقد جاءت اخلطة الإ�سرتاتيجة الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية
رت ً
حة من بني مقرتحاتها هدف ًا �إ�سرتاتيجي ًا يت�صل
�إنذار ًا بهذه احلالة وتدخ ًال للإنقاذ مق ِ
بامل�ساءلة :تعزيز امل�ساءلة والقيادة والقدرة على و�ضع ال�سيا�سات والتخطيط الإ�سرتاتيجي
يف جميع م�ستويات النظام.
ومع �أن الكثري من الدرا�سات كانت ت�ؤكد على حت�سني بيئات التعلم �سيكولوجي ًا واجتماعي ًا،
�أو�صت الدرا�سة الوطنية التقوميية ملهارات اقت�صاد املعرفة التي �أعدها املركز الوطني
لتنمية املوارد الب�شرية ( )2014بالرتكيز على البيئة التنظيمية واملنظومة القيمية للحد
من م�شكالت االن�ضباط املدر�سي ،وبناء عالقات �سليمة بني عنا�صر جمتمع املدر�سة من جهة،
وبني املدر�سة واملجتمع املحلي من جهة �أخرى.
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املعني مبتابعة
وملّا كان املعلم هو الطرف الأهم يف هذه املعادلة ،وملّا كان امل�شرف الرتبوي هو
ّ
املعلم ودعمه ومتكينه ،فقد ح ّملهما اجلميع امل�س�ؤولية عن هذا الفقر وهذا اجلفاف يف بيئات
التعلم بو�صفهما «ماي�سرتو« العالقات بني �أطراف الفعل يف املدر�سة من جهة وبني املدر�سة
واملجتمع املحلي من جهة �أخرى ،ف�ض ًال عن �أنهما ينبغي �أن يكونا منوذج ًا للقيم يف حديثهما ويف
�أدائهما لأدوارهما ويف �سلوكهما داخل املدر�سة وخارجها.
ومن جانب �آخر ،ونتيجة الدرا�سات امل�ستفي�ضة ،اكت�شف املعنيون �أنّ خل ًال ما يكمن يف �آليات
اختيار املعلمني ،خا�صة و�أن وزارة الرتبية والتعليم تعمل على التحول نحو التعليم القائم
على مهارات اقت�صاد املعرفة ،الأمر الذي حدا بالوزارة وبالتن�سيق مع ديوان اخلدمة املدنية
على تطوير �آلية االختيار كما ورد ذلك يف الربنامج التنفيذي التنموي ( )2020-2016بحيث
يتم تر�شيح  6-4متقدمني لكل �شاغر ،و�إخ�ضاعهم المتحان تعقده الوزارة ،ثم يتقدم َمن
يجتاز االمتحان للمقابلة ال�شخ�صية.
لقد ا�ستمر االهتمام باملعلم بو�صفه ال�صانع احلقيقي للإجناز ،وا�ستمر العمل على حت�سني
ظروفه املعي�شية وفق ًا للإمكانات ،فقد بلغت ن�سبة عالوة التعليم  %100منذ عام ،2015
ون�سبة املعلمني امل�ستفيدين من �صندوق ال�ضمان االجتماعي  %100منذ عام � .2015إال �أن
ن�سبة امل�ستفيدين من قرو�ض �صندوق �إ�سكان موظفي وزارة الرتبية والتعليم تدنت �إلى %38
يف عام  ،2015و�إلى  %40.5يف عام  ،2016و�إلى  %41.5يف عام  ،2017وذلك بعد �أن كانت
 65.5يف عام  .2013ورمبا يكون ال�سبب يف هذا الرتاجع ،ازدياد عدد امللتحقني ب�سلك التعليم
مبا يفوق �إمكانات ال�صندق وقدرته الإقرا�ضية.
ورغم الأولوية الكبرية التي يوليها الأردنيون للتعليم� ،إال �أن الكثري منهم ي�ضعون مهنة التعليم
يف خانة املهن غري املرغوبة ،وهذا ما ك�شفته اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد
الب�شرية ( )2025-2016من خالل عر�ضها لنتيجة درا�سة وطنية �أعدتها م�ؤ�س�سة امللكة رانيا
للتعليم والتنمية يف عام  ،2014حيث �أ�شارت �إلى �أن  %47من املعلمني امل�شاركني بالدرا�سة
ً
رغبة منهم مبمار�ستها.
ذكروا �أن �سبب التحاقهم بهذه املهنة هو عدم توفر البديل ،ولي�س
يف�سر �ضعف
يف�سر ق ّلة جدوى الت�أهيل والتدريب مهما بلغا من القوة والعمق ،كما ّ
وهذا ما ّ
�أثر التدريب والت�أهيل يف عمليات الإ�صالح والتطوير الرتبوي وق�صورها عن حتقيق �أهدافها.
ومن جانب �آخر �أدى هذا الغياب االنتمائي ملهنة التعليم ،و�أنها حمطة انتقالية على طريق
البحث عن مهنة �أخرى� ،إلى جتميد الوازع القيمي الذي يرتبط بر�سالة التعليم ومتطلباتها
يف الإخال�ص يف تعليم الطلبة وغر�س القيم والأخالقيات لديهم ،ف�ض ًال عن عدم االهتمام
بالنمو الذاتي الذي يخدم مهنة التعليم والإجناز فيها.
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لقد بات وا�ضح ًا من ممار�سات �أفراد املجتمع الأردين �أن املدار�س احلكومية غري جاذبة لهم،
و�أنها لي�ست املكان َّ
املف�ضل لأبنائهم رغم معاناتهم اقت�صادي ًا ،وارتفاع الر�سوم التي تتقا�ضاها
مدار�س القطاع اخلا�ص .ولي�س �أدل على ذلك من �أن طلبة املدار�س اخلا�صة ينتمون جلميع
�شرائح املجتمع ،وحتديد ًا �أفراد الطبقتني الو�سطى والفقرية ،و�أنّ ويل الأمر يغامر مبمتلكاته
ورمبا ي�ستدين ليدفع الر�سوم الدرا�سية لأبنائه.
وقد عزت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( )2025-2016هذه احلال،
لوجود معلمني غري م�ؤهلني وغري راغبني يف املهنة ،بل ويف بع�ض الأحيان غري منا�سبني للعمل
الت�صورات ال�سلبية جتاه مهنة التعليم �إلى امل�ستويات املهنية املتدنية
ب�سلك التعليم .كما عزت
ِ
التي يتم اعتمادها يف عملية اختيار املعلمني من خالل ديوان اخلدمة املدنية .وعالوة على
ذلك ،ال يوجد برنامج ر�سمي يعنى بالتطوير امل�ستمر ويفر�ض على املعلمني التدريب املتوا�صل
للح�صول على ترخي�ص مزاولة املهنة �أو جتديده كما هو معمول به لدى الأطباء واملهند�سني.
ومن خالل التحليل مل�ضامني اخلطط وتوجهاتها و�أهدافها الإ�سرتاتيجية من جهة ،والتدقيق
يف �أ�سباب الإخفاق املتكرر يف الو�صول بالإ�صالح والتطوير الرتبوي �إلى مراميه من جهة
�أخرى ،يتبني �أن الأ�سباب اخلف ّية التي تقف وراء ذلك كله ،تكمن يف « ُبعد العمليات» .فهذه
العمليات خلت من د�سمها املف َ
رت�ض يف ر�سالة الرتبية والتعليم واملرتبط مبنظومة القيم
والأخالقيات والعالقات بو�صفها العنا�صر الرئي�سية املكونة لبيئة التعلم احلا�ضنة واحلافزة
عنا�صر القدوة التي
والدافعة الندماج الطلبة يف املواقف التعلمية .كما غابت عن العمليات
ُ
َ
العقل املفكر اخلا�ص للطالب،
من املفرت�ض حماكاة الطلبة لها وتق ّم�صها و�أن ي�شكل القدو ُة
بحيث يلج�أ �إليه وي�ست�شريه عند كل موقف �أو ممار�سة .ي�ضاف �إلى ذلك �أن املعلمني يد ّر�سون
القيم والأخالقيات كما يد ّر�سونهم �أي حمتوى درا�سي ،وعند االمتحان ينجح الطلبة
الطلبة
َ
بتفوق مع �أنهم ال يتمثلون هذه القيم وال ت�شكّل لهم �ضمري ال�سلوك املحرتم القيمي.
ومن �أ�سباب الإخفاق ،غياب امل�ساءلة التي من �ش�أنها �أن ت�شكّل �ضاغط ًا على املعلمني -وحتديد ًا
الذين يفتقرون للوازع القيمي والأخالقيات -لتمثلها وممار�ستها حر�ص ًا على الوظيفة ،مع
الإ�شارة �إلى �أن امل�ساءلة معمول بها يف املدار�س اخلا�صة.
و ُيعزى الإخفاق �أي�ض ًا �إلى �أهمال البعد العاطفي العالئقي والذكاء االجتماعي الذي ينبغي
تعزيزه ليكتمل منو ال�شخ�صية لدى كل طالب.
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سابعاً :التعليم للمستقبل واالبتكار

 -الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

�إنّ املتفح�ص لر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم ور�سالتها ،يرى �أنها تركز على التميز والريادة
والتحلي بروح التناف�سية العالية ا�ستناد ًا ملعايري عاملية ،وهذا وا�ضح يف الر�سالة« :تطوير
نظام تربوي عماده التميز ،يعتمد على موارده الب�شرية ،ا�ستناد ًا �إلى معايري عاملية وقيم
اجتماعية ،وروح تناف�سية عالية ،مما ي�سهم يف تقدم الأردن يف خ�ضم االقت�صاد املعريف
العاملي».

التوجه للتميز الذي يقوم على التعليم للم�ستقبل وتوليد املعرفة ون�شرها،
كما يظهر هذا
ّ
يف الأهداف العامة للرتبية ،وحتديد ًا الهدف الثاين الذي ين�ص على «�إعداد املواطن املزود
باملهارات واملعارف الالزمة لالقت�صاد املعريف املبني على املعرفة لي�سهم يف بناء جمتمعه (مهارات
معرفية ،ومهارات ات�صال ،ومهارات العمل يف فريق ،ومهارات التفكري العلمي ،واملهارات
ال�شخ�صية ،ومهارات التكنولوجيا ،ومهارات البعد الوظيفي ،ومهارات البحث العلمي)».
كما ت�ضمنت اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة ( )2013-2009هدف ًا �إ�سرتاتيجي ًا (الهدف
ال�ساد�س) ين�ص على «�إيجاد جمتمع متعلم ذي نوعية متميزة حتقق معايري تربوية و�إدارية
على امل�ستوى الوطني ويف جميع م�ستويات العمل يف الوزارة» .و�أدرجت اخلطة يف متطلبات
تنفيذها (املتطلب ال�ساد�س) «دعم م�أ�س�سة املبادرات التعليمية والتجارب الناجحة وجتذير
ثقافة الإبداع والتميز».
و�أكدت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية (� )2025-2016أنّ االبتكار
من املمكن �أن يلعب دور ًا �أكرث فعالية و�أن يكون عام ًال حمفز ًا لال�ستفادة من امليزات املتوفرة
للنظام التعليمي يف �إحداث التغيريات الإيجابية يف املدار�س من خالل دمج التكنولوجيا
بالتعليم والتعلم ،وا�ستخدام االبتكار لتو�سيع اخلدمات املدر�سية.
و�أو�صت اخلطة يف معر�ض تناولها حلاكمية �إ�صالح التعليم ،الأخذ باالبتكار بو�صفه �أحد
النتائج املطلوبة عرب اتباع �أ�ساليب مبتكرة
مبادئ احلاكمية ،وجاء فيها« :حتقق منظومتنا
َ
وخلاّ قة وا�ستخدام مدرو�س للتكنولوجيا ،ونقوم بالتعرف على الأفكار املبتكرة حول العامل
ونطورها مبا يتالءم مع احتياجاتنا اخلا�صة يف الأردن ،كما نعتمد على ال�شراكات العاملية
القطاعني العام واخلا�ص و�أ�ساليب التمويل املبتكرة لتحقيق �أف�ضل النتائج
وال�شراكات بني
َ
ب�أقل املوارد املمكنة».
ن�صت اخلطة يف �أهدافها الإ�سرتاتيجية (الهدف الرابع) على «ا�ستخدام االبتكار
لهذاّ ،
والتقنيات والتكنولوجيا احلديثة لإحداث وت�سريع التغيري يف املدار�س ،وذلك من خالل
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البحث يف �آليات متويلية مبتكرة لت�سريع عملية حت�سني اخلدمات املقدمة ،ورفع م�ستوى
اجلودة ،وحتفيز التو�سع يف خدمات القطاع اخلا�ص ،وتعزيز ا�ستخدام التكنولوجيا لتحديث
التعليم والتعلم» .كما ن�صت يف الهدف نف�سه على تفعيل دور �أولياء الأمور والأ�سر لدعم التعلم
يف املنزل واملدر�سة.
ويف الإ�سرتاتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )2017 - 2013التي و�ضعتها
املوجهة منها نحو التعليم
وزارة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وحتديد ًا يف اجلوانب َّ
بهدف مواجهة التحديات التي تت�صل ب�ضعف دمج التكنولوجيا وتقنيات التعليم واالت�صال
وتوظيفها يف عمليات التعليم والتعلم� ،أكدت الإ�سرتاتيجية �أنّ جناحها يتوقف على التزام
�صانعي القرار على جميع امل�ستويات مبتابعة و�ضمان تنفيذها ،والتوا�صل عرب النظام بفعالية
لت�سليط ال�ضوء على الأ�ساليب التي ميكن �أن ُت�ستخدم فيها التكنولوجيا خلدمة الر�ؤية
ال�شاملة لعملية التعليم والتعلم.

 -م�ستوى الإجناز

رغم اجلهود املبذولة لدمج التكنولوجيا يف التعليم يف الأردن ،تبقى اال�ستفادة الفعلية منها
حمدودة ،فقد ك�شفت �أرقام وزارة الرتبية والتعليم (� )2015أن حوايل  %21من املدار�س
ال تتوافر فيها خدمات الإنرتنت ،فيما تعاين بقية املدار�س التي تتوافر فيها هذه اخلدمات
من �ضعف �شبكة الإنرتنت وتدين ال�سرعة .و�أو�ضحت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية
لتنمية املوارد الب�شرية ( )2025-2016يف ك�شفها عن الواقع ك�أ�سا�س للخطة يف عام 2016
�أنه وبالرغم من جتهيز املدار�س مبختربات احلا�سوب� ،إال �أن املعدات �أ�صبحت قدمية ب�شكل
عام �أو مل تعد �صاحلة لال�ستعمال .وجدير بالذكر �أن هناك تق�صري ًا وا�ضح ًا يف برامج
التوعية والتوا�صل ذات ال�صلة بن�شر م�ضامني الر�ؤية امل�ستقبلية للوزارة ور�سالتها و�أهدافها
الإ�سرتاتيجية ،وخا�صة ما يتعلق ب�أهمية الإ�ستفادة من التكنولوجيا يف تعزيز عملية التعليم
ورفع م�ستوى تعلم الطلبة وحفزهم وجذبهم للم�شاركة واالندماج ب�شكل �أكرب .وهذا وا�ضح من
ا�ستطالعات الر�أي وت�شخي�ص احلالة التي تو�صلت لها الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد
يعدون التكنولوجيا وتقنيات
الب�شرية ،حيث �أفادت �أن معظم مديري املدار�س واملعلمني ال ّ
التعليم �أدوات ف ّعالة لتعزيز العملية التعليمية ،كما مل يعملوا على دجمها يف املواد الدرا�سية
واملناهج الرتبوية.
حت�صلوا عليها (مثل الرخ�صة
�إنّ الدورات التدريبية التي خ�ضع لها املعلمون وال�شهادات التي ّ
الدولية لقيادة احلا�سوب  )ICDLيف جمال دمج التكنولوجيا وتوظيفها يف �أ�ساليب التدري�س
وتي�سري تعلم الطلبة وت�سريعه ،مل تفلح يف حت�سني الو�ضع ب�شكل مقبول ومل حتقق احلد
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الأدنى من النتائج املرجوة .ويف هذا ال�صدد ت�شري حلقات النقا�ش �إلى عدم تلقي املعلمني
الت�شجيع الكايف من مديري املدار�س لتحفيزهم على االبتكار يف �أ�ساليب التدري�س.
�إنّ خمرجات التعليم يف الو�ضع احلايل ال تفتح للمتعلم �آفاق ًا م�ستقبلية وال تدفع به �إلى
االبتكار ،لي�س فقط لأن الكتب املدر�سية تت�سم باحل�شو ،بل لطبيعة �أ�ساليب التعليم وواقع
بد من
االختبارت املدر�سية واالمتحانات العامة� ،إ�ضافة �إلى �سوء ت�أهيل املعلم .وهنا ال ّ
أن�شطة َتعلُّم ميكن ملحتواها وطرائق تنفيذها والأجواء التي
الإ�شارة �إلى �أهمية وجود �
ِ
حتت�ضنها وكيفيات توجيهها� ،إمتاع املتعلم وحفزه على الإبداع ،من مثل :الفن والدراما
واملو�سيقى والريا�ضة واملهارات احلياتية.
التوصيات
بعد هذا التطويف يف نظام التعليم العام يف الأردن عرب مكوناته ومراحل تطوره ،بني ما
ت�ضمنته اخلطط الإ�سرتاتيجية من �أهداف و�إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات ومبادرات وبرامج وما
مت تطبيقه يف امليدان الرتبوي -املدر�سة ب�شكل خا�ص -وحقق �أهدافه ولو باحلد الأدنى ،ف�إن
هذه املراجعة تقرتح التو�صيات الآتية:
 .1العمل على تطوبر املعلم وحت�سني ظروف عمله ومعي�شته ،وذلك بتجويد ما يلي:
 برامج �إعداد املعلمني قبل اخلدمة مبا ي�ضمن متكينهم من متطلبات ح�صولهم علىرخ�صة مزاولة املهنة.
 برامج تدريب املعلمني يف �أثناء اخلدمة لتكون م�ستمرة ومكثفة و�شاملة ،حتققمتكُّن املعلمني من الكفايات واخل�صائ�ص واملوا�صفات التي حددتها وثيقة �إطار املناهج
بالتدريب �أثناء اخلدمة وفق ًا
الأردنية ( .)2018و�أن يرتبط ا�ستمرا ُر املعلم بالعمل
ِ
ل�سجل تدريبي معت َمد يتجدد كل خم�س �سنوات ،على �أن يرتبط مب�ؤ�شرات الأداء
املر�صودة يف تقارير الأداء متعددة امل�صادر.
 ظروف املعلمني املادية والنف�سية واالجتماعية ،وحت�سينها مبا ينعك�س �إيجابي ًا علىتقديرهم لذواتهم ومهنتهم.
 برامج الإعالم الرتبوي وتوجيه جانب منها مبا يرفع من �ش�أن مهنة التعليم جمتمعي ًا،فينعك�س ذلك على جاذبية املهنة وا�ستقطابها لذوي القدرات العالية.
 التن�سيق والت�شبيك ما بني وزارة الرتبية والتعليم واملركز الوطني لتطوير املناهجو�أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ونقابة املعلمني ،من خالل جمل�س �أعلى م�شرتك
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ُيعنى بالتخطيط ور�سم ال�سيا�سات والتوجيه ،وتقدمي اال�ست�شارت الرتبوية القائمة
على البحث والتجارب الدولية الناجحة ،وذلك من خالل جلان فنية متخ�ص�صة
تطوعية �صاحبة خربة م�شهود لها.
 .2اعتماد موا�صفات وخ�صائ�ص املتعلم وتعميمها كمنتج نهائي ،وت�ضمينها يف الإطار العام
للمناهج الأردنية ،بعد �أن حتظى مبوافقة �أطراف املجتمع ومكوناته بكل م�ؤ�س�ساته
احلكومية واخلا�صة من جهة ،ومتخذي القرار ال�سيا�سي الرتبوي والتعليمي من جهة
�أخرى ،و�أن يتم الرتكيز يف هذه املوا�صفات واخل�صائ�ص على كون املتعلم منتمي ًا لوطنه،
ومت�شرب ًا للقيم والأخالقيات املرغوب بها حملي ًا وعاملي ًا ،ومفكر ًا منفتح ًا �إن�ساني ًا يتمتع
بعقلية نقدية ،وواعي ًا لإمكاناته واثق ًا بها يجددها با�ستمرار ،وميتلك الر�أي احلر
واملهارات التي متكّنه من توليد املعرفة وتبادلها وتعميمها.
 .3مراجعة �شاملة لقانون الرتبية والتعليم والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل الرتبوي
والتعليمي ،وتعديلها يف �ضوء عمليات التحول املرغوبة نحو التعليم النوعي القائم على
ّ
ويف�ضل �أن ت�شارك يف هذه املراجعة والتعديل جميع �أطراف الفعل الرتبوي
املعرفة.
احلكومية والأهلية واخلا�صة� ،إ�ضافة �إلى بيوت اخلربة املتخ�ص�صة الوطنية.
 .4اال�ستفادة من الكفاءات الرتبوية الأردنية التي هاجرت �أو هُ ِّج َرت خالل ال�سنوات
الع�شرين الأخرية ،والتي كان للنظام الرتبوي �-إلى جانب البيئة اجلاذبة ،وحتديد ًا
اخلليجية -دور يف خروجها من الأردن ،وذلك من خالل ت�أ�سي�س بيت خربة للدرا�سات
واال�ست�شارت �شبه ر�سمي وتطوعي ي�شكل ذراع ًا فنية للمجل�س الأعلى.
َّ
املخطط لها واملدعومة بالت�شريعات والتعزيز وامل�ساءلة،
 .5التحول بكوادر التعليم الب�شرية
من ثقافة الوظيفة �إلى ثقافة املهنة ،والت�شديد على منظومة القيم و�أخالقيات املهنة
والعالقات االجتماعية .فاملحامي والطبيب واملهند�س يتم توقيفهم عن العمل و ُت�سحب
رخ�صة مزاولة املهنة منهم عند قيامهم ب�سلوك ي�ضر باملهنة �أو عندما يرتكبون �أخطاء
مهنية �أثناء �أدائهم للعمل .وينبغي �أن يط َّبق هذا على املعلم �أي�ض ًا.
َ .6ق ْ�صر دور وزارة الرتبية والتعليم على الرتبية املهنية والتوجيه املهني ،ونقل طلبة التعليم
املهني �إلى مدار�س تكنولوجية ،يتابعون درا�ساتهم بعد تخرجهم منها يف معاهد وجامعات
تكنولوجية تطبيقية� ،أو يلتحقون ب�سوق العمل.
 .7ردم الفجوة يف م�ستوى الأداء والإجناز بني الإناث والذكور ،برفع م�ستوى الذكور ،حيث
تتفوق الإناث يف جميع مراحل التعليم عموم ًا على الذكور� .إ�ضافة �إلى تفوقهن عليهم يف
اال�ستعداد للتعلم بدء ًا من مرحلة التعليم قبل املدر�سي ،كما يت�ضح هذا التفوق يف بيئات
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التعلم املتميزة باجلمال والهدوء والإيجابية.
 .8دعم قطاع التعليم اخلا�ص والنظر �إليه ك�شريك يتحمل عن الوزارة م�س�ؤلية ن�سبة ال تقل
عن  %25من �أعداد الطلبة ،بخا�صة �أنه يقدم للوزارة ق�ص�ص جناح وخربات تقتدى.
 .9التوجه نحو رجال الأعمال الأردنيني الناجحني الذين تو�سعت �أعمالهم يف �إطار االقت�صاد
الأردين للم�ساهمة يف بناء املدار�س اجلديدة �أو حتديث املدار�س القائمة ،مع �إمكانية
ت�سمية املدار�س ب�أ�سمائهم �أو الأ�سماء التي يقرتحونها .وب�شكل خا�ص التوجه نحو رجال
الأعمال الذين تخرجوا من املدار�س احلكومية.
 .10تعزيز التعليم الإلكرتوين يف منظومة التعليم العام وتوفري ال�سبل والو�سائل الالزمة
لذلك.
� .11إعادة هيكلة الإنفاق على التعليم يف �ضوء �أولويات اخلطة الإ�سرتاتيجية القائمة
املعدلة بعيد ًا عن �إرها�صات ال�ضغوط
على م�ضامني التحول املن�شود واخلريطة املدر�سية ّ
االجتماعية وامل�صالح ال�ضيقة.
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