التعـــليـــم مــن أجــل االزدهــار:

تـحـقـيـق الـنـتـائـج
االستراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية
٢٠٢٥ - ٢٠١٦
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اإلصالح الناجح ،في
نظرنا ،ليس حدثًا ،إنه عملية
مستدامة تبني على ما
تُحققه من نجاحات  -إنه
دائرة فاصلة من التغيير.
صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني المعظم
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عبد اهلل الثاني ابن الحسين حفظه اهلل
رئيس الوزراء األخ الدكتور عبد اهلل النسور

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد،

فيطيب لنا أن نبعث إليك وإلى زمالئك الوزراء ،بخالص التحيات واالمنيات
بالتوفيق،
متمنين لكم مزيدا من النجاح في تحقيق ما نتطلع إليه من إنجازات،
تسهم في رفعة الوطن وتعزز مسيرة التقدم والتطور والتحديث.

إن إيماننا بأن اإلنسان األردني هو الهدف األساسي لمسيرتنا التنموية هو إيمان راسخ وثابت
ومطلق ،وحرصنا منصب دوما على أهمية االستثمار باإلنسان ،تعليما وتدريبا وتأهيال ،بهدف
إعداد جيل من الشباب القادر على التفكير المستنير والتحليل واإلبداع والتميز ،والمدرك لحقوقه
و واجباته ،والحريص على المشاركة اإليجابية والمثمرة ،في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،وبما يسهم في تعزيز مسيرة البناء والعمل.

إننا نؤكد بأن تطوير منظومة متكاملة للتعليم ،يستوجب التنفيذ العملي للخطط والبرامج،
وسرعة اإلنجاز ،ومواكبة أحدث المعايير الدولية ،إضافة الى تكاملية جهود تنمية القوى البشرية،
وفق إطار عمل واحد ،يضمن ترابط البرامج المختلفة وتشابك األهداف ،حيث أن التنسيق الكافي
ما بين مؤسسات التعليم وبرامجها ،والتركيز على الجانب التعليم المهني والتقني ،ورفع سوية
الجامعات ستؤدي جميعها إلى تعزيز مخرجات وجودة وكفاءة التعليم.
ومن هنا ،فإن الحاجة أضحت ملحة لتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم
لتنمية الموارد البشرية ،تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم ،وتنسجم مع مخرجات الرؤية
االقتصادية للسنوات العشر القادمة ( ، )2025-2015والخطو التنفيذية لالستراتيجية الوطنية
للتشغيل ،والبناء على جهود والدراسات السابقة ،وصوال الى تنمية بشرية تمكننا من بناء قدرات
أجيال الحاضر والمستقبل ،وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة ،وبما يحفز ويشجع على
التميز واإلبداع ،ليكون شبابنا مؤهلين وقادرين على المنافسة بكفاءة عالية ،ليس على مستوى
الوطن فحسب ،بل على المستوى اإلقليمي والدولي.
ويحتاج كل ذلك الى تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات ذات العالقة بما فيها القطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني ،لتطوير هذا القطاع الحيوي واألهم بالنسبة لمستقبل األردن،
ليفتح افاق الفرص أمام الشباب األردني ،ويطلق إمكاناتهم وقدراتهم.

وعليه ،فقد إرتأينا أنا تقوموا بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية ،مناط بها العمل على
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تنفيذ األمور التالية:
إعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطة تنفيذية لألعوام العشرة القادمة تعنى بتطويرقطاعات التعليم األساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني تحقيقا لنقلة
نوعية في قطاع التنمية البشرية ،وتحديد مجموعة من السياسات اإلصالحية ،التي من شأنها أن
تدعم عملية التحديث والتطوير.
اإلعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني جامع ،يتم خالله إقرار استراتيجية تنمية الموارد البشريةابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة ،وصوال إلى سوق العمل ،وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق،
ومؤشرات قياس واضحة ،وتحديد أولويات اإلصالح ،وخيارات التمويل المتاحة وخطوات تطوير
اليات سوق العمل ،تمهيدا إلقرارها من قبل مجلس الوزراء ،لتصبح نهجا ثابتا وراسخا للحكومات
المتعاقبة.
متابعة تنفيذ وتقديم سير العمل في االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ،لضمانتحقيق مستوى متقدم ونوعي ألهداف هذه االستراتيجية.
وستحظى أعمال هذه اللجنة بمتابعتنا المستمرة وبدعمنا الموصل ،ونتطلع إلى أن تقوم
الحكومة بمؤسساتها جميعا بتسخير كل الجهود لتنفيذ البرامج المنبثقة عن االستراتيجية،
وتمكين هذه الجنة من القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها ،لتحقيق نتائج ملموسة على
أرض الواقع ،تنعكس إيجابا على مسيرة التنمية والتطوير التي نصبو إليها جميعا ،خدمة للوطن
والمواطن.
سائلين اهلل العلي القدير أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا الوفي وبناء األردن الغالي،
وأن يأخذ بأيديكم ويكلل أعمالكم بالتوفيق والنجاح إلنجاز هذه المهمة الجليلة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
أخوكم عبداهلل الثاني ابن الحسين
عمان في  03جمادى االخرة  1436هجرية
الموافق  24اذار  2015ميالدية
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رئاسة الوزراء
رقــم 15322 / 1 / 11 / 83
تاريــخ/ 1 :جمادى االخرة1436 /
موافــق2015 / 04 / 06 :
معالــي الدكتور وجيه عويس
تنفيــذ األمــر الملكــي الســامي الــوارد في رســالة الملكيــة الموجهة إلي بتاريخ 2015 / 3 / 24
والمرفق صورة عنها ،قررت تشــكيل اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشــرية برئاســة
معاليكــم وعضويــة الــذوات المذكوريــن تاليــا ،لتنفيذ ما جاء فيها:
 - 1معالي الســيد ســعيد دروزه
 - 2معالي الســيدة ســهير العلي
 - 3معالي الســيد ســمير مراد
 - 4ســعادة الســيد هيفاء النجار
 - 5ســعادة الدكتور عبداهلل عبابنه
 - 6ســعادة الدكتــور عبدالناصــر أبو بصل
 - 7ســعادة الدكتور عاهد الوهادنه
 - 8ســعادة المهندس علي نصراهلل
 - 9ســعادة الدكتور أيمن مزاهرة
 - 10ســعادة الدكتورة أمل نصير
 - 11ســعادة الدكتورة تغريد أبو طالب
 - 12ســعادة الســيدة هيفاء العطية
واقبلــوا فائق االحترام.
رئيس الوزراء
الدكتور عبد اهلل النســور

7

جدول المصطلحات

المصطلح
AHELO
AMF
BA

التعريف
تقييم مخرجات التعليم للتعليم العالي
مؤسسة الضمانات المالية في األسواق التصاعدية
بكالوريوس اداب

BAU

جامعة البلقاء التطبيقية

BMI

مؤشر كتلة الجسم

CAQA
CBO
CEDA

مركز االعتماد وضبط الجودة
مؤسسات المجتمع المدني
جمعية تطوير تعليم المجتمع

CIFF

مؤسسة صندوق االستثمار لألطفال

COM

مكتب العمدة في شيكاغو

CPC

مركز الطفل واألم

CPD

التطوير المهني المستمر

CPPD
CPS
CRPD

التطوير المهني والشخصي المستمر
مدارس شيكاغو االحكومية
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

CSB

ديوان الخدمة المدنية

CSO

منظمات المجتمع المدني
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DAP
DCDBs

ممارسة مناسبة تنمويا
سندات التنمية وتحويل الديون

DIBs

سندات األثر اإلنمائي

DoS

دائرة اإلحصاءات العامة

ECED
EDI

التعليم المبكر وتنمية الطفولة
أداة التطور المبكر

EGMA

تقييم الرياضيات للصفوف األولى

EGRA

تقييم القراءة للصفوف األولى

EMIS

نظام معلومات إدارة التعليم

EQAU

وحدة جودة التعليم والمساءلة

ERfKE

تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة

GED

دبلوم معادل لشهادات التعليم العام

GIS

نظام المعلومات الجغرافي

GJU

الجامعة األلمانية األردنية

HCD

المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين

HE
HEAC
HEC
HERfKE

التعليم العالي
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
لجنة التعليم العالي
تطوير التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة

HRD

تطوير الموارد البشري

HPC

المجلس األعلى للسكان

ICT

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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IFE

التعليم غير الرسمي

ILO

منظمة العمل الدولية

ITEP

برنامج اعداد وتأهيل المعلمين

IYCF

تغذية الرضع وصغار األطفال

JEI
JRF

مبادرة التعليم األردنية
مؤسسة نهر األردن

JUST

جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا

KAFD

صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية

KGs

رياض األطفال

KG1

رياض األطفال المرحلة األولى

KG2

رياض األطفال المرحلة الثانية

KPIs

مؤشرات األداء الرئيسية

LMIS

نظام معلومات سوق العمل

LMS

نظام إدارة التعليم

LSA

مساعد دعم التعليم

M&E

الرصد والتقييم

MD

المديرية العامة

MENA
MICS

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
استقصاءات مجموعات المؤشرات المتعددة

MoE

و ازرة التربية والتعليم

MoF

و ازرة المالية

MoH

و ازرة الصحة
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MoHESR
MoICT
MoL

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
و ازرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
و ازرة العمل

MOOC

المساقات الجماعية مفتوحة المصادر

MoPIC

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي

MoPSD
MoSD

و ازرة تطوير القطاع العام
و ازرة التنمية االجتماعية

MPWH

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

MSCoE

تميز نموذجية للمهارات
مراكز ّ

NAF
NAfKE
NASBO
NFE
NCFA
NCHRD

صندوق المعونة الوطنية
التقييم الوطني القتصاد المعرفة
الرابطة الوطنية لموظفي ميزانية الدولة
التعليم غير النظامي
المجلس الوطني لشؤون األسرة
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

NEC

المجلس الوطني للتوظيف

NET

الشركة الوطنية للتدريب والتوظيف

NGO

منظمة غير حكومية

NQF

إطار المؤهالت الوطني

NTTI

التدريب الوطني لمعهد المدربين

OECD
OOS

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
غير ملتحق في المدرسة
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PER

مراجعة اإلنفاق العام

PFS

االستثمار المالي لتحقيق النجاح

PISA

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

PLM

منهجية التعليم التشاركي

PoA

خطة العمل

PPP

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

PTA

مجلس األباء والمعلمين

QA
QRF

ضمان الجودة
مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

QRTA

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

RAMP

مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة

RHAS

الجمعية الملكية للتوعية الصحية

RHC
SABER
SBBs
SCALT

الديوان الملكي الهاشمي
مبادرة أسلوب النظم من أجل تحسين نتائج التعليم
سندات اإلعانة اإلجتماعية
استراتيجيات التعليم المتمركز حول الطالب

SDC

مؤسسة تنمية المهارات

SDIP

برنامج تطوير وتنمية مدارس التربية والتعليم

SDDP

برنامج تطوير المدرسة ومديرية التربية والتعليم

SES

الوضع االجتماعي واالقتصادي

SIBs

سندات األثر االجتماعي

SMART

األهداف الذكية (محددة وقابلة للقياس ومترابطة ضمن إطار زمني واضح)
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SPOC
SSC
SSCs
TIMSS
TOT
TVET
UJ
اليونسكو
UNHCR
اليونيسف
األونروا
USAID
VTC
WYC

المساقات اإللكترونية الصغيرة الخاصة
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
مجالس مهارات قطاعات المختلفة
التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم
تدريب المدربين
التعليم والتدريب المهني والتقني
الجامعة األردنية
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
منظمة األمم المتحدة للطفولة
وكالة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
مركز التدريب المهني
العمل مع األطفال الصغار
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جدول المحتويات
لمحة عامة
.1

المقد مة
ّ

.2

رؤية

.3

محــور التعليــم المبكــر وتنمية الطفولة

.4

محــور التعليم األساســي والثانوي

.5

محــور التعليم والتدريــب المهني والتقني

.6

محــور التعليم العالي

.7

محــور خطة التنفيذ
الملحــق (أ)  -خارطــة طريق التنفيذ
الملحق (ب)  -مؤشــرات األداء الرئيســية
الملحــق (ج)  -التكاليف
الملحــق (د)  -المراجع
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لمحة عامة
16

رؤية :تنمية
المواهب تحقق
الرفاه
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التعليم من أجل االزدهار:
تحقيق النتائج االتستراتيجي الوطني لتنمي الموارد البشري 2025-2016
 -لمح عام

___________________________________________________
تعرض هذه الوثيق لمح عام عن التعليم من أجل االزدهار :تحقيق النتائج  -اإلتستراتيجي الوطني لتنمي الموارد البشري
.2025-2016
تم إعداد هذه االتستراتيجي تلبي لتوجيهات ملكي تسامي تضمنتها رتسال وجهها جالل الملك عبد هللا الثاني المعظم بتاريخ
 24آذار  2015إلى دول رئيس الوزراء الدكتور عبد هللا النتسور ،لتشكيل اللجن الوطني لتنمي الموارد البشري ؛ فشكلها
دولته برئاتس معالي األتستاذ الدكتور وجيه عويس ،ووضعت هذه اإلتستراتيجي كاتستجاب لطلب جالل الملك.

 .1رؤية :تنمية المواهب تحقق الرفاه
ان تحقيق االزدهار والرخاء في البلدان التي تفتقر للثروات الطبيعي كاالردن ،يعتمد كليا على القدرات البشري
وتنافتسيتها والتي ماكانت لتتحقق اال بتوفير تعليم متميز ذو مخرجات نوعي لمتلقيه .ومن هذا المنطلق ،وضع األردن
منذ تأتسيتسه االتستثمار في التعليم على رأس تسلم األولويات الوطني  ،وانعكس ذلك على اإلنجازات التي حققتها متسيرة

التعليم في األردن والتي تفوقت فيها ولتسنوات طويل على دول اإلقليم كما ونوعا.

غير أن التسنوات األخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في قطاع التعليم؛ فلم تعد مخرجاته بالمتستوى الذي يلبي متطلبات
التنمي في األردن أو القدرة التنافتسي اقليميا وعالميا والذي اتضح في عدد من المؤشرات كمعدالت اإللتحاق والتقدم

في الدراتس ونتائج اإلمتحانات المدرتسي ونتسب الطلب المتتسربين ومعدالت توظيف الخريجين وأهليتهم إليجاد فرص

عمل ،مما يؤكد عدم نجاع نظام التعليم في تحقيق الطموحات المرجوة .التفت جالل الملك المعظم برؤياه المتستقبلي
الى الواقع الحالي لمنظوم التعليم وتحدياتها فجاءت توجيهات جاللته للحكوم بتشكيل "اللجن الوطني لتنمي الموارد
البشري " التي أنيط بها مهم تشخيص الواقع الحالي ومعرف أتسباب اإلختالالت وايجاد أفضل الحلول لمعالجتها من

خالل "تطوير منظوم متكامل واتستراتيجي شامل لتنمي الموارد البشري " ،لينبثق عنها مجموع من االصالحات على
شكل خط تنفيذي تشكل خارط طريق للتسنوات العشر القادم .

اتستأنتست اللجن الوطني لتنمي الموارد البشري في إعداد اإلتستراتيجي بالمبادرات اإلتستراتيجي الوطني الفاعل حاليا
والتي تشمل رؤي األردن  ،2025واإلتستراتيجي الوطني للتشغيل ،فوضعت مجموع متكامل من برامج اإلصالح

وخطط العمل تهدف إلى تأتسيس نظام متكامل لتنمي الموارد البشري من شأنه أن يحقق الرؤي التالي :
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تستتيح االتستراتيجي الوطني لتنمي الموارد البشري للملك االردني الهاشمي على تحقيق أهداف التنمي المتستدام  ،والتي
تستنعكس على التطور في مختلف األصعدة اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي  .وتستضمن لألجيال الحالي والقادم القدرة
على تطوير القدرات والمهارات الضروري لضمان رفاه اجتماعي من خالل العمل بتعاون وثيق لتحقيق الطموحات

بالوصول الى اردن مزدهر قادر على التكيف مع المتغيرات العالمي والتحديات الداخلي والخارجي .
وعلى وجه التحديد ،تستوفر االتستراتيجي الوطني للتنمي الموارد البشري ما يلي:


بالنتسب للمملك  :قوى عامل تتمتع بالكفاءة والمهارة والقدرات والتسلوكيات الضروري لتحقيق طموحات األردن



بالنتسب لألطفال والطالب والمتعلمين :الفرص األمثل إلتستكشاف واتستغالل إمكانياتهم القصوى والكامل

على مختلف األصعدة اإلقتصادي واإلجتماعي .

كمواطنين فاعلين ذوي قدرة وامكانيات ،ويمتلكون شغفا للتسعي وراء التعلم مدى الحياة ويطمحون لتحقيق
تطلعاتهم وأمانيهم الخاص – أكاديميا واقتصاديا واجتماعيا.


بالنتسب للمعلمين ومزودي الخدمات التعليمي  :القدرة واألدوات الكفيل بدعم المتعلمين في المملك على إدراك
وتحقيق طموحاتهم – بما ينتسجم مع معايير اإلنجاز والمكافئ .



بالنتسب للمجتمع ككل :منظوم تعنى بشؤون التعليم وتنمي الموارد البشري تمنح إحتساتسا بالفخر وتتسهم في



إضاف لالتستئناس بأفضل الممارتسات العالمي  ،يتم تقديم إصالحات منهجي لتنمي الموارد البشري وفق

تعزيز اإلنتاجي والتعاون والقدرة على التكيُّف في المجتمع.
اإلحتياجات والتطلعات الخاص باألردن.

تركز اتستراتيجي تنمي الموارد البشري على األهداف اإلتستراتيجي واالولويات الوطني  ،كما تتتسم بالمرون الالزم لمواكب
التطورات العالمي والمتغيرات المحلي بما يمنحها القدرة على تعديل منهجيات التعليم و ُّ
التعلم بما يعزز من قدرات األفراد
ويحقق النجاح في عالم متتسارع ومتغير.
تتسعى هذه اإلصالحات والرؤي المتستقبلي لتحقيق أهداف اتستراتيجي تنمي الموارد البشري المبين أدناه الى:


بحلول عام  ،2025التأكد من حصول جميع األطفال على تعليم مبكر عالي الجودة وتجارب تتسهم في تطويرهم
واإلرتقاء بجاهزيتهم لإللتحاق بمرحل التعليم األتساتسي وبالتالي تؤمن لهم الحياة الصحي والرفاهي في المتستقبل.



بحلول عام  ،2025ضمان حصول جميع الطالب على تعليم منصف ذو كفاءة وجودة عالي يشمل طالب
المرحلتين األتساتسي والثانوي وبما يضمن الحصول على مخرجات تعليمي فاعل ومتماشي مع متطلبات الحياة

وتسوق العمل.


بحلول عام  ،2025تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفني والتقني المتوافق

مع احتياجات تسوق العمل وتمكنهم من الحصول على وظائف مناتسب وتفتح المجال امامهم للدخول في عالم
ريادة األعمال.


بحلول عام  ،2025الحرص عل إتاح الفرص العادل لإللتحاق والحصول على تعليم عالي بتكاليف مناتسب
وذو جودة عالي .
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تستتستعرض هذه الوثيق توصيات اللجن الوطني لتحقيق هذه الرؤيا واألهداف المحددة خالل العشر تسنوات القادم وما
بعدها ،وتسيتم التركيز بشكل خاص على اإلجراءات المقترح لتنفيذ التوصيات المأمول وتطبيق الخطط وضمان ترجمتها
إلى أفعال تحدث التغييرات المنشودة مما تسينعكس بالخير والفائدة على األردن وشعبه.

 .2التحديات التي يجب التعامل معها
من غير المنصف االدعاء أن منظوم تنمي الموارد البشري الحالي – التي تتكون من التعليم المبكر وتنمي الطفول ،
والتعليم المدرتسي للصفوف  ،12-1والتعليم والتدريب المهني والتقني ،والتعليم العالي –تواجه تحديات متستعصي ال

يمكن التغلب عليها ،أو أن المتسؤولين عنه ال يتسعون لتحتسينه؛ فالواقع يشير الى أنها منظوم متطورة من نواح عدة
وتبذل جهود متواصل لتطويرها ،منها على تسبيل المثال:


يتمتع األردن بمعدالت مرتفع لإللتحاق بالمدارس لمراحل التعليم األتساتسي والثانوي والعالي مقارن مع الدول ذات

متستويات الدخل المماثل  ،وقد حقق األردن بالفعل التكافؤ بين الجنتسين على متستوى اإللتحاق بالتعليم األتساتسي
منذ العام  11979مقارن مع الدول ضمن الشريح األعلى من فئ الدخل المتوتسط التي ال تزال تشهد نتسب
التحاق أعلى للطلب الذكور في مدارتسها ،كما يحظى األردن بأعلى نتسب تعلم لإلناث في المنطق والتي تبلغ

.2%95.2


تعتبر أكاديمي الملك رانيا لتدريب المعلمين ،ومبادرة التعليم األردني  ،ومشروع القراءة والحتساب للصفوف المبكرة

بمثاب أمثل حي على المبادرات الناجح التي تهدف إلى االرتقاء بالمتستوى التعليمي للطالب من خالل تدريب
المعلمين ،كما يجري العمل حاليا على توتسيع جهود أكاديمي الملك رانيا لتدريب المعلمين عبر برنامج إعداد

وتأهيل المعلمين الجدد.



تمتاز الرعاي الصحي المتوفرة في المملك لمرحل الطفول المبكرة بمتستوى عالي نتسبيا ،يشهد لها إرتفاع معدالت



أظهرت الهيئات الدولي المانح اتستعدادها وقدرتها على اإلتستثمار في المبادرات التعليمي األردني بشرط ان تكون

التطعيم ،والتأمين الصحي المجاني لألطفال دون تسن التسادتس  ،والرعاي المقدم لألم قبل الوالدة.

المبادرات ذات اهداف واضح وتخطيط دقيق مثل مشروعي تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرف )(ERfKE

بمرحلتيه ،على الرغم من أن البرامج التي تتستهدف الالجئين التسوريين قد شهدت نتسبا متفاوت في تلبي متطلبات
التمويل.


تبذل جهود كبيرة متستمرة لتطوير المهام األتساتسي التي تقوم بها و ازرة التربي والتعليم والو ازرات األخرى؛ فعلى
تسبيل المثال تفوض و ازرة التربي مزيدا من المتسؤوليات إلى مديريات التربي والمدارس ،وتقدم فرصا أوتسع

للمعلمين وقادة المدارس والمجتمعات المحلي لتحتسين واصالح النظام.


وضعت و ازرة التربي والتعليم بدعم من منظم األمم المتحدة للتربي والعلم والثقاف (اليونتسكو) نظام معلومات إدارة

التعليم ( 3)EMISلتتسهيل إمكاني اتخاذ الق اررات اعتمادا على البيانات في مرحلتي التعليم األتساتسي والثانوي.

1يونسكو2015 ،
2يونسكو2015 ،
 3تم تصميم نظام إدارة معلومات التعليم لجمع البيانات واإلبالغ عنها وتوفير مؤشرات التعليم القياسية ووضع تصورات البيانات الكفيلة بتسهيل
عملية التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات للهيئات الحكومية وقادة المدارس.
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تجرب أتساليب جديدة :دعمت و ازرة العمل األردني إقام مراكز تميز نموذجي للمهارات في مجال التدريب المهني
على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص والتي من الممكن أن توفر قاعدة لتنفيذ جهود متستقبلي في هذا

المجال.

وعلى الرغم من هذه المبادرات المتعددة وغيرها ،فإن مخرجات التعليم ما زالت تواجه تحديات عديدة ،فضال عن أن مهارات

الخريجين ال تلبي اإلحتياجات ومتطلبات االقتصاد األردني وتسوق العمل .ففي كل عام يخفق أكثر من نصف طالب

المدارس في اجتياز امتحانات التوجيهي ،ويتركون المدرتس دون أن تتوفر لهم فرص بديل واضح أمامهم .كما أن هناك

تزايدا في أعداد خريجي الجامعات مقابل نقص الحرفيين والفنيين المهرة .ونتيج لذلك ،ما زالت معدالت البطال مرتفع في
شريح الشباب إذ تبلغ بنتسب  ،4%31.8فيما لم تتجاوز نتسب مشاركتهم في القوى العامل نتسب  ،5%41وهذه النتسب من
أدنى المعدالت في العالم .وبالرغم من ذلك ،تبقى هذه الحقائق واألرقام غير قادرة على عكس واقع الحال والقصص

الشخصي والمعاناة التي يواجهها المتعلمين الذين يعجزون عن إيجاد فرص عمل أو بناء حياة كريم ألنفتسهم ،ومعاناة

اآلباء القلقين على متستقبل أبنائهم ،وأصحاب العمل الذين يجاهدون خالل البحث عن موظفين وعمال يملكون المهارات

المطلوب لتلبي احتياجات الوظيف ويتساهمون في تطورها وتنميتها ،اضاف الى إيجاد قيادات وطني شاب وواعدة.
وتبرز عدد من األنماط المتكررة الكامن وراء هذه النتائج المقلق على جميع المتستويات:


الحاكمي  :تميل الحاكمي نحو المركزي في كاف مراحل التعليم والتدريب ،وغالبا ما تكون مشتت بين أكثر من



ضمان الجودة :ال يتم فرض معايير ضمان الجودة بشكل منتظم لضمان اتستمرار عملي مراقب النظام وتقييمه

جه واحدة دون تنتسيق واضح أو قنوات اتصال محددة أو اتستراتيجي شامل وواضح .
وتحتسينه.


المدرتسون :في مرحل التعليم المدرتسي ،K-12انخفضت جودة المعلمين نظ ار لعدم إتباع آليات توظيف ترتكز

على الكفاءة وعدم كفاي التدريب ما قبل الخدم وأثناءها ،واتستخدام طرق التدريس القديم التي ال تزال قائم على

كاف مراحل التعليم.


مشارك القطاع الخاص :ال يمتلك القطاع الخاص القدر الكافي من الخطط المدروتس الكفيل بتعزيز معايير

الجودة األتساتسي التي تمكنه من المتساهم في التعويض عن االختالالت في القطاع العام وتسد الفجوات والثغرات
في المنظوم التعليمي .


تغيير أنماط التفكير :تقدر العائالت األردني قيم التعليم ،ولكنها ال تدرك دائما دورها الفاعل في دعم متسيرة تعليم
أبنائها ،كما أنها ال تقدر عدد من المتسارات التعليمي عالي القيم مثل التعليم والتدريب المهني والتقني.



مشارك صاحب العمل :تبقى مشارك أصحاب العمل محدودة وغير فاعل في تحديد المهارات الضروري التي

ينبغي على المتعلمين تطويرها ،على الرغم من المعرف التام بالحاج الماتس لتطوير نظام التعليم لتلبي متطلبات

تسوق العمل.


التمويل واالبتكار :يقتصر فهم التمويل على المصادر التقليدي (أي الحكوم والمتساعدات المباشرة من الجهات
المانح ) والتي قد ال تضمن الديموم على المدى الطويل .وحتى االن لم يتم انتهاز الفرص المتاح التستخدام

 4منظمة العمل الدولية2014 ،
5البنك الدولي2014 ،
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على الرغم من أن النظرة الشمولي لألردن تظهر عددا من المؤشرات اإليجابي التي تنتظر متستقبل تنمي الموارد البشري ،

كما يبين الشكل  1أدناه ،إال أن اإلتستفادة منها محدودة بتسبب العوامل التسلبي األخرى التي تحد من نمو االقتصاد وتؤثر
تسلبا على المواهب األفضل واألعلى تعليما.

6
التحديات التي
للتنمي و
المعززة
شكل :1
التنميمعدالت االلتحاق برياض االطفال
إضافيتعو(لقزيادة
لخلق قدرات
الخاص
الفرصالعام و
القطاعين
نظم أخرى كالشراك بين

على تسبيل المثال).
على الرغم من أن النظرة الشمولي لألردن تظهر عددا من المؤشرات اإليجابي التي تنتظر متستقبل تنمي الموارد البشري ،

كما يبين الشكل  1أدناه ،إال أن اإلتستفادة منها محدودة بتسبب العوامل التسلبي األخرى التي تحد من نمو االقتصاد وتؤثر
تسلبا على المواهب األفضل واألعلى تعليما.
شكل  :1الفرص المعززة للتنمي والتحديات التي تعوق التنمي
فرص تسارع النمو

6

العوامل التي تعوق النمو
في المرتبة  113عالمي ًا من ناحية
البيئة المناسبة لألعمال

النمو االقتصادي بنسبة %3.1

إضافي تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر  1.8مليار دوالر

في المرتبة  64وفق مؤشر التنافسية
للمنتدى االقتصادي العالمي

نسبة اقتصاد الخدمات%66.4
من الناتج المحلي اإلجمالي

ارتفاع تكاليف المعيشة ،في المرتبة 47
وفق مؤشر أسعار المستهلكين

قيمة الناتج المحلي اإلجمالي
 35.83مليار دوالر في العام 2014

نسبة البطالة بين الشباب %31.8

في المرتبة  5عالمي ًا ألسوأ معدل لمشاركة
القوى العاملة النشطة اقتصادي ًا

معدل معرفة القراءة والكتابة
بين البالغين %98.4

إجمالي عدد السكان
 9.5مليون نسمة

في المرتبة  77على مؤشر المساواة

يضاف إلى العوامل تسابق الذكر ،أن األردن يواجه تحديات خاص مرتبط بالتدفق الهائل لالجئين التسوريين ،وعلى الرغم
من الدعم المالي الذي يقدمه المجتمع الدولي ،فإنه غير كافي لتغطي الدعم الكبير الذي يقدمه األردن ألكثر من 1.3

مليون تسوري ،بل إن هذا التدفق يلقي بأعباء إضافي على منظوم التعليم وتسوق العمل في المملك وغيرها من الخدمات
العام والبني التحتي  .ويزيد من حجم تلك التحديات كالزيادة المتتسارع المتستمرة في عدد تسكان األردن ،إذ من المتوقع أن
6

املصادر :البنك الدول ،2014 ،واملنتدى االقتصادي العالمي 2016 ،ومنظمة العمل الدولية 2014 ،ودائرة اإلحصاءات2015 ،

يضاف إلى العوامل تسابق الذكر ،أن األردن يواجه تحديات خاص مرتبط بالتدفق الهائل لالجئين التسوريين ،وعلى الرغم
من الدعم المالي الذي يقدمه المجتمع الدولي ،فإنه غير كافي لتغطي الدعم الكبير الذي يقدمه األردن ألكثر من 1.3

مليون تسوري ،بل إن هذا التدفق يلقي بأعباء إضافي على منظوم التعليم وتسوق العمل في المملك وغيرها من الخدمات
العام والبني التحتي  .ويزيد من حجم تلك التحديات كالزيادة المتتسارع المتستمرة في عدد تسكان األردن ،إذ من المتوقع أن
6

املصادر :البنك الدول ،2014 ،واملنتدى االقتصادي العالمي 2016 ،ومنظمة العمل الدولية 2014 ،ودائرة اإلحصاءات2015 ،
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يرتفع عدد التسكان في المملك بنتسب  %1.4تسنويا على مدى العقد المقبل ،مما تسيزيد الطلب على المدارس ومقاعد التعليم

ويرفد المزيد من الخريجين إلى تسوق العمل .وعلى الرغم من أن «المجلس األعلى للتسكان» قد أشار إلى أن هذه الزيادة

توفر فرص اقتصادي فريدة من نوعها لألردن نظ ار ألن عدد العاملين تسيتجاوز عدد المعالين على امتداد األعوام العشرين
المقبل  ،إال أنه اتستنادا للتوقعات الحالي فإن األردن بحاج لخلق أكثر من  660,000فرص عمل جديدة خالل العقد
المقبل من أجل تخفيض معدل البطال إلى المعدل المتستهدف تحقيقه في «رؤي األردن  »2025والذي ال يتجاوز .%8
ومما ال شك فيه أن التعليم هو المفتاح لتحويل التحديات الديموغرافي إلى فرص للنمو والتنمي  ،لكن األردن بحاج لتغييرات
كبيرة في نظم التعليم والتدريب لتحقيق هذه األهداف.

 .3مبادئ حاكمية إصالح التعليم
توصي اللجن الوطني لتنمي الموارد البشري بأن يعتمد التصميم والتشغيل لالتستراتيجي الوطني لتنمي الموارد البشري في

المتستقبل ،في جميع مراحل التعليم والتنمي وعبرها ،بالمبادئ األتساتسي التالي التي ترتكز عليها النظم الناجح في العالم
(في فنلندا وكوريا وتسنغافورة مثال):
الشكل  .2مبادئ إصالح منظوم تنمي الموارد البشري

تجارب ومخرجات
ذات جودة على مستوى
عالمي

الوصول
العادل وتكافؤ الفرص

مبادئ الحوكمة
مسؤوليات
خاضعة للمساءلة
عن تحقيق النتائج

عقلية
تعزز القيم والوحدة
الوطنية
ابتكار
نظام تعليم
يتعلم من تجاربه
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تعمل هذه المبادئ عند تطبيقها على توفير منظوم لتنمي الموارد البشري في األردن وتدعمها بإطار للمخرجات التي يجب
أن تقدمها للمتستفيدين في جميع مراحل التعليم ومتسيرته المتستقبلي  ،كما توفر مجموع من االختبارات التي من خاللها يمكن
الحكم على التجارب المختلف .

مبدأ الحاكمية

تطبيق مبادئ الحاكمية على منظومة تنمية الموارد البشرية في األردن

إتاحة الفرص

يتاح لجميع الطلب فرصااا متتساااوي لاللتحاق بالتعليم طوال متساايرتهم التعليمي  ،ويحصاالون على
متسا ا ا ا ا ا ااتوى علمي مناتسا ا ا ا ا ا ااب كحد أدنى بغض النظر عن خلفياتهم أو جنتسا ا ا ا ا ا ااهم أو إعاقاتهم أو
احتياجاتهم الفردي  .ويتمتع كل متعلم بفرصا عادل لمتابع متساايرته التعليمي األمثل بالنتسااب له

اتستنادا إلى أدائه وقدراته.
الجودة

تتس ا ا ااعى المنظوم لتوفير أفض ا ا اال الممارتس ا ا ااات والمخرجات والنتائج على متس ا ا ااتوى العالم لجميع

الجهات المعني بما ينتسا ااجم مع احتياجات االقتصا اااد المحلي والعالمي وتصا اال لمتسا ااتوى يحظى
باالحترام العالمي وتلبي كحد أدنى -بل تتخطى -المعايير المعتمدة دوليا بما يخص االعتماد

مرقب ومتابع أنفتسا ا ا ا اانا باتسا ا ا ا ااتمرار للتعرف على مجاالت
ومنح الشا ا ا ا ااهادات ،مع الحرص على ا
التحتسين التي نقوم بتنفيذها.
المساءلة

تتستند المنظوم على مجموع شفاف من القواعد التخاذ الق اررات ونعمل على تمكين المؤتستسات
لتحمل المتس ا ا ا ااؤولي عن أدائها عبر تفويض المتس ا ا ا ااؤوليات وتخويل اتخاذ الق اررات ال مركزيا .إن

وضا ا ا ا ا ا ااع واتبااع نموذج األهاداف الاذكيا ) (SMARTوالاذي تكون فياه األهاداف محاددة وقاابل

للقياس والتحقيق ومترابط ضا ا ا ا اامن إطار زمني واضا ا ا ا ااح ،باإلضا ا ا ا اااف الى التقارير الدوري التي
بدورها تسا ا ااتدعم ق ارراتنا وتمكننا من الوقوف على متسا ا ااؤولي ومدى التزام األطراف المعني  .حيث

تس اتنحصاار متسااؤولي الطالب فقط بأن يبذلوا قصااارى جهدهم وأن يتسااتخدموا الموارد والمعلومات
المتوفرة ليتوصلوا الى معرف وايجاد المتسار المناتسب واألمثل لهم.
االبتكار

تحقق منظومتنااا النتااائج المطلوب ا عبر إتباااع أتس ا ا ا ا ا ا اااليااب مبتكرة وخالق ا واتسا ا ا ا ا ا ااتخاادام ماادروس

للتكنولوجيااا .وتقوم بااالتعرف على األفكااار المبتكرة حول العااالم وتطويرهااا بمااا يالئم احتياااجاااتنااا
الخاصا في األردن كما تعتمد على الشاراكات العالمي والشاراكات بين القطاعين العام والخاص

وأتساليب التمويل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل موارد ممكن .
أنماط التفكير

تعزز منظومتنا القيم الوطني في نفوس طالبنا ،وتكرم تراثنا ،وتعزز مفاهيم الوحدة بين
المواطنين من أبناء شعبنا .ويتشارك أباء ومجتمعات الطالب مع المؤتستسات التعليمي لتشكيل

شبك دعم واتسع النطاق تلعب دو ار مهما في تعزيز قيم التعليم ،والتعلم المتستمر على مدى
الحياة ،وتدعوا وتشجع على التحول إلى أعضاء منتجين في المجتمع واالقتصاد.
نبين في األجزاء التالي تطبيق هذه المبادئ على كل مرحل من مراحل نظام التعليم بدءا من مرحل الطفول المبكرة

إلى التعليم األتساتسي والثانوي ،والتعليم والتدريب المهني والتقني ،وانتهاء بالتعليم العالي .وتظهر هذه التحليالت عددا
من األنماط المتكررة التي تبرز عند تطبيق هذه المبادئ على جميع مكونات المنظوم  ،ولذا يتوجب معالجتها
باعتبارها تحديات مشترك من خالل رؤي لمنظوم تنمي موارد بشري حديث وتسريع االتستجاب وعالي األداء.
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 .4المواضيع المشتركة لمنظومة تنمية الموارد البشرية المستقبلية
إتاحة الفرص )(Access
ينبغي أن ينظر إلى تعليم فئ الشباب على أنه رحل متستمرة وتراكمي تبدأ من التسنوات األولى من العمر وتمتد حتى
الوصول إلى تسن الرشد .وتنطوي هذه الرحل على العديد من التحوالت والخيارات ،منها مثال خالل أعوام الدراتس

وبعدها ،واالختيار بين المتسارات األكاديمي أو المهني  .ومن المهم أن تصمم منظوم تنمي الموارد البشري بحيث

تكون مناتسبا لتقديم مجموع من المتسارات والخيارات المختلف التي تمكن كل فرد من مواصل التعلم وتطوير مهاراته
وفقا لقدراته واتستعداداته واهتماماته .إال أن المنظوم الحالي ال تتمتع بهذه الميزات ،حيث تعاني من الكثير من
التسلبيات التي تعيق نجاحها ،فعندما ال يحصل الطالب على المعدالت المطلوب (في التوجيهي مثال) يتم تحويله نحو
بدائل غير مرغوب فيها أو يضطر لمغادرة المنظوم الرتسمي لتنمي الموارد البشري تماما .وباإلضاف إلى اقتراح
اللجن لمجموع من التوجهات تهدف إلى تعزيز إتاح الفرص لاللتحاق بجميع مراحل التعليم ،فقد أوصت كذلك

بتطبيق مبادرات من شأنها تحتسين تطور األفراد ،كتقديم إرشادات حول العمل األفضل وتوعي الطالب من المرحل
األتساتسي المبكرة ووضع «إطار وطني متكامل للمؤهالت »،وتوثيق الروابط بين مواصل التعليم والحياة العملي .
الجودة
تؤكد الدراتسات العالمي أن العامل األكثر أهمي لتحقيق النجاح التعليمي في جميع المراحل هو خبرة أعضاء هيئ
التدريس والتزامهم .وعلى الرغم من توفر عدد كبير من المعلمين المتفانين والمتميزين في الحضانات ورياض األطفال

والمدارس والكليات المجتمع والجامعات ،إال أن اللجن اشارت إلى تدني متستوى الجودة لدى المعلمين بشكل عام ولهذا
اقترحت إصالحات واتسع النطاق تشمل االختيار األولي لمعلمي األجيال ثم إعدادهم وتدريبهم المتستمر .ومن جانب

آخر ،فإن التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي يلعبان أدوار هام في تحتسين مكونات قطاع تنمي الموارد
البشري كامال.
ويتوجب أيضا معالج نوعي مناهج التدريس والمواضيع وعالقتها بالواقع الحياتي للطالب ،وتقييم تحصيل الطالب
وأدائهم ،فالمناهج الدراتسي بحاج إلصالحات شامل على المتستوى العام لمنظوم التعليم ،بدءا من مرحل الطفول
المبكرة التي تفتقر حاليا للمناهج ،إلى طرق التدريس القديم  ،وصوال إلى التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم

العالي الذي ال يواكب متستجدات تسوق العمل .باإلضاف إلى إصالح أتساليب ومعايير التقييم ،وخصوصا امتحان
التوجيهي الذي يمثل مفتاحا رئيتسا للدخول إلى المتستويات األعلى من التعليم.
المساءلة
تمتاز منظوم تنمي الموارد البشري القائم في األردن بدرج عالي جدا من المركزي في اتخاذ القرارات وتطبيقها
والرقاب وتطبيق االنظم االتساتسي داخل الو ازرات المعني والمتسؤول عن مكونات منظوم تنمي الموارد البشري  ،إلى
جانب تنتسيق محدود نتسبيا بين الو ازرات .تواجه الجهود الحالي معيقات تؤثر على قدرة هذه المنظوم على االتستجاب
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للتحديات فهي ال تعالج وغير قادرة على تنتسيق القضايا المشترك ذات العالق بإتاح الفرص والجودة ،وتحولها إلى

منظوم تتكون من مكونات مشتت وغير مترابط  ،وتمنح قادة المدارس والكليات المهني وكليات المجتمع والجامعات
لمتسؤوليات محدودة جدا ،كما ال تمنح حوافز كافي تشجعهم على رفع متستوى الجودة وتحتسين األداء.

ولهذا اقترحت اللجن عددا من التوصيات لتحتسين عملي صنع القرار والمتساءل في منظوم تنمي الموارد البشري .
وهي تشمل إنشاء هيئات رقاب منوط بوضع تسياتسات لجميع المحاور الفرعي واتسناد المتسؤوليات المتعلق بتقديم
الخدمات التعليمي للعاملين في الميدان .وال بد أن تشرف هيئات تنظيمي متستقل على تقديم تلك الخدمات لضمان

االلتزام بالمعايير والجودة وتحفز التطوير المهني للموظفين من خالل أنظم منهجي للترخيص واعادة الترخيص ،وال بد

من التنويه بأن تشجيع وتحفيز التدريب والتطوير المتستمر خارج نظم الترخيص أمر ضروري أيضا.
االبتكار

تتميز منظوم تنمي الموارد البشري المبتكرة بأنها المنظوم التي يبذل فيها جميع صانعي القرار الرئيتسيين جهودا

متستمرة بهدف تحتسين أداء القطاعات التي تقع تحت متسؤوليتهم ،واالرتقاء بتجرب الطالب الذين يتلقون خدماتهم .وهي

تنطوي على اعتماد منهجيات وتقنيات متعددة الميزات اإلصالحي  ،والتي قد تكون جديدة على األردن ،إال أنها تساهمت
في إحداث التغيير في أماكن أخرى من العالم .وتشمل تلك اإلصالحات من إدخال التحتسينات على العمليات الفاعل

حاليا ،إلى إدخال خدمات تعليم أو أتساليب تربوي جديدة ،وصوال إلى خلق نماذج جديدة من منظوم التعليم.
هناك اختالف بين مفهومي االبتكار واالختراع ،فاالبتكار غالبا ما يعني اكتشاف أفكار جديدة من أنحاء مختلف من
العالم وتكييفها ثم تطبيقها ،ويتحقق هذا بأعلى درجات الفعالي من خالل الشراكات مع اآلخرين من أصحاب الخبرة في
تنفيذ تلك األفكار الجديدة .ولهذا فإن الشراك بين القطاعين العام والخاص في أغلب األحيان أكثر وتسائل االبتكار
فعالي وذات كفاءة عالي  .وقد قدمت اللجن عددا من التوصيات بهذا الشأن .فتعزيز الشراك بين القطاعين العام

والخاص وتسيل لتوفير إمكانيات إضافي وتسريع نتسبيا.
أنماط التفكير

وختاما ،فإن تطوير منظوم تنمي الموارد البشري في األردن يتطلب تغيير الثقاف المؤتستسي ونمط تفكير األفراد
وهنالك فرص كبيرة لحشد دعم األتسرة والمجتمع للتعليم ولخلق ظروف مناتسب لدعم المتعلمين في جميع المراحل وأثناء
انتقالهم من مرحل ألخرى .والبد أن تلبي المنظوم التوقعات العالي لألهالي بما يخص نتائج أبناءهم وأداء منظوم

تنمي الموارد البشري  .وقبل كل شيء ،يجب أن تصبح العقلي التسائدة مرتكزة على متسؤولي الفرد الشخصي والمهني
لقياس وتقييم مخرجات التعليم .ولدعم هذا التحول في أنماط التفكير ،فإن توفير معلومات عالي الجودة والتواصل
المتستمر يشكالن عامالن رئيتسيان في هذا المجال وقد قدمت اللجن عددا من التوصيات المحددة في هذا الصدد،

فتبادل المعلومات على نحو فعال له أهمي خاص في تحقيق التناغم بين عناصر النظام المختلف  .فعلى تسبيل المثال
فأن توفير اإلرشاد الجيد حول أفضل المجاالت الوظيفي للخريجين أو الطلب المتعطلين تتسمح لهم بالتركيز على
أفضل الخيارات للمرحل التالي من متسيرتهم.
تلخص األقتسام التالي النتائج التي توصلت إليها اللجن وتوصياتها بشأن كل محور فرعي داخل منظوم تنمي الموارد
البشري الوطني ؛ بينما تتوفر التفاصيل الكامل في تقرير االتستراتيجي الرئيتسي.
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 .5التعليم المبكر وتنمية الطفولة
• تشكل تجارب التعلم في مراحل الطفول المبكرة أتساتسا حاتسما في تطور شخصي وتفكير الطفل واإلعداد
إلنتقاله بنجاح إلى مرحل التعليم الرتسمي .ويشمل مصطلح التعليم المبكر وتنمي الطفول على توفير الرعاي
والتعليم لألطفال من الوالدة وحتى تسن التسادتس  .ويشمل ذلك التعلم المبكر غير الرتسمي وعملي تطور الطفل

ضمن األتسرة ،وكذلك الخدمات الرتسمي المقدم من قبل دور الحضان ورياض األطفال ( 1و  )2في كل من
القطاعين العام والخاص .لقد وجدت اللجن اختالالت عديدة في قطاع التعليم المبكر وتنمي الطفول تشمل

محدودي فرص االلتحاق ومتستوى المشارك والجودة باإلضاف إلى :ضعف مشارك األتسرة والمجتمع المحلي
في أنشط التعليم المبكر وتنمي الطفول الرتسمي وغير الرتسمي .

• متستوى التفاعل والمشارك لدى األتسر والمجتمع في نشاطات التعليم المبكر وتنمي الطفول الرتسمي وغير
الرتسمي دون المتستوى المطلوب.

• متستويات منخفض من المشارك في برامج التعليم المبكر وتنمي الطفول الرتسمي  ،وخاص في دور الحضان
ورياض األطفال .1

• مرافق تسيئ وتعليم متدني الجودة وعدم توفر منهاج رتسمي أو التدريس بمناهج قديم أو أخرى محدودة
االتستخدام.

• نقص االتستثمار في التعليم المبكر وتنمي الطفول على المتستويات الوطني أو المحلي .
• معرف وتوجهات وممارتسات ال تعزز العالق بين صح األطفال والتغذي من جه والتعليم المبكر والطفول
المبكرة من جه أخرى.
وتوصي اللجن بتوجيه إصالح نظام التعليم المبكر وتنمي الطفول نحو العناصر التالي :
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شكل  :3النتائج المنشودة من نظام التعليم المبكر وتنمي الطفول
مستقبل التعليم

بالنسبة للمملكة:
معدالت عالية في تقييم أدوات التنمية المبكرة
معدالت عالية في تقييم القدرة على الحساب والقدرة على القراءة في الصفوف األولى
النسبة المئوية لدرجات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم  /برنامج التقييم الدولي للطالب
تماثل تلك الموجودة في البلدان المرجعية (المجاورة واإلقليمية والدولية) أو يقوم األردن برفع
الدرجات إلى مستويات مستهدفة محددة
المقدم في السنوات المبكرة يلبي التوقعات العالمية من ناحية الجودة
كل التعليم
ّ

ا لمملكة

المساواة بين الجنسين ومشاركة المزيد من اإلناث في القوة العاملة
يتم تنسيق جهود التعليم في الطفولة المبكرة بصورة جيدة بين جميع األطراف المعنية بغية
تحقيق أكبر تأثير ممكن.
بالنسبة لألطفال:
يتمكن جميع األطفال من الحصول على البرامج التعليمية ذات الجودة العالية (دور الحضانة،
 )2GK-1GKوالخدمات (مثل الرعاية الصحية ،والغذاء ،والدعم النفسي واالجتماعي)
يتم تعليم جميع األطفال من قبل مدرسين مؤهلين ومن خالل مناهج حديثة تجمع بين القراءة
والكتابة والحساب وفرص ممارسة األلعاب التي تنمي الخيال من أجل تنمية المهارات االجتماعية
والعاطفية ضمن بيئة آمنة وصح ّية.
يتم إعداد جميع األطفال إعداداً كام ً
ال للمرحلة الرسمية األولى في حياتهم الدراسية واالجتماعية
وتزويدهم بالمهارات والمعارف وتوقعات النجاح

األطفال

يحظى جميع األطفال ببيئة منزلية محفزة إدراكي ًا وداعمة عاطفياً .حقوق جميع األطفال محمية
ومصونة من خالل تطبيق السياسات والبرامج لدعم األطفال وعائالتهم.
بالنسبة ألرباب العمل:

أرباب العمل

انخفاض نسبة التغيب عن العمل من الموظفات بسبب توفر الرعاية المطلوبة لألطفال لديهن
تحسين المؤهالت العلمية وإنتاجية العمال نتيجة لوجود التعليم في الطفولة المبكرة القوي الذي
يدعم حياتهم
بالنسبة للمعلمين ،ومقدمي الرعاية ،والعاملين في مجال الصحة:
التدريس في مجال التعليم في الطفولة المبكرة هو مهنة معترف بها ومحترمة
يحصل المعلمون في مجال التعليم في الطفولة المبكرة على الحوافز المناسبة
يتلقى المعلمون في مجال التعليم في الطفولة المبكرة التدريب ذو الجودة العالية قبل وبعد
الخدمة ،إضافةً إلى اإلشراف والرعاية المناسبين

ا لمعلمين
ومقدمي الرعاية
والعاملين في
مجال الصحة

يشارك المعلمون في التعليم في الطفولة المبكرة في تقاسم أفضل الممارسات واألفكار
يعي المعلمون في التعليم في الطفولة المبكرة صعوبات التعلّم واإلعاقات الجسدية
ويستطيعون التمهيد لتشخيصها المبكر
يحصل العاملون في مجال الصحة في مراكز األسرة والطفل على التدريب والدعم المالئمين
بالنسبة للمجتمع:
ا لمجتمع

تدرك األسرة والمجتمع أهمية التعليم في الطفولة المبكرة
يستطيع جميع األهالي الحصول على خدمات ما قبل الوالدة وما بعد الوالدة وبرامج تربية األطفال
تتشارك المجتمعات مع مقدمي التعليم في الطفولة المبكرة من أجل تحسينه
يحصل اآلباء واألمهات العاملين على دعم التعليم في الطفولة المبكرة من أرباب عملهم
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من أجل الوصول الى تلك النتائج ،توصي اللجن بتنفيذ حزم من برامج االصالح تدعم خمتس أهداف ذات صل وثيق
وعالق مباشرة.
يبين الجدول أدناه برامج االصالحات وأهداف كل منها حتسب ورودها في وثيق االتستراتيجي الكامل .
المشاريع

األهداف االستراتيجية

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :1.1(ECEDزيادة اتستيعاب

رياض األطفال  2ونتسب التتسجيل فيها.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :1إتاح الفرص  -ضمان

تطوير البني التحتي لقطاع التعليم المبكر وتنمي الطفول في
األردن وتوفير فرص وصول جميع األطفال في األردن

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :1.2 (ECEDزيادة نتسب

االلتحاق في رياض األطفال  1والحضانات من خالل تشجيع

القطاع الخاص والجهات غير الحكومي على توتسيع نطاق تقديم

خدمات تحقق المتستويات المطلوب .

لمتستوى أتساتسي من الخدمات في هذا القطاع.

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :1.3 (ECEDتحتسين صح

األطفال واألمهات وتغذيتهم.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2أ :الجودة  -مراجع األطر

العام لمعايير تقييم الطلب والمناهج الدراتسي لمرحلتي رياض

األطفال والحضان وتحديثها وتطويرها.

التعليم المبكر وتنمي الطفول )2.1 (ECEDأ :تطوير منهاج

دراتسي جديد لمرحل

التعليم المبكر وتنمي

باحتياجات فئ صغار العمر من األردنيين

الطفول

يفي

التعليم المبكر وتنمي الطفول )2.1 (ECEDب :إعادة تصميم

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2ب :الجودة  -تحتسين

متطلبات قبول المعلمين ومقدمي الرعاي .

نوعي القوى العامل في التعليم المبكر وتنمي الطفول وزيادة

التعليم المبكر وتنمي الطفول )2.2 (ECEDب :تحتسين وزيادة

حجمها.

فرص تدريب القوى العامل في التعليم المبكر وتنمي الطفول .
التعليم المبكر وتنمي

الطفول

) :3.1 (ECEDإصالح

التشريعات ذات العالق بتوفير التعليم المبكر وتنمي الطفول

وتوحيدها.

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :3.2 (ECEDإنشاء هيئ

موحدة لتنتسيق جميع أنشط التعليم المبكر وتنمي الطفول واتخاذ

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3المتساءل  -تعزيز

الق اررات بشأنها.

المتساءل والتنتسيق على جميع المتستويات في نظام التعليم

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :3.3 (ECEDإنشاء هيئ

المبكر وتنمي الطفول .

تفتيش متستقل للحضانات ورياض األطفال في القطاعين العام

والخاص.

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :3.4 (ECEDتطوير نظام

اعتماد/تأهيل للمعلمين ومقدمي الرعاي في التعليم المبكر وتنمي
الطفول .

29

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :3.5 (ECEDتطوير آلي

إلتخاذ الق اررات المتعلق بتطوير متستمر لنظام التعليم المبكر
وتنمي الطفول بناءا على البيانات والدراتسات.

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :4.1 (ECEDاتستخدام أفضل
للتكنولوجيا ووتسائل اإلعالم لدعم التحتسينات في توفير التعليم

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :4اإلبتكار  -إتباع أتساليب

المبكر وتنمي الطفول ).(ECED

مبتكرة إلحداث تغييرات إيجابي في نظام التعليم المبكر

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :4.2 (ECEDوضع دراتسات

وتنمي الطفول .

الجدوى وتطبيق األتساليب المبتكرة الرائدة لتمويل التعليم المبكر
وتنمي الطفول ).(ECED

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :5.1 (ECEDتحتسين إمكانيات

وصول التدريب إلى األهالي وغيرهم من مقدمي الرعاي األولي .

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :5أنماط التفكير  -تكثيف

التعليم المبكر وتنمي الطفول ) :5.2 (ECEDتكثيف الجهود

جهود األهالي لدعم التعليم والصح والتغذي والحماي

القناع أولياء األمور بدعم تنمي الطفول المبكرة والتعلم في

االجتماعي في المنزل والمدرتس

المنزل بشكل أفضل والتفاعل مع أطفالهم فيما يخص التعليم

النظامي.
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على الحكوم والمواطنين قياس نتسب النجاح وتقيمها اعتمادا على مؤشرات األداء الرئيتسي  ،ومدى تحقيق األهداف خالل
األعوام الخمتس والعشرة المقبل  ،كما هي موضح في الجدول التالي:
مؤشرات األداء الرئيسية

الهدف خالل  5أعوام
•

•

•

االلتحاق برياض األطفال 1بنتسب

•

االلتحاق بالحضان بنتسب %10

•

 %50من مقدمي الرعاي أتموا تدريب

الحضان .

•

نتسب المعلمين ومقدمي والرعاي لمرحل

ما قبل الخدم
•

المئوي للذين أتموا تدريب ما بعد الخدم

•

االلتحاق برياض األطفال 1بنتسب

•

االلتحاق بالحضان بنتسب %20

•

 %75من مقدمي الرعاي أتموا

•

 %75من مقدمي الرعاي أتموا

%35

تدريب ما قبل الخدم

أكثر من  20تساع تدريب خالل

من  20تساع تدريب خالل الخدم

في آخر عامين تسابقين

•

 %50من مقدمي الرعاي أتموا أكثر

الخدم تسنويا في العامين

تسنويا في العامين الماضيين

الماضيين

نتسب رياض األطفال لمرحلتي رياض
األطفال 2ورياض األطفال 1ودور

الحضان التي حصلت على درج «جيد»

•

 %30من رياض األطفال ودور

•

«مميز»

المقترح )

•
•
•

النتائج ونتسب الطالب الحاصلين على

•

نتيج الصفر في المهام الفرعي لتقييم

بنتسب %15
•

نتسب الطالب الحاصلين على

الطالب الحاصلين على درج الصفر

)(EGRA, EGMA

درج الصفر بنتسب %10

بنتسب %5
•

زيادة متوتسط كل تقييم بنتسب  10نقاط

تقييم مهارات الرياضيات والقراءة
في الصفوف المبكرة :انخفاض

الصفوف المبكرة  :انخفاض نتسب

مهارات القراءة والحتساب للصفوف األولى

•

أداة قياس التنمي المبكرة :زيادة أعداد

تقييم مهارات الرياضيات والقراءة في

أداة قياس التنمي المبكرة :زيادة

أعداد األطفال المهيئين للتعلم

األطفال المهيئين للتعلم بنتسب %7.5

نتائج أداة التطور المبكر ) (EDIومتوتسط

 %70من رياض األطفال ودور
الحضان ذات تقييم «جيد» أو

الحضان ذات تقييم «جيد» أو «مميز»

أو «متميز» (وفقا لمعايير التفتيش

االلتحاق برياض األطفال 2بنتسب
%100

%25

رياض األطفال ،2ورياض األطفال 1

الذين أتموا تدريب ما قبل الخدم  ،والنتسب

•

%80

نتسب االلتحاق بالمدارس في رياض
األطفال 2ورياض األطفال 1ودور

االلتحاق برياض األطفال 2بنتسب

الهدف خالل  10أعوام

•

زيادة متوتسط كل تقييم بنتسب 20

نقط

نتسب اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاي
األولي الذين يمتلكون المعارف

واالنطباعات الصحي والممارتسات

الخاص بالتعلم والصح والتغذي والحماي

•

خط األتساس %15+

االجتماعي لمرحل الطفول المبكرة
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•

خط األتساس %30+
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شكل  :4النتائج المنشودة من النظام الوطني للمدارس
مستقبل التعليم

بالنسبة للمملكة:
•	النسبة المئوية لدرجات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ،وبرنامج التقييم
الدولي للطالب ،وتقييم القدرة على الحساب والقدرة على القراءة في الصفوف
األولى تماثل تلك الموجودة في البلدان المرجعية (المجاورة واإلقليمية
والدولية) والمستويات المستهدفة المحددة التي تضعها الحكومة
وتقدم المدارس من حيث أداء
•	ينشر األردن بيانات تُظهر أداء المدارس الفردية،
ّ
الطالب ،ومستوى جودة المعلمين ،ومستويات العنف ،والمؤشرات األخرى التي
التحسن
تساعد على
ّ

ا لمملكة

•	البيانات التي تُظهر أداء الطالب ،ومستوى جودة المعلمين ،ومستويات
العنف ،ومستويات الغياب
تحدد التحديات التي تعالجها عملية
•	الدراسات وتحليل البيانات التي ّ
السياسات االستراتيجية الذكية المنظمة بصورة جيدة
•	 ُيعد النظام األردنيين للعمل والحياة

الطالب

بالنسبة للطالب:
•	لدى جميع الطالب القدرة على الوصول إلى التعليم الممتاز والمناهج الحديثة
التي تضعهم في مركز البيئة التعليمية عالية الجودة
•	يدرك الطالب خياراتهم المهنية إدراك ًا واضح ًا ويحصلون على الدعم التخاذ القرار
الصحيح
•	يتم إعداد الطالب إعداداً جيداً للمراحل التعليمية التالية وتجهيزهم للعمل
والحياة
بالنسبة ألصحاب العمل:
•	يشارك أرباب العمل في وضع المناهج من أجل موائمة المهارات المطلوبة

أرباب العمل

•	يوظف أرباب العمل مجموعة موهوبة من األشخاص الذين يلبون حاجاتهم
•	يتكامل القطاع الخاص مع القطاع العام من حيث التمويل وتقديم خدمات
التعليم على حد سواء عن طريق توفير استثمارات رأس المال ،وصرامة القطاع
الخاص ،والخبرات في إدارة األداء من أجل المضي قدم ًا في توسعة تقديم
التعليم
بالنسبة للمعلمين:
•	التعليم مهنة ُمرضية تحظى باالحترام والتقدير

•	يحصل المعلمون على مكافآت جيدة وحوافز مناسبة

ا لمعلمين

•	يحصل المعلمون على التدريب المناسب قبل الخدمة وبعدها
•	يشارك المعلمون في مجتمعات لتبادل أفضل الممارسات واألفكار
بالنسبة ألولياء األمور والمجتمع::
•	تتشارك المجتمعات مع مقدمي التعليم من أجل تحسين المدارس
•	يستمر التعليم في المنزل وضمن المجتمع خالل جميع مراحل الحياة
أولياء األمور
والمجتمع
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ومن أجل تحقيق هذه النتائج ،توصي اللجن بتنفيذ حزم من برامج اإلصالح تدعم خمتس أهداف ذات صل وثيق وعالق
مباشرة ،ويبين الجدول أدناه برامج اإلصالحات وأهداف كل منها حتسب ورودها في وثيق االتستراتيجي الكامل .
األهداف االستراتيجية

المشاريع
التعليم األساسي والثانوي  :1.1افتتاح مدارس جديدة وفق خطط
اتستراتيجي مدروتس

التعليم األساسي والثانوي  :1.2تحليل ضعف اداء المدارس الصغيرة
التعليم األساسي والثانوي  :1.3زيادة القدرة على خدم الطلب ذوي
التعليم األساسي والثانوي  :1إتاحة الفرص -

ضمان توفير المدارس للبيئ التعليمي المحفزة،

وتحديث البني التحتي وتخصيص الموارد بشكل

اتستراتيجي بما يتوافق مع الطلب

اإلعاق وذوي االحتياجات الخاص

التعليم األساسي والثانوي  :1.4تحتسين الفرص والخدمات التعليمي
المقدم لالجئين التسوريين

التعليم األساسي والثانوي  :1.5توتسيع نطاق نظام دبلوم معادل

لشهادات التعليم العام ) (GEDعلى المتستوى الوطني لتغطي وتسد حاج
جميع األطفال والشباب خارج المدرتس

التعليم األساسي والثانوي  :1.6تحتسين البيئ المدرتسي لضمان معايير

اآلمان والرعاي والصح

التعليم األساسي والثانوي 2.1أ :إنشاء مركز متستقل للمناهج والتقييم
التعليم األساسي والثانوي 2أ :الجودة  -تحديث

المناهج الدراسية وأطر ومعايير التقييم من خالل إنشاء

مركز مستقل

التعليم األساسي والثانوي 2.2أ :تحديث المناهج الدراتسي في مرحلتي
التعليم األتساتسي والثانوي

التعليم األساسي والثانوي 2.3أ :تحديث وموائم امتحان التوجيهي
والتقييمات الرئيتسي األخرى

التعليم األساسي والثانوي 2.1ب :تعديل أتسس القبول في الجامعات

للتخصصات المتعلق بالتعليم
التعليم األساسي والثانوي 2ب :الجودة  -تحسين

كفاءة الكوادر العاملة في كافة مستويات خدمات التعليم
األساسي والثانوي ،والتركيز على تدريب كادر المعلمين

التعليم األساسي والثانوي 2.2ب :تحتسين عملي اختيار وتعيين
المعلمين

التعليم األساسي والثانوي 2.3ب :انشاء برنامج إعداد وتاهيل المعلمين
التعليم األساسي والثانوي 2.4ب :تطوير برنامج تدريب شامل للمعلمين
الحاليين

التعليم األساسي والثانوي  :3المساءلة  -تعزيز
المساءلة والقيادة والقدرة على وضع السياسات

والتخطيط االستراتيجي في كافة مستويات النظام (بدءاً

من المدرسة ووصوالً إلى الو ازرة)

التعليم األساسي والثانوي  :3.1وضع نظام خاص للشهادات و

تراخيص مزاول مهن التعليم

التعليم األساسي والثانوي  :3.2نقل واحال متسؤوليات أكبر للمديريات
الميداني والمدارس وتشجيع الالمركزي
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التعليم األساسي والثانوي  :3.3وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص

مزاول المهن للمناصب القيادي المدرتسي

التعليم األساسي والثانوي  :3.4تعديل نظام تصنيف وتقييم وترفيع
المعلمين

التعليم األساسي والثانوي  :3.5االتستفادة من آليات المتساءل في و ازرة
التربي والتعليم للنهوض بجودة المدارس الحكومي والخاص

التعليم األساسي والثانوي  :3.6تحتسين جودة البيانات وزيادة اتستخدامها
في المتساءل وتحتسين عملي التطوير

التعليم األساسي والثانوي  :4.1البحث في آليات تمويلي مبتكرة لتتسريع

عملي تحتسين الخدمات المقدم ورفع متستوى الجودة

التعليم األساسي والثانوي  :4االبتكار  -استخدام

االبتكار والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة إلحداث وتسريع

التغيير في المدارس

التعليم األساسي والثانوي  :4.2تحفيز التوسع في خدمات القطاع
الخاص عالي الجودة

التعليم األساسي والثانوي  :4.3تعزيز اتستخدام التكنولوجيا لتحديث

التعليم والتعلم
التعليم األساسي والثانوي  :4أنماط التفكير  -تفعيل

دور أولياء األمور واألتسر لدعم التعلم في المنزل

والمدرتس

التعليم األساسي والثانوي  :5.1تفعيل دور أولياء األمور واألتسر لدعم
التعلم في المنزل

التعليم األساسي والثانوي  :5.2تفعيل دور أولياء األمور واألتسر لدعم
التعلم في المدارس

على الحكوم والمواطنين قياس نتسب النجاح اعتمادا على مؤشرات األداء الرئيتسي  ،ومدى تحقيق األهداف خالل األعوام
الخمتس والعشرة المقبل  ،كما يوضح الجدول التالي:
مؤشرات األداء الرئيسية

الهدف خالل  5أعوام

•

عدد المدارس الجديدة المفتوح

•

•

نتائج تقييم التوجهات الدولي في

•

إحراز نتيج  489في تقييم العلوم و

•

النتسب اللمعلمين الذين حضروا 80

•

%50

•

•

نتسب أولياء األمور الذين يقرأون

•

%60

•

ألطفالهم بشكل منتظم

•

 600مدرتس جديدة لا250,000

•

إحراز نتيج  509في تقييم العلوم و

%75
%70

طالب إضافي

دراتس الرياضيات والعلوم ()TIMSS
تساع تدريب تسنويا

 300مدرتس جديدة لا125,000

الهدف خالل  10أعوام
طالب إضافي

 446في تقييم الرياضيات
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 466في تقييم الرياضيات

36

التقني
التقني
المهني و
المهني و
التدريب
التدريب
التعليم و
التعليم و
.7 .7
على على
التأكيدالتأكيد
التقني ،تمكما تم
التقني ،كما
المهني و
المهني و
التدريب
التدرويب
للتعليم
للتعليم و
متطورمتطور
نظام نظام
وجود وجود
على أهمي
على أهمي
المعظم
المعظم
الثانيالثاني
عبد هللا
الملك هللا
الملك عبد
جالل جالل
أكد أكد
األخرى
غم من
من
غم الر
وعلى
وعلى الر
للتشغيل».
للتشغيل».
الوطنيالوطني
اتيجيراتيجي
االتست«راالتست
 »«،2025و
 »،2025و
األردناألردن
رؤي «رؤي
ى «مثل
مثل
األخر
ئيتسيالرئيتسي
الخطط
الخطط الر
األهمي في
األهمي في
هذه هذه
التعليمالتعليم
عن عن
التسلبيالتسلبي
التصورات
التصورات
فإن ،فإن
المجال
المجال،
في هذا
اضحاهذا
اضحا في
تقدما و
تقدما و
الماضي
الماضي
عشرعشر
الخمتسالخمتس
التسنوات
خاللوات
خالل التسن
أحرزأحرز
األردناألردن
أن أن

التعليمالتعليم
ظر إلى
ظرينإلى
العالم.ين إذ
العالم .إذ
البلدان في
البلدان في
العديد من
العديد من
كما في
التسائدة في
التسائدة كما
الت هي
الت زهي
أتسرهمز ما
هم ما
أتسر و
الطالب
الطالب و
التقني بين
التقني بين
المهني و
المهني و
التدريب
والتدرويب
يفضلون
يفضلون
الجامعي
الجامعي
األكاديمي و
األكاديمي و
التعليمالتعليم
ما زالوا
للطالب،ما إذزالوا
للطالب ،إذ
الثاني الثاني
الدرجالدرج
متسار من
متسار من
على أنه
على أنه
التقنيالتقني
المهني و
المهني و
التدريب
والتدرويب
التخرج.
التخرج.
التعطل بعد
التعطل بعد
طويله من
طويله من
مناتفترات
ذلكفتر
يالزم من
يالزم ذلك
حتىمامع ما
حتى مع
العام،العام،
القطاعالقطاع
ووظائف
ووظائف
الصعيد:
الصعيد:
على هذا
على هذا
التالي التالي
االختالالت
االختالالت
اللجن اللجن
وجدتوجدت
وقد وقد


تسياتسات
تسياتسات
النظامالمع ال
النظام مع
اكب مواكب
وعدم
وعدم مو
التنتسيق
التنتسيق
وغيابوغياب
كامالكامال
التقنيالتقني
المهني و
المهني و
التدريب
التدرويب
التعليم
التعليم و
نظام نظام
جهودجهود
تبعثرتبعثر




يحتاجهاق تسوق
يحتاجها تسو
مخرجات
مخرجات
وتؤهلوتؤهل
تعتمدتعتمد
التقنيالتقني
المهني و
المهني و
التدريب
التدرويب
التعليم
التعليم و
تمويلتمويل
متستدام ل
متستدام ل
وتسائلوتسائل
إتستحداث
إتستحداث
عدم عدم


عشرا.عاما.
عشر عام
خمتس خمتس
أكثر من
أكثر من
مدى مدى
على على
للدول للدول
اتيجيراتيجي
االتستراالتست

العمل.العمل.



أعدادوأعداد
أتساتسا)
أتساتسا) و
مهني مهني
غير/غير
االكاديمي
االكاديمي /
(لمقررات
(لمقررات
الجامعات
الجامعات
يلتحقون ب
يلتحقون ب
الذين الذين
الطلب الطلب
أعداد أعداد
بينن بين
نتواز
تحقيقازال
تحقيق التو
عدم عدم




يجيريجي
مشجعر لخ
مشجع لخ
غير غير
العملالعمل
وفرصوفرص
التقني،التقني،
المهني و
المهني و
التدريب
التدرويب
التعليم
التعليم و
نوعي نوعي
العمل عن
العمل عن
ألصحاب
ألصحاب
ات تسلبي
تسلبي
تصور
تصورات


إلى .1
.1 10
 10إلى
بنتسبة بنتسب
المقدورةالمقدر
المهني
المهنيو و
التقني
التقني و
بالبرامج
الملتحقينرامج
الملتحقين بالب

هذهامجالب.رامج.
هذه البر


متستوىمتستوى
امعات أو
امعات أو
في الج
فياءالج
العالي،اء تسو
العالي ،تسو
التعليمالتعليم
على على
جودة عالي
جودة عالي
ذات ذات
وتقنيوتقني
مهنيمهني
يبتدريب
تعليمر و
تعليم وتد
امجبرامج
وجود
وجود بر
عدم عدم




التعليمالتعليم
مرحل قبلما قبل
مرحل ما
خاللخالل
التقني،اء تسواء
التقني ،تسو
المهني و
المهني و
التدريب
التدرويب
التعليم
التعليم و
فيل في
ألصحابلالعم
ألصحاب العم
محدودة جدا
محدودة جدا
مشاركمشارك


المتخصصين.
المتخصصين.
الخدمات
الخدمات
مقدميامجالبروامج و
مقدمي البر
لدى لدى

العمل.العمل.
مكان مكان
الجامع فيأو في
الجامع أو
الكلي أو
الكلي أو
مرحلتي
مرحلتي
خاللخالل
العالي ،أو
العالي ،أو


ائض في
ائضف في
وجود
وجود ف
جانبجانب
الشركات ،إلى
الشركات ،إلى
الهام في
الهام في
الوظائف
الوظائف
إلشغال
إلشغال
المؤهلين
المؤهلين
الفنيينالفنيين
فيينروفيين و
أعدادر الح
أعداد الح
نقص في
نقص في

العلمي .
العلمي .
التخصصات
التخصصات
يجيريجي
المهندتسينر وخ
المهندتسين وخ

وترى وترى
على على
العملوالعمل
األنماط
األنماط و
اتجاهات هذه
اتجاهات هذه
لعكسلعكس
األتسس
األتسس
وضعوضع
اردريالبشري
البش
لتنميواردالمو
لتنمي الم
الوطنيالوطني
اتيجيراتيجي
االتستراالتست
على على
اللجن أن
اللجن أن
متستوىمتستوى
الالزمالالزم
بواهب
لتطويراهالم
لتطوير المو
متستوياته و
متستوياته و
جميعجميع
فيي في
العالم
العالمي
على على
جودة عالي
جودة عالي
وتقني ذو
وتقني ذو
مهنيمهني
يبتدريب
تعليمر و
تعليم وتد
نظام نظام
إنشاءإنشاء
الجهات
الجهات
تحقيقهايعلجميع
تحقيقها لجم
اجبواجب
جات ال
مخرالو
مخرالجات
أدناه الأدناه
الشكلالشكل
ويبينويبين
للعمل.للعمل.
بيئاتي مواتي
وخلق مو
وخلق بيئ
الوطنيالوطني
التنافتسي
التنافتسي
القديزرة القدرة
لتعزيزلتعز

المعني .
المعني .

37

شكل  :5النتائج المنشودة من النظام الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني
مستقبل التعليم
بالنسبة للمملكة:
•	يتم االعتراف بقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب كدافع رئيسي لنمو االقتصاد في األردن
و ُينظر إليه على أنه محرك ازدهار األمة
•	يتالءم تقديم التعليم المهني والتقني والتدريب ويدعم االستراتيجيات الوطنية للتشغيل
وسوق العمل وأولويات النمو الوطني
•	يتوافق تقديم التعليم المهني والتقني والتدريب مع معايير الجودة الدولية ،و ُيعد الطالب
لدخول سوق العمل على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
•	هناك مسارات واضحة يستطيع من خاللها من يدخلون في القوة العاملة أو الموجودين فيها
قدم وتطوير
الم ّ
أو العاطلين عن العمل االستفادة من التعليم المهني والتقني والتدريب ُ
مسيرتهم المهنية

ا لمملكة

بالنسبة للطالب:
•	 ُيعد التعليم المهني والتقني والتدريب الطالب إعداداً كام ً
ال للتوظيف من خالل التركيز على
الخبرة العملية .تتوافق ريادة األعمال والمهارات مع حاجات االقتصاد بشكل كامل.
•	التوجيه واإلرشاد متاحان أمام الطالب منذ سن مبكرة من أجل إثارة حماسهم لفرص العمل
التي يوفرها التعليم المهني والتقني
	يقدم التعليم المهني والتقني والتدريب مدربون يملكون كفاءة عالية ويتمتعون بالخبرة
•
ّ
العملية ويستعينون بأحدث األدوات

الطالب

•	هناك سعي كبير نحو التعليم المهني والتقني ،مع تقدم واضح عبر نظام التعليم وفرص
العمل الالحقة
بالنسبة ألرباب العمل:
•	يتوافق تقديم التعليم المهني والتقني والتدريب تمام ًا ويستجيب للحاجات المتنامية ألرباب
العمل ،كما هو وارد في االستراتيجية الوطنية للتشغيل
•	يتم السعي وراء مدخالت أرباب العمل بصورة كبيرة ودمجها في تطوير برنامج التعليم
المهني والتقني والتدريب
	يقدم قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب تدفق ًا مستمراً من الموظفين ذوي الجودة
•
ّ
العالية الذين يحملون مؤهالت معترف بها عالمياً ،إضافةً إلى التدريب العملي ومجموعات
المهارات ذات الصلة

أرباب العمل

•	يتم دعم أرباب العمل من خالل تقديم فرص التعلّم مدى الحياة وتطوير الفرص لصالح
موظفيهم
بالنسبة لمدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب:
•	التعليم والتدريب في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب هو مهنة محترمة جداً تجذب
المرشحين ذوي الكفاءات العالية
•	يشارك مدربو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مشاركةً كاملة في الممارسات الحالية
للصناعة ويكملون التنسيب المنتظم

مدربي الشركة
الوطنية للتشغيل
والتدريب

•	يحصل المدربون على تدريب سابق والحق للخدمة
•	يتمتع المدربون في جميع أرجاء التعليم المهني والتقني والتدريب بفرص واضحة للتقدم
ويحصلون على أجور مالئمة
بالنسبة ألولياء األمور والمجتمع:
•	يتم االعتراف بأهمية الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ويعطي المجتمع المسارات
الوظيفية المهنية والتقنية المكانة نفسها التي يتمتع بها المسار األكاديمي
•	أولياء األمور على اطالع بالفرص التي يتيحها التعليم المهني والتقني والتدريب ومساراته
المهنية ،ويشجعون أطفالهم على التفكير بها جنب ًا إلى جنب مع المسارات الجامعية
•	يدرك المجتمع ويحتفي بالمساهمة التي تقدمها المهن التقنية والمهنية لالقتصاد المحلي
والوطني
•	يتم االعتراف بمعايير التعليم والخبرات المطلوبة من مدرسي التعليم المهني والتقني
واحترامها في جميع أرجاء المجتمع
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أولياء األمور
والمجتمع

ومن أجل تحقيق هذه النتائج ،توصي اللجن بتنفيذ حزم من برامج اإلصالح تدعم تست أهداف ذات صل وثيق وعالق
مباشرة ،ويبين الجدول أدناه برامج اإلصالحات وأهداف كل منها حتسب ورودها في وثيق االتستراتيجي الكامل .
األهداف االستراتيجية

التعليم والتدريب المهني والتقني  :1إتاح الفرص

 وضع تسبل متقدم لتعزيز وتحديد جميع أنماطالتعلم وتطوير المهارات ضمن النظام التعليمي

المشاريع

التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.1اعتماد اإلطار الوطني
للمؤهالت.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.2وضع برامج للتعليم والتدريب

والتدريبي ومتطلبات تسوق العمل وخلق خيارات

المهني والتقني تمنح درج أكاديمي

جديدة لتعليم عالي الجودة في المجالين المهني

التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.3تحقيق المتساواة في رواتب

والتقني

خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني
التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.4اصدار رخص مزاول
المهن للحرفيين والتقنيين

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.1وضع معايير
التعليم والتدريب المهني والتقني  :2الجودة -
تعزيز جودة التعليم و التدريب المهني والتقني عبر
وضع متطلبات قبول عالي وثابته معتمدة لقبول
للمعلمين/المدربين للتدريب في مؤتستسات التعليم و

التدريب المهني والتقني ،وتوحيد معايير وضبط

الجودة في جميع المؤتستسات المعني وتعزيز التنتسيق
مع القطاع الخاص

ومتطلبات تدريب للمدربين/المدرتسين في القطاع.

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.2وضع آليات خاص
باعتماد المدربين وتقييمهم.
هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.3نقل مركز االعتماد
وضبط الجودة ) (CAQAإلى مؤتستس بناء المهارات.
هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.4تطوير التعليم والتدريب
المهني والتقني بما يتماشى مع أهداف اإلتستراتيجي الوطني للتشغيل
و رؤي األردن .2025
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التعليم والتدريب المهني والتقني  :3المتساءل –
وضع قواعد واضح للحوكم من أجل ضمان
تطبيق المتساءل على جميع متستويات القطاع

التعليم والتدريب المهني والتقني  :3.1تأتسيس مؤتستس بناء
المهارات.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :3.2تتسهيل/اإللزام باالعتماد
على بيانات الموثق عند وضع التسياتسات واتخاذ الق اررات.

التعليم والتدريب المهني والتقني  :4االبتكار -

اتباع وتسائل تمويل وتعليم مبتكرة من خالل تحويل

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني

والتقني E-TVETو تفعيل الشراكات بين القطاعين
العام و الخاص والتوتسع في تطبيق أتساليب التعليم

المبتكرة.

التعليم والتدريب المهني والتقني  :4.1تأتسيس صندوق لتطوير
المهارات برعاي القطاع الخاص.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :4.2إنشاء شراكات جديدة بين

القطاعين العام والخاص تتماشى مع األولويات المحددة في رؤي
األردن 2025
التعليم والتدريب المهني والتقني  :4.3التوتسع في برامج التلمذة
المهني (.)apprenticeship

التعليم والتدريب المهني والتقني  :5أنماط التفكير

– تعزيز مكان التعليم و التدريب المهني والتقني

وجعل هذا القطاع يمثل فرص جذاب للتعلم من تسن
مبكرة في مختلف أقتسامه

التعليم والتدريب المهني والتقني  :5.1اصدار دليل للمهن على
متستوى المدارس وتوجيه الطلب للتعرف على التصميم والتكنولوجيا
الحديث .
التعليم والتدريب المهني والتقني  :5.2مشارك الطلب في متسابقات
المهارات العالمي ()World Skills
التعليم والتدريب المهني والتقني  :5.3إجراء إصالحات على

متسار التعليم المهني الحالي التابع لو ازرة التربي والتعليم وعدم ربط

التعليم و التدريب المهني والتقني بالتحصيل الدراتسي منخفض
األداء.
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على الحكوم والمواطنين قياس نتسب النجاح باالعتماد على مؤشرات األداء الرئيتسي  ،ومدى تحقيق األهداف خالل األعوام
الخمتس والعشرة المقبل  ،كما يوضح الجدول التالي:
مؤشرات األداء الرئيسية

الهدف خالل  5أعوام

 نتسب رضا أصحاب العمل بمهارات وقدرات حاملي



شهادات التعليم المهني والتقني المنخرطين حديثا في

الهدف خالل  10أعوام

خط األتساس %20+



خط األتساس
%40+

تسوق العمل بمعياري "راض" أو "راض جدا"

 االلتحاق في التعليم المهني والتقني حتسب المؤتستس
المانح كنتسب من إجمالي االلتحاق بالتعليم/التدريب
 نتسب الشركات التي تقدم تدريبا رتسميا



%22



%30



%20



%36

 نتسب للموظفين من خريجي التعليم والتدريب المهني
والتقني ،أو حتسب الفئات التالي :

-

الخريجين الحاصلين على عمل

-

متابعين لدراتستهم أو للتدريب لتتسع أشهر إضافي

-



األعمال الحرة
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خط األتساس %10+



خط األتساس %30+

العاليالعالي
التعليمالتعليم
.8 .8
اجعاتراجعا
شهدت
شهدت تر
االخيرةاالخيرة
التسنوات
صالحه،اناالالتسنانوات
صالحه ،اال
الجامعي وا
الجامعي وا
التعليمالتعليم
قطاع قطاع
تطور تطور
خالل خالل
االنجازات
االنجازات
العديد من
العديد من
تحقيقتحقيق
منغم من
بالرغمبالر
متستوىلتشكيل
متستوى تشكي
تقي الى
تقي ترالى
متستق ترةروال
متستقرة وال
يعات غير
يعاترغير
التر التش
التش
فال ز
انب؛زالت
انبج؛وفال
عدة
من جو
الجامعيعدة
الجامعي من
التعليمالتعليم
رجاترجات
جودة ومخ
جودة ومخ
في في

طالبطالب
أتسس القبول ال
ال زالت
الفجووات و
عالجمعالج
علىرة معلى
غير قاد
للتعليمللتعليم
متكاملمتكامل
منظوممنظوم
أتسس قبول
االختالالتز.الت
االختالالت .ال
جميعوات
جميع الفج
أنها قادرة
كماغير
الجامعيأنها
الجامعي كما

حتياجاتها،
حتياجاتها،
الالزم التلبي ا
الالزم لتلبي
للجامعات
للجامعات
الماليالمالي
الدعم الدعم
تدني تدني
فضال عن
فضال عن
الجامعي
الجامعي
التعليمالتعليم
لمتطلبات
لمتطلبات
مالئم مالئم
مدخالت
مدخالت
ضمانضمان
تعيق تعيق

ق تسوق
المعالم.
اضحواضح
تحديا
تشكل تشكل
العملالعمل
احتياجات
الجامعي و
التعليمالتعليم
مخرجات
ال ز
وعلى وعلى
المعالم.
تحديا و
احتياجات تسو
الجامعي و
بينجات
اءم مخر
فجوةاءمالموبين
الت المو
فجوة
اخرالت
صعيد ال ز
صعيد اخر

للبيئ للبيئ
بالنتسب بالنتسب
االبتكار ،أما
التنمي و
تطوير
صعيد ال
على على
ملموتسملموتس
نتائج نتائج
تقديم تقديم
قادر على
محدودا
العلميالعلمي
البحثالبحث
ال زالال زال
االبتكار ،أما
التنميو و
تطوير و
صعيد ال
غير على
غير وقادر
محدودا و
طالبطالب
منينال من ال
المتميز
المتميزين
جذب جذب
علىرة على
تعد قاد
عناصرهاتعدولمقادرة
عناصرها ولم
االيجابي بين
االيجابي بين
التفاعلالتفاعل
تحقق تحقق
اختالال وال
اختالال وال
تشهد تشهد
فال زالت
الجامعي زالت
الجامعي فال

ومخرجات
ومخرجات
التعليميالتعليمي
العملي العملي
المنشود في
المنشود في
التطورالتطور
إحداثإحداث
منهما نحو
منهما نحو
دافعي كل
دافعي كل
اثر على
مماعلى
الكافياثر
الكافي مما
بالقدربالقدر
التدريتسي
الهيئريتسي
والهيئ و التد
التعليم.التعليم.
ما يلي:
تحقيقي:
تحقيق ما يل
قادر على
يصبح علىا
قادر
يصبح ا
بحيثبحيث
العاليالعالي
التعليمالتعليم
لتطوير نظام
لتطوير نظام
بتقديمح مقترح
بتقديم مقتر
بتحديدبتحديد
قامت اللجن
قامت اللجن
لذا لذا



لقدرات.
ات.
الجدالقدرةروا
الجدارة وا
بناء على
بناء على
لجميعلب الطلب
لجميع الط
عادلزيه ونزيه
قبول ون
فرص عادل
فرص قبول
توفير توفير


متستوىمتستوى
الحديثالحديث
لجامعات
لجامعات
المتبع ا في ا
المتبع في
االتساليب
االتساليب
أفضلأفضل
اكبيواكب
بشكل
بشكل يو
العاليالعالي
التعليمالتعليم
قطاع قطاع
التعلم في
التعلمو في
التعليم
التعليم و
رفع رفع



متستوىمتستوى
الشامل .
الشامل .
الوطنيالوطني
التنمي التنمي
بأهداف
بأهداف
العالميبطهوربطه
العالمي ور
المتستويات
المتستويات
العلمي الى
العلمي الى
البحثالبحث
رفع رفع




االقتصادي
األهداف
تحقيقتحقيق
فعال في
المتساهم
ها على
وتحفيز
أكبر أكبر
متسؤوليمتسؤولي
تحمل تحمل
الجامعات على
تشجيعتشجيع

االقتصادي
األهداف
بشكل في
بشكل فعال
المتساهم
على
وتحفيزها
الجامعات على
الوطني .
االجتماعي
و و
الوطني .
االجتماعي



العدالوالعدال
بالطمأنين
الطالبالطالب
إشعارإشعار
علىرة على
وقادرةوقاد
التميزجهمن جه
لإلبداع
ومحفزةومحفزة
مناتسب مناتسب
جامعيجامعي
تهيئ بيئ

بالطمأنين و
التميزو من
لإلبداع و
تهيئ بيئ



التعليم.التعليم.
مخرجات
وفاعليوفاعلي
كفاءة كفاءة
تحقيقتحقيق
ألجل ألجل
الجامعي
التعليمالتعليم
التكنولوجيا في
دمج دمج

فيجات
أفضلمخر
أفضل في
الجامعي
التكنولوجيا في

اخرى اخرى
األخر.األخر.
أي الرأي
وقبول
الهادفالهادف
فيهاارالحوار
جهمن جه
الوطني و
االنتماء
المتسؤولي و
و و
وقبول الر
يتسود الحو
يتسود فيها
الوطني ومن
االنتماء
المتسؤولي و

عود يعود
االتستجاب
وشامليعوتسريع
متطورمتطور
عالي عالي
تعليم تعليم
إلى نظام
المقترحات إلى
فياتتلكفي تلك
التغير
يتوقع أن
االتستجاب ي
وشامل وتسر
الوصولنظام
الوصول إلى
المقترحات إلى
تؤديرات
تؤدي التغي
يتوقع أن

لمعنيين:
جميع اجميع ا
على على
بالفائدة التالي
لمعنيين:
بالفائدة التالي
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شكل  :6النتائج المنشودة من نظام للتعليم العالي
مستقبل التعليم

بالنسبة للمملكة:

	
	نسبة توظيف عالية للخريجين في الصناعات والمجاالت التي تم تحديدها كأولوية للنمو
•

ا لمملكة

• يطور نظام التعليم العالي رأس المال البشري والفكري واالجتماعي في االقتصاد والمجتمعات

االقتصادي

	

• يؤدي نظام التعليم العالي دور المحفّ ز لالبتكار في المملكة ككل ،ويرعى الريادة ويطور
المهارات لدى خريجي.

بالنسبة للطالب:

	
	يتم دعم الطالب وتوعيتهم بشأن إمكانية الحصول على العمل عندما يتخذون القرارات حول
•
• يستطيع طالب المرحلة ما بعد الثانوية الحصول على التعليم العالي بأقساط معقولة

الطالب

مسار التعليم ما بعد الثانوي

	

• يطور نظام التعليم العالي المهارات التقنية الحديثة إضافةً إلى مجموعة من المهارات القابلة
للتحويل التي يتطلبها التوظيف وإمكاناته في القرن الحادي والعشري

بالنسبة ألرباب العمل:

	
	يتمتع أرباب العمل بعالقات قوية مع الجامعات
•

• يدعم نظام التعليم العالي تطوير القوة العاملة المبادرة ذات المهارة العالية

أرباب العمل

بالنسبة لهيئة التدريس:

	
	يتم دعم هيئة التدريس من أجل التركيز على تقديم التعليم عالي الجودة بدالً من إرهاقهم
•
• يجذب نظام التعليم العالي ويكافئ أصحاب المواهب وااللتزام بالتعلّم

بالواجبات اإلدارية

	

• يتم تشجيع هيئة التدريس على أداء دو ٍر في القيادة المؤسساتي

:هيئة التدريس

بالنسبة ألولياء األمور والمجتمع:

	
	الجامعات هي إحدى عوامل االبتكار والتغيير في المجتمع
•
	يدرك أولياء األمور فرص التوظيف المرتبطة بكل اختصاص
•

• رسوم الدراسة الجامعية معقولة ،وتواجد آلية لدعم الطالب

أولياء األمور
والمجتمع
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بناء على التحليل الموجز أعاله ،والذي يبين ضرورة تطوير نظام للتعليم العالي بحيث يكون حديث وذو قيم عالي  ،قدمت
اللجن خمتس عشر مشروعا بهدف تحقيق األهداف االتستراتيجي التالي .
األهداف االستراتيجية

المشاريع

التعليم العالي  :1إتاح الفرص  -توفير فرص

التعليم العالي  :1.1نظام قبول موحد للدرج الجامعي األولى يشتمل

لكاف الطلب المؤهلين بناء على الجدارة والقدرات

التعليم العالي :1.2مراجع متطلبات وأنظم بعض التخصصات

قبول عادل مبني على أتسس تتمتع بالمتساواة

على اإللغاء التدريجي للبرنامج الموازي وتنظيم اتستثناءات القبول

المعين لتشتمل تسن تحضيري بداي لتخصصي الطب وطب االتسنان
بدءا من العام  2018لتندرج على باقي التخصصات تدريجيا
التعليم العالي  :1.3توجيه الطالب وارشادهم في اختيار الوظائف

المناسبة

التعليم العالي  :1.4توتسيع قاعدة الدعم المالي للطلب
التعليم العالي  :2الجودة  -رفع معايير وجودة

التعليم العالي  :2.1اعتماد البرامج المتطورة والتقيد بمعايير ضمان

أنظم التعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع

التعليم العالي  :2.2مراجع البرامج والتخصصات المطروح في

مخرجات األبحاث العلمي والتدريس والتعلم في

أفضل أتساليب ومعايير ضمن الجامعات الحديث

الجودة

الجامعات الرتسمي

التعليم العالي  :2.3زيادة أعداد و قدرات الكوادر التدريتسي
التعليم العالي  :2.4قياس ومراقب واعداد التقارير حول جودة التدريس

ومخرجات األبحاث العلمي

التعليم العالي  :2.5تهيئ بيئ جامعي مناتسب ومحفزة لإلبداع والتميز
التعليم العالي  :3المتساءل – تحفيز وتشجيع

الجامعات على تحمل متسؤولي أكبر تجاه تقديم

التعليم العالي  :3.1تعزيز الحاكمي في التعليم العالي
التعليم العالي  :3.2وضع نظام خاص لعملي تعيين رؤتساء الجامعات

متساهمات ملموتس في تحقيق األهداف الوطني

التعليم العالي  :3.3تعزيز الحوافز لإلدارة الفعال للموارد

التعليم العالي  :4االبتكار -لتمكين تبني أفضل

التعليم العالي  :4.1إنشاء صندوق لالبتكار والتطوير في التعليم

االقتصادي واالجتماعي
الممارتسات الدولي في التدريس والتعلم التي من

العالي

شأنها دعم تحقيق متستويات أفضل من الوصول
والجودة

التعليم العالي  :4.2تحديث وتطوير التكنولوجيا المتوفرة لدى مؤتستسات
التعليم العالي لتعزيز اتستخدام المصادر التعليمي مفتوح المصادر

التعليم العالي  :5أنماط التفكير  -زيادة وعي

تهدف المقترحات أعاله المبين في التعليم العالي  1والتعليم العالي 2

الجهات المعني المتستفيدة حول أهمي التعليم وما

الى تغيير مواقف ومفاهيم الجهات المعني بشكل عام.

يعكس من مكاتسب وطني وتعزيز مشاركتهم في
عملي التعليم
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تسيكون بامكان الحكوم والمواطنين قياس نتسب نجاح الخطط اعتمادا على مؤشرات األداء الرئيتسي  ،ومدى تحقيق األهداف
خالل األعوام الخمس والعشرة المقبل  ،كما يوضح الجدول التالي:
مؤشرات األداء الرئيسية
•

نتسب الطلب المقبولين في البرنامج

•

نتسب الطلب المقبولين اتستثناءا من

•

النتسب المئوي لطالب المرحل

الهدف خالل  5أعوام
•

تخفيض نتسب  %50من الملتحقين

•

تخفيض نتسب  %50من الملتحقين

•

تلبي حاجات  %40من الطالب في

الموازي

•

•

الجامع وكفاءة البرنامج

الدعم المالي

جميع الجامعات األهلي و خمس

•

جامعات رتسمي

•

%16

•

 %80من الدعم المادي مرتبط بأداء

البكالوريوس تحت تسن الثالثين
لنتسب للدعم الحكومي المرتبط بأداء

يحتاجون لتلقي شكل من أشكال

الدعم المالي

معدالت البطال بين خريجي
الجامعات من حمل درج

المرحل الجامعي األولى الذين

يحتاجون لتلقي شكل من أشكال

اعتماد مؤتستسات التعليم العالي
•

•

تلبي حاجات  %60من الطالب في

األقل حظا بشكل كلي

المرحل الجامعي األولى الذين

من أشكال الدعم المالي

ضمان الجودة التي وضعتها هيئ

•

الغاء إتستثناءات القبول من المدارس

بنتسب %100

اتستثناءا من المدارس االقل حظا

الجامعي الذين يحتاجون لتلقي شكل

•

•

الغاء القبول في البرنامج الموازي

ضمن النظام الموازي

المدارس االقل حظا

عدد الجامعات التي تلبي معايير

الهدف خالل  10أعوام

الجامعات وكفاءة البرنامج
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جميع الجامعات األهلي والرتسمي

األردني

•

%14

•

 %100من الدعم المادي مرتبط

بأداء الجامعات وكفاءة البرنامج

اتيجية
االستر
تطبيق
.9 .9
اتيجية
االستر
تطبيق
البشريالبشري
المواردالموارد
إصالح تنمي
مجالمجال
بذلت في
التي التي
التسابقالتسابق
البرامج
بالجهودر و
االتستئناس
البد من
أتسلفأتسلف
لتحقيق ما
إصالح تنمي
بذلت في
امج
بالجهود والب
االتستئناس
بنجاح ،من
بنجاح ،البد
لتحقيق ما
المتابع .
غيابغياب
التنتسيق أو
ضعف
التنفيذ او
تسوء تسوء
بتسبببتسبب
غالبا غالبا
منها منها
المرجوة
النتائجالنتائج
تحققتحقق
التي لم
المملكالمملك
في في
المتابع .
التنتسيق أو
ضعف
التنفيذ او
المرجوة
التي لم
التغيير من
حداثحداث
لتسلوكيات ،وا
لتغيير ا
الطاقات
حشد حشد
على على
أتساتسي
بشكلبشكل
البشريالبشري
المواردالموارد
في تنمي
اتيجيراتيجي
االتست
تكز هذه
التغيير من
لتسلوكيات ،وا
لتغيير ا
الطاقات
أتساتسي
في تنمي
االتستر
ترتكزترهذه
فالتغيير
بتحقيق
توصي
اتيجيراتيجي
االتست
أن هذه
يحدثيحدث
التسلوك لن
التغيير في
أن هذا
اطنين.
خاللو المو
ذلك؛غيير
ذلك؛ فالت
بتحقيق
توصي
االتستر
لمجردهذه
لمجرد أن
التسلوك لن
التغيير في
غيرهذا
غير أن
اطنين.
خالل الم
المعلمون
الوزراء
وحتىوحتى
العام العام
القطاع
وموظفو
المتعلموون و
الطالب و
(األطفال و
يبدأراداألفراد
يحدث فقط
الحقيقي
المعلمون
المتعلمون
الوزراء
القطاع
وموظفو
الطالب و
(األطفال و
عندما األف
عندما يبدأ
يحدث فقط
الحقيقي

المعنيون
التركيز
شك أن
أكبر.أكبر
ذلكج بدرج
تسلوكياتهم
تعديلتعديل
للتغيير و
أكثر أكثر
االنفتاح
البشريفي) في
المواردالموارد
بتنمي بتنمي
المعنيون
التركيز
وال أن
وال .شك
لتتقبل بدر
لتتقبل ذلك
تسلوكياتهم
للتغيير و
االنفتاح
البشري )
النجاح.
لتحقيق
أساسي
عامل
تعتبر
التغيير
هذا
تحقيق
شأنها
من
التي
العوامل
على
الحقيقي
الحقيقي على العوامل التي من شأنها تحقيق هذا التغيير تعتبر عامل أساسي لتحقيق النجاح.
تنفيذ كل
لكيفي لكيفي
العمليالعملي
العناصر
تحديدتحديد
خاللخالل
بالكامل ،من
تبنيهاتبنيها
فرصفرص
تعزز من
بمنهجي
اتيجيراتيجي
االتست
صممت هذه
تنفيذ كل
العناصر
بالكامل ،من
تعزز من
بمنهجي
االتستر
صممت هذه

أيضاأيضا
النهجالنهج
ويأخذ هذا
المطلوب .
اردالموارد
الموو
العملي
األنشط
التتسلتسل و
تنفيذها و
عن عن
المتسؤولي
وتحديد
المشاريع،
من من
مجموع
ويأخذ هذا
المطلوب .
العملي و
األنشط
التتسلتسل و
تنفيذها و
المتسؤولي
وتحديد
المشاريع،
مجموع
الخاص
القطاع
االتستثمار من
بتشجيع
المثالالمثال
تسبيلتسبيل
وعلىوعلى
طرقال،طرق،
بأفضل
اتيجيراتيجي
االتست
األهداف
تنفييذ تنفيذ
الحتسبان كيف
في في
الخاص
القطاع
االتستثمار من
بتشجيع
بأفضل ال
االتستر
األهداف
الحتسبان كيفي

القطاع
اكات مع
وبشروبش
المانحالمانح
الجهات
من من
مختلطمختلط
تمويلتمويل
خاللاتأدوات
ومن ومن
الحكومي،
التمويل
على على
االعتماد
بدال من
القطاع
اكاتر مع
الجهات
خالل أدو
الحكومي،
التمويل
االعتماد
بدال من
المدني.
المجتمع
مؤتستسات
الدولي و
المنظمات
الخاص و
المدني.
المجتمع
مؤتستسات
الدولي و
المنظمات
الخاص و
تنفيذيتنفيذي
هياكلهياكل
إنشاءإنشاء
يحتاج إلى
اتيجيراتيجي
االتست
إطارإطار
المقترحات في
فتقديمفتقديم
مهماا،مهما،
هدفنا هدف
أننتكو
التنفيذالتنفيذ
ثانيا ،بيئ
يحتاج إلى
االتستر
المقترحات في
يجبتكو
يجب أن
ثانيا ،بيئ
أدناه أدناه
الشكلالشكل
ويوضح
المر.اجع .
اقبالم،رو
المتساءلالم،رو
تمويل ،و
المتسؤوليات ،وال
القيادة ،و
تحديدتحديد
اضحمع ،مع
وعمليات
ويوضح
اجع
اقبالم،رو
المتساءل  ،و
تمويل ،و
المتسؤوليات ،وال
القيادة ،و
اضحو ،
وعمليات و

متستوى
عالم.العالم.
على على
الوطنيالوطني
التغيير
امجبرامج
في برفي
المتبعالمتبع
تساترتسات
الممارالمما
أفضلأفضل
إلىا إلى
اتستناد
للتنفيذ،
الالزمالالزم
الفعالالفعال
متطلبات البيئ
متستوى ال
التغيير
اتستنادا
للتنفيذ،
متطلبات البيئ
منها.منها.
لدعم كل
توصيات
وقدمت
جوهريجوهري
أولويات
ثالثثالث
اإلطار
في هذا
اللجن اللجن
وحددت
لدعم كل
توصيات
وقدمت
أولويات
اإلطار
في هذا
وحددت
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شكل  :7متطلبات التنفيذ الفعال إلصالح المنظومة
شكل  :7متطلبات التنفيذ الفعال إلصالح المنظومة

خلق سلطات
واضحة

تقييم النتائج
وتحديث الخطط

تحديد المسؤوليات
لتقديم النتائج

تحقيق
التغيير
الحقيقي
مراقبة تقدم اإلنجاز
ومقارنته بالخطط

توفير وتخصيص
الموارد
كسب دعم
المستفيدين
بمشاركتهم

أما االتستحقاقات ذات االولوي :

أما االتستحقاقات ذات االولوي :
 اعتماد تشريعات تتضمن آليات تدعم االتستقاللي والمتساءل الالزم لدفع تنفيذ االتستراتيجي  ،ويشمل ذلك أناط هذه


أناط هذه
ويشمل
اتيجي ،
االتستر
تنفيذ
الالزم
علىآليات
تتضمن
اعتماد
تنمي ذلكالموارد
مجلس
خالل
ن من
لدفع تكو
اتيجي قد
المتساءلاالتستر
االتستقالليواتوتنفيذ
تدعم خالل تسن
االشراف
يعات قادرة
المتسؤوليتشربجه
ارد
المو
مجلس تنمي
تكون من
قوم قد
اتيجي
خالل تسنو
طويلاالشر
اف على
قادرة
بيق
عن تط
خاللالمتسؤول
االطراف
بمتساءل
االتست،روي
تنفيذراتيجي
تطبيقاتاالتست
اف على
المدى
بجهبإشر
المتسؤولييتمتع
البشري
عن توالطبيق
تسلطاتهرافمنالمتسؤول
تستمد االط
بمتساءل
كماقوم
عليه ،،وي
المتفقراتيجي
تطبيق االتست
طويلزامالمدى
تمتعوبإشر
االتسترير ي
البش
يتبع لجه
النظام ككل
أنه ي
علىالزمني
باإلطار
التأكدافمن اإللت
اتيجي

متابعيتبع لجه
ككلووال
تعملمن
تسلطاته
تابعيتستمد
اع أنه
كما
الزمني
باإل وطار
وحدةمن اإل
التأكد
كمااتيجي و
االتستر
المتفق تكون
لكامل
النظامراقب
كوحدة م
للمجلس
عليه ،ذر
تستراتيجي
نتائج اإل
متابعلتزامتنفيذ
تتضمن
ما؛
لكامل
تحقيق مراقب
تعمل كوحدة
االجرتابع
اتن وذراع
تكو
بمتابعراتيجي
وتقوم اإلتست
تنفيذ ونتائج
ما؛
متابع عمل
النتائج،و ولجن
للمجلس باتجاه
اءات وتدفع
التطور
متابع البشري
وحدةالموارد
تتضمنتنمي
عمليكماإصالح
عمل
النتائج ،و
تحقيق
وتدفع
الهيئاتراءات
ات واالج
بمتابعراء التطور
وتقوم
ارداردالبش
تنمي المو
اتيجي تنمي
إصالح
ارد
تنميلجن المو
اتستراتيجي
باتجاهتنفيذ
لتنتسيق
المنفذة،
ورؤتساء
ضم وز
البشريري  ،ت
المو
عملي إتستر
تنفيذ

إتستراتيجي تنمي الموارد البشري  ،تضم وزراء ورؤتساء الهيئات المنفذة ،لتنتسيق تنفيذ اتستراتيجي تنمي الموارد
تنفيذري .
البش




إنشاءري .
البش
كادر مميز من الموظفين من خالل تدريبهم وجذب المواهب الجديدة لضمان التطبيق المتستدام.

المتستدام.
الدعمالتطبيق
لضمان
الجديدة
وجذب المو
خالل تدر
الموظفين من
المشارككادرمعمميز
إنشاء
االتستراتيجي .
الشعبي لهذه
وحشد
اهبالجهود
تنتسيق
الخارجييبهملضمان
الداخلي و
من المعني
الجهات

المشارك مع الجهات المعني الداخلي والخارجي لضمان تنتسيق الجهود وحشد الدعم الشعبي لهذه االتستراتيجي .
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وقدمت اللجن ثماني مقترحات لتوفير هذه اإلمكانيات يلخصها الجدول التالي:
األهداف االستراتيجية

المشاريع
 -1.1إنشاء مجلس تنمي الموارد البشري 1.2إنشاء وحدة

 -1إنشاء هياكل تنظيمي تتضمن االتستقاللي
والصالحيات ،وآليات المتساءل الالزم بهدف تنفيذ
اتستراتيجي تنمي الموارد البشري

متابع تنفيذ ونتائج إتستراتيجي تنمي الموارد البشري

 -1.3إنشاء لجن عمل تنفيذ إتستراتيجي تنمي الموارد البشري
 -1.4تقييم فعالي وحدة جودة التعليم والمتساءل في و ازرة التربي
والتعليم واالتستفادة من الدروس لبناء وحدات المتساءل في و ازرة
التعليم العالي ،وو ازرة العمل وو ازرة التنمي االجتماعي

 -2إنشاء كادر مميز من موظفي الخدم المدني من

 -2.1تخطيط وتنفيذ لتطوير قدرات الموظفين وفريق التنفيذ

خالل التدريب وحتسن اختيار الموظفين للتأكد من

 -2.2إنشاء برنامج المتسار التسريع للخدم المدني لتوظيف

اتستم ارري العمل بمتستوى عال

 -3إشراك المتستفيدين الداخليين والخارجين لبناء الثق
باالتستراتيجي ودعم تطبيقها
 -4التأكد من أن اإلتستراتيجي لديها التمويل الكافي وأن
الموارد الوطني متوائم مع اإلتستراتيجي

المتفوقين في وظائف تنمي الموارد البشري في الو ازرات

 -3.1إنشاء خط اتصاالت داخلي شامل لموظفي الو ازرة
 -3.2إنجاز خطط اتصاالت مع الجمهور لبناء الثق العام
في االتستراتيجي
 4.1تطوير خط التمويل لتنمي الموارد البشري
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 .10خارطة الطريق نحو النظام األفضل لتنمية الموارد البشرية
تحدد االتستراتيجي الوطني لتنمي الموارد البشري هذه اإلجراءات والجداول الزمني لتنفيذ اإلصالحات الت اركمي والمتتالي

 .10خارطة الطريق نحو النظام األفضل لتنمية الموارد البشرية

لمنظوم تنمي الموارد البشري على امتداد التسنوات العشر المقبل  .وتم تصميم برامج التغيير والمبادرات المحددة الواردة في

لتنفيذفي الشكل
موضح
الجداول هو
اتيجيو  ،كما
االتستر
لتنميمراحل
الوطنيعلى
اتيجيلتطبيقها
التسابق
أدناه:الت اركمي والمتتالي
اإلصالحات
الزمني
اءات
طبيقاإلجر
خاللالبشفتريرة ت هذه
الموارد
األقتساماالتستر
تحدد

لمنظوم تنمي الموارد البشري على امتداد التسنوات العشر المقبل  .وتم تصميم برامج التغيير والمبادرات المحددة الواردة في
األقتسام التسابق لتطبيقها على مراحل خالل فترة تطبيق االتستراتيجي  ،كما هو موضح في الشكل أدناه:
شكل  :8مراحل خطة تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية
شكل  :8مراحل خطة تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية
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صممت المراحل بحيث تعتمد على بعضها البعض:
المرحلة  - 1التغييرات على المدى القصير:
تنفيذ المشاريع المجمدة/المعطل والحاصل على الموافقات ،كبرنامج اعداد وتأهيل المعلمين ،والمتسار التسريع «المكاتسب
التسريع » والمشاريع التجريبي (مثل حمالت الحشد األولى ،وااللتحاق بتخصص عبر متسار واحد) ،وتحديد المتطلبات
المتسبق للتغييرات التالي (إنشاء مجالس المهارات في القطاعات الصناعي مثال)
المرحلة  - 2تنفيذ المبادرات الجديدة:
تطوير الخدمات الجديدة وطرحها (الوظائف ،التدريب أثناء الخدم  ،التلمذة المهني ) وتصميم أنظم جديدة وتقديمها (مثل
منح التراخيص للوظائف الفني والحرفي )
المرحلة  – 3نشر اإلصالحات على متستوى منظوم التعليم بشكل كامل:
التنفيذ الكامل لبرامج التغيير األتساتسي (تطوير امتحان شهادة الدراتس الثانوي (التوجيهي) ،واالنتهاء من إصالح أنظم
القبول في التعليم العالي ،وتوفير برامج دراتسي تقني جديدة تمنح درجات علمي ).
وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المراحل بناء على أن تصميم وتنفيذ معظم عناصر إصالح منظوم تنمي الموارد البشري

وتنفيذها تسيتم في غضون تست أعوام .أما األعوام األربع المتبقي من اتستراتيجي العشرة أعوام فتستكون مخصص لالتستفادة
من العوائد ،حيث يتم ترتسيخ التغييرات من خالل دخول مزيد من أفواج المتعلمين وتعزز التسلوكيات الجديدة في المجتمع.
ومن ناحي التطبيق العلمي فيجب إجراء مراجع االتستراتيجي وتحديثها في نهاي األعوام الثالث األولى ،بينما قد تبرز
حاج بعد تست أعوام إلى مراجع إجراءات محددة أو إضاف مزيد من برامج التغيير خالل تلك الفترة.

تمثل هذه اللمح العام التستراتيجي تنمي الموارد البشري  -والتي تسيتم شرحها بالتفصيل في التقرير الرئيتسي -حجر أتساس
لمتستقبل تطوير واصالح متسيرة التعليم باألردن .وأمام المملك اليوم فرص لتبني التغييرات التي تستؤدي بدورها إن طبقت

بكفاءة ،الى بناء وتطبيق نظام تعليمي ومهاراتي يوازي أفضل المتستويات العالمي  ،فضال عن أنها تدعم المتسيرة نحو تحقيق
الرؤي الوطني لمتستقبل األردن ضمن وثيق «رؤي األردن  »2025واالتستراتيجيات الوطني األخرى .وتتشرف اللجن

الوطني لتنمي الموارد البشري بالتوجه لصاحب الجالل الملك عبدهللا الثاني المعظم حفظه هللا ورعاه ولدول رئيس الوزراء

ومعالي الوزراء بالشكر والتقدير واالمتنان على رعايتهم ودعمهم لتنفيذ هذه االتستراتيجي .
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التع
ليم
من
أجل
االزد
هار
1

1.1

المقدمة

الحاجة الماسة للتغيير

لطالما تبوأ التعليم مكانة مرموقة على رأس أولويات المملكة منذ تأس ي ي ي ي يييس ألمار .ي ي ي ي يير ا ر

تصي ي ييور وايي ي ييل وسي ي ييليم

ي ي يل الموار الطبيعية  -حيث يع االسي ي ييت مار

بالمجاالت ا خرى ولذا؛ تطور التعليم
ا خرى

ا ر

المنط ة بالتعليم نوعا وكما

وعلى الرغم م هذه اإلنجازات،

ييييييي

و

قطاع التعليم االسي ي ييت مار ا ي ي ي ي م ارنة

على م ى السي ي ي يينوات المايي ي ي ييية ب ي ي ي ييك أ ى لت و ا ر

 ،1%31.8يما لم تتجاوز نسي ي ييبة م ي ي يياركت م

ويساهمو

2

ا ر

ا ر ن بمرحلة التوجي  ،و تو ير اي عم ل م او مسي ي ي ييارات ب يلة وايي ي ي ييحة

وبالرغم م ذلك تب ى هذه الح ائق وا رقام غير قا ر .على عكس واقع الحال وال ص ي ي ي ي

وأص ي ي ي ي ي ي يحييا

ال وى العاملة نسي ي ييبة %41

الم اب انخ ي يت اع ا ال نيي الم ر .الذي تحتاج م ال طاعات ا سيياسييية

ك عام ،يخ ق ع كبير م ال ي ي ي ييبا

المتعلمي الذي يعجزو ع أليجا ر

على ب ية ال ول

هذا الت م تراجع ملحوظ :ولم تع مخرجات من ومة التعليم مناس ي ي ي ي ي ييبة الحتياجات

المملكة ألذ بلغت نسي ي ييبة البطالة بي ال ي ي ييبا

واز ا ت أع ا خريج الجامعات ،و

وق كا هذا التوجه ناتج ع

ال ي ي ييخص ي ي ييية والمعانا .الت يواج ا

عم أو بناء حيا .كريمة ن س ي ي ي ي ي ي م ،ومعانا .اآلباء ال ل ي على مسي ي ي ي ي ييت ب أبنائ م،

العمي الييذي يجيياهي و خلل البحييث ع مو ي وعمييال يملكو الم ييارات المطلوبيية لتلبييية احتييياجييات الو ي يية
تطورها وتنميت ا ،و أليجا قيا ات أممية ابة وواع .

اسي ي ي ي ي ييتجابة ل ذه الم ي ي ي ي ي ييكلت ،وغيرها م التح يات الناجمة ع ت ق المزي م اللجئي نتيجة الص ي ي ي ي ي يراعات اإلقليمية وع م
االسي ييت رار االقتصي ييا ي ،تم اعتما رؤية ج ي  .للمملكة

عام  2015حملت طابعا اجتماعيا واقتصي ييا يا بعنوا "رؤية ا ر

لعام  "2025وانس ي ييجاما مع هذه الرؤية الج ي  ،.عا جللة الملك المع م عب هللا ال ان ح ه هللا ،لوي ي ييع ’من ومة متكاملة
واس ييتراتيجية يياملة وواي ييحة المعالم لتنمية الموار الب ي يرية‘ وأصي ي ر جللته توجي ا ملكيا س يياميا ل ولة رئيس الوزراء
آذار  2015لت كي لجنة وطنية تعكف على ويع استراتيجية وطنية لتنمية الموار الب رية

جاءت هذه االسييتراتيجية اسييتجابة للتوجي ات الملكية السييامية؛ ومتما ييية ومنسييجمة مع ’رؤية ا ر

24

لعام  ،‘2025كما تعتم

أييا على و ائق استراتيجية وطنية أخرى بما ي ا "االستراتيجية الوطنية للت غي " تستن االستراتيجية على ال روس المست ا .
م المبا رات السي ي ي يياب ة الناجحة والم ي ي ي يياريع ال ائمة الت ال تزال قي التن يذ وا هم م ذلك ،تح
ا ولويات الواي ي ي ييحة والبرامج ال ابلة للتطبيق العمل والت تك

على جميع ا ر نيي

و يما ركزت الع ي م الج و السي ي ي يياب ة على ما يتوج

تركز على كي ية تحوي هذه ا ه اف أللى تغيير ح ي

ألعا  .هيكلة من ومة تنمية الموار الب ي ي ي يرية بحيث تعم ائ ته

على ا ر

تح ي ه ،تيي ي ي يييف هذه االسي ي ي ييتراتيجية على م ار ة مختل ة

ملموس حيث تم تص ي ي ييميم التوص ي ي يييات الت تتي ي ي ييمن ا االس ي ي ييتراتيجية

أخذي بعي االعتبار متطلبات التن يذ الناجل  ،للخروج بخطة عم تك

مست ب مز هر م عم بالحيا.

 1من مة العم ال ولية2014 ،
2

االسي ي ي ييتراتيجية مجموعة م

البنك ال ول 2014 ،
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1.3

عملية تطوير االستراتيجية
ن ذت اللجنة الوطنية لتنمية الموار الب رية من جية ت اركية تعاونية لويع هذه االستراتيجية وخطة التن يذ وتم لت اللجنة م
ا عياء التالية أسماؤهم:


معال ا سي ي ي ي ي ي ييتاذ ال كتور وجيه عويس رئيس اللجنة ،عيي ي ي ي ي ي ييو مجلس ا عيا ووزير التعليم العال والبحث العلم

ا سييبق ،ووزير التر ية والتعليم ا سييبق ،والرئيس ا سييبق لجامعة العلوم والتكنولوجيا ا ر نية , ،ونائ
أمناء "مؤسسة ول الع " صاح

رئيس مجلس

السمو الملك ا مير الحسي ب عب هللا ال ان



معال الس ييي س ييعي روزه رئيس مجلس اإل ار .والرئيس التن يذي ل ييركة أ وية الحكمة ،ورئيس مجلس أل ار .مؤسي يس يية



معال الس ي ي ييي  .سي ي ي ي ير العل  :وزير .التخطيط والتعاو ال ول الس ي ي يياب ة ،والم ير .العامة الس ي ي يياب ة والمم لة لمجموعة

الملكة رانيا للتعليم والتنمية ،ووزير الصحة ا سبق ،ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ر نية

’سيت جرو ‘

ا ر



معال السي سمير م ار  :وزير العم ا سبق ،رئيس ركة سعي م ار وأوال ه للتجار .واالست مار



معال السي  .هي اء النجار :عيو مجلس ا عيا  ،الم ير .العامة للم رسة ا هلية للبنات وم رسة المط ار للبني



سعا  .ال كتور عب هللا عبابنة :رئيس المركز الوطن لتنمية الموار الب رية



سعا  .ال كتور عب الناصر أبو البص  :الرئيس ا سبق لجامعة العلوم اإلسلمية العالمية



س ي ييعا  .ال كتور عاه الوها نة :النائ

ا س ي ييبق لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ر نية ،والمم

 QSللتصنيف العالم للجامعات ،وأستاذ

الرس ي ييم لمن مة

جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ر نية

مجال التعليم والت ري

الم ن والت ن



سعا  .الم ن س عل نصرهللا :مست ار



س ي ي ي ي ييعا  .الم ن س أيم مزاهر :.الرئيس التن يذي ل ي ي ي ي ييركة الخ مات ال نية للكمبيوتر ’ألس ت ألس‘ وأح ا عيي ي ي ي ي ياء
المؤسسي لي ’أويسس ‘500




سعا  .ال كتور .أم نصير :مساع  .الرئيس وأستاذ.

س ييعا  .ال كتور .تغري أبو طال  :نائبة رئيس مجلس أل ار .مؤسي يس يية الملكة رانيا للتعليم والتنمية ،وأس ييتاذ .تعليم مرحلة
الط ولة المبكر.



جامعة اليرموك

الجامعة ا ر نية

عطو ة السي  .هي اء يياء العطية :الرئيس التن يذي لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ،والمست ار .التر وية ساب ا
مكت

سمو ول الع

ونائبة رئيس المجلس التأسيس لمن مة البكالوريا ال ولية ومست ار .أكا يمية ا غا خا

تم عم عم اللجنة بمجموعة م اللجا ال رعية الت تعنى بموايي ي ي ي ي ي يييع مح  – .حيث ق مت ك لجنة رعية مجموعة م

التوص يييات والت قامت ب ورها اللجنة ب ارس ييت ا وتي ييمين ا باالس ييتراتيجية الوطنية -ا ييتملت مواي يييع اللجا ال رعية على ما

يل :

قطاع التعليم العام


التعليم المبكر لألط ال



المناهج ال راسية
المعلمي



ت ري



امتحا ال انوية العامة "التوجي "
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قطاع التعليم العالي


أسس ال بول



است ناءات ال بول الجامع (المكرمات)



حاكمية قطاع التعليم العال



الجامعات

برنامج التعليم العال الموازي

قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني


التعليم الت ن



التعليم الم ن

الم ن والت ن



حاكمية قطاع التعليم والت ري



ال راكة بي ال طاعي العام والخا



تنمية البنية التحتية و ناء ال رات الت نية واإل ارية

والتوا ق مع احتياجات سو العم

القضايا المشتركة


تعليم وتو يف اللجئي السوريي



المتابعة والت ييم لم اريع تطوير التعليم العام



العمالة ا ر نية والوا .



أل ماج التكنولوجيا



ال طاع العام



رعاية ال با

التعليم

انطلقا م كون ا استراتيجية وطنية ،تنطوي عملية تطويرها على م اركة ا طراف المعنية بصور .مستمر .وأخذ بعي اإلعتبار
أكبر ق ر ممك م وج ات الن ر م أج تح ي توصي يييات ي ييمولية حيث توجت اللجنة عمل ا م خلل ان ي ييطة ت ي يياركية

لألطراف المعنية كا أبرزها ع اجتماع موسع

 24نيسا  2016يجمع نحو  300مم ل م مختلف مستويات من ومة

تنمية الموار الب رية للستماع أللى وج ات ن رهم وتأكي التزام م باالستراتيجية قبي ألطلق ا
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2

الرؤية المستقبلية

الرؤية المستقبلية
 22الرؤية
المستقبلية
2.1

منظومة قادرة على تحقيق رؤية األردن لعام 2025

 2.1.1التطلعات التي ينبغي على منظومة تنمية الموارد البشرية المساهمة في تحقيقها

2.1
2.1

2025السيينوات ا خير .ت ما ملحو ا
المملكة
حيث ي
حرجة:
علىمرحلة
منظومة ن س
يج ا ر
2025
األردنتلعام
األردن
رؤية
تحقيق
قادرةيهعلى
قادرية
منظومة
لعام
رؤية
تحقيق
ترس ي ي يييا مكانت ا كاقتص ي ي ييا مت م م

واالجتماعية ،ونجحت

مجاالت التنمية االقتصييا ية

ئة ال خ المتوس ي ي ييط ،غير أ التح يات ما تزال موجو  .وق

في تحقيقها
المساهمة في
البشرية المساهمة
ارد البشرية
المووارد
تنمية الم
منظومة تنمية
منظومة
ينبغي معلى
ينبغي
التي
تطلعات
2.1.1
تحقيقها
 2.1.1الال
علىالت م
التييق مزي
تطلعات تح
تحول و
يات ي ي تت المملكة
التححيث
حرجة:
مرحلة
ييج
المملكة
حيث
حرجة:
ج اا رالر كننسيسييهيه
مرحلةر و
 2,1أ ناه ال
لخ
االجتماعية ،ونجحت
وواالجتماعية،
ونجحت

خير.ر .تت ماما ملحو
ات اا خي
الالسيسيينينووات
ملحو اا

يات ماما تتززالال موجو
التح يات
غير أأ التح
س ي ي ييطيط ،،غير
المتوسي ي
ص ي ي ييايا متمت مم مم ئةئة الال خخ المتو
كاقتصي ي
مكانت اا كاقت
ييا مكانت
س ي ي يييا
ترترسي ي
موجو  ..وقوق

تحيق
تحول وو تح
تحول
يق ممزيزي مم التالت المم ك  :2.1ال ر
التح يات
ناه الالرر ووالتح
 2,1أأ ناه
لخ الال كك 2,1
ييلخ
يات

المعزز .للنمو والتح يات الت تعيق النمو

الال كك  ::22..11الالرر

تعيق النمو
يات التالت تعيق
التح يات
للنمو ووالتح
المعزز.ز .للنمو
المعز
النمو

3

33

فرص تسارع النمو

العوامل التي تعوق النمو
في المرتبة  113عالمي ًا من ناحية
البيئة المناسبة لألعمال

النمو االقتصادي بنسبة %3.1

إضافي تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر  1.8مليار دوالر

في المرتبة  64وفق مؤشر التنافسية
للمنتدى االقتصادي العالمي

نسبة اقتصاد الخدمات%66.4
من الناتج المحلي اإلجمالي

ارتفاع تكاليف المعيشة ،في المرتبة 47
وفق مؤشر أسعار المستهلكين

قيمة الناتج المحلي اإلجمالي
 35.83مليار دوالر في العام 2014

نسبة البطالة بين الشباب %31.8

في المرتبة  5عالمي ًا ألسوأ معدل لمشاركة
القوى العاملة النشطة اقتصادي ًا

معدل معرفة القراءة والكتابة
بين البالغين %98.4

إجمالي عدد السكان
 9.5مليون نسمة

3

االقتصي
التنمية االقت
مجاالت التنمية
مجاالت
صييايا يةية

في المرتبة  77على مؤشر المساواة

البنك ال ول  ،المنت ى اإلقتصا ي العالم  ،من مة العم ال ولية ،ائر .اإلحصاءات العامة

اإلحصاءاتالعامة
ولية ،ائائر.ر.اإلحصاءات
العم الالولية،
العالم ، ،منمن مةمةالعم
اإلقتصاييالعالم
المنتىىاإلقتصا
البنكالالولول ، ،المنت
33البنك
العامة
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السي ي ييتغلل هذه ال ر

ومواج ة هذه التح يات ،ويي ي ييعت رؤية ا ر

لعام  2025رؤية طموحة للوصي ي ييول أللى أر

السي ي ييتغلل هذه ال ر

ومواج ة هذه التح يات ،ويي ي ييعت رؤية ا ر

لعام  2025رؤية طموحة للوصي ي ييول أللى أر

قا ر على التكيُّف ،مرتكز .على أر عة محاور (راجع ال ك )2.2
قا ر على التكيُّف ،مرتكز .على أر عة محاور (راجع ال ك )2.2

ال ك  :2.2المحاور الت ترتكز علي ا رؤية ا ر

لعام  :2025التطلعات المست بلية للمملكة

ال ك  :2.2المحاور الت ترتكز علي ا رؤية ا ر

لعام  :2025التطلعات المست بلية للمملكة

الحكومة

المجتمع

مز هر

المواطنون

الشركات

الشركاتباالنتماء
الفاعلون ذوو اإلحساس
المواطنون
الحكومة

المجتمع

مز هر

المواطنون

المواطنون الفاعلون ذوو اإلحساس باالنتماء
قطاع خاص ديناميكي ذو تنافسية عالمية
قطاع خاص ديناميكي ذو تنافسية عالمية
حكومة ذات فاعلية وتأثير
حكومة ذات فاعلية وتأثير
مجتمع آمن ومستقر
مجتمع آمن ومستقر
وتح رؤية ا ر

لعام  2025مان مجموعات تنطوي على أهم ا ولويات لتعزيز التنمية االقتصي ييا ية وايجا ر

وتح رؤية ا ر

لعام  2025مان مجموعات تنطوي على أهم ا ولويات لتعزيز التنمية االقتصي ييا ية وايجا ر
 :2.3 2.3مجموعات ا ولوية الخاصة برؤية ا ر لعام 2025
ال ك ال ك

على النحو المبي
على النحو المبي

العم ،

ال ك 2.3

الخاصة برؤية ا ر لعام 2025
ال ك  :2.3مجموعات ا
ولويةيب ي ي ين ي ي يياء
ال ي ي
الخ مات
الن و
النقل

والخدمات
اللوجستية

اللوجستية
الخ مات
الن و
النقل
السياحة
والخدمات
اللوجستية
عاليات
وال
اللوجستية
السياحة
والفعاليات
السياحة

عاليات
وال
السياحة
الرعاية الصحية
والفعاليات

الرعاية
الصحية

الرعاية الصحية

الرعاية
الصحية

البناء
وال ن سة
والهندسة
البناءياء
ال ي ي يب ي ي ين ي ي ي

وال ن سة
والهندسة
مجموعة أولويات

مجموعاتلعام
رؤية ا ر

الخ مات
الخدمات
الماليةالمالية
الخ مات

الخدمات

المالية
الماليةمات
الخ

الخدمات
التعليمية
التعليمية

2025
األولوية
لرؤية األردن
أولويات
مجموعة
2025
لعام
الخ مات
مجموعاتلعام
رؤية ا ر
الخدمات
التعليمية
2025
األولوية
ا عمال والخ مات
األعمالالتعليمية
لرؤية األردن
الرقمية
لعام 2025
والخدمات

علوم الحيا.

علوم
الحياة

علوم الحيا.

علوم
الحياة
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الرقمية
األعمال
الرقمية
والخدمات
الرقمية

ا عمال والخ مات

العم ،

أك جللة الملك عب هللا ال ان ح ه هللا ،أ رؤية ا ر
تغيير يتلئم مع المن جية الت تتبع ا المملكة

لعام  2025يمك أ تتح ق ط

حال وجو

تنمية موار ها الب ي ي ي يرية على كا ة مسي ي ي ييتويات التعليم ،م

وتبرز الحياجية لتكييف المن ومية الحياليية و ق هيذه

مرحلية الط ولية المبكر .وص ي ي ي ي ي ي يوال أللى التو يف والعمي

الطموحات الح ي ة وا ولويات
 2.1.2منظومة تتجاوب بثبات مع الضغوطات الداخلية والخارجية
هنالك عامل ألما أ يعز از ر
ال با

التنمية أو يياع ا التح يات الت تواجه مسير .التنمية – وهما الزيا  .المتوقعة ع ا

والتأ يرات الخارجية المعي ة لتنمية الموار الب رية والناجمة ع النازحي السوريي الباح ي ع ا م الذي ينعم به

ا ر
الذي لم تتجاوز أعمارهم  25عاما حوال  %55.7م ألجمال سكا ا ر

تبلغ نسبة ال با

وم المتوقع أ يز ا ع

السكا بمع ل  %1.4سنويا خلل الع الم ب مما يعن أنه بحلول عام  ،2025ستصبل ريحة س العم ()64-15

أك ر ع ا م

ريحة السكا المعالي  4وهذا يم

ك رط أساس الكتسا

رصة م مة رئيسة  -غير أنه يتوج

ر ع مستوى التعليم والت ري

المواطني الم ارات اليرورية لزيا  .اإلنتاجية والنمو

يؤ ر ويع النازحي السوريي
المح و الذي ي مه ا ر

ا ر

ب ك كبير على ر

ا ر

مجاالت التنمية والتطوير  -ال عم غير

لنحو  1.3مليو سوري 5والجئ اخ ح و المملكة وايل ومعروف للجميع ،والذي يول حاجة
التعليم للجئي السوريي وال ئة ال ير .م ا ر نيي على ح

ماسة أللى بذل مزي م الج و لتحسي الجو  .واتاحة ر
سواء

التعليم هو العنصر ا ساس الذي يمك أ يحول هذه التغيرات السكانية الم ير .لل لق أللى ر
ذلك ال يمك أ يتح ق ألال بإح اث التغييرات

2.2

من ومة التعليم والت ري

للتنمية والتطور غير أ

ا ر

الواقع الحالي
يتمتع ا ر

بتاريا مميز

مجال التعليم ،والذي ي ي ي ي ي ي ي ييتم على ع م أم لة قوية م المبا رات المعنية بإح اث التغيير

اإليجاب :


ال يا  .والمعلمو  :تعتبر أكا يمية الملكة رانيا لت ري
ال راء .والحسي ي ي ي ي ييا

للص ي ي ي ي ي ي وف المبكر )RAMP( .بم ابة أم لة حية ع المبا رات الناجحة الت ت ف أللى االرت اء

بالمسي ييتوى التعليم للطل
لت ري


المعلمي ( ،)QRTAومبا ر .التعليم ا ر نية ( ،)JEIوم ييروع

م خلل ت ري

المعلمي

ويجري العم اآل على توسي يييع ج و أكا يمية الملكة رانيا

المعلمي عبر برنامج ألع ا وتأهي المعلمي

االلتحا بالم ارس ومحو ا مية :يتمتع ا ر

بمع الت مرت عة لللتحا بالم ارس لمراح التعليم ا سي ي ي ي ي ي يياس ي ي ي ي ي ي ي

وال انوي والعال م ارنة مع ال ول ذات مس ي ي ي ييتويات ال خ المما لة وح ق ا ر

بال ع التكا ؤ بي الجنس ي ي ي ييي على

مسي ي ييتوى االلتحا بالتعليم ا سي ي يياس ي ي ي منذ العام  ،61979م ارنة مع ال ول يي ي ييم ال ي ي يريحة ا على م
المتوس ييط الت ما تزال ت ي ي
4

5
6

رؤية ا ر

نس ييبة التحا اعلى للطلبة الذكور

لعام 2025

ائر .اإلحصاء العامة ،التع ا السكان لعام 2015
يونسكو 2015
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ئة ال خ

م ارسي ي ا م نس ييبة اإلناث ،باإليي يا ة الى ذلك

ت


االر

اعلى نس

المنط ة والت تبلغ %95.2

تعلم إلناث

7

المبا رات التعليمية ا ر نية ب ييرط

التموي  :أ رت ال يئات ال ولية المانحة اس ييتع ا ها وق رت ا على االس ييت مار
ا تكو المبا ارت ذات اه اف وايحة وتخطيط قيق



الحاكمية :تعكف و ازر .التر ية والتعليم على تطوير وزيا  .المسي ي ي ي ي ي ييؤوليات المناطة بم يريات ا المي انية وم ارس ي ي ي ي ي ي ي ا،



أل ار .البيانات :وي ي ي ي ي ي ييعت و ازر .التر ية والتعليم ب عم م من مة ا مم المتح  .للتر ية وال ا ة والعلوم (اليونيس ي ي ي ي ي ييكو)

وبالتال ت يم ق ر أكبر م ال ر

للمعلمي وقا  .الم ارس والمجتمعات لتحسي المن ومة بأن س م

ن اما ج ي ا إل ار .معلومات التعليم ( 8)EMISلتس ي ي ي ي ي ي ي ي ألمكانية اتخاذ ال اررات اعتما ا على البيانات
التعليم ا ساس وال انوي



تجر ة أسي ي ي ي ي ي ييالي
الت ري

ج ي  :.عمت و ازر .العم ا ر نية ألقامة مراكز تميز نموذجية للم ارات ()MSCoE

الم ن على ك

راكات بي ال طاعي العام والخا

مرحلت
مجال

والت م الممك أ تو ر قاع  .لج و مست بلية

هذا المجال
ينبغ أ يتم تركيز الج و المبذولة لتنمية الموار الب يرية
سيييكو مح و النطا
أ ت ييخي

للسييع إلصييلع وتعزيز ن اط ال و ،.ولك أ ر التحس ي

ا ر

و بذل مزي م الج و الك يلة بمواج ة التح يات ا سيياسييية

هذه التح يات والوقوف على أسييباب ا الجذرية سيييس ي م

بناء اسييتراتيجية عالة ب رجة عالية وت ييم التح يات

ا مور التالية:


الحاكمية :تمي الحاكمية نحو المركزية

المن ومة ن س ي ا ومما ال يك يه

كا ة مراح التعليم والت ري  ،وغالبا ما تكو م ي ي ييتتة بي أك ر م ج ة

واح  .و تنسيق وايل أو قنوات اتصال مح  .أو استراتيجية املة ووايحة


يييما الجو  :.ال يتم ر

وتحسين ا


الم رسو :
ك اية الت ري



معايير يييما الجو  .ب ييك منت م ليييما اسييتمرار عملية مراقبة المن ومة وت ييم ا

مرحلة التعليم الم رس  ،K-12انخ يت جو  .المعلمي ن ار لع م ألتباع آليات تو يف مركز .وع م
ما قب الخ مة وأ ناءها ،وطر الت ريس ال يمة الت ال تزال قائمة على كا ة مراح التعليم

م ياركة ال طاع الخا

 :ال يمتلك ال طاع الخا

ا س يياس ييية الت تمك ال طاع م المس يياهمة

ال ر الكا

التعوي

م الخطط الم روسية الك يلة بتعزيز معايير الجو .

ع االختلالت

ال طاع العام وسي ي ال جوات وال غرات

المن ومة التعليمية


تغيير أنمياط الت كير :ت ي ر العيائلت ا ر نيية قيمية التعليم ،ولكن يا ال تي رك ائميا ورهيا ال ياعي
أبنائ ا ،كما وتن ر ب ي ي ي ي ي ي ي ء م االز راء لع
والت ري



م يياركة ص يياح

م المسي ي ي ي ي ي ييارات التعليمية عالية ال يمة م

العم  :تب ى م يياركات أص ييحا

العم مح و  .وغير اعلة

مسي ي ي ي ي ي ييير .تعليم

التعليم الم ن والت ن

تح ي الم ارات الي ييرورية الت

ينبغ على المتعلمي تطويرهييا ،على الرغم م المعر يية التيياميية بييالحيياجيية الميياس ي ي ي ي ي ي يية لتطوير من وميية التعليم لتلبي ية
متطلبات سو العم


التموي واالبتكار :ي تصي ي يير م التموي على المصي ي ييا ر الت لي ية (أي الحكومة والمسي ي يياع ات المبا ي ي ير .م الج ات



يلحظ ع م وجو التواز بي أع ا الطلبة الراغبي بااللتحا بالتعليم االكا يم والطلبة الراغبي بااللتحا بالتعليم

المانحة) والت ق ال تيم ال يمومة على الم ى الطوي

7
8

اليونسكو 2015

تم تصميم ن ام المعلومات الخا

بيا ار .ال ئو التعليمية لجمع البيانات واإلبلغ عن ا وتو ير مؤ رات التعليم ال ياسية وويع تصورات البيانات الك يلة بتس ي عملية التخطيط واتخاذ

ال اررات ال ائمة على البيانات لل يئات الحكومية وقا  .الم ارس
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الم ن م طلبة مرحلت التعليم ال انوي والتعليم العال
الم ن م طلبة مرحلت التعليم ال انوي والتعليم العال
سيييتم بحث واسييتك يياف جوان هذه المسييائ بمزي م الت صييي يما يخ المجاالت ال ر ية لمن ومة تنمية الموار الب يرية
سيييتم بحث واسييتك يياف جوان هذه المسييائ بمزي م الت صييي يما يخ المجاالت ال ر ية لمن ومة تنمية الموار الب يرية
يم ا قسام  3أللى  6م االستراتيجية
يم ا قسام  3أللى  6م االستراتيجية

إلصالح
الحاكمة ل
مبادئ
 2.32.3ال ال
إلصالح
الحاكمة ل
مبادئ
تعكس اس ييتراتيجية تنمية الموار الب ي يرية ا ر نية المبا ئ الرئيس ييية (راجع ال ييك  )2.4المعتم  .ل ى االن مة الناجحة حول
تعكس اس ييتراتيجية تنمية الموار الب ي يرية ا ر نية المبا ئ الرئيس ييية (راجع ال ييك  )2.4المعتم  .ل ى االن مة الناجحة حول
العالم  -كما ان ا غير محصور .باالن مة عالية ا اء ب ت م ا ن مة الت ح ت تحسينات سريعة أييا
العالم  -كما ان ا غير محصور .باالن مة عالية ا اء ب ت م ا ن مة الت ح ت تحسينات سريعة أييا
ال ك  2.4المبا ئ الحاكمة لإلصلع
ال ك  2.4المبا ئ الحاكمة لإلصلع

تجارب ومخرجات
ذات جودة على مستوى
عالمي

الوصول
العادل وتكافؤ الفرص

مبادئ الحوكمة
مسؤوليات
خاضعة للمساءلة
عن تحقيق النتائج

عقلية
تعزز القيم والوحدة
الوطنية
ابتكار
نظام تعليم
يتعلم من تجاربه

المست ب
وتويل الت اصي أ ناه أ ي السب لتح يق الرؤية ك محور
المست ب
وتويل الت اصي أ ناه أ ي السب لتح يق الرؤية ك محور
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2.3.1

إتاحة الفرص

يتاع لجميع الطلبة رص ييا متس يياوية لللتحا بالتعليم طوال مس يييرت م التعليمية ،ويحص ييلو على مس ييتوى علم مناسي ي
أ نى بغ

كح

الن ر ع خل يات م أو جنس م أو ألعاقات م أو احتياجات م ال ر ية ويتمتع ك متعلم ب رصة عا لة لمتابعة مسيرته

التعليمية ا م

بالنسبة له استنا ا أللى أ ائه وق راته

 2.3.2الجودة

تس ي ي ي ييعى المن ومة لتو ير أ يي ي ي ي ي التجار والمخرجات والنتائج على مس ي ي ي ييتوى العالم لجميع الج ات المعنية بما ينس ي ي ي ييجم مع
احتياجات االقتصي ي ي ييا المحل والعالم

المعتم  .وليا بما يخ

ويص ي ي ي ي لمسي ي ي ييتوى يح ى باالحترام العالم ويلب كح أ نى -ب يتخطى -المعايير

االعتما ومنل ال ي ي ا ات ،مع الحر

على مرقبة ومتابعة أن سي يينا باسي ييتمرار للتعرف على مجاالت

التحسي الت ن وم بتن يذها

 2.3.3المساءلة

تسييتن الت يريعات الخاصيية بمن ومتنا على مجموعة ي ا ة م ال واع التخاذ ال اررات ونعم على تمكي المؤس يس يات لتحم
المسي ي ي ييؤولية ع أ ائ ا عبر ت وي

) (SMARTوالذي تكو

المسي ي ي ييؤوليات وتخوي اتخاذ ال اررات ال مركزيا أل ويي ي ي ييع واتباع نموذج ا ه اف الذكية

يه ا ه اف مح  .وقابلة لل ياس وقابلة للتح يق ومترابطة يي ي ييم ألطار زمن وايي ي ييل ،باإليي ي ييا ة

الى الت ارير ال ورية الت ب ورها سي ي ي ي ي ي ييت عم ق ارراتنا وتمكننا م الوقوف على مسي ي ي ي ي ي ييؤولية وم ى التزام ا طراف المعنية حيث
ط بأ يبذلوا قصي ييارى ج هم و أ يسي ييتخ موا الموار والمعلومات المتو ر .ليتوصي ييلوا الى معر ة

تنحصي يير مسي ييؤولية الطل
وايجا المسار المناس

 2.3.4االبتكار

وا م

لم

تح ق من ومتنا النتائج المطلوبة عبر ألتباع أسالي

مبتكر .وخلقة واستخ ام م روس للتكنولوجيا ون وم بالتعرف على ا كار

المبتكر .حول العالم ونطورها بما يلئم احتياجاتنا الخاصي ي يية
ال طاعي العام والخا

وأسي ي ي ييالي

ا ر

وكذلك نعتم على ال ي ي يراكات العالمية وال ي ي ي اركات بي

التموي المبتكر .لتح يق أ ي ي ي ي ي النتائج بأق موار ممكنة ألننا نح ق أكبر ق ر ممك م

النجاحات م خلل الممارسات الم تركة والتعلم م ا ن مة المتبعة

 2.3.5أنماط التفكير

تغرس من ومتنا ال يم الوطنية
أباء ومجتمعات الطل

ن وس طلبنا ،ويكرم ت ار نا ،ويعزز م اهيم الوح  .بي المواطني م أبناء ييعبنا ويت ييارك

مع المؤس ي يسي ييات التعلمية لت ي ييكي

ي ييبكة عم واسي ييعة النطا تلع

والتعلم المستمر على م ى الحيا ،.و ت عوا وت جع على التحول أللى أعياء منتجي
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و ار م ما

المجتمع واالقتصا

تعزيز قيم التعليم،

2.4

رؤية وأهداف استراتيجية تنمية الموارد البشرية
اسي ي ييتنا ا أللى هذه المبا ئ واالحتياجات االسي ي ييتراتيجية المذكور .أعله ،تم تح ي الرؤية التالية باعتبارها أسي ي يياسي ي ييا للسي ي ييتراتيجية
ا جزاء ال ا مة م هذه الو ي ة

المبينة

تتيل المن ومة االر نية لتنمية الموار الب ي ي ي يرية على مس ي ي يياع  .المملكة م تح يق أه اف التنمية المس ي ي ييت امة ،والت تتي ي ي ييم
لألجيال الحالية وال ا مة ال ر .على

تطوير ا مة على مختلف ا ص ي ييع  .االقتص ي ييا ية وال ا ية واالجتماعية والبيئية وس ي يييك

تطوير ال رات والم ارات الييرورية لييما حيا .سيعي  .ورغ  .باإلييا ة للعم سيويا لتح يق الطموحات بالوصيول أللى أر
مز هر قا ر على التكيُّف مع التغيرات والتح يات ال اخلية والخارجية
وعلى وجه التح ي  ،ت م من ومة تنمية الموار الب رية ما يل :
• للمملكة :قوى عاملة تتمتع بالك اء .والم ار .وال رات والسي ي ي ي ي ي ييلوكيات اليي ي ي ي ي ي ييرورية لتح يق طموحات ا ر
ا صع  .االقتصا ية واالجتماعية

• لألط ال والطل

والمتعلمي  :منح م ال رصي ي يية ا م

صحيي سع اء و اعلي ذوي ق ر .ومتمكني  ،ويمتلكو

على مختلف

إلسي ي ييتك ي ي يياف واسي ي ييتغلل ألمكانيات م ال صي ي ييوى والكاملة كمواطني

وأماني م الخاصة  -أكا يميا واقتصا يا واجتماعيا

غ ا للسع وراء التعلم م ى الحيا .ويطمحو لتح يق تطلعات م

• للمعلمي ومزو ي الخ مات التعليمية :ال ر .وا وات الك يلة ب عم المتعلمي

المملكة على أل راك وتح يق طموحات م

بما ينسجم مع معايير اإلنجاز والمكا أ.
• بالنسييبة للمجتمع كك  :من ومة تعنى ب ييؤو التعليم وتنمية الموار الب يرية ،والذي يمنل الجميع ألحسيياسييا بال خر ويسي م
تعزيز اإلنتاجية والتعاو وال ر .على التكيُّف

المجتمع

أليا ة للعتما على أ ي الممارسات العالمية ،يتم تخصي
والتطلعات الخاصة باالر

ألصلحات من جية لتنمية الموار الب رية و ق االحتياجات

تركز تنمية الموار الب ي يرية على ا ه اف االسي ييتراتيجية الوطنية وا ولويات الوايي ييحة و ذات الوقت ،تتسي ييم بالمرونة أمام
التح يات ال اخلية والخارجية وتسي ي ي ي ي ييتجي للسي ي ي ي ي يييا العالم المتغير ،يتم تع ي من جيات التعليم و ُّ
التعلم بما يعزز م ق رات
ا ار ويح ق النجاع والت و لألمة

هذا العالم المتسارع التغيير

تسعى هذه اإلصلحات والرؤية المست بلية لتح يق أه اف ألستراتيجية تنمية الموار الب رية المبينة أ ناه:


بحلول عام  ،2025التأك م وصي ييول كا ة ا ط ال أللى خبرات عالية الجو .
م

تعليم وتنمية الط ولة المبكر .الت

ي ييأن ا االرت اء بجاهزيت م لللتحا بمرحلة م ارس التعليم ا س ي يياسي ي ي وتؤم ل م الحيا .الص ي ييحية والر اهية

المست ب

على اسي ييتكمال كا ة ا ط ال لمرحلت التعليم ا سي يياس ي ي وال انوي بما يؤ ي أللى تح يق



بحلول عام  ،2025الحر



بحلول عام  ،2025تح يق زيا  .كبير.

نتائج تعليمية اعلة

أع ا ال ي ي ي ي ي ي ييبا

والبالغي مم يمتلكو الم ارات ال نية والت نية المتوا ة

مع حاجات سو العم وتمكن م م الحصول على و ائف مناسبة وتمكين م م ال خول الى عالم ريا  .ا عمال


بحلول عام  ،2025الحر
عالية

على ألتاحة ال رصيية لللتحا والحصييول على تعليم عال بتكاليف مناسييبة وذو جو .
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2.5

التنفيذ
تعتبر اسي ي ي ييتراتيجية تنمية الموار الب ي ي ي يرية بم ابة برنامج لتح يز ألجراء التغييرات يي ي ي ييم أسي ي ي ييالي
وتص ي ي ي ي يير ات المواطني االر نيي

تتما ي ي ي ييى مع عم وت كير

ا مر الذي يجع م التن يذ ال اع جزءا أس ي ي ي ي يياس ي ي ي ي يييا م هذه االس ي ي ي ي ييتراتيجية ،ولتلبية هذه

االحتياجات ،يتم تن يذ هذه االستراتيجية عبر طري تي :


م خلل ويييع توصيييات تأخذ باإلعتبار الطري ة الم لى لتطبي ا ب ال م االقتصييار على خطة التن يذ وهذا يعن

ا خيذ بعي بياالعتبيار الت كير بمتطلبيات التطبيق العمل و ق الطري ية المحي  .لكي برنيامج أو م ي ي ي ي ي ي ييروع كميا يتم
استع ار

هذه التوصيات بالت صي

ا قسام  3أللى  ،6والت تغط ك مرحلة م مراح تنمية الموار الب رية

على ح .


م خلل ت يئيية ال روف الك يليية بتح يق التطبيق النيياجل و المس ي ي ي ي ي ي يت ي ام :وهييذا يوج ي

ا خييذ بعي االعتبييار جميع

العوام ذات العلقة والت ت ييم الملكية اال ارية والمس ييؤولية والتموي والمس يياءلة والمتابعة والت ييم والت م خلله
يمك تح يق البيئة المناسبة للتطبيق الناجل والم ست ام على م ار السنوات الع ر الم بلة ويويل ذلك بالت صي
ال سم ( )7م االستراتيجية
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3

محور التعليم
المبكر وتنمية
الطفولة
68

69

التع
ليم
من
أجل
االزد
هار
3

محور التعليم المبكر وتنمية الطفولة

ملخص المحور

3.1

ٍ
بشكل كبير على جميع جوانب تطورهم؛ ومما ال شك
تؤثر التجارب التي يمر بها األطفال خالل سنواتهم التعليمية األولى

فيه فإن الرعاية التي يوفرها الوالدان واألسرة والقائمون على الرعاية والمجتمعات لها األثر األكبر ،وعليه فإن هذه الجهات
تحتاج إلى الدعم من المؤسسات المحلية والوطنية والدولية .ويعتبر االستثمار المبكر بتنمية الطفولة من أفضل االستثمارات

مردوداً ألي دولة ،وهو ما تؤكده الدراسات العلمية واالقتصادية واالجتماعية التي تشدد على األهمية المتزايدة للتعليم المبكر
وتنمية الطفولة ( ،1)ECEDنظ اًر ألثرها المستقبلي في زيادة اإلنتاجية وتحسين الصحة وتعزيز المواطنة االجتماعية وغيرها

من الفوائد .كما تكتسب سياسة التعليم المبكر وتنمية الطفولة أهميتها نظ اًر لتمكينها مشاركة الوالدين في سوق العمل مما يزيد
من دخل األسرة ويرفع معدل اإلنتاج الوطني وقد أظهرت الدراسات بأن إستثمار دوالر واحد على التعليم المبكر وتنمية
الطفولة يحقق عوائد تتراوح ما بين  6و 17دوال اًر أمريكياً في المستقبل.2

يعبر مفهوم التعليم المبكر وتنمية الطفولة ( (ECEDعن النهج الشامل للسياسات والبرامج التي توضع لألطفال منذ الوالدة
وحتى عمر الثماني سنوات- ،إلى جانب والديهما والقائمين على رعايتهم التي تهدف إلى ضمان حق كل طفل في تنمية
ٍ
بشكل كامل .3بينما تعتبر استراتيجية تنمية الموارد البشرية هذه المرحلة
مهاراته التعليمية والعاطفية واالجتماعية والبدنية
لألطفال منذ الوالدة وحتى بلوغ سن السادسة ،4وتنقسم سنوات التنمية المبكرة في األردن إلى ثالث مراحل تشمل :خدمات ما
قبل وبعد الوالدة والحضانة لألطفال منذ والدتهم وحتى بلوغهم سن الرابعة ،ومرحلة رياض األطفال األولى ( )KG1لألعمار

ما بين  4و 5سنوات ،ومرحلة رياض األطفال الثانية ( )KG2لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  5و 6سنوات.
اتخذ األردن عدة خطوات ملموسة على مدار السنوات الخمسة عشر األخيرة لتوفير مستوى جودة عالية من التعليم المبكر
وتنمية الطفولة ألطفال المملكة؛ وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
-

التوقيع على االتفاقيات الدولية التي تنص على ضمان حقوق األطفال ،ووضع وسن كافة التشريعات التي

تكفل توفير بيئات أكثر اماناً لهم ،فضالً عن تبني التشريعات الهادفة إلى تمكين مشاركة أولياء األمور في
سوق العمل.

1بيا ريبيلو بريتو ( ،)2011تقرير السياسة االجتماعية" :جودة برامج التعليم المبكر وتنمية الطفولة على المستوى العالمي" ،مشاركة الخبرات حول مسائل تنمية الطفولة والجيل الشاب.
(.25:)2الصفحة.3
2البنك الدولي2015 ،

3

انظرhttp://www.unicef.org/dprk/ecd.pdf :

4

يغطي قسم ’مرحلة التعليم األساسي والثانوي‘ من اإلستراتيجية األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  7إلى  8سنوات في أول صفين دراسيين من مرحلة التعليم الثانوي.
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-

زيادة معدالت االلتحاق بالمرحلة الثانية من رياض األطفال ) (KG2من نسبة  ٪47في العام  52000لتصل

-

تحقيق معدالت ونسب عالية من االطفال الذين تلقوا اللقاحات والمطاعيم الالزمة على المستوى الوطني،

إلى  6٪60في العام .2015

باإلضافة إلى توفير تأمين صحي مجاني للنساء الحوامل واألطفال تحت سن السادسة.

-

كما ساعدت البرامج الهادفة لرفع مستوى وعي األسر ومنحهم الموارد التي يحتاجونها لتقديم الرعاية المنزلية
المناسبة ألطفالهم  -كبرنامج تحسين الرعاية الوالدية من منظمة اليونيسف -في تشكيل قاعدة واسعة ضمت
العديد من األطراف المعنية في هذا المجال الذين تتوافق أهدافهم المشتركة تجاه التعليم المبكر وتنمية الطفولة
(.)ECED

غير أن األردن وبالرغم من تحقيق هذه اإلنجازات فما زال يواجه التحديات التالية:
إتاحة الفرص :إن خدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة غير متاحة لعدد كاف من األطفال .بالرغم من زيادة نسبة االلتحاق

بالمرحلة الثانية من رياض األطفال ) ،(KG2فما زالت هناك حاجة ماسة لتوفير  2800غرفة صفية بغية إتاحة فرص التعليم

لكافة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  5و 6سنوات .أما بالنسبة لمعدالت االلتحاق بالمرحلة األولى من رياض األطفال

ٍ
بشكل منفرد تقريب ًا فتبلغ حوالي  ،٪18بينما تبلغ نسبة االلتحاق بخدمات الحضانة ٪3
) (KG1التي يوفرها القطاع الخاص

فقط .تشير نسبة األطفال الذين يعانون من ضعف في النمو (التقزم) والبالغة  ،7٪8إلى الحاجة الملحة لتوسيع نطاق مراكز
األسرة والطفل ،والخدمات الصحة اإلنجابية في المملكة ورفع مستوى جودتها.

الجودة :ال ترتقي كفاءة المعلمين والقائمين على رعاية األطفال للمستوى المطلوب كما أن البيئة التي يعملون فيها تحتاج

لكثير من التحسينات ،ويعود السبب جزئياً لمحدودية تمويل قطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة .وال تستقطب برامج
الدراسات الجامعية المخصصة لتدريب المعلمين والقائمين على رعاية األطفال المرشحين من ذوي الكفاءات العالية .كما أن
القوى العاملة المختصة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية المرتبطة بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة ال تتلقى

التدريب الكافي ألي من مرحلتي ما قبل الخدمة وخالل الخدمة ،والذي يعتبر ضروري لتزويدهم بأفضل التقنيات الكفيلة بتلبية

ومواكبة احتياجات األطفال الذين يعملون على رعايتهم .فضالً عن ذلك ،ال يتوفر منهاج دراسي موحد للمرحلة األولى من

رياض األطفال ) ،(KG1كما أن مناهج المرحلة الثانية ) (KG2ومناهج خدمات الحضانة قد أصبحت قديمة ،ناهيك عن
المستوى المتدني للبيئة المحيطة ووسائل اإليضاح التعليمية في العديد من منشآت رياض األطفال والحضانة (الكتب،
واألدوات ،واآلالت الموسيقية).
كاف من التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية ذات العالقة بالتعليم المبكر
المساءلة :ال يوجد مستو ًى ٍ
وتنمية الطفولة .كما أن المسؤولية الرسمية لمرحلتي رياض األطفال والحضانة في األردن غير موحدة ومشتتة بين الو ازرات

وجهات أخرى .أما بالنسبة للتشريعات التي تم تبنيها فيجب العمل على تفعيلها واإللتزام بتطبيقها .كما أن محدودية جمع
البيانات واإلحصاءات وغياب إطار تنظيمي شامل للرقابة والتقييم يحوالن دون تطبيق نظام فعال للمراقبة والتقييم.

5الوكالة األمريكية للتنمية الدولية "اإلصالح المالي في األردن ،المشروع الثاني"2011 ،
6وثيقة األردن 2025
7مسح السكان والصحة األسرية ،دائرة اإلحصاءات العامة2012 ،
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االبتكار :عدم بذل جهود جادة لالستفادة من التكنولوجيا واإلعالم ونماذج التمويل المبتكرة لتطوير خدمات التعليم المبكر

وتنمية الطفولة.

أنماط التفكير :ما زالت خبرات وسلوكيات وممارسات أولياء األمور تجاه التعليم المبكر وتنمية الطفولة بحاجة إلى التغيير،

حيث يتوجب رفع مستوى وعيهم حول أهمية وكيفية توفير بيئة داعمة للتعليم غير الرسمي في المنزل ،فضالً عن أهمية الربط

بين الجوانب الصحية والغذائية والتعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة .كما ينبغي العمل على خفض المعدالت المرتفعة
لألطفال الذين يعانون من اإلهمال والعقوبات العنيفة.

رؤية اللجنة التحديات ،عملت اللجنة على وضع مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى مساعدة األردن
للتغلب على هذه التحديات ،وضعت اللجنة مجموعة من المشاريع التي تهدف الى التأكد من حصول جميع األطفال على

تعليم مبكر عالي الجودة وتجارب تسهم في تطويرهم واإلرتقاء بجاهزيتهم لإللتحاق بمرحلة التعليم األساسي وبالتالي تؤمن
لهم الحياة الصحية والرفاهية في المستقبل وذلك بحلول عام .2025
ولتحقيق هذا الهدف ،تم وضع خمسة أهداف استراتيجية:
()1

8

ضمان تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة في األردن وتوفير فرص وصول جميع األطفال

في األردن لمستوى أساسي من الخدمات في هذا القطاع :وذلك من خالل زيادة التمويل الحكومي لبرامج التعليم

المبكر وتنمية الطفولة ،وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذا المجال ،وبناء شراكة فعلية بين القطاعين

العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،باإلضافة إلى التأكيد على اإللتزام بتطبيق المادة  72من قانون العمل
(التي تتعلق بمسؤولية أصحاب العمل بإنشاء حضانات ألطفال موظفيهم).
()2

العمل على:

أ .مراجعة األُطر العامة لمعايير تقييم الطلبة والمناهج الدراسية لمرحلتي رياض األطفال والحضانة
وتحديثها وتطويرها.

ب .تحسين نوعية القوى العاملة في التعليم المبكر وتنمية الطفولة وزيادة حجمها (في المجاالت الصحية
()3

والتعليمية والحماية االجتماعية).

المساءلة والتنسيق على جميع المستويات في نظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة :من خالل إصالح
تعزيز ُ

التشريعات ذات العالقة بتوفير التعليم المبكر وتنمية الطفولة وتوحيدها وانشاء هيئة موحدة لتنسيق جميع أنشطة
التعليم المبكر وتنمية الطفولة واتخاذ الق اررات بشأنها وانشاء هيئة تفتيش مستقلة للحضانات ورياض األطفال في
القطاعين العام والخاص وتطوير نظام اعتماد/تأهيل للمعلمين ومقدمي الرعاية في التعليم المبكر وتنمية الطفولة،

بناء على البيانات
وتطوير آلية إتخاذ الق اررات المتعلقة بالتطوير المستمر لمنظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة ً
والدراسات.

8يمكن االطالع على التوصيات والمشاريع بشكل مفصل الواردة في اخر محور التعليم المبكرة وتنمية الطفولة.
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()4

إتباع أساليب ُمبتكرة إلحداث تغييرات إيجابية في نظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة :من خالل إستخدام أفضل

للتكنولوجيا ووسائل اإلعالم لتطوير التعليم المبكر وتنمية الطفولة ،فضالً عن وضع دراسات الجدوى وتطبيق

األساليب المبتكرة الرائدة لتمويل التعليم المبكر وتنمية الطفولة.
()5

تكثيف جهود األهالي لدعم التعليم والصحة والتغذية والحماية االجتماعية في المنزل والمدرسة :وذلك من خالل

توسيع نطاق برامج تربية األطفال ،واطالق حمالت وأنشطة توعوية بشكل مستمر.

سوف يتم تقييم النجاح في تحقيق هذه األهداف وفق مؤشرات األداء الرئيسية؛ وتعتبر المؤشرات التالية من أفضل المؤشرات
إذ أنها تتميز بإمكانية تعميمها وايصالها لنطاق واسع ،فضالً عن أنها تعطي نظرة شاملة عن اإلنجازات التي تحققت من

خالل عملية اإلصالح:



معدالت االلتحاق بالمرحلتين األولى والثانية من رياض األطفال ( KG1و )KG2وخدمات الحضانة.
نسبة معلمي مرحلة رياض األطفال والقائمين على رعاية األطفال الذين أتموا تدريب ما قبل الخدمة ،ونسبة المعلمين
الذين أتموا تدريب أثناء الخدمة في آخر عاميين.




نسبة الحضانات ورياض األطفال التي نالت تصنيف "جيد" أو "ممتاز" (وفقاً لهيئة التفتيش) المقترح إنشاؤها.
نتائج تقييم أداة التطور المبكر ( ،)EDIوتقييم القراءة للصفوف األولى ( )EGRAوتقييم الرياضيات للصفوف األولى
(.)EGMA

مستوى جيداً من المعرفة
 نسبة أولياء األمور واآلخرين القائمين على رعاية األطفال األساسية الذين أظهروا
ً
والسلوكيات والممارسات التي تتوافق مع المتطلبات التعليمية والصحية والغذائية والحماية االجتماعية لألطفال.
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3.2

لمحة حول "التعليم المبكر وتنمية الطفولة"

ي غطي مصطلح "التعليم المبكر وتنمية الطفولة" المستخدم في االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية خدمات توفير
الرعاية والتعليم الرسمي لألطفال منذ الوالدة وحتى سن السادسة 9.ويشمل ذلك الرعاية المقدمة من األسرة ومؤسسات الرعاية
القطاعين العام والخاص.
األخرى ودور الحضانة ورياض األطفال في
ْ

كما ويشمل المصطلح البرامج التي تدعم الصحة والتغذية والحماية والتعليم والتي تلعب دو اًر هاماً في عملية التنمية الشاملة

للطفل .وتعتبر األسرة و بيئة المنزل في األردن أكبر "مزود" الحتياجات تنمية الطفولة المبكرة .بينما تقدم البرامج والخدمات
النظامية من خالل المؤسسات المجتمعية والمؤسسات الخاصة والحكومية .وما زال القطاع الخاص أكبر مزود لخدمات

التعليم النظامية في مرحلة ما قبل المدرسة.

وتنقسم خدمات التعليم والرعاية النظامية في سن الطفولة المبكرة في األردن إلى أربعة مراحل على النحو اآلتي :خدمات ما
قبل /ما بعد الوالدة ودور الحضانة (منذ الوالدة إلى  4سنوات) ،والمرحلة األولى من رياض األطفال (من  4إلى  5سنوات)

والمرحلة الثانية من رياض األطفال (من  5إلى  6سنوات) وبداية التعليم األساسي (من  6إلى  8سنوات) .وسوف يركز هذا
القسم من االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية على المراحل الثالثة األولى من خدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة،

فيما سيتم تناول المرحلة النهائية والمتعلقة ببداية التعليم األساسي في قسم "مراحل التعليم األساسي والثانوي" ضمن
االستراتيجية( .القسم )4
يتم تقديم الخدمات النظامية للتعليم المبكر وتنمية الطفولة في األردن من قبل أربعة مصادر :المؤسسات الحكومية (أي و ازرة
التربية والتعليم وو ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة الصحة) ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤسسات الخاصة ،ودور الرعاية

المتوفرة في مكان العمل (عادة ما تكون خاصة) .وتعتبر دور الحضانة المنزلية المصدر الخامس الذي يوفر هذه الخدمات

بصورة غير نظامية بالرغم من عدم وجود بيانات عن هذه الفئة .وتشرف وزارتي التربية والتعليم والتنمية االجتماعية على

توفير خدمات التعليم النظامية بينما تتولى و ازرة الصحة وو ازرة العمل وادارة حماية األسرة في مديرية األمن العام والجهات

الحكومية األخرى (كالمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين) اإلشراف على الخدمات األخرى المرتبطة بالتعليم المبكر
وتنمية الطفولة.

9
عادة جميع خدمات توفير الرعاية والتعليم الرسمي لألطفال منذ الوالدة وحتى سن الثامنة ،فإنه في إطار االستراتيجية الوطنية
في حين يغطي مصطلح التعليم المبكر وتنمية الطفولة ً
لتنمية الموارد البشرية يشمل األطفال لغاية المرحلة الثانية من رياض األطفال (أي من عمر  5إلى  6سنوات) ،حيث يتوفر قسم مستقل خاص بتلبية احتياجات األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6و 18عامًا.

8
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3.3

أفضل الممارسات العالمية

يتزايد االهتمام بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة على المستوى العالمي إذ تعتبر هذه المرحلة محطة حاسمة في تنمية الطفل

بدنياً وتطوير إمكانياته المعرفية واالجتماعية والعاطفية .فاألطفال الذين يتلقون الرعاية والتعليم بمستويات عالية في هذه
المرحلة تتهيأ لهم فرص أكبر للنجاح في المراحل التعليمية والحياتية الالحقة .وعالوة على ذلك ،فإن توفير المستوى الجيد
من رعاية وتعليم األطفال يشجع المزيد من األمهات على دخول سوق العمل وبالتالي يساهم في نمو االقتصاد.

وقد حددت منظمة اليونسكو المواضيع الرئيسية التي تساهم في دعم جهود توفير خدمات شاملة ومتكاملة لتنمية الطفولة
المبكرة وهي :توفير فرص متكافئة للوصول إلى خدمات الرعاية والتعليم ،وجودة الخدمات ،ومشاركة أولياء األمور والمجتمع،
واالستثمار والتمويل ،وتنسيق الجهود وتكاملها.
من الضروري ضمان المساواة وتوفير الفرص المتكافئة للحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة ،وخاصة بالنسبة
للمجتمعات األقل حظاً والمناطق الريفية .غير أن خدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة ال تقتصر بالضرورة على توفير

التعليم النظامي فحسب ،فهناك بدائل وحلول أخرى ،ففي نيوزيلندا ،على سبيل المثال يتم توفير الرعاية والتعليم لمجموعات
صغيرة من األطفال في منزل يقدم خدمات رعاية الطفل 10.وقد ساهم ذلك في توفير الرعاية إلى عدد أكبر ومتنوع الخلفيات

من األطفال في نيوزيلندا.

ويجب الحرص على الحفاظ على مستوى الجودة في ثالث مجاالت رئيسية هي :برامج التربية والمناهج الدراسية ،وتدريب

القوى العاملة وفضالً عن البنية التحتية المحيطة .ويتوجب أن تقدم برامج التربية والمناهج الدراسية وفق نهج تعليمي يتمحور

حول الطفل واحتياجاته .كما ويجب توفير تدريب متخصص لجميع الموظفين العاملين في مجال التعليم المبكر وتنمية
الطفولة بما في ذلك المعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة ،ومقدمي الرعاية النظاميين وغيرهم من مقدمي الرعاية غير

النظاميين والمهنيين من أجل التمكن من تطبيق المناهج والخدمات وأساليب التدريس بشكل صحيح وفق نهج جماعي متكامل.
وتجدر اإلشارة هنا الى ضرورة التأكد من توفير البنية التحتية المناسبة والعناية الصحية والغذائية وآليات الحماية االجتماعية
لألطفال من خالل التفتيش المنتظم والمتابعة المستمرة لضمان توفير خدمات تعليمية ذات قيمة .وقد أظهرت الدراسات أن

حوالي  162مليون طفل يعانون من الضعف في النمو (التقزم) في الدول النامية بسبب الفقر ونقص العناصر الغذائية التي
تؤثر سلباً على القدرات البدنية والذهنية لألطفال .وقد حقق تطبيق المبادرات الصحية والتعليمية المتكاملة في التعليم المبكر
وتنمية الطفولة زيادة بنسبة  ٪25في األرباح المستقبلية على مستوى اإلقتصاد الوطني حسب دراسة أجريت على األطفال
واستمرت لمدة  20عاماً في جامايكا .وتؤكد األدلة الواردة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء أن كل دوالر يستثمر
في مجال صحة الطفل يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية في المستقبل تتراوح بين  6و 17دوال اًر أميركياً.

11

كما تعتبر األسر والمجتمعات المحلية من العناصر األساسية في عملية تنمية الطفل .وتؤكد األنظمة التربوية الفعالة في هذا
المجال على أهمية مشاركة أولياء األمور والمجتمع المحلي في العملية التربوية من خالل اللعب ومصادر التعلم.

إن التوجهات العالمية لتخصيص نسب قليلة من األموال العامة لموازنات التعليم المبكر وتنمية الطفولة بالمقارنة مع مراحل

التعليم األخرى قد فرضت على مزودي الرعاية البحث عن مصادر تمويل بديلة .وقد تشمل البدائل طرق تمويل مبتكرة ،منها

على سبيل المثال" ،سندات األثر االجتماعي" (سنتناول هذه المسألة بالتفصيل في القسم السابع من االستراتيجية) والشراكات

10منظمة اليونسكو2002 ،
11البنك الدولي 2015
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مع الجهات الفاعلة غير الحكومية .وسنعرض فيما يلي بإيجاز نموذجين يعطيان فكرة عامة عن كيفية تطبيق هذه الطرق
في الممارسة العملية.
التعليم المبكر وتنمية الطفولة–"سندات األثر االجتماعي" في شيكاغو) :(SIBتم إطالق برنامج سندات األثر االجتماعي

في شيكاغو ،الواليات المتحدة األمريكية عام  2014لتأسيس مركز "األطفال واآلباء" ) (CPCالخاص بمبادرة "ادفع لتحقيق

النجاح"  .Pay for Successويهدف برنامج المركز ) (CPCإلى العمل مباشرة مع أولياء األمور واألطفال من خالل عقد
دورات ودروس خاصة لمرحلة ما قبل رياض األطفال تمتد لمدة نصف يوم لتحسين المخرجات التعليمية .وتستهدف المبادرة
 2,600طفل بعمر  4سنوات من أسر منخفضة الدخل في  8مواقع موزعة في جميع أنحاء شيكاغو .ومن خالل برنامج
"سندات األثر االجتماعي" قدم "جولدمان ساكس "Goldman Sachs/تعهداً أولياً بدفع مبلغ  16.9مليون دوالر أمريكي
وتولت "مدارس شيكاغو العامة" مهمة تزويد الخدمات بينما مثل مكتب عمدة شيكاغو بالتعاون مع مدارس شيكاغو العامة

دور الجهة الضامنة والمراقبة لمخرجات االستثمار .واتفق الطرفان على سداد قيمة االستثمار األولي المقدم من "جولدمان
ساكس" باإلضافة إلى مبالغ إضافية تصل إلى  ٪6من إجمالي االستثمارات ،في حال تم تحقيق مجموعة النتائج المتفق
عليها وتصديقها من قبل جهة تدقيق مستقلة .وقد تم قياس النتائج باستخدام ثالثة معايير:
 .1انخفاض نسبة الحاجة لخدمات التعليم الخاص (التعليم االستدراكي) من مرحلة رياض األطفال وصوالً إلى طالب
الصف الثاني ثانوي في المرحلة الثانوية.

 .2ارتفاع جاهزية الطالب في مرحلة رياض األطفال وقياسها باستخدام أدوات تقييم معيارية وقياسية.

 .3تحسن نتائج القراءة لدى الطالب في الصف الثالث.

الشراكة مع جهات غير حكومية في سنغافورة :يتم توفير خدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة في سنغافورة من قبل األفراد

والمجتمعات والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية ،فيما ينحصر دور الحكومة في تمويل ومراقبة مقدمي خدمات الرعاية

والتعليم من دون التدخل في اجراءات تطبيق البرامج .ويدعم هذا النهج بألية ضمان جودة حازمة وقوية تستند على معايير
أداء ومقاييس واضحة لتأهيل الموظفين وتدريبهم .وقد ساعدت هذه اآللية على تخليص الحكومة من عبء دفع رواتب
الموظفيين والتي تشكل أعلى تكلفة تشغيلية.

12

عادة أن تندرج مسؤولية توفير التعليم المبكر وتنمية الطفولة ضمن إطار عمل و ازرات متعددة :كوزارات التعليم
ومن المتبع
ً
والصحة والتنمية االجتماعية ،األمر الذي يتسبب بتحديات كبيرة في التنسيق الفعال لتوفير خدمات الرعاية والتنظيم الشامل
والتمويل وتخطيط القوى العاملة واالتفاق على رؤية موحدة لبرامج التعليم المبكر وتنمية الطفولة .وقد تبنت بعض البلدان،

كالب ارزيل وجامايكا ونيوزيلندا وسلوفينيا والسويد ،نهجاً متكامالً في إطار و ازرة واحدة .بينما عملت بلدان أخرى على توزيع
مسؤوليات التعليم المبكر وتنمية الطفولة وفق العمر والخدمات ،والتنسيق فيما بينهما في األمور التي تختص بالسياسات
واإلدارة من خالل وضع آليات للتنسيق .وعادة ما تكون هذه اآلليات أكثر فعالية عند التركيز على برنامج محدد أو استهداف

مجموعة معينة.

12اليونيسكو 2007
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3.4

النتائج المنشودة للتعليم المبكر وتنمية الطفولة في االستراتيجية

ترى اللجنة أن مساهمة التعليم المبكر وتنمية الطفولة ينبغي أن توجه نحو التركيز على النتائج المبينة أدناه والتي تصب في
صميم الجهود المتضافرة الرامية إلى تعزيز منظومة التعليم وآفاق تنمية الموارد البشرية في األردن.
الشكل  :3.1التعليم المبكر وتنمية الطفولة
مستقبل التعليم

بالنسبة للمملكة:
معدالت عالية في تقييم أدوات التنمية المبكرة
معدالت عالية في تقييم القدرة على الحساب والقدرة على القراءة في الصفوف األولى
النسبة المئوية لدرجات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم  /برنامج التقييم الدولي للطالب
تماثل تلك الموجودة في البلدان المرجعية (المجاورة واإلقليمية والدولية) أو يقوم األردن برفع
الدرجات إلى مستويات مستهدفة محددة
المقدم في السنوات المبكرة يلبي التوقعات العالمية من ناحية الجودة
كل التعليم
ّ

ا لمملكة

المساواة بين الجنسين ومشاركة المزيد من اإلناث في القوة العاملة
يتم تنسيق جهود التعليم في الطفولة المبكرة بصورة جيدة بين جميع األطراف المعنية بغية
تحقيق أكبر تأثير ممكن.
بالنسبة لألطفال:
يتمكن جميع األطفال من الحصول على البرامج التعليمية ذات الجودة العالية (دور الحضانة،
 )2GK-1GKوالخدمات (مثل الرعاية الصحية ،والغذاء ،والدعم النفسي واالجتماعي)
يتم تعليم جميع األطفال من قبل مدرسين مؤهلين ومن خالل مناهج حديثة تجمع بين القراءة
والكتابة والحساب وفرص ممارسة األلعاب التي تنمي الخيال من أجل تنمية المهارات االجتماعية
والعاطفية ضمن بيئة آمنة وصح ّية.

األطفال

يتم إعداد جميع األطفال إعداداً كام ً
ال للمرحلة الرسمية األولى في حياتهم الدراسية واالجتماعية
وتزويدهم بالمهارات والمعارف وتوقعات النجاح

يحظى جميع األطفال ببيئة منزلية محفزة إدراكي ًا وداعمة عاطفياً .حقوق جميع األطفال محمية
ومصونة من خالل تطبيق السياسات والبرامج لدعم األطفال وعائالتهم.
بالنسبة ألرباب العمل:

أرباب العمل

انخفاض نسبة التغيب عن العمل من الموظفات بسبب توفر الرعاية المطلوبة لألطفال لديهن
تحسين المؤهالت العلمية وإنتاجية العمال نتيجة لوجود التعليم في الطفولة المبكرة القوي الذي
يدعم حياتهم
بالنسبة للمعلمين ،ومقدمي الرعاية ،والعاملين في مجال الصحة:
التدريس في مجال التعليم في الطفولة المبكرة هو مهنة معترف بها ومحترمة
يحصل المعلمون في مجال التعليم في الطفولة المبكرة على الحوافز المناسبة
يتلقى المعلمون في مجال التعليم في الطفولة المبكرة التدريب ذو الجودة العالية قبل وبعد
الخدمة ،إضافةً إلى اإلشراف والرعاية المناسبين

ا لمعلمين
ومقدمي الرعاية
والعاملين في
مجال الصحة

يشارك المعلمون في التعليم في الطفولة المبكرة في تقاسم أفضل الممارسات واألفكار
يعي المعلمون في التعليم في الطفولة المبكرة صعوبات التعلّم واإلعاقات الجسدية
ويستطيعون التمهيد لتشخيصها المبكر
يحصل العاملون في مجال الصحة في مراكز األسرة والطفل على التدريب والدعم المالئمين
بالنسبة للمجتمع:
ا لمجتمع

تدرك األسرة والمجتمع أهمية التعليم في الطفولة المبكرة
يستطيع جميع األهالي الحصول على خدمات ما قبل الوالدة وما بعد الوالدة وبرامج تربية األطفال
تتشارك المجتمعات مع مقدمي التعليم في الطفولة المبكرة من أجل تحسينه
يحصل اآلباء واألمهات العاملين على دعم التعليم في الطفولة المبكرة من أرباب عملهم
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3.5

الواقع الحالي لخدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة المتوفرة في األردن

بتوجيهات من جاللة الملكة رانيا العبد هللا تم في عام  2000وضع استراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة تغطي خمس مراحل:

( )1مرحلة ما قبل الوالدة؛ ( )2مرحلة ما بعد الوالدة (تصل إلى عمر سنة)؛ ( )3مرحلة من عمر سنة إلى  4سنوات؛ ()4
مرحلة من عمر  4إلى  6سنوات؛ ( )5األطفال في صفوف المرحلة األساسية الثالثة األولى .وتناولت االستراتيجية أربع
عشرة قضية استراتيجية بدءاً من التخطيط واإلدارة ،والتشريعات ،والرعاية الصحية وصوالً إلى التعليم ،ودور وسائل اإلعالم.

وزرة التنمية االجتماعية واليونيسف والمجلس الوطني
واستناداً إلى هذه االستراتيجية ،تم وضع خطتي عمل لتنفيذها من قبل ا
لشؤون األسرة ) .(NCFAوتتماشى الخطتان مع المرحلتين األولى والثانية من مشروع "تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة
)" .(ERfKEوخلصت المراجعة األولية التي أجراها المجلس الوطني لشؤون األسرة لخطة العمل األولى (من  2003إلى
 )2007إلى أن ما يقارب  ٪70من األنشطة قد تم تنفيذها .وشملت بعض اإلنجازات الرئيسية لخطة العمل األولى على
سبيل المثال :تطوير منهاج تفاعلي خاص بمرحلة رياض األطفال  (KG2) 2واتمام المرحلة األولى من "استبيان االستعداد
للمدرسة" ووضع معايير محددة لترخيص دور الحضانة من قبل المجلس الوطني لشؤون األسرة وو ازرة التنمية االجتماعية

باإلضافة إلى توسيع برامج تدريب معلمي رياض األطفال  .(KG2) 2أما بالنسبة لخطة العمل الثانية (من  2011إلى

 )2015فقد تضمنت خمسة محاور رئيسية )1( :صحة وتغذية األم والطفل؛ ( )2الرعاية والتعليم والتنمية؛ ( )3مشاركة
األسرة والمجتمع؛ ( )4ثقافة الطفل ،ودور وسائل اإلعالم؛ ( )5الحماية االجتماعية .ويعمل المجلس الوطني لشؤون األسرة

حالياً على تقييم هذه الخطة .ومن الجدير باإلشارة إلى أن معظم األولويات الرئيسية لم تتغير وبما أن قطاع التعليم المبكر
وتنمية الطفولة ما زال حديث العهد نسبياً فإن االستراتيجية الوطنية القادمة لتنمية الموارد البشرية ستكون فرصة مواتية إلرساء
دعائم قوية إلحراز التقدم في المستقبل.

وقد ركزت التحليالت التي أجريت من قبل اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ،من خالل لجانها الفرعية وبحوثها
المتخصصة ،على التحديات التالية في توفير التعليم المبكر وتنمية الطفولة في األردن ،والتي سيتم تفصيلها الحقا في هذا

الفصل ،والتي تتماشى مع المبادئ الخمسة الرئيسية إلطار االستراتيجية.

 3.5.1الفرص المتاحة والمنصفة لإلستفادة من خدمات الرعاية والتعليم
الفرص المتكافئة للوصول إلى خدمات رعاية دور الحضانة ورياض األطفال  KG1وKG2
تبلغ معدالت االلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة؛ ( )٪60لمرحلة رياض األطفال ،)KG2( 2و( )٪18لمرحلة رياض األطفال1
) ،(KG1و( )٪3لمرحلة الحضانة .13وتتوافر خدمات التعليم الحكومي لمرحلة رياض األطفال (KG2) 2على نطاق واسع،

في حين تهيمن المؤسسات الخاصة على مرحلة رياض األطفال  .(KG1)1أما دور الحضانة فهي متاحة حص اًر من خالل
المؤسسات الخاصة .ووفقاً للمادة  72من قانون العمل لسنة  ،2011يتوجب على أصحاب العمل الذين يوظفون أكثر من

 20موظفة متزوجة لديهن  10أطفال على األقل توفير مرافق لحضانة األطفال .لكن تشير العديد من التقارير إلى عدم

تطبيق ذلك بنجاح وعند تطبيقه تكون خدمات الرعاية في كثير من األحيان غير متوافقة مع معايير الجودة الوطنية (انظر
القسم  1.5.5في "قسم المساءلة" لمناقشة أعمق حول هذا الموضوع(.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي ،هناك عدم مساواة في إتاحة وسهولة الوصول إلى خدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة في
األردن إلى ٍ
حد كبير .ففي حين أن الطفل األوفر حظاً متاح له الحصول على خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة بنسبة
 13مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ،2016 ،وثيقة األردن 2025
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 ،%44بينما تقدر فرصة الطفل األقل حظاً بنسبة  % 5فقط 14.وتعتبر ثروة الوالدين ومستوى تحصيلهما العلمي من العوامل
ر في معدالت االلتحاق بخدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة ،15لكن هناك المزيد من العوائق التي تواجه الفئات
األكثر تأثي اً

األقل حظاً ،وخاصة األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة والالجئين واأليتام المحرومين من اإللتحاق في نظام التعليم
المبكر.

توفر خدمات الرعاية الصحية لألم والطفل
على الرغم من تميز األردن ببعض التجارب اإليجابية في مجال التعليم المبكر وتنمية الطفولة ،نذكر منها تحقيق معدالت
عالية وطنياً بتطعيم وتوفير لقاحات األطفال في مرحلة الطفولة ،والتأمين الطبي المجاني لجميع األطفال الذين تقل أعمارهم

عن  6سنوات وجميع النساء الحوامل ،وكذلك وجود نحو  450مركز لألسرة والطفل في جميع المحافظات ،فما زال يواجه
تحديات في هذا المجال.فهناك حاجة لتوسيع نطاق توفير الخدمات وتحسين جودة مراكز األسرة والطفل.
كما أن صحة األطفال وتغذيتهم ما تزال معرضة للخطر في األردن .فبصفة عامة تتم تغذية ثلث األطفال فقط الذين تتراوح
أعمارهم ما بين  6و 23شه اًر بشكل مناسب وفقاً للممارسات الموصى بها .كما يعاني حوالي  ٪8من األطفال الذين تقل

أعمارهم عن خمس سنوات من ضعف في النمو (التقزم) أو سوء التغذية المزمن ،ويعتبر األطفال في المنطقة الجنوبية األقل

حظاً مقارنة مع المناطق الجغرافية األخرى .وال تزال نسبة وفيات األطفال والرضع مرتفعة فمن بين  59طفالً أردنياً يتوفى

طفل قبل بلوغ عمر العام ( 17لكل  ،)1000وتبلغ معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة ووفيات فترة ما حول الوالدة 14

و 17حالة وفاة لكل  1000على التوالي .إضافة إلى أن خدمات الكشف المبكر لألطفال من ذوي اإلعاقة واالحتياجات
الخاصة غير متطورة.

من المسلم به أن القضايا ذات العالقة بالصحة والتغذية المذكورة أعاله ،إضافة إلى التحديات األخرى ال بد وأن تترك آثا اًر
سلبية على التعلم المبكر وتنمية الطفولة .ومن أجل التصدي لهذه التحديات ،فيجب أوالً أن يتاح ألولياء األمور المزيد من
المعلومات عن العالقة ما بين هذه الجوانب والتعلم المبكر وتنمية الطفولة ،والخطوات واإلجراءات البسيطة غير المكلفة التي

يمكن اتخاذها (انظر القسم أدناه المعنون "أنماط التفكير") .وثانياً ،يجب مواصلة توسيع نطاق خدمات التوعية الرسمية،

وتعزيز جودة هذه الخدمات وكفاءتها من خالل تعزيز تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية.

14كوجالي 2015
15نفس المصدر
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 3.5.2الجودة
جودة المعلم ومقدم خدمات الرعاية والمشرف
هناك مخاوف كبيرة بشأن مستوى جودة خدمات التعليم المبكر وتنمية الطفولة بسبب انخفاض مستويات التحصيل العلمي
والخبرات والدوافع لدى المعلمين ومقدمي الرعاية في هذه المرحلة فضالً عن المستويات المتباينة لتدريب ما قبل الخدمة

والتدريب المقدم أثناء ممارسة الخدمة .وتعتبر مسارات التأهيل الحالية لاللتحاق بمهن التعليم المبكر وتنمية الطفولة غير

فعالة وغالباً ما تكون عقبة بحد ذاتها .كما أن طرق اختيار العاملين في التعليم تساهم في اختيار أفراد حاصلين على نتائج
توجيهي منخفضة وغالباً ال يتمتعون بخبرات لها عالقة بمجال التعليم المبكر وتنمية الطفولة .وسيكون من الصعب للغاية أن

يحقق القطاع تحسناً ملحوظاً مع استمرار هذا النهج.

مستوى الخلفية التعليمية والخبرة والدوافع
مقدمو الرعاية:
أظهر المسح الذي أجرته مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ) (QRFبأن خبرة حوالي  ٪25من مقدمي الرعاية في دور
الحضانة المنشأة في مواقع العمل ال تتجاوز عاماً واحداً.
ومن بين  437من مقدمي الرعاية الذين شملتهم المقابالت في جميع أنواع دور الحضانة ،يمتلك  111منهم شهادة تعليمية
بعد المرحلة الثانوية منهم  36فقط متخصصون في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

16

وقد شكل معدل التوجيهي

السبب الرئيسي إلختيارهم دراسة التخصص في مجال التعليم بنسبة  ٪50.9و ٪28.9و ٪60و ٪27.3من مقدمي الرعاية
(القطاع الخاص ،والمدارس المدرسية ،17ودور الحضانة المنشأة داخل مواقع العمل ،وتلك التابعة لمؤسسات المجتمع المدني

على التوالي) .وتعتبر معدالت القبول في تخصصات التربية من بين األدنى مقارنة بالتخصصات األخرى .مما يؤكد على

أن مقدمي الرعاية هم من طلبة المستوى األكاديمي المنخفض في مرحلة الدراسة الثانوية ،مما يرجح بأن إختيارهم للتخصص
في مجال التعليم في الجامعة كان بسبب عدم تمكنهم من إحراز معدالت عالية في التوجيهي تؤهلهم لدراسة تخصصات في

مجاالت أخرى .18ويبين الجدول  1مستوى التحصيل العلمي لمقدمي الرعاية في حضانات القطاعات األربعة الرسمية في
األردن.

16مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2016 ،
 17الحضانات المدرسية هي الحضانات الموجودة في المدراس الحكومية وتخدم أبناء المعلمات في تلك المدراس .المعلمات في هذه المدارس
(األمهات) يعملوا على إنشاء هذه الحضانات ويدفعوا رسوم شهرية.
18مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2016 ،
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جدول  :1مستوى تعليم مقدمي الرعاية
دور الحضانة التابعة

دور الحضانة

دور الحضانة

دور الحضانة المنشأة

دون الصف العاشر

٪1.8

٪6.9

٪0.0

٪6,5

الصف العاشر

٪8.8

٪22.0

٪17.6

٪22.6

التوجيهي

٪25.1

٪40.4

٪17.6

٪22.6

دبلوم متوسط

٪39.8

٪26.1

٪41.2

٪32.3

شهادة بكالوريوس

٪20.5

٪4.6

٪17.6

٪16.1

دراسات عليا

٪4.1

٪0.0

٪5.9

٪0.0

الخاصة

المدرسية

في مقر العمل

لمؤسسات المجتمع
المدني

كما وعندما سئل مقدمو الرعاية العاملون في دور الحضانة في األردن أيضاً عن أسباب اختيارهم لهذه المهنة ،وأتيحت لهم
عدة خيارات محتملة .فأجاب  ٪18.1و ٪17.1و ٪26.8و ٪17.6فقط (من دور الحضانات الخاصة ،الحضانات المدرسية،
ودور الحضانة المنشأة داخل مواقع العمل وتلك التابعة لمؤسسات المجتمع المدني على التوالي) "بأن الرغبة في دراسة

تخصص رعاية األطفال" كان من األسباب الرئيسية الختيار المهنة .وشملت اإلجابات دوافع أخرى هامة كالحاجة إلى العمل

وعدم توفر فرص عمل أخرى. 19

رياض األطفال  1و KG1) 2و(KG2
أجرى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية دراسة عام  2012لتقييم التدريب الذي يتلقاه المعلمون والمشرفون في مرحلة

رياض األطفال  .(KG2)2وأظهرت الدراسة أن هؤالء المعلمين في المدارس الحكومية يتمتعون بمؤهالت أكاديمية جيدة إذ

20
أظهرت الدراسة بأن  ٪2منهم حاصلين على شهادة الماجستير و ٪85على شهادة البكالوريوس أما البقية فيحملون دبلوماً

مدة دراسته سنتان .وبينت الدراسة بأن خبرة  %50منهم أقل من ( )5سنوات وحوالي  ٪45منهم تراوحت خبراتهم ما بين 5

19مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2016 ،
20نسبة المعلمين الحائزين على شهادة بكالوريوس في تعليم الطفولة المبكرة غير واضحة .رغم أن الحصول على درجة بكالوريوس التربية في تخصص تعليم الطفولة المبكرة هي من

شروط تعيين معلمات الحضانة في المدارس الحكومية.
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إلى  10سنوات وتتمتع البقية بخبرة تتجاوز عشرة أعوام .بينما ال تزال المؤهالت وسنوات الخبرة للمعلمين العاملين في رياض

األطفال  1و KG1) 2و (KG2في المؤسسات التعليمية الخاصة غير معروفة.

جودة التدريب
تتطلب األنظمة التعليمية في المراحل كافة ،بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة تدريب المعلمين تدريباً قوياً ومكثفاً وموجهاً.
كما يحتاج المربون العاملون في هذا القطاع تدريباً متخصصاً ألنهم يقدمون خدماتهم لألطفال ويتواصلون معهم في أولى

سنوات حياتهم .وتبين البحوث أنه وبعد إرساء أسس متينة من خالل التدريب المناسب لما قبل الخدمة ،تبقى برامج التعليم

أمر بالغ األهمية يسهم في تحديث معارف المختصين وتطوير مهاراتهم لتواكب التطورات
والتدريب المستمرة أثناء الخدمة اً
الحديثة في البحث العلمي والممارسات المتعلقة بمهنة التعليم المبكر وتنمية الطفولةعلى نطاق اوسع.

21

مقدمو الرعاية:
ال يتلقى العديد من مقدمي الرعاية الذين يعملون في حضانات األطفال المختلفة التدريب الالزم قبل الخدمة أو خاللها.
فحوالي  ٪90من مقدمي الرعاية في الحضانات المدرسية لم يتلقوا أي نوع من التدريب قبل مباشرة عملهم مقارنة بحوالي
 ٪60في الحضانات األخرى.

وكذلك تبين بأن فرص التدريب أثناء الخدمة غير كافية .فعند توجيه السؤال لمقدمي الرعاية فيما إذا كانوا قد تلقوا أي برامج
تطوير مهني في العامين الماضيين ،أشار بالنفي أكثر من  ٪70من مقدمي الرعاية في ودور الحضانة المنشأة داخل مواقع
العمل أو تلك التابعة لمنظمات المجتمع المدني وحوالي  ٪90من العاملين في الحضانات المدرسية".

22

وكشف تحليل أولي الستبيان مؤسسة الملكة رانيا لعام  2016حول التعليم المبكر وتنمية الطفولة أن مقدمي الرعاية الذين
تلقوا التدريب قبل الخدمة قد قدموا ممارسات رعاية أكثر إيجابية مثل إعداد خطط للدروس وتعليم األطفال كل شيء بدءاً من

العد لغاية الرقم عشرة ووصوالً إلى تسمية األلوان23.كما أظهر المعلمون الذين تلقوا التدريب سلوكيات أكثر إيجابية حول

متابعة المزيد من فرص التدريب الرسمي أو غير الرسمي.24كما أظهرت الدراسة بأن سلوكيات المعلمين اللذين تلقوا التدريب

أثناء الخدمة كانت أعلى بكثير بما يخص إيجابية مواقفهم وتقديم الرعاية رغم أن هذا التباين في السلوكيات لم يكن كبي اًر كما

هو الحال في تدريب ما قبل الخدمة.

21

منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية2015 ،

22مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2016 ،
23

هذه الفروقات ذات داللة إحصائية

 24 llهذه الفروقات ذات داللة إحصائية
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رياض األطفال  (KG1) 1ورياض األطفال :(KG2) 2

ووفقاً للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ،تلقى  ٪33من عينة معلمي رياض األطفال  (KG2)2في
المؤسسات الرسمية برامج التدريب الخمسة المقررة أثناء الخدمة والتي يقدمها مشروع "تطوير التعليم نحو

اقتصاد المعرفة") (ERFKEوجاءت معدالت المشاركة لكل برنامج وفقاً للجدول أدناه.25

الشكل  3.3برامج تدريب المعلمين ضمن مشرع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ) (ERfKEومعدالت مشاركة معلمي
رياض األطفال  (KG2) 2التابعة لو ازرة التربية والتعليم

اسم التدريب
المنهاج الدراسي الوطني
العمل مع األطفال الصغار (ويسكونسن)
()working with youg children, WYC
برنامج كيدسمارت
)(Kidsmart Programme

26

النسبة المئوية لمشاركة معلمي رياض األطفال

في المرحلة الثانية ) (KG2التابعة لوزارة التربية

وصف البرنامج

والتعليم (من عينة المدرسين المشاركين بالدراسة)

 54ساعة تدريب على المنهاج
الوطني التفاعلي لرياض األطفال
 160ساعة تدريب على برنامج
اعتمدته "أكاديمية إيمان" من جامعة
ويسكونسن.

٪88
٪77

برنامج تدريبي من  40ساعة يساعد
على تجسير فجوة المهارات التقنية
بين األطفال في جميع مناطق

٪77

األردن
حكايات سمسم

برنامج تعليمي متعدد الوسائط لزيادة

)(Hikayat Simsim

معرفة األطفال وتحسين مهاراتهم
من خالل اللعب

برنامج توعية الوالدين

التدريب لمساعدة المعلمين على

)(Parental Awareness Programme

توعية الوالدين بالتعليم المبكر وتنمية
الطفولة

٪53
٪58
٪34

برامج أخرى

وفي المقابل ،فقد أشارت تقارير في العامين ( 2014و )2015بأن الضغوطات المالية على و ازرة التربية والتعليم حالت دون
عدم تدريب المعلمات المعينات في هذين العامين.27

بينما ،ال تتوفر حالياً أي بيانات رسمية لمدرسي رياض األطفال  (KG2) 2العاملين حالياً في القطاع الخاص ،فقد بينت
دراسة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية االستقصائية لعام  2016بأن  ٪52.9من مدراء صفوف رياض األطفال 1
25المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية2016 ،
26

نفس المصدر

27

و ازرة التربية والتعليم2015 ،
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) (KG1الخاصة يعتقدون بأن مدرسيهم بحاجة لتدريب إضافي .28ويجدر التنويه هنا بأن التدريب في القطاع الخاص يعتمد
على تقدير المالكين والمدراء.
وطالما أن هناك تفاوتاً كبي اًر في نوعية وشمولية تدريب معلمي التعليم المبكر بين القطاعين العام والخاص فمن غير المتوقع
أن تتحسن عملية التدريب ما لم توضع أهداف طموحة ويتم االلتزام بتطبيقها.

جودة المناهج الدراسية
حاليا ،تفتقر مرحلة التعليم المبكر الدراسية حالياً لوجود شروط ومحددات وخصائص واضحة لمناهجها .وبالرغم من وضع

منهاج تفاعلي وطني يعتمد على الممارسات القابلة للتطوير ) (DAPألطفال رياض األطفال ضمن مشروع تطوير التعليم

نحو اقتصاد المعرفة ) (ERfKEغير أنه لم يدعم بالموارد واألدوات والمواد الالزمة لتنفيذه كما أن منهاج رياض األطفال 2

) (KG2لم يخضع للمراجعة منذ عام  ،2007مما يرجح بأنه لم يعد متوافقاً مع أفضل الممارسات وأكثرها تطو اًر .وعالوة
عن ذلك ال يوجد منهاج رسمي لرياض األطفال  .(KG1)1كما ال يعرف إلى أي مدى يتم استخدام المنهاج الرسمي على

مستوى رياض األطفال  (KG2) 2في القطاع الخاص.

يختار مدراء المدارس حالياً المناهج التي يدرسونها في رياض األطفال  .(KG1)1أما بالنسبة للحضانات فقد وضع المجلس
الوطني لشؤون األسرة ) (NCFAأدلة وخطط لمقدمي الرعاية لدور الحضانة في عام  ،2010غير أن  ٪80من إدارة
الحضانات المدرسية والحضانات المنشأة في مواقع العمل وحضانات مؤسسات المجتمع المدني أكدوا بأنهم ال يطبقون مناهج

دراسة محددة في حضاناتهم .وكذلك أكد  ٪68من مشرفي الحضانات الخاصة .لذا ينبغي على أصحاب القرار العمل على

أن تكون مناهج التعليم المبكر أكثر شمولي ًة ،بحيث تتضمن مواضيع لها عالقة بالصحة وقضايا أخرى.

جودة بيئة التعلم
تختلف نوعية المواد المخصصة لتعلم األطفال الصغار وكميتها بين دور الحضانات التابعة لجهات مختلفة في األردن ،فعلى
سبيل المثال:


تمتلك أكثر من  ٪75من جميع دور الحضانة ألعاب تركيب وبناء.



تمتلك  ٪38فقط من الحضانات المدرسية كتباً مقارن ًة بنسبة  ٪78لدور الحضانة الخاصة.



تمتلك  ٪12فقط من الحضانات المنشأة في مواقع العمل اآلت موسيقية خاصة بها بينما تبلغ النسبة في الحضانات
المدرسية  ٪23وفي الحضانات الخاصة  ٪42وفي حضانات مؤسسات المجتمع المدني .29٪45

وتعد هذه األدوات مكونات أساسية الزمة لتوفير بيئة تعليمية لألطفال الصغار تتميز بالجودة والفعالية.

28مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2016 ،
29مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية
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جودة البنية التحتية
يمثل ضعف البنية التحتية في جميع مراحل التعليم المبكر في كال القطاعين العام والخاص مصدر قلق ويجدر هنا اإلشارة

بأن معظم اإلنذارات التي يوجهها المفتشون على المدارس تتعلق بالمستوى المتدني للبنية التحتية 30.وتتباين جودة البنية

التحتية كثي ار بين مؤسسات القطاع الخاص التي تتميز بمواردها األفضل ورسومها المرتفعة مقارن ًة مع المؤسسات ذات الموارد

األقل بكثير .كما أن هناك تبايناً كبي اًر بين الحضانات المدرسية والحضانات الخاصة.

3.5.3

المساءلة

الحاكمية
تتوزع المسؤولية عن توفير التعليم المبكر وتنمية الطفولة في القطاع العام في األردن بين العديد من الهيئات في وزارات
التنمية االجتماعية والتربية والتعليم والصحة والعمل ووحدة حماية األسرة في مديرية األمن العام .وقد أدى هذا إلى حصول
ازدواجية في المهام والمسؤوليات واختالالت في نظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة.
ومثال على تلك االزدواجية يتمثل في توفير التعليم لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة؛ فقد وضعت و ازرة التنمية
االجتماعية معايير محددة لترخيص مراكز التعليم الخاص .كما ووضع "المجلس األعلى لألشخاص المعوقيين" معايير خاصة
العتماد مراكز التربية الخاصة ،بينما يشمل الهيكل التنظيمي لو ازرة التربية والتعليم على وجود إدارة تعنى بالتربية الخاصة

لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.31

لقد مثلت تجربة قيام هيئات متعددة في توفير خدمات شاملة للتعليم المبكر وتنمية الطفولة نموذجاً ناجحاً في بلدان مختلفة

مثل السويد وتركيا وكينيا ،ولكن من المهم مالحظة اعتماد هذه النماذج على التنسيق المنهجي فيما بينها ،فضالً عن عقد

اجتماعات منتظمة والمتابعة بين الهيئات المختلفة .وقد ساهم غياب التنسيق والمتابعة بين الساعين إلدارة نظام التعليم المبكر
وتنمية الطفولة في تجزئة القطاع في األردن.

االلتزام بالتشريعات
أحرز األردن تقدماً كبي اًر في التصديق على االتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ،وسن القوانين لتوفير بيئة تعليمية آمنة لألطفال
في األردن ،واعتماد تشريعات تهدف إلى تسهيل مشاركة الوالدين في القوى العاملة ،ولكن تبقى هناك بعض المسائل الهامة
المعلقة فالسياسات والقوانين الخاصة بتأمين األطفال مشتته في أجزاء متعددة من التشريعات .حيث تتضمن القوانين ذات

الصلة بالطفولة والتي ال تقتصر على و ازرة التنمية االجتماعية القانون رقم " "14لعام  1956وقانون األحداث األردني رقم

" "24لعام  1968وتعديله في عام 1983؛ ونظام رعاية الطفولة رقم " "34لعام 1972؛ وقانون الحماية من العنف األسري

رقم " "6لعام  .2008وتهدف المادة رقم " "72من "قانون العمل" لعام  2011على ضرورة توفير حافز لألمهات للعمل بإلزام
المؤسسات بتوفير مرافق الرعاية .ويختلف مستوى تطبيق كل من هذه القوانين ،مما يجعل من الصعب ضمان مستويات

جودة ثابتة لبرامج التعليم المبكر وتنمية الطفولة أو توفير الدعم الالزم لآلباء واألمهات في العمل .كما توجد أيضا ثغرات
30نفس المصدر2016 ،
31

العزة ،م2012 ،.
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في هذه القوانين :إذ تطرقت االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ،التي وضعت عام  ،2000إلى أنظمة أخرى تتطلب
مراجعة وتعديل ،إال أن التقدم في هذا المجال غير ملموس.
وبغض النظر عن المخاوف المتعلقة بفرض القوانين ،فقد ال توفر بعض القوانين الحوافز المناسبة لتحقيق المخرجات المرجوة.

على سبيل المثال ،قد تثني المادة رقم " "72من "قانون العمل" عند تطبيقها على ارض الواقع أصحاب العمل عن توظيف
النساء لعدم رغبتهم بتحمل تكلفة إلزامهم بتوفير مرافق مجهزة لرعاية األطفال ومقدمي رعاية مدربين عند توظيفهم نساء

متزوجات لديهن على األقل  10أطفال تحت سن ( 4على الرغم من أن المادة  72ال تنطبق على القطاع العام) .واستجابت

الحكومة بوضع برنامج يهدف لتحفيز الشركات على االلتزام بالقانون .فقد قام كل من صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية،

وصندق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ،والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( )NCFAبوضع برنامج يتم العمل فيه
على تجهيز وصيانة مساحة للرعاية النهارية في مؤسسات القطاع الخاص ،ودفع نصف راتب لمقدمة الرعاية ،مع دفع
اشتراكها في الضمان االجتماعي للسنة األولى على األقل.

تبقى نظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة بحاجة ماسة إلجراء مراجعة شاملة لقوانين التعليم المبكر وتنمية الطفولة لتحديد
االختالالت وتعديل التشريعات القائمة لضمان وجود إطار شامل للسياسات والحوافز المناسبة للتعليم المبكر وتنمية الطفولة
في األردن.

ضمان الجودة
على الرغم من تحقيق تقدم إيجابي في تطوير معايير الجودة للقطاع في السنوات األخيرة ،فما زال القطاع يفتقر إلى التنسيق

أو فرض القوانين .وتمنح و ازرة التنمية االجتماعية التراخيص لدور الحضانة وفقاً لمعايير مختلفة ألربعة انواع من دور
الحضانة (مؤسسات المجتمع المدني ،القطاع الخاص ،المنشأة في مواقع العمل ،والحضانات المدرسية) .أما دور الحضانة

المنزلية فهي غير رسمية وغير مرخصة ،وحسب تعريفها تعمل بدون تطبيق المعايير الرسمية .وقد تم وضع معايير جودة

لرياض األطفال  2كجزء من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة) ،(ERfKEإال أن هذه المعايير ال تنطبق إال على

الفصول الدراسية لرياض األطفال الحكوميةفي األردن .بينما توجد معايير ترخيص محددة لرياض األطفال في القطاع

الخاص ،غير أنها تركز على متطلبات جودة البنية التحتية بدالً من المتطلبات التربوية ومعايير تقديم الخدمات.

المشرفون
تظهر نتائج تقييم القراءة للصفوف األولى ) Early Grade Reading Assessment (EGRAوتقييم الرياضيات
للصفوف األولى ) Early Grade Maths Assessment (EGMAلطالب الصفين الثاني والثالث عالقة واضحة بين

32
أداة هامة في الحفاظ على معايير الجودة ورصدها فقط
أداء المدارس وزيارات المشرفين في األردن  .وال يمثل المشرفون ً
ولكن لهم دور أساسي أيضاً في تقديم المشورة والتوجيه المهني للموظفين .وعلى الرغم من فعاليتهم ،فما تزال أعدادهم قليلة

جداً.

يركز مشرفو الحضانات على القيام بالتفتيش فقط بدالً من تقديم أي توجيه أو نصيحة حول األساليب التربوية أو المناهج
الدراسية .وعالوة على ذلك ،فإن موارد و ازرة التنمية االجتماعية محدودة وال تمكنها من توفير المشرفين .ونتيج ًة لذلك ،فهي
32الوكالة األمريكية للتنمية الدولية2012 ،
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غير قادرة على تنفيذ عمليتي المتابعة والتفتيش بطريقة منهجية .إذ لم تتم زيارة حوالي  ٪12من دور الحضانة المنشأة في

مرافق العمل على اإلطالق.

33

يوجد في جميع محافظات األردن حوالي عشرون مشرفاً فقط ،مسؤولون عن اإلشراف على مدرسي رياض األطفال الحكومية
والخاصة .وبوجود  5.104معلماً في القطاعين العام والخاص ،فمن المستحيل حصول معلمي رياض األطفال على الدعم
34
الذي يحتاجونه.
عمليات اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات
يؤدي نقص البيانات وعدم وجود مراقبة شاملة وأطر تقييم موحدة لجميع الجهات المعنية ذات الصلة (وزارات التنمية

االجتماعية ،والتربية والتعليم ،والصحة ،والعمل ووحدة حماية األسرة) إلى إعاقة عملية التقييم والمراقبة الفعالة لقطاع التعليم
المبكر وتنمية الطفولة في األردن .وحالياً تقوم وزارات التربية والتعليم ،والتنمية االجتماعية ،والصحة ،ودائرة اإلحصاءات

العامة ) ،(DoSوعدد من الوكاالت المانحة بعملية جمع البيانات ،إال أن التنسيق محدود بين هذه المجموعات .كما أن
الخبرات القادرة على تحليل البيانات بعد جمعها ومراقبة األداء إلعداد التقارير محدودة جداً في قطاع التعليم المبكر وتنمية
الطفولة ككل وعلى مستوى األفراد في الجهات المعنية.
وهناك تحديات في كل مجاالت جمع البيانات ضمن الو ازرات واألطراف التالية:


وزارة التربية والتعليم :يوجد لدى و ازرة التربية والتعليم نظام معلومات ادارة التعليم Education Management
) Information System (EMISالذي أعيد تصميمه بالشراكة مع اليونسكو .في السابق كان هناك بعض

التناقضات بين التقارير الرسمية لو ازرة التربية والتعليم قواعد بيانات  EMISوعليه فقد تم البدأ بتدريب الموظفيين
على جمع البيانات وتقديمها في إطار النظام الجديد اعتبا ار من ربيع عام  .2016لذا ففي هذه المرحلة ،ال تتوافر
بعد البيانات الالزمة إلجراء تقييم كامل للتعليم المبكر وتنمية الطفولة.


وزارة التنمية االجتماعية :تواجه و ازرة التنمية االجتماعية أربعة تحديات رئيسية في الحصول على البيانات الصحيحة:
إذ أن نظامها غير متطور؛ كما أدى ارتفاع معدل تنقالت الموظفين المسؤولين عن إدارة نظام معلومات الحضانات

في المديريات الى ضعف تدريب الكثير من القائمين على إدارة النظام؛ كما ال تعد المعلومات المقدمة من المديريات

شاملة أو كاملة دائماً؛ باإلضافة الى تقطع شبكة اإلنترنت؛ السيما في المناطق النائية مما يعني أن النظام ال يوفر
البيانات المحدثة الدقيقة بإستمرار.



الوكاالت المانحة :أدت المرحلتان األولى والثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة إلى زيادة عدد

الدراسات التي أجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في االردن) (NCHRDوو ازرة التربية والتعليم بخصوص

أداء رياض األطفال  .2وباإلضافة إلى هذه األدوات ،تعد أداة التطور المبكر Early Development

) Instrument (EDIالتي تجريها اليونيسف والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في االردن وو ازرة التربية والتعليم
مرة كل ثالث سنوات ،مؤش اًر هاماً يقيم مدى استعداد الطالب للمدرسة .كما يمكن توسيعها للتعامل مع األطفال في

سن الحضانة .كما تقوم اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة بإجراء دراسات أخرى تتعلق بالتعليم المبكر

وتنمية الطفولة التي قد تمثل قيمة بالنسبة للق اررات المتعلقة بصنع السياسات.
33مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2016 ،
34المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية2015 ،
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دائرة اإلحصاءات العامة :يمثل مسح السكان وصحة األسرة الذي تجريه دائرة اإلحصاءات العامة

( )Populationand Family Health Surveyأحد مصادر البيانات األكثر شمولية لتقييم الجوانب المختلفة
لتنمية األطفال .ويتضمن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والصحة والتغذية وصحة األم والعنف المنزلي .إال انه

ال يشمل مسوحات شاملة عن األطفال دون سن الثالثة ،إال بما يتعلق ببعض المؤشرات الصحية كمعدل وفيات
الرضع.

 3.5.4االبتكار
استخدام التكنولوجيا ووسائل اإلعالم
لم تتم اإلستفادة الكاملة من ميزات التكنولوجيا الحديثة ووسائط اإلعالم المتطورة لتحسين التعليم المبكر وتنمية الطفولة في
كل المجاالت .ويمكن توفير أفضل المصادر التعليمية للمعلمين ومقدمي الرعاية واآلباء واألمهات عن طريق منصات عبر
اإلنترنت بما في ذلك األجهزة المحمولة .وقد بدأت منصة المساقات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصادر في األردن –
"إدراك" ،مؤخ اًر بتقديم دورات في الصحة العقلية للطفل ،والرعاية الوالدية .ويوجد حالياً مجال واسع لتسخير التكنولوجيا ووسائط
اإلعالم بشكل أكثر فعالية في هذا المجال ،على األقل في مجال التدريب.

مجاالت التمويل المبتكرة
تشمل الخيارات المتاحة حالياً لتمويل التعليم المبكر وتنمية الطفولة في األردن مجموعة من الخيارات الحكومية والتمويل
الخاص والدعم المقدم من المانحين .وال يعد التمويل الحكومي كافياً للوفاء باالحتياجات الحالية للتعليم ما قبل المدرسي،

وتؤدي هيمنة القطاع الخاص إلى استبعاد الكثير من األطفال من المستويات االجتماعية واالقتصادية الدنيا .يتزايد عدد
البلدان الباحثة عن خطط تمويلية مبتكرة وعالية الجودة لتطوير نظم التعليم المبكر وتنمية الطفولة .وتشمل أساليب التمويل
غير التقليدية التي يمكن التفكير بها الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،والتمويل المختلط واستثمار األثر االجتماعي،

وآليات اإلعانات وسندات أثر التنمية .وبالتزامن مع تطوير خطط التمويل ،ينبغي إجراء تقييم موضوعي لإلنفاق المالي على

التعليم المبكر وتنمية الطفولة في جميع الو ازرات ذات الصلة (مراجعة اإلنفاق العام) لتحديد أفضل الطرق لتوزيع الموارد

المالية وفق استراتيجية تحقق االستفادة القصوى من المخصصات المتوفرة.
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 3.5.5أنماط التفكير
الوعي والمشاركة
يلعب اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية األولية ،دو اًر هاماً في التعليم المبكر وتنمية الطفولة .ويعد قيام الوالدين بتدريس

األطفال وتقوية العالقة معهم من األمور الهامة للتطور المعرفي والجسدي واالجتماعي والعاطفي المبكر للطفل ،السيما في

األردن ،حيث يأخذ دور الوالدين في التعليم المبكر وتنمية الطفولة أهمية متزايدة بسبب معدالت االلتحاق المنخفضة جداً في
مرحلتي الحضانة ورياض األطفال .ومع ذلك ،ال يتم اعطاء هذا الدور األهمية الكافية؛ فقد بينت دراسة استقصائية أجريت
مؤخ ار اعتقاد حوالي  %55من األمهات “بشكل مطلق" أو 'إلى حد ما' بأن الرعاية الوالدية في المنزل محدودة التأثير على
مخرجات تعلم الطفل35.ويدل هذا على أن المعلومات المتعلقة باألساليب البسيطة ،وغير المكلفة والفعالة التي يمكن للوالدين
تنفيذها بسهولة ،كالقراءة مع أطفالهم كل يوم ليست واسعة االنتشار ،كما بينت هذه الدراسة بما يختص بعالقة الوالدين

بأطفالهم دون سن الخامسة ما يلي:


 ٪65من األسر ال تمتلك كتب مناسبة للفئة العمرية لألطفال.



 ٪41من األمهات ال يقمن بالقراءة ألطفالهم.



 ٪40من األمهات ال يقمن بتعليم أطفالهن أية أحرف أو أرقام أو كلمات

36.

إن توقعات أولياء األمور واألهالي غير مفهومة ،إذ ال تبذل جهود جدية إلشراكهم في هذه األمور ،بخالف "برنامج الرعاية

الوالدية"  Better Parenting Programmeالذي صممته اليونيسف .فهذه األمور المذكورة تشكل فرقا في أداء األطفال
خالل سنواتهم األولى والذي ينعكس سلبياً لمدى الحياة وخاصة باألمور المتعلقة بإنجازاتهم وفرص عملهم وازدهارهم.

العقاب الجسدي
يمثل االنضباط جزًءا هاماً من الممارسات المتبعة لتربية الطفل .فتعليم األطفال تمييز الخطأ من الصواب أمر أساسي للحفاظ
على سالمتهم ،وضبط سلوكهم والتنظيم الذاتي .ويعد أسلوب العقوبة الجسدية هو األسلوب األسري األكثر شيوعاً في األردن

لتعليم األطفال االنضباط .وعلى الرغم من أن  ٪62من أمهات األطفال دون سن الخامسة يعارضن تماماً استخدام العقوبة
الجسدية كوسيلة لتربية الطفل بشكل صحيح ،ذكرت  ٪69من األمهات أنهن أو شخص آخر في األسرة قد عاقب أطفالها

جسدياً:


قام  ٪65منهم بضرب األطفال على الذراع أو الساق.



قام  ٪45منهم بضرب األطفال على المؤخرة.



قام  ٪26منهم بضرب األطفال على الوجه.



قام  ٪10منهم بضرب األطفال بجسم صلب.

37
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بغية مكافحة سوء معاملة األطفال في المنزل ودعم األسر في هذا المجال ،وضعت العديد من الهيئات أرقام الخط الساخن.

ووفقاً لدراسة حديثة قام بها المجلس الوطني لشؤون األسرة ،تم افتتاح ( )15خط مساعدة هاتفي مختلف بهدف تمكين الطفل

واألسرة ،وتعزيز حماية رفاه األطفال وسالمتهم في األردن .أربعة من هذه الخطوط الساخنة حكومية ،ومنها خطان فقط

مجانيان على جميع الشبكات بالمقارنة مع حوالي خمسة خطوط مجانية فقط على بعض الشبكات .وتبين الدراسة بأن معظم
هذه الخطوط متوفرة في عمان وعدد من المحافظات ،وتعمل نصف هذه الخطوط فقط طوال اليوم .وبما أن نصف هذه
الخطوط الساخنة يعتمد تمويلها على الجهات الدولية المانحة ،فإن استمراريتها غير مؤكدة.38

التغذية والصحة
ال تتماشى المعرفة واالنطباعات والممارسات المتعلقة بالصحة والتغذية في مرحلة الطفولة المبكرة مع الشواهد الدولية بشأن
الصلة الوثيقة ما بين التغذية والصحة المبكرة وتنمية قدرات التعلم المبكر .وهناك حاجة إلى زيادة الطلب على خدمات صحة

األطفال واألمهات ،بما في ذلك تلك المقدمة من مراكز رعاية األسرة والطفل .حيث تستمر المخاوف المتعلقة بالعيوب الخلقية

المحتملة بسبب زواج األقارب؛ إذ ما يزال زواج األقارب شائعاً في األردن ،خاص ًة في البادية والمخيمات .وقد ذكرت ٪35

من النساء وجود قرابة مع أزواجهن .باإلضافة إلى ذلك ،ما زالت هناك قيود اجتماعية ال تشجع اإلناث على زيارة مراكز
رعاية األسرة والطفل أو المشاركة في الخدمات االستشارية المتعلقة بخدمات الصحة اإلنجابية.

39

38

المجلس الوطني لشؤون األسرة2016 ،

39

تقرير و ازرة الصحة الرسمي2015،

24
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3.6

األهداف االستراتيجية

حددت اللجنة خمسة أهداف استراتيجية للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجهنا وتحقيق المخرجات التي نسعى لها:
التعليم المبكر وتنمية الطفولة

) – 1 (ECEDإتاحة الفرص
التعليم المبكر وتنمية الطفولة

)2 (ECEDأ  -الجودة

التعليم المبكر وتنمية الطفولة

)2 (ECEDب – الجودة

التعليم المبكر وتنمية الطفولة

) - 3 (ECEDالمساءلة

التعليم المبكر وتنمية الطفولة

) – 4 (ECEDاإلبتكار

التعليم المبكر وتنمية الطفولة

) – 5 (ECEDأنماط التفكير

ضمان تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة في األردن وتوفير
فرص وصول جميع األطفال في األردن لمستوى أساسي من الخدمات في هذا

القطاع.

مراجعة األطر العامة لمعايير تقييم الطلبة والمناهج الدراسية لمرحلتي رياض األطفال
والحضانة وتحديثها وتطويرها.

تحسين نوعية القوى العاملة في التعليم المبكر وتنمية الطفولة وزيادة حجمها.
تعزيز المساءلة والتنسيق على جميع المستويات في نظام التعليم المبكر وتنمية
الطفولة.

إتباع أساليب مبتكرة إلحداث تغييرات إيجابية في نظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة.
تكثيف جهود األهالي لدعم التعليم والصحة والتغذية والحماية االجتماعية في المنزل
والمدرسة.
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3.7

المشاريع الالزمة لتحقيق النتائج المنشودة

نعرض أدناه البرامج المطلوبة وفقاً لرأي اللجنة لتحقيق المخرجات التي يتم السعي لها:
المشاريع

األهداف االستراتيجية

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :1.1زيادة استيعاب رياض

األطفال  2ونسبة التسجيل فيها.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) :1 (ECEDإتاحة الفرص  -التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :1.2زيادة نسبة االلتحاق في

ضمان تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة في رياض األطفال  1والحضانات من خالل تشجيع القطاع

األردن وتوفير فرص وصول جميع األطفال في األردن لمستوى

أساسي من الخدمات في هذا القطاع.

الخاص والجهات غير الحكومية على توسيع نطاق تقديم

خدمات تحقق المستويات المطلوبة.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :1.3تحسين صحة األطفال

واألمهات وتغذيتهم.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة )2 (ECEDأ :الجودة  -التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.1أ :تطوير منهاج دراسي

مراجعة األطر العامة لمعايير تقييم الطلبة والمناهج الدراسية لمرحلتي جديد لمرحلة التعليم المبكر وتنمية الطفولة يفي باحتياجات
فئة صغار العمر من األردنيين.

رياض األطفال والحضانة وتحديثها وتطويرها.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.1ب :إعادة تصميم

التعليم المبكر وتنمية الطفولة )2 (ECEDب :الجودة  -تحسين متطلبات قبول المعلمين ومقدمي الرعاية.

نوعية القوى العاملة وزيادة حجمها.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.2ب :تحسين وزيادة فرص

تدريب القوى العاملة في التعليم المبكر وتنمية الطفولة.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.1إصالح التشريعات ذات

العالقة بتوفير التعليم المبكر وتنمية الطفولة وتوحيدها.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.2إنشاء هيئة واحدة

لتنسيق جميع أنشطة التعليم المبكر وتنمية الطفولة واتخاذ

الق اررات بشأنها.
التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) :3 (ECEDالمساءلة  -تعزيز

المساءلة والتنسيق على جميع المستويات في نظام التعليم المبكر

وتنمية الطفولة.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.3إنشاء هيئة تفتيش

مستقلة للحضانات ورياض األطفال في القطاعين العام

والخاص.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.4تطوير نظام

اعتماد/تأهيل للمعلمين ومقدمي الرعاية في التعليم المبكر

وتنمية الطفولة.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.5تطوير آلية إتخاذ

الق اررات المتعلقة بالتطوير المستمر لنظام التعليم المبكر
بناء على البيانات والدراسات.
وتنمية الطفولة ً
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :4.1إستخدام أفضل

التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) :4 (ECEDاإلبتكار  -إتباع

أساليب مبتكرة إلحداث التغييرات اإليجابية في نظام التعليم المبكر
وتنمية الطفولة.

للتكنولوجيا ووسائل اإلعالم لدعم التحسينات في توفير التعليم
المبكر وتنمية الطفولة

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :4.2وضع دراسات الجدوى

وتطبيق األساليب المبتكرة الرائدة لتمويل التعليم المبكر وتنمية

الطفولة.

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :5.1تحسين إمكانيات وصول

التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) :5 (ECEDأنماط التفكير  -التدريب إلى األهالي وغيرهم من مقدمي الرعاية األولية.
تكثيف جهود األهالي لدعم التعليم والصحة والتغذية والحماية

االجتماعية في المنزل والمدرسة

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :5.2تكثيف الجهود القناع

أولياء األمور بدعم تنمية الطفولة المبكرة والتعلم في المنزل

بشكل أفضل والتفاعل مع أطفالهم فيما يخص التعليم
النظامي.
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) :(ECEDاتاحة الفرص – ضمان تطوير البنية التحتية لقطاع التعلم المبكر

وتنمية الطفولة وتوفير فرص وصول جميع األطفال في األردن لمستوى أساسي من الخدمات في هذا القطاع

عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :1.1زيادة استتتتتتتتتتيعاب رياض األطفال  2ونستتتتتتتتتبة

التسجيل فيها.


التأأأكأأد من اتأأاحأأة الفرصأ أ أ أ أ أ أأة لجميع األطفأأال في عمر مرحلأأة ريأأاض األطفأأال 2

لإللتحاق فيها مس أأتقبالً من خالل توس أأيع نطاق توفير رياض األطفال في القطاعين

األهداف

العام والخاص.



تأمين مزيد من التمويل لتوسيع خدمات القطاع العام.



فرض إلزاميأأة االلتحأأاق في ريأأاض األطفأأال ( 2عنأأدمأأا تزداد القأأدرة االس أ أ أ أ أ أأتيعأأابيأأة



ربط المعونة من "ص أ أأندوق المعونة الوطنية" بالتزام األسأ أ أرة بتس أ أأجيل األطفال بعمر

وتمكنها من تلبية الطلب).

الخامس أ أ أ أ أ أأة في رياض األطفال ( 2فقط حالما تزداد القدرة على تلبية الطلب بحيث

األنشطة

تكون رياض األطفال  2متاحة للجميع).


زيادة عدد الغرف الص أ أأفية لمرحلة ما قبل المدرس أ أأة في المدارس الحكومية المنشأ أ أأة



تعزيز بيئة الش أراكات بين القطاعين الخاص والعام وتحفيزها لتوسأأيع خدمات رياض



مهمة و ازرة التربية والتعليم تتمثل في اإلدارة والتنسيق.

حديثا وتحديدالمناطق التي لها أولوية حسب حجم الحاجة.

األطفال .2

المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية

عدد صأ أأفوف رياض األطفال  2الحكومية ( )1206صأ أأفاً في عام  2016ووفقا لو ازرة التربية

والتعليم ،هناك حاجة لحوالي  2,800ص أ أ أ أ أأف إض أ أ أ أ أأافي لتعميم رياض األطفال  2على جميع
األطفال في هذه الفئة العمرية ،وقد طورت و ازرة التربية والتعليم خطة لتحقيق هذا الهدف.


نسبة االلتحاق في رياض األطفال 2

المخاطر :من المحتمل جداً أن يزداد التوسع أوالً في المناطق األكثر ازدها اًر.
عوامل التخفيف منها :لتحديد احتياجات المناطق األكثر فق اًر ،ينبغي على الحكومة السأ أ أ أ أأعي

المخاطر وتخفيف آثارها

إلى إجراء حوار مع المهتمين والراغبين بالتقدم باقتراحات وحلول مناسبة ودراسة أفضل الطرق

التي يمكنهم من خاللها المساعدة في هذا المجال.
المخاطر :تدني مستوى الخدمات المقدمة.

عوامل التخفيف منها :تطوير هيئة التفتيش( .انظر التعليم المبكر وتنمية الطفولة )3.3

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :1.2زيادة نستتتتتتتتتبة االلتحاق في رياض األطفال 1

والحضانات من خالل تشجيع القطاع الخاص والجهات غير الحكومية على توسيع

نطاق تقديم خدمات تحقق المستويات المطلوبة.


األهداف

توس أ أ أ أأيع نطاق الوص أ أ أ أأول إلى رياض األطفال  1والحض أ أ أ أأانات من خالل تحفييز

القطاع الخاص ومؤسأسأأات المجتمع المدني للتوسأأع في تقديم الخدمات بينما يركز

التمويل الحكومي على تعميم رياض األطفال.


مراجعة المادة  72من "قانون العمل األردني"  ،2011التي تفرض على الش أأركات
التي ل أأديه أأا أكثر من  20موظف أأة متزوج أأة ول أأديهن  10أطف أأال على األق أأل تق أأل

أعمارهم عن  4س أأنوات توفير مس أأاحة كافية لرعاية األطفال خالل النهار باشأ أراف

موظفأأات مأأدربأأات بحيأأث تأأدعم التعأأديالت المقترحأأة تفعيأأل تطبيق المأأادة وتحقيق

الغاية المرجوة منها وذلك بتوسأ أ أأيع نطاقها لتشأ أ أأمل أصأ أ أأحاب العمل في القطاعين

العام والخاص ،وأصحاب المراكز التجارية التي تضم العديد من الشركات الصغيرة

باالضأافة إلى إج ارء التعديالت الالزمة لتغطية الوالدين العاملين ،سأواء من اإلناث
أو الذكور على حد سواء.



مراجعأأة الفرص المتأأاحأأة لتحفيز القطأأاع الخأأاص على تقأأديم خأأدمأأات جأأديأأدة (مع

التأكيد على توفيرها بأسأ أ أ أ أ أأعار معقولة) في المناطق المسأ أ أ أ أ أأتهدفة وذلك من خالل

األنشطة

اإلعفاءات الضريبية وغيرها من اآلليات.



إجراء مراجعة لمدى مالئمة تطبيق آليات تمويل جديدة كسأ أأندات األثر االجتماعي

والتنمية  ،Social/Development Impact Bondsوالش أ أراكات بين القطاعين

العام والخاص لزيادة عدد حضانات رياض األطفال ( 1للمزيد من التفاصيل راجع
القس أ أ أ أ أ أأم الخأأاص بأأالممأأارسأ أ أ أ أ أ أأات العأأالميأأة  Global Best Practiceواآلليأأات



المستخدمة عالمياً للتوسع في هذا المجال).
زيادة الحض أ أأانات المدرس أ أأية التابعة لو ازرة التربية والتعليم في جميع مدارس االناث



دراسة إمكانية إنشاء دور حضانة في مراكز األمومة والطفل التابعة لو ازرة الصحة

الحكومية.

في المناطق االفقيرة والمناطق التي يرتفع الطلب فيها ،وفي هذه الحالة يجب األخذ

بعين االعتبار على أن يتم تأسيسها ضمن آليات منخفضة التكاليف والرسوم.


المسؤوليات

تأس أأيس لجنة واحدة تعنى بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة على أن تقوم و ازرة العمل
بالتنس أ أ أ أ أ أأيق وتعزيز جهود مقدمي الخدمات التابعة لمواقع العمل ،بينما تقوم و ازرة

التنمية االجتماعية بالتنسيق واإلهتمام بدور الحضانات األخرى.

لم تبأأدأ و ازرة التربيأأة والتعليم بعأأد بتقأأديم خأأدمأأات ريأأاض األطفأأال  1الحكوميأأة كونهأأا تخطط

الواقع الحالي

لتعميم االلتحاق في رياض األطفال  2في هذه المرحلة.

تفرض المادة  72من "قانون العمل األردني" ،على الشركات التي لديها أكثر من  20موظفة
متزوجة ولديهن  10أطفال على األقل وتقل أعمارهم عن  4س أ أ أ أ أأنوات توفير مس أ أ أ أ أأاحة كافية
29
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للرعاية النهارية مع مش أ أ أ أ أ أأرفات مدربات .ثبتت ص أ أ أ أ أ أأعوبة تنفيذ ذلك لعدم وجود آليات فاعلة

للمراقبة والتقييم وبسبب ثغرات عديدة في التشريعات.

مؤشرات األداء الرئيسية




نسبة اإللتحاق في رياض األطفال 1
نسبة اإللتحاق بدور الحضانة

المخاطر :رفض أصحاب العمل توفير دور الحضانة
عوامل التخفيف من اثارها :اجراء حوارات مع أصأأحاب العمل عند مراجعة المادة  72وزيادة

الوعي بفوائد انش أ أ أأاء أص أ أ أأحاب العمل لحض أ أ أأانات األطفال للموظفات (مثل انخفاض نس أ أ أأبة

الغياب عن العمل ،الميزات االضافية للتوظيف واالستمرار في العمل).

المخاطر :نقص تمويل مراكز رعاية األسرة والطفل.

المخاطر وعوامل التخفيف منها

عوامل التخفيف آثارها :يمكن لو ازرة الصأ أ أ أ أ أ أحأأة إقأأامأأة مراكز التعليم المبكر وتنميأأة الطفولأة

) (ECEDوفرض رسوم بدل خدمة منخفضة .ويمكن لهذه المراكز أن تقدم فقط برامج قصيرة
للتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) 3-2( (ECEDساعات يومياً) لتخفيض التكاليف ولكن على
األقل توسيع الفرص.

المخاطر :نقص الخبرات المالية واإلدارية للعاملين في دور الحض أ أ أ أ أ أأانة أو رياض أطفال في
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

عوامل التخفيف من آثارها :وض أ أ أ أأع برنامج تدريبي لمؤسأ أ أ أ أس أ أ أ أأات المجتمع المدني ()CBO
وأصحاب المشاريع الراغبين في إنشاء دور حضانة أو رياض أطفال وفرض رسوم منخف ضة

وغير هادفة للربح.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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عنوان المشروع
األهداف

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :1.3تحسين صحة األطفال واألمهات وتغذيتهم.


التأكد من اتاحة الفرصأة لجميع األطفال واألمهات للحصأول على خدمات صأحية



توس أ أ أ أأيع نطاق ماركز األمومة والطفولة وتحس أ أ أ أأين الخدمات ورفع كفاءة ال 450



تحسأين تغذية األمهات الحوامل وأطفالهن وتزويد األمهات بالمكمالت الغذائية من

تتميز بالنوعية الجيدة ومن توفر المواد الغذائية الكافية لضمان رفاهيتهم.

مركز الموجودة حاليا.



خالل مراكز رعاية األسرة والطفل خاص ًة في مناطق جيوب الفقر.
زيادة نطاق الخدمات الصأ أ أأحية وتوسأ أ أأيعها لتشأ أ أأمل جوانب صأ أ أأحة الطفل كالنمو



زيادة الوعي الصأ أ أ أأحي بين األهل بخصأ أ أ أأوص أهمية الرضأ أ أ أأاعة الطبيعية وتوفير



ناء على
تقييم برامج التغذية السابقة في المدارس الحكومية ،ووضع برنامج جديد ب ً
التغذية الراجعة بحيث يس أ أأتهدف األس أ أأر في مناطق جيوب الفقر وفي المجتمعات

اإلدراكي والنفسي ،وتوسيع نطاق تغطية هذه الخدمات للمناطق النائية والريفية

المعلومات حول العادات الصحية والغذائية.

األنشطة


األقل حظاً.
تحس أ أ أ أأين تدريب العاملين في مجال الرعاية الص أ أ أ أأحية لتحس أ أ أ أأين نوعية الخدمات
وكفاءتها .زيادة االس أ أ أ أأتفادة من مراكز األمومة والطفولة المتوفرة ومواءمة خدماتها
مع "اس أ أأتراتيجية تنمية الموارد البشأ أ أرية" فيما يتعلق بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة

).(ECED


تحفيز المزيد من اإلناث لالنضأمام إلى القوة العاملة في مجال الصأحة (مثل طب



مراجعة التوصيات المتعلقة بسياسات تحسين الخدمات الصحية وتعديلها.

األطفال والنسائية).



التعاون مع و ازرة التنمية االجتماعية والمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين



و ازرة التنمية االجتماعية ،و ازرة الصأ أ أ أأحة ،والمجلس األعلى لشأ أ أ أأؤون األشأ أ أ أأخاص

لدعم الكشف المبكر عن االعاقات بين األطفال ومعالجتها مبك اًر.

المسؤوليات

المعوقين.

استناداً إلى مسح السكان وصحة األسرة لعام  2012الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة،
ما تزال صحة الطفل وتغذيته معرضتين للخطر في األردن:


يتناول ثلث األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  23-6شأ أ أ أأه اًر فقط تغذية مناسأ أ أ أأبة



يعاني حوالي  %8من األطفال دون س أأن  5س أأنوات من ض أأعف النمو (التقزم) أو



يتوفى طفأأل واحأأد من بين  59طفالً أردني أاً قبأأل بلوغ عمر سأ أ أ أ أ أ أنأأة واح أدة (17

وفق أسس الممارسات الموصى بها.

الواقع الحالي

من س أ أ أ أ أ أأوء التغذية المزمن ،ويعد األطفال في منطقة الجنوب هم األكثر حرماناً
بالمقارنة مع المناطق الجغرافية األخرى.
باأللف).
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يبلغ معدل وفيات المواليد الجدد ومعدل وفيات الفترة المحيطة بالوالدة  14و 17



لم تتطور خدمات الكشف المبكر عن األطفال ذوي اإلعاقة بما فيه الكفاية.



معدل وفيات الفترة الزمنية المحيطة بالوالدة

حالة وفاة باأللف على التوالي.




معدل وفيات الرضع

معدل وفيات األطفال بعمر تحت الخمس سنوات



نسأأبة األطفال تحت سأأن الخامسأأة الذين يعانون من حاالت متوسأأطة وشأأديدة من



نسبة األطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة

تباطئ النمو


مؤشرات األداء الرئيسية

نسبة األطفال الذين يولدون بوزن منخفض



انتش أ أأار االص أ أأابة باإلس أ أأهال وااللتهاب الرئوي ،وغيرها من المؤشأ أ أرات واألمراض



نسبة التغطية بالمطاعيم

المزمنة



نسبة األطفال الذين يحصلون على رضاعة طبيعية



نس أ أأبة األطفال الذين ينالون تغذية مناس أ أأبةعلى أس أ أأاس التوص أ أأيات الموص أ أأى بها



التغيب في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض األطفال

لتغذية الرضع و األطفال الصغار )(IYCF






المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

نسبة زواج األقارب

نسبة النساء اللواتي يتلقين رعاية ما بعد الوالدة في اليومين التاليين للوالدة

نسأ أأبة النسأ أأاء الحوامل اللواتي يعانين من نقص الوزن أو زيادة الوزن اسأ أأتناداً إلى
مؤشر كتلة الجسم )(BMI

نسبة اآلباء واألطفال الذين يستطيعون الوصول لمراكز األسرة والطفل

المخاطر :القيود المالية.
عوامل التخفيف من آثارها :مراجعة اإلنفاق العام على برامج التعليم المبكر وتنمية الطفولة
لضمان اإلستخدام األمثل للنفقات العامة الجارية بشكل استراتيجي (أنظر إلى جدول المشروع

 )4.1باإلضافة الى طلب الدعم من الشركاءوالمنظمات غير الحكومية.

مرحلة التنفيذ

مستمرة
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة )2 (ECEDأ :الجودة  -المناهج والتقييم -مراجعة األُطر العامة لمعايير تقييم
الطلبة والمناهج الدراسية لمرحلتي رياض األطفال والحضانة وتحديثها وتطويرها

عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.1أ :تطوير منهاج دراسي جديد لمرحلة التعليم

المبكر وتنمية الطفولة يفي باحتياجات فئة صغار العمر من األردنيين.


األهداف

تطوير منهاج د ارس أ أ أ أ أأي حديث للتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDيجمع بين
تعليم القراءة والكتأأابأأة والحسأ أ أ أ أ أ أأاب ونشأ أ أ أ أ أ أأاطأأات اللعأأب المبتكرة لتنميأأة المهأأارات

االجتماعية والجسدية والعاطفية وتزويد المعلمين باألدوات الالزمة.


مراجعة وتطوير مناهج رياض األطفال  1و 2ودور الحضانة مع اتباع نهج شامل
للتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDيحدد فيه المعايير المناسأ أأبة للفئة العمرية

األنشطة

الالزمة للتطوير المعرفي واالجتماعي واللغوي والعاطفي والبدني.



زيادة نطاق اس أأتخدام الوس أأائل والمواد التعليمية والمص أأادر وتأمين توفرها لمس أأاعدة

المعلمين ومقدمي الرعاية في وض أ أ أ أأع الخطط المناس أ أ أ أأبة للتدريس واالس أ أ أ أأتفادة من

األدوات والمواد المتوفرة كدليل المعلمين االرش أ أأادي الذي وض أ أأعه المجلس الوطني

لشؤون األسرة ) (NCFAلدور الحضانة.

المسؤوليات

الواقع الحالي



مقترح إنشأ أ أأاء مركز وطني مسأ أ أأتقل للمناهج والتقييم (انظر الهدف 2 B&SEأ في
قسم التعليم األساسي والثانوي(.

يتوفر حالياً منهاج لرياض األطفال  2ودور الحضانة ،بينما ال يتوفر منهاج لرياض األطفال
 .1وقد وضع المجلس الوطني لشؤون األسرة دليالً للمعلمين ومقدمي الرعاية في الحضانات،

لكن لم توضع شروط تلزم دور الحضانة بتطبيقه .وتعد مناهج رياض األطفال  2الدراسية
الحالية قديمة جداً وال تفي باحتياجات األطفال في األردن.

مؤشرات األداء الرئيسية



تصأ أ أأميم المناهج الجديدة والموافقة عليها وتنفيذها على مسأ أ أأتوى رياض األطفال 2



نسأأبة رياض األطفال ودور والحضأأانة التي تسأأتخدم المناهج الجديدة في القطاعين

و 1ودور والحضانة

العام والخاص

المخاطر وعوامل التخفيف من

المخاطر :التأخير في إنشاء مركز وطني مستقل للمناهج والتقييم.

آثارها منها

عوامل التخفيف منها :يقوم الخبراء بتطوير المناهج الدراسية الحالية وتنقيحها حتى يتم إنشاء

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1

معهد المناهج والتقييم.
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة )2 (ECEDب :الجودة – تحسين نوعية القوى العاملة وزيادة حجمها

عنوان المشروع
األهداف

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.1ب :إعادة تصميم متطلبات قبول المعلمين

ومقدمي الرعاية.


رفع مس أ أ أأتويات الملتحقين بالتدريس/تقديم الرعاية في التعليم المبكر وتنمية الطفولة



رفع مع أأدالت القبول ومتطلب أأات االلتح أأاق ببرامج التعليم المبكر وتنمي أأة الطفول أأة



التركيز على التطبيقات العملية بدءاً من السنة الجامعية األولى.

) ،(ECEDوزيادة توظيف حاملي شهادات أعلى من التوجيهي.

) (ECEDفي الجامعات.


تقديم حوافز لطلبة الص أ أأف الثاني عش أ أأر المتميزين لاللتحاق ببرامج التعليم المبكر

وتنمية الطفولة ) (ECEDمن خالل منحهم بعثات د ارسأ أ أ أ أأية ووضأ أ أ أ أأع خطة لتنفيذ

األنشطة

ذلك.


تطوير حمالت للترويج للتعليم المبكر وتنميأأة الطفولأأة ) (ECEDلطلبأأة المأأدارس



تطوير معأأايير اختيأأار وتوظيف معلمي التعليم المبكر وتنميأأة الطفولأأة )(ECED

الثانوية.

ومقدمي الرعاية لدور الحضأ أأانة ورياض األطفال السأ أأتخدامها عند الحاجة (الملف

الشخصي لمشرفي الرعاية ،اختبار تقييم الكفاءة ،أسئلة المقابلة).

المسؤوليات
الواقع الحالي



و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي للبرامج الجامعية.

تستقطب متطلبات القبول الحالية الطلبة منخفضي األداء لإلنخراط في مهنة التدريس ألن
معدل التوجيهي المحدد للقبول في التخصصات ذات الصلة بالتعليم هو من أدنى المعدالت.


متوسط معدل التوجيهي للملتحقين الجدد في المهنة



نس أ أ أأبة المعلمين ومقدمي الرعاية الذين تخرجوا من األوائل في تخصأ أ أ أص أ أ أأاتهم في



نس أ أ أ أأبة المدرس أ أ أ أأين ومقدمي الرعاية المؤهلين في دور الحض أ أ أ أأانة ورياض األطفال

مؤشرات األداء الرئيسية

الجامعات
الخاصة

المخاطر :اعتراض أصحاب المعدالت المنخفضية في التوجيهي الذين سيستبعدون وفق هذا

التغيير .

المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

عوامل التخفيف من آثارها :النظر في توظيف مساعدي مدرسين جدد من ذوي المعدالت

المنخفضة.

المخاطر :انخفاض في توفر المدرسين الجدد بسبب انخفاض أعداد الخرجيين
عوامل التخفيف من آثاره :رفع معايير القبول على مراحل لضمان بقاء التدفق ثابتاً
34
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المخاطر :سيطلب المدرسون ومقدمو الرعاية المؤهلون رواتب أعلى مما قد يؤثر على النمو

المستمر لمراكز التعليم المبكر وتنمية الطفولة )(ECED

عوامل التخفيف من آثارها :تطوير تدريب للحسابات المالية للمراكز الخاصة المعنية بالتعليم
المبكر وتنمية الطفولة )(ECED

مرحلة التنفيذ

المرحلة 2
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عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.2ب :تحسين وزيادة فرص تدريب القوى العاملة

في التعليم المبكر وتنمية الطفولة.


ض أ أ أ أ أأمان تلقي المدرس أ أ أ أ أأين التدريب الالزم قبل الخدمة وخاللها لتحس أ أ أ أ أأين قدراتهم



التأأأكأأد من تلقي العأأاملين في مراكز رعأأايأأة األم والطفأأل ومؤسأ أ أ أ أ أ أسأ أ أ أ أ أ أأات الحمأأايأأة

التدريسية والممارسات داخل الصف.

االجتماعية التدريب الكافي لض أ أ أ أ أ أأمان خدمات عالية الجودة في مجاالت الرعاية

األهداف

وال أأدعم والحم أأاي أأة لألمه أأات واألطف أأال من جميع األوس أ أ أ أ أ أ أأاط وذوي االحتي أأاج أأات

المختلفة.


ضأ أ أأمان تلقي مدراء ومشأ أ أأرفي المدارس والمدراء في مؤس أ أ أسأ أ أأات التعليم والصأ أ أأحة
ومنظمأأات الحمأأايأأة االجتمأأاعيأأة ،في جميع القطأأاعأأات ،الأأدورات التأأدريبيأأة اإلداريأة

والمالية ودورات التخطيط والتقييم.


التأكد من حص أ أ أأول جميع معلمي رياض األطفال  2على تدريب ٍ
كاف قبل الخدمة

يتض أ أأمن جانب تطبيقي وتوفير التدريب خالل الخدمة مرة على األقل كل س أ أأنتين.

وينبغي أن يشأ أ أ أ أ أ أمأأل هأأذا جميع المعلمين في القطأأاع العأأام بمأأا في ذلأأك المعلمين

البدالء.



تطوير و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التنمية االجتماعية برنامجاً برس أ أ أ أ أ أأوم م ناس أ أ أ أ أ أأبة
لتدريب للمعلمين ومدراء المدارس في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويمكن تقديم الدعم المالي لمراكز خاصأ أأة منخفضأ أأة الرسأ أأوم ومؤس أ أسأ أأات المجتمع

الم أأدني الع أأامل أأة في من أأاطق جيوب الفقر أو للمراكز التي تخ أأدم األطف أأال ذوي

االحتياجات الخاصة من اإلعاقات الجسدية والعقلية والالجئين واأليتام.



ينبغي إضافة التدريب قبل الخدمة الى معايير ومتطلبات منح تراخيص جميع أنواع



ينبغي على و ازرة التربية والتعليم زيادة عدد المش أأرفات على رياض األطفال لتتوافق

دور الحضانة ورياض األطفال.

األنشطة

نس أأبتهم مع التوص أأيات المحددة في تقييمات القراءة والرياض أأيات للص أأفوف األولى

( )EGRAو( .)EGMAويجب أن تسأ أ أ أأتند هذه النسأ أ أ أأبة إلى أعداد معلمي رياض

األطفال في القطاعين العام والخاص .كما ويتوجب على جميع المش أ أ أ أ أ أأرفين تلقي
الت أأدري أأب في مج أأال التعليم المبكر وتنمي أأة الطفول أأة ) (ECEDالمطور من و ازرة

التربية والتعليم.


ينبغي على و ازرة الص أأحة ض أأمان توفير فرص تدريب القوى العاملة المتخصأ أصأ أة

بالصأأحة العقلية وصأأحة الطفل في جميع مراكز رعاية األم والطفل مرة واحدة على

األقل كل سنتين.



ينبغي أن تض أ أ أ أأمن جميع الو ازرات اس أ أ أ أأتم اررية برامجها التدريبية للقوى العاملة فيها

ليص أ أ أأبحوا مس أ أ أأتقبالً مدربين للمعلمين اآلخرين ،وللعاملين في مجال الص أ أ أأحة ،أو

مدراء المدارس.


ينبغي على إدارة حماية األسأ أ أ أ أ أ أرة رفع مس أ أ أ أ أ أأتوى تدريب جميع العاملين في مجال

الحماية االجتماعية المس أ أ أ أ أ أأؤولين عن تلقي المكالمات الهاتفية من ال 14خطاً من
36
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خطوط األس أرة والطفل وتحويل الحاالت المبلغ عنها ،والتعامل مباش أرة مع األطفال

والنساء المعرضين لسوءالمعاملة.



تقديم برامج تعليمية مجانية ومطورة على شأأبكة االنترنت للعاملين في مجال التعليم



و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة التربية والتعليم وادارة حماية األسرة.

المبكر وتنمية الطفولة (انظر التعليم المبكر وتنمية الطفولة ).)1.4 (ECED

المسؤوليات

الواقع الحالي



س أ أ أ أ أ أأتقوم لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المش أ أ أ أ أ أأتركة ) (ECEDالمذكورة في

مشروع التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) 3.2 (ECEDبتولي المسؤولية.

تقدم و ازرة التربية والتعليم تدريبا للمعلمين في رياض األطفال  2الحكومية تبعاً لتوفر
المخصصات المالية .يقوم عدد محدود من المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة بتنظيم
دورات تدريبية لمقدمي الرعاية اآلخرين إال أن هذا النوع من التدريب مشتت وغير منظم وقد

ال يكون له تأثير كبير.


نسأ أ أ أ أ أ أبأأة القوى العأأاملأأة في مجأأاالت التعليم المبكر وتنميأأة الطفولأأة ) (ECEDمن



تغيير في الممارسات

جميع القطاعات الذين تلقوا التدريب قبل الخدمة وخاللها

مؤشرات األداء الرئيسية




رضا األمهات واألطفال عن الخدمات المقدمة

عدد الشأ أ أ أأكاوى الرسأ أ أ أأمية حول نوعية الخدمة وكفاءتها ،مثالً صأ أ أ أأحة األم والطفل

والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،والخدمات األخرى ذات الصأ أ أألة (في حالة عدم
وجود نظام للشأ أ أأكاوى فعلى و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التنمية االجتماعية تأسأ أ أأيس

مثل هذا النظام)

المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

المخاطر :القيود المالية.
عوامل التخفيف من آثارها :يمكن للقطاع العام توفير فرص تدريب شخصي للقطاعين الخاص

وجمعيات المجتمع المدني بأسعار مقبولة ومناسبة .تقديم برامج تعليمية مجانية ومطورة على

شبكة االنترنت للعاملين في مجال التعليم المبكر وتنمية الطفولة.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 3
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) :3 (ECEDالمساءلة – تعزيز المساءلة والتنسيق على جميع المستويات في

نظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة )(ECED

عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.1إصالح التشريعات ذات العالقة بتوفير التعليم

المبكر وتنمية الطفولة وتوحيدها.


مواءمة قوانين التعليم المبكر وتنمية الطفولة لتتماشأ أ أ أ أأى مع أفضأ أ أ أ أأل الممارسأ أ أ أ أأات



ضمان وجود آليات للمساءلة وملزمة لتطبيق قوانين التعليم المبكر وتنمية الطفولة.

األهداف

العالمية وضمان تطوير التعليم المبكر وتنمية الطفولة في األردن.

برنامج المراجعة واإلصالح بتنسيق من "لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة )(ECED
المشتركة" (انظر التعليم المبكر وتنمية الطفولة ).)2.3 (ECED

ينبغي أن تتضمن المتطلبات القانونية األساسية ما يلي:





األنشطة




حقوق األطفال في اكتساب الخبرات التعليمية المبكرة.

متطلبات قيام أصحاب العمل بتوفير الحضانات في مواقع العمل.
حقوق األطفال من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة.
شروط الترخيص بما في ذلك التفتيش وتجديد الترخيص.
حقوق األطفال في بيئات آمنة وخدمات صحية.

القوانين المتعلقة بالتأديب العنيف.



مراجعة وتنقيح معايير دور الحض أ أ أ أ أ أأانة ورياض األطفال وتوحيد الحد األدنى من



مراجع أأة واعتم أأاد نظم الترخيص بص أ أ أ أ أ أأيغته أأا الج أأدي أأدة التي أقرته أأا و ازرة التنمي أأة

المعايير لجميع دور الحضانة.

االجتماعية ألندية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  9-4سنوات ،ومراكز التدخل

المبكر والمعالجة لألطفال تحت س أأن الس أأادس أأة .وبمجرد اقرارها ،ينبغي على و ازرة
التنمية االجتماعية أن تضأ أ أ أ أ أأع خطة تحدد فيها قوائم التدخالت المسأ أ أ أ أ أأتهدفة لدعم
األطفال من الفئات المحرومة وتحفيز القطاع الخاص لتوسيع استثماراته.

المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

مرحلة التنفيذ



مس أ أ أ أ أأؤوليات لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDالمش أ أ أ أ أأتركة والمجلس

الوطني لشؤون األسرة ).(NCFA

تتطلب التشريعات القديمة القائمة تحديثاً وتنسيقاً.


التقدم المحرز في برنامج اإلصالحات المتفق عليها.

المخاطر :ستقاوم الجهات المعنية والجهات المستهدفة الرئيسية االلتزام بالتشريعات الجديدة.

عوامل التخفيف من آثارها :اجراء حوارات مع الجهات المعنية والجمهور المستهدف في تطوير
التعديالت التشريعية.

المرحلة 2
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عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.2إنشاء هيئة واحدة لتنسيق جميع أنشطة التعليم
المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDواتخاذ الق اررات حيالها.

انشأ أ أ أ أأاء هيئة واحدة لتنسأ أ أ أ أأيق قطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة للتأكد من تطابق االهداف
االسأ أ أأتراتيجية مع التش أ أ أريعات والسأ أ أأياسأ أ أأات الحكومية المتعلقة بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة

والتي ستؤدي الى:

األهداف





تحسين كفاءة استخدام الموارد وفعاليتها.

تحديد واصالح االختالالت في القطاع ومعالجتها.

تعزيز المسأ أ أأاءلة عن طريق زيادة الشأ أ أأفافية في جميع مكونات نظام التعليم المبكر
وتنمية الطفولة ).(ECED

إنش أ أ أأاء "لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المش أ أ أأتركة )( "(ECEDتقوم و ازرة تطوير القطاع

العام باإلش أ أراف على تنسأ أأيق أمور اللجنة بحضأ أأور مندوبين عن الو ازرات ذات الصأ أألة (و ازرة
التربية والتعليم ،وو ازرة التنمية اإلجتماعية ،وو ازرة الص أأحة ،وو ازرة العمل ،وو ازرة التعليم العالي

والبحث العلمي) .كما يمكن دعوة المجلس الوطني لشؤون األسرة ) (NCFAومؤسسة الملكة

رانيا للتعليم والتنمية إذا لزم األمر) .وتشمل مسؤوليات هذه اللجنة ما يلي:


تنسيق قطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDمن حيث توفير التعليم

والتشريع الشامل والتمويل والتخطيط للقوى العاملة وبناء رؤية متفق عليها لتشريع
التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDفيما بين جميع الجهات المعنية.



تطوير إطار مراقبة وتقييم شمولي يمكن إدراجه ضمن جميع مستويات الجهات



تحسأ أ أ أ أ أأين تدريب القوى العاملة في التعليم المبكر وتنمية الطفولة وزيادة فرصأ أ أ أ أ أأها



إصأ أ أأالح وتوحيد التش أ أ أريعات ذات العالقة بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة بالتعاون



إنشأ أ أ أ أ أأاء هيئة تفتيش مسأ أ أ أ أ أأتقلة للحضأ أ أ أ أ أأانات ورياض األطفال في القطاعين العام



تطوير آلية إلتخاذ الق اررات المتعلقة بتطوير مس أ أ أ أ أ أأتمر لنظام التعليم المبكر وتنمية

المعنية لضمان توافقه مع مؤشرات األداء الرئيسية والبيانات المطلوبة لقياس األداء

األنشطة

(انظر التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.2ب).

مع المجلس الوطني لشؤون األسرة (انظر التعليم المبكر وتنمية الطفولة .)3.1
والخاص( .انظر التعليم المبكر وتنمية الطفولة \).(3.3 ECED



بناء على البيانات والدراسات (انظر .)3.5
الطفولة ً
إ س أ أأتخدام أفض أ أأل للتكنولوجيا ووس أ أأائل اإلعالم لدعم التحس أ أأينات في قطاع التعليم



وض أ أ أأع د ارس أ أ أأات الجدوى وتطبيق األس أ أ أأاليب المبتكرة الرائدة لتمويل التعليم المبكر



تحسأ أأين إمكانيات وصأ أأول التدريب إلى األهالي وغيرهم من مقدمي الرعاية األولية



الهيئة التنفيذية إلص أ أأالح تنمية الموارد البشأ أ أرية تعمل على ترش أ أأيح أعض أ أأاء لجنة

المبكر وتنمية الطفولة (انظر .)4.1
وتنمية الطفولة (انظر .)4.2

(انظر.)5.1

المسؤوليات

التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة (.)ECED
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الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

مرحلة التنفيذ

ال تزال عملية الحاكمية موزعة بين وزارات التربية والتعليم والتنمية االجتماعية والصحة والعمل.



إنشاء اللجنة ،وتزويدها بالموظفين والبدء بتنفيذ مهامها

تطوير إطار مراقبة وتقييم وآلية لتقصي أداء اللجنة

المخاطر :معارضة محتملة من الو ازرات لتقديم تقارير لجهات خارجية.
عوامل التخفيف منها :التمثيل السليم للو ازرات واإلدارات الحكومية وامكانية التعاون مع

منظمات غير حكومية لتسهيل عمل اللجنة.
المرحلة 1
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عنوان المشروع
األهداف

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.3إنشاء هيئة تفتيش مستقلة للحضانات ورياض
األطفال في القطاعين العام والخاص.


ضأ أ أ أ أ أ أمأأان التزام جميع مقأأدمي الخأأدمأأات في األردن بأأالحأأد األدنى على األقأأل من

معايير الجودة باإلضافة إلى إنشاء نظام تصنيف لجميع مقدمي الخدمات.

تتركز المسؤولية الرئيسية لهيئة التفتيش في التفتيش على جميع الحضانات ورياض األطفال
في األردن وتصنيفها بدرجات 'غير مقبولة' 'مرضية'' ،جيدة' و'مميزة' .وسيتم تطوير المقياس

حالما يبدأ التنفيذ .ولزيادة األثر المترتب على هذا المشروع:


يجب أن يرتبط نظام ترخيص الحض أ أ أ أأانات ورياض األطفال بمقياس التص أ أ أ أأنيفات

(فعلى سبيل المثال إذا تلقت دار حضانة درجة 'غير مقبول' لمدة سنتين متتاليتين،
لن يتم تجديد ترخيصها).



ينبغي اعالن ونشأ أ أأر تصأ أ أأنيف الحضأ أ أأانات ورياض األطفال للمواطنين لمسأ أ أأاعدة



تطوير عملية تفتيش منهجية متكررة ومتابعة لدور الحض أ أ أأانة ورياض األطفال من



يجب أن تش أ أ أ أ أ أأمل عملية التفتيش جميع العناص أ أ أ أ أ أأر مثل؛ البنية التحتية والمناهج

بناء على المعلومات المعلنة وكذلك
األهالي في اختيار المكان المناس أ أأب ألطفالهم ً
لزيادة المنافسة بين مختلف الحضانات ورياض األطفال.

األنشطة

خالل زيارات.

الد ارس أ أأية ومؤهالت المعلمين ومؤهالت اإلدارة ومش أ أأاركة الوالدين وتدابير الص أ أأحة
والسالمة.

في حين يجب أن تكون هيئة التفتيش مستقلة ،يمكن تأسيسها تحت مظلة مستقلة موجودة

كالمجلس الوطني لشؤون األسرة ) (NCFAوفي هذه الحالة ،ينبغي تخصيص المزيد من
الموارد البشرية والمالية للمجلس إلنشاء الهيئة.

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لدور هذه الوحدة أن يشمل أيضا وضع فئات تصنيفية (ترتيبهم
حسب الجودة) لدور الحضانة ورياض األطفال.

المسؤوليات



لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة ).(ECED

تم تطوير معايير جودة رياض األطفال كجزء من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة

ERfKE؛ ومع ذلك ،فإن هذه المعايير مخصصة فقط لفصول رياض األطفال الحكومية في
األردن .بينما توجد معايير واجراءات تراخيص واضحة مخصصة لرياض األطفال في القطاع

الواقع الحالي

الخاص ولكن ال يوجد نظام لضمان الجودة.

قامت بعض المنظمات غير الحكومية ،مثل الجمعية الملكية للتوعية الصحية )(RHAS

بوضع نظام االعتماد الصحي للمدارس الصحية ،وربما يكون لديها خطط لتعميمها على رياض
األطفال.

مؤشرات األداء الرئيسية



نس أ أ أ أ أ أأبة الزيارات والعمليات التفتيش أ أ أ أ أ أأية الناجحة للتحقق من كفاءة رياض األطفال

والحضانات المرخصة ومطابقتها للمعايير لضمان موثوقية عملية االعتماد
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نسبة دور الحضانة ورياض األطفال التي تنال تقدير "جيد" أو "متميز" في عمليات
التفتيش

المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

المخاطر :معارضة مزودي الخدمات من ذوي المستوى المنخفض وخروجهم المحتمل من

الخدمة.

عوامل التخفيف منها :توفير دورات تدريبية لبناء قدرات مزودي الخدمات من ذوي المستوى

المنخفض.

مرحلة التنفيذ

عنوان المشروع
األهداف

المرحلة 2

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.4تطوير نظام اعتماد/تأهيل للمعلمين ومقدمي

الرعاية في التعليم المبكر وتنمية الطفولة.


زيادة متطلبات تدريب المعلمين ومقدمي الرعاية قبل الخدمة وخاللها كشروط لالعتماد.



إنشأأاء نظام لالعتماد حيث يطلب من المعلمين ومقدمي الرعاية الحصأأول على رخص أة



العمل مع الجامعات والكليات لدمج متطلبات التدريب العملي في برامج التعليم المبكر



زيادة فترة التدريب المقدم للمعلمين ومقدمي الرعاية قبل تعيينهم وتحسين جودته.

سارية المفعول لمزاولة المهنة.

األنشطة

وتنمية الطفولة ) (ECEDفي برامجها الدراسية.



توفير مواد تدريبية ،تتفق مع التطورات الحديثة والمناهج الد ارسأأية ،ليتم إس أتخدامها على



و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي الجهة المس أ أ أ أ أ أأؤولة عن برامج

نطاق واسع.

المسؤوليات
الواقع الحالي

الجامعة).

ال يوجد أي نظام اعتماد/تأهيل للمعلمين أو مقدمي الرعاية في أي مرحلة من مراحل التعليم
المبكر وتنمية الطفولة ).(ECED


نسبة معلمي ومقدمي الرعاية في التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDالذين يحققون



نسبة المعلمين الذين ينالون تصنيف 'جيد' أو أعلى في تقارير التفتيش

مؤشرات األداء الرئيسية

المخاطر وعوامل التخفيف

منها

معايير االعتماد

المخاطر :يعارض المعلمون ومقدمو الرعاية الحاليون األخذ بنظام االعتماد المقترح إذ أنه يهدد

وظائفهم.

عوامل التخفيف منها :بدء تنفيذ نظام االعتماد على مراحل ،وتوفير فرص التدريب أثناء الخدمة
للمعلمين ومقدمي الرعاية الحاليين الراغبين أن يصبحوا معلمين مؤهلين.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 2
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عنوان المشروع
األهداف

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :3.5تطوير آلية إلتخاذ الق اررات المتعلقة بتطوير

بناء على البيانات والدراسات
مستمر لنظام التعليم المبكر وتنمية الطفولة ً

يهدف المشروع إلى تطوير القدرة الالزمة لتمكين عمليات صنع الق اررات المستندة إلى بيانات



تطوير وتنفيذ خطة لتحسين عملية جمع البيانات وتوفيرها.

اس أأتعراض إمكانية اس أأتخدام اس أأتقص أأاءات مجموعات المؤشأ أرات المتعددة (الجولة )4

 ،MICS4مبادرة أستتتلوب النظم من أجل تحستتتين نتائج التعليم ) -(SABERو/أو أنواع

أخرى من الد ارسأأات االسأأتقصأأائية الداخلية لسأأد فجوة المعرفة الحالية المتعلقة بمراحل

تطور األطفال في المجاالت الرئيسية ومقارنتها مع أداة التطور المبكر).(EDI


تقييم وتحسأ أ أ أأين مصأ أ أ أأداقية نظم البيانات في و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة الصأ أ أ أأحة

وادارة حماية األسأ أ أ أ أ أ أرة والتوس أ أ أ أ أ أأع في نظام معلومات ادارة التعليم ) (EMISالجديد

األنشطة

للتعليم األساسي ليشمل رياض األطفال ودور الحضانة.


وض أ أأع أو اعتماد إطار وقاعدة ش أ أأمولية أس أ أأاس أ أأية لمراقبة وتقييم التعليم المبكر وتنمية

الطفولة ) (ECEDمع وض أ أأع مجموعة أس أ أأاس أ أأية من مؤشأ أ أرات للتعليم المبكر وتنمية

الطفولة ) (ECEDالتي يمكن تتبعها على المس أ أ أ أ أأتويات الحكومية واإلقليمية والوطنية

وينبغي أن يشأ أ أ أ أ أأمل نظام مراقبة وتقييم التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDتقييم

مؤشأ أ أرات على مس أ أأتوى المؤسأ أ أس أ أأات الفاعلة واالطراف المرتبطة بالقطاع باإلض أ أأافة

لمؤش أ أرات على مسأ أأتوى الخدمات المتعددة للقطاعات المعنية والتنسأ أأيق بينها[ .مرتبط

بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) 3.2 (ECEDأعاله].

المسؤوليات
الواقع الحالي



فريق عمل جمع البيانات التي سأ أ أأيتم تأسأ أ أأيسأ أ أأه في إطار "لجنة التعليم المبكر وتنمية

الطفولة المشتركة").(ECED

جمع البيانات حالياً غير منسق وغير متسق وغالباً غير دقيق.


نسأأبة المدرسأأين وموظفي و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التنمية االجتماعية المدربين على
اس أأتخدام نظام معلومات ادارة التعليم ) (EMISونظام بيانات و ازرة التنمية االجتماعية

مؤشرات األداء الرئيسية

بكفاءه عالية


معدل الخطأ في البيانات واإلحصأ أ أ أ أأاءات الرئيسأ أ أ أ أأية مثل التسأ أ أ أ أأجيل واعدد الملتحقين
والمعلمين

المخاطر وعوامل التخفيف
من آثارها

المخاطر :عدم قيام المعلمين وموظفي و ازرتي التربية والتعليم والتنمية االجتماعية بإدخال

البيانات الستخدامها في هذا النظام بشكل فعال.

عوامل التخفيف من آثارها :توفير تدريب مكثف للمعلمين وموظفي و ازرتي التربية والتعليم

والتنمية االجتماعية على كيفية استخدام النظام مدى استفادتهم واستفادة نظام التعليم المبكر
وتنمية الطفولة ) (ECEDمنه على نطاق واسع.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 2
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة ) :4 (ECEDاإلبتكار  -إتباع أساليب ُمبتكرة إلحداث تغييرات إيجابية في نظام
التعليم المبكر وتنمية الطفولة

عنوان المشروع
األهداف

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :4.1إستخدام أفضل للتكنولوجيا ووسائل اإلعالم

لدعم التحسينات في قطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة.

استخدام التكنولوجيا ووسائل اإلعالم كوسيلة لتشجيع إدخال تحسينات نوعية في قطاع التعليم
المبكر وتنمية الطفولة ) ،(ECEDالرسمي وغير الرسمي.

األنشطة الخاصة بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة الرسمي )(ECED


إجراء دورات مجأأانيأأة عبر اإلنترنأأت ،عن طريق منصأ أ أ أ أ أ أأة إدراك  ،Edraakالتي

يمكن اسأ أ أأتخدامها في تدريب ما قبل الخدمة أو للتطوير المهني المسأ أ أأتمر لمعلمي

ومقأأدمي الرعأأايأأة في التعليم المبكر وتنميأأة الطفولأأة )[ .(ECEDمرتبطأأة بأأالتعليم

المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDب ،2،أعاله].


إجراء دورات مجانية عبر اإلنترنت تس أأتهدف واض أأعي الس أأياس أأات ومطبقي البرامج

بهدف زيادة مهارات التخطيط واإلدارة في قطاعات التعليم المبكر وتنمية الطفولة

).(ECED



عقد دورات مجانية على اإلنترنت للمالكين والمدراء بخص أ أ أ أ أ أأوص إدارة وتش أ أ أ أ أ أأغيل
رياض األطفال ودور الحضانة التابعة للقطاع الخاص.

األنشطة الخاصة بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة غير الرسمية ) (ECEDالمقدمة من

األهالي واألسر [مرتبطة بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) ،5 .(ECEDأدناه].

األنشطة



إنش أأاء منص أأة للتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDعبر االنترنت تجمع جميع
المواد والمعلوم أأات المج أأاني أأة حول ك أأاف أأة جوان أأب التعليم المبكر وتنمي أأة الطفول أأة

) (ECEDالرئيسأ أ أ أ أ أأية ،وتخدم كمنصأ أ أ أ أ أأة واحدة لجميع الجهات المعنية في التعليم
المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDفي األردن والتي يمكن أن تضأأم مواد ومعلومات

تعليمية يمكن إستخدامها في المنزل لآلباء ومقدمي الرعاية.


تص أ أ أ أ أأميم دورة حول الرعاية الوالدية لألطفال على االنترنت معتمدة على منص أ أ أ أ أأة

إدراك  ،Edraakوتوسأ أأيع نطاق التوعية التي تقوم بها وتعميمها ،وتصأ أأميم دورات
جديدة مستهدفة من خالل إدراك أو غيرها من المنصات.



تطوير تطبيقات للوالدين على الهواتف المحمولة تتض أ أأمن أنش أ أأطة منزلية ألطفالهم
بش أأكل يومي .ويمكن إرس أأالها أيض أأا إلى مجموعة مس أأتهدفة من المس أأتفيدين على

الهواتف المحمولة العادية من خالل الرسائل.



انتاج برامج اذاعية وتلفزيونية مخصصة للوالدين.

االنشطة الخاصة بجميع الجهات المعنية


إنشأ أأاء مقاطع فيديو قصأ أأير تسأ أأتهدف مختلف الجهات المعنية (الحكومة ،األهالي

وعأأامأأة المواطنين والجهأأات المأأانحأأة) للتأأأكيأأد على أهميأأة التعليم المبكر وتنميأأة
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الطفولة ) (ECEDكأولوي ًة وطنية وتعزيز أهمية وسائط التواصل االجتماعي (مثل
قناة على اليوتيوب).

المسؤوليات
الواقع الحالي

مؤشرات األداء الرئيسية



لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة ).(ECED

هناك عدد قليل من مواقع اإلنترنت المتاحة لألهالي من شركات خاصة تحتوي على مواد
ووسائط تعليمية على اإلنترنت .ال توجد أي منصة لتجميع المعرفة والمعلومات لكافة

الجهات المعنية في التعليم المبكر وتنمية الطفولة ( (ECEDبطريقة يسهل الوصول إليها


حجم االسأ أأتخدام أو عدد األشأ أأخاص الذين اسأ أأتخدموا كل خدمة موفرة (مثالً ،عدد



احص أ أ أ أأائيات للتغيرات الملحوظة في مس أ أ أ أأتويات المعرفة واالتجاهات وممارس أ أ أ أأات

المشاهدين على الفيديو وعدد مستخدمي منصات اإلنترنت ،إلخ)...
األهالي

المخاطر وعوامل التخفيف منها

ال توجد مخاطر رئيسية محددة

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1

عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :4.2وضع دراسات الجدوى وتطبيق األساليب

المبتكرة الرائدة لتمويل التعليم المبكر وتنمية الطفولة ).(ECED


األهداف

تقييم وتجريأب اس أ أ أ أ أ أأتخأدام آليأات تمويأل مبتكرة مختلفأة (بمأا في ذلأك االحتيأاجأات

العينية) للتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDوالتي تمكن القطاع من التوس أ أ أ أأع

وتحسين مستوى الجودة.


القيام بمراجعة وتقييم مدى مالءمة وامكانية إدخال آليات تمويل جديدة مثل سندات
تنمية األثر االجتماعي ،وشراكات القطاع العام والخاص للتوسع في دور الحضانة
وتوفير رياض أطفال .1



إجراء د ارسأ أأة رائدة لمعرفة أفضأ أأل األسأ أأاليب الواعدة الخاصأ أأة بأ أ أ أ أ أ أ أ أالش أ أراكات بين



إجراء د ارس أ أ أ أ أ أ أأة ج أأدوى حول الخي أأارات المت أأاح أأة للتعليم المبكر وتنمي أأة الطفول أأة

القطاعين العام والخاص وتمويل السندات للتعليم المبكر وتنمية الطفولة )(ECED

األنشطة

) (ECEDالمسأأتندة ولتوجهات السأأوق ،وتشأأمل كذلك المؤسأسأأات االجتماعية ذات
الص أألة بمختلف جوانب التعليم المبكر وتنمية الطفولة )( (ECEDالتعليم ،والتغذية

إلخ) ود ارس أ أأة جدوى تطبيق اآلليات المبتكرة لالس أ أأتفادة من التبرعات الص أ أأغيرة من
األفراد بصفتهم الشخصية ،فضال عن رعاية الشركات.



تقييم االس أ أ أ أ أ أأتخأأدام المحتمأأل للتمويأأل الحكومي إلقنأأاع القطأأاع الخأأاص والجهأأات

األخرى غير الحكومية بدعم قطاع التعليم المبكر وتنمية الطفولة ).(ECED
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د ارس أأة جدوى تطبيق آلية للتبرع بالكتب المس أأتعملة والمناس أأبة عمرياً وتوزيعها على



لجنة للتعليم المبكر وتنمية الطفولة المشأ أ أأتركة ) ،(ECEDبالتعاون مع مؤس أ أ أسأ أ أأة

األطفال واألهالي الذين ليس لديهم مثل هذه الكتب.

المسؤوليات

الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

مرحلة التنفيذ

الملكأأة رانيأأا للتعليم والتنميأأة ووزارات التربيأأة والتعليم والتنميأأة االجتمأأاعي أة والمأأاليأأة

والتخطيط والتعاون الدولي.

توفر بعض األعمال االستطالعية والبحث عن آليات تمويل مبتكرة للتعليم المبكر وتنمية
الطفولة ) (ECEDمن عام .2012


معأأدل النجأأاح في تحويأأل الخيأأارات المبتكرة للتمويأأل من أفكأأار قيأأد التجربأأة إلى

التنفيذ الكامل والناجح
ال توجد مخاطر رئيسية محددة.
المرحلة 1
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :5أنماط التفكير  -تكثيف جهود األهالي لدعم التعليم والصحة والتغذية
والحماية االجتماعية في المنزل والمدرسة

عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :5.1تحسين إمكانيات وصول التدريب إلى األهالي
وغيرهم من مقدمي الرعاية األولية.


األهداف

تمكين األسر من خالل تزويدهم بوسائل تؤمن التعليم ألطفالهم.



تدرك اللجنة أن هناك نقص أأا في تدريب األهالي ولذا توص أأي بالتوس أأع في البرامج



القيام بزيارات منزلية تمثل برامج تدريب مسأ أ أ أأتندة إلى أمثلة ألفضأ أ أ أأل الممارس أ أ أ أات

الناجحة القائمة وتطوير آليات جديدة تستهدفهم جميعا.

العأأالميأأة (على س أ أ أ أ أ أأبيأأل المثأأال ،برنأأامج تعليم األم والطفأأل في تركيأأا الأأذي ي أدرب

األمهات وأفراد المجتمع على تعليم أبنائهم في حالة عدم توفر برامج تعليم رسمية)،
أو برنامج "ش أأوريس أأتارت في المملكة المتحدة)UK SureStart programme).

".


األنشطة



توسيع نطاق "برنامج الوالدية األفضل (.")Better Parenting Programm

توفير طرود لأل سر في مناطق جيوب الفقر من خالل مراكز رعاية األم والطفل أو
المس أ أأتش أ أأفيات الحكومية ومن الممكن أن تش أ أأمل مواد تعليمية لألطفال وارش أ أأادات

لألهالي.



وضع دليل إلرشاد األهالي يوزع على األمهات للحوامل.

تحسين استخدام التكنولوجيا ووسائط اإلعالم لدعم التطورات وتحسين فرص توفير

التعليم المبكر وتنمي أأة الطفول أأة )( (ECEDانظر التعليم المبكر وتنمي أأة الطفول أأة

) ،4.1 (ECEDأعاله).


لجنأأة التعليم المبكر وتنميأأة الطفولأأة ) (ECEDالمش أ أ أ أ أ أأتركأأة وو ازرة التربيأأة والتعليم

بالتنسأ أأيق مع اليونيسأ أأف ) .(UNICEFومن الممكن أن يشأ أأمل الشأ أأركاء اآلخرين

ك مؤسأ أ أ أ أ أ أس أ أ أ أ أ أ أأة نهر األردن ) ،Jordan River Foundation (JRFوجمعي أأة

المسؤوليات

وزرة
المركز االس أ أ أأالمي الخيرية والص أ أ أأندوق الهاش أ أ أأمي األردني للتنمية البشأ أ أ أرية و ا

التنمية االجتماعية والمجلس األعلى لألشأ أ أأخاص المعوقين وشأ أ أأركات االتصأ أ أأاالت

وقنوات التلفزيون والراديو.

الواقع الحالي

تعمل اليونيسف على إعادة إطالق برنامج الوالدية الذي توقف عام .2011


عدد األس أ أ أأر التي تم التوص أ أ أأل إليها من خالل برنامج الزيارة المنزلية في المناطق

الريفية أو الفقيرة التي تعاني من انخفاض في معدل التس أ أ أ أ أ أأجيل في التعليم المبكر

مؤشرات األداء الرئيسية

وتنمية الطفولة )(ECED



رصأ أ أ أأد تغييرات –أثر وقيمة مقبولة إحصأ أ أ أأائياً-على مسأ أ أ أأتويات المعرفة واتجاهات

األسر وممارساتها
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اسأ أ أ أ أأتطالعات رضأ أ أ أ أأا معتمدة على س أ أ أ أ أؤال واحد للمسأ أ أ أ أأتفيدين من خالل األجهزة

المحمولة

المخاطر وعوامل التخفيف منها

ال توجد مخاطر رئيسية محددة.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1

عنوان المشروع

التعليم المبكر وتنمية الطفولة  :5.2تكثيف الجهود القناع أولياء األمور بدعم

تنمية الطفولة المبكرة والتعلم في المنزل بشكل أفضل والتفاعل مع أطفالهم فيما
يخص التعليم النظامي.


تغيير نمط تفكير وسأ أ أألوكيات االهالي والمجتمعات المحلية بتوعيتهم بأهمية التعليم
المبكر وتنميأة الطفولأة ) (ECEDوآثأاره االيجأابيأة في تنميأة الطفأل ،والأدور الأذي

األهداف

يمكن أن يؤديأأه في تطور طفلهم في الس أ أ أ أ أ أأنوات األولى من حيأأاتأأه ،والفوائأأد التي

س أ أ أ أ أ أأتعود على الوطن في المأأدى البعيأأد [ ينبغي ربطأأه بعوامأأل رفع وزيأأادة الوعي

لمشروع التعليم المبكر وتنمية الطفولة ).]1.3 (ECED


إنشأ أ أ أ أ أأاء مبادرة للتوعية بالتعليم المبكر وتنمية الطفولة ) (ECEDلتطوير مجموعة

من آليات المشأ أ أ أأاركة بما في ذلك وسأ أ أ أأائل اإلعالم المرئية والمطبوعة والتواصأ أ أ أأل

االجتم أأاعي والتكنولوجي أأا لتوعي أأة االه أأالي ب أأأهمي أأة التعليم المبكر وتنمي أأة الطفولأأة

) (ECEDوارش أأادهم بأفض أأل الطرق لمس أأاعدة األطفال على التطور والتعلم خالل

هذه الفترة.


توفير معلومأ أأات حول أهميأ أأة التعليم المبكر وتنميأ أأة الطفولأ أأة ) (ECEDلجميع



توفير معلومات عن أهمية القراءة والفنون والغناء لألطفال ومشاركتهم الغناء.

األطفال ،بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة.

األنشطة





زيادة وعي األمهات واآلباء حول أهمية مشاركة اآلباء.

اختيار متحدثين بإسم القطاع وابراز منظمات كرواد للبرنامج.

زيادة امكانيات وصول متحف األطفال األردني المتنقل لمناطق مختلفة.



استكشاف خيارات المكتبات المتنقلة وغيرها من أ ساليب التشارك في الكتاب لزيادة



تحسأ أأين اسأ أأتخدام التكنولوجيا ووسأ أأائل اإلعالم لدعم التحسأ أأينات في توفير التعليم

توفير مواد قراءة مناسبة للفئة العمرية.

المبكر وتنمية الطفولة )[ (ECEDانظر التعليم المبكر وتنمية الطفولة )(ECED

 4.1أعاله.

المسؤوليات



تش أ أأكيل ائتالف مدعوم مالياً من الجهات الوطنية المعنية في التعليم المبكر وتنمية
الطفولة ) ،(ECEDتقوده مؤسأ أ أ أ أس أ أ أ أأة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بش أ أ أ أأكل مبدئي،
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لتص أأميم وتطوير منص أأة مش أأاركة ،تس أأتقطب المبادرات المختلفة في األردن ،مثل،

'نحن نحب القراءة' و 'حكايات سمسم' وتوحد الجهود ضمن حملة واحدة.

الواقع الحالي

تتوفر حالياً مبادرات عديدة تهدف لزيادة الوعي بأهمية التعليم المبكر وتنمية الطفولة
) (ECEDمثل "نحن نحب القراءة" و'حكايات سمسم' ولكن لم يتم التنسيق فيما بينها.


مؤشرات األداء الرئيسية



مدى تطور إدراك أولياء األمور واس أ أ أ أ أ أأتجابتهم ويتم قياس أ أ أ أ أ أأها من خالل د ارس أ أ أ أ أ أأة



نسبة أولياء األمور الذين يقرأون ألطفالهم

استقصائية ،تشمل:



المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

مرحلة التنفيذ

نسبة األسر التي لديها أطفال صغار وتمت زيارتهم.

نسبة األسر التي تمتلك كتباً تتناسب مع فئات أطفالهم العمرية
نسبة األسر التي تدرك أهمية البيئة المنزلية على نمو الطفل

المخاطر :استثناء الالجئين السوريين والفئات األقل حظاً.
عوامل التخفيف من آثارها :ضمان تطوير محتوى يناسب الالجئين السوريين والفئات األقل
حظاً األخرى.

المرحلة 1
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7
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توفير مسارات بديلة ومعتمدة لألطفال غير الملتحقين بالمدارس لدى و ازرة التربية والتعليم ،والمتمثلة ببرنامج التعليم
شهر والذي تأسس في العام .2003
غير النظامي الذي يمتد لفترة  24ا

وبالرغم من تحقيق هذه اإلنجازات المشجعة ،فما زال األردن يواجه الكثير من التحديات لضمان حصول الطالب على النتائج
المرجوة من التعليم األساسي والثانوي .والتي تشمل التحديات التالية:
إتاحة الفرص :ال يحصل جميع الطلبة على الفرص المتكافئة لاللتحاق بالتعليم المناسب بسبب معيقات كمستوى الدخل

والموقع الجغرافي واوضاع األقليات واالحتياجات التعليمية الخاصة واألطفال ذوي اإلعاقة وااللتزامات العائلية وحاالت

اللجوء .ونتيج ًة لذلك ،فهناك أكثر من  110آالف طفل غير ملتحق بالمدارس في األردن ،8فضالً عن نسب التغيب المرتفعة

بين الطالب الملتحقين بالمدارس :فقد تبين عند سؤال الطلبة بأن  %40منهم قد تغيبوا مدة يوم كامل بدون سبب خالل أخر

أسبوعين ،مقارنة مع نسبة  9%15من الطالب لدى دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .كما يواجه األطفال ذوي اإلعاقة

جمة في الوصول إلى المدارس الحكومية؛ اذ تبلغ نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في االردن  ،10%11والتي تعتبر
تحديات ّ
نسبة عالية من الجيل الشاب الذي يواجه تحديات للوصول لفرص متكافئة التعليم أو الذي يفتقد بشكل كامل فرصة الحصول
على التعليم.

الجودة :ال يتلقى المعلمون المستوى الكافي من التدريب الالزم ،كما أنهم ال يمتلكون المناهج الدراسية ومعايير تقييم

مناسبة لمساعدة الطالب في تحقيق النتائج المرجوة التي تمكنهم من النجاح .ونتيج ًة لذلك فقد شهدت األعوام العشر
األخيرة تدهو اًر في النتائج التعليمية للطالب؛ مثل تراجع مرتبة األردن إلى المرتبة السادسة في الرياضيات (من المرتبة الثانية
على مستوى الدول العربية) ،والمرتبة الثالثة في العلوم (من المرتبة األولى على مستوى الدول العربية) في تقييم التوجهات

الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم" ( )TIMSSللعام  .2011وكذلك هو الحال بالنسبة للنتائج الصادرة عن البرنامج الدولي
حل األردن ضمن المراتب العشر األخيرة بين البلدان واالقتصادات المشاركة.11
لتقييم الطلبة ( )PISAللعام  ،2012حيث ّ
فضالً عن ذلك كله ،تشير األرقام إلى أن نسبة  %41فقط من الطالب الذين تقدموا المتحان شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي)
في العام  2015قد تجاو از االمتحان بنجاح .كما يوجد فروقات مثيرة للقلق بين النتائج التعليمية للذكور واإلناث ،حيث بلغت

نسبة الذكور الذين يجيدون القراءة اجادة تامه في المستوى األعلى من المرحلة الثانوية  %31فقط ،مقارنة مع نسبة %68
بالنسبة لإلناث.12

المساءلة :عمليات ضبط الجودة الحالية ال تولي أهمية قصوى للمدخالت التي تؤدي إلى أفضل النتائج ،فعلى سبيل المثال

فإن العمليات التعليمية وعمليات التخطيط االستراتيجي ال تعتمد على بيانات دقيقة .تقوم عدد من الو ازرات بالتفتيش على

مدارس التعليم األساسي والثانوي غير أن عملية التفتيش تستهدف بشكل اساسي البنية التحتية المدرسية وال تعنى بمعالجة
مشاكل التعليم والتعلم .كما ال يوجد اتساق في استخدام البيانات ضمن عملية اتخاذ الق اررات.

8اليونيسيف( 2014 ،األرقام األردنية)

9منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (2012 ،)PISA
10

دائرة االحصاءات ،التعداد العام للسكان2015 ،
بين  57دولة بالتوجهات وفق نتائج التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم و 65دولة ومنطقة اقتصادية للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة

11
12

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (2012 ،)PISA
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االبتكار :ال يتم استخدام اساليب التعليم الحديثة والتكنولجيا على نطاق واسع .فقد ّبينت نتائج مقابالت المجموعات المرّكزة
تبني اساليب مبتكرة في التعليم .13كما اليتم استخدام
مع المعلمات بأن مدراء المدارس ال يشجعون المعلمين والمعلمات على ّ
التكنولجيا بالقدر المطلوب فحوالي  %21من المدارس تفتقر إلى خدمة االنترنت كما ان أغلب المدارس (حوالي  )%79التي

تتوفر فيها خدمة االنترنت تعاني من بطء الخدمة.14
أنماط التفكير :ينبغي على أولياء األمور والمجتمعات رفع مستوى مشاركتهم في العملية التعليمية الرسمية وغير الرسمية

بغية توفير الدعم الكلي والشامل لألطفال خالل مسيرتهم التعليمية وتشير إحصائية البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )(PISA
لعام  2012إلى أن ثلثي أولياء أمور الطالب في المدارس الحكومية ال يناقشون مع المعلمين سلوك أطفالهم أو مدى التقدم

الذي احرزوه في مسيرتهم التعليمية؛ واألمر ينطبق على نصف أولياء أمور الطالب في المدارس الخاصة .15بينما اظهرت
الدراسات بأن  %7من أولياء األمور فقط يتطوعون في أنشطة ال منهجية في المدارس ،ونسبة  %19يشاركون في مجالس
إدارة المدارس المحلية ،أو مجالس أولياء األمور والمعلمين.16

رؤية اللجنة
تجاوباً مع جميع هذه التحديات ،قامت اللجنة بتصميم ووضع مجموعة من البرامج التي تهدف الى-بحلول عام -2025

ضمان حصول جميع الطالب على تعليم منصف ذو كفاءة وجودة عالية يشمل طالب المرحلتين االساسية والثانوية بما

يضمن الحصول على مخرجات تعليمية فاعلة ومتماشية مع متطلبات الحياة وسوق العمل.
ولتحقيق هذا الهدف ،تم وضع خمسة أهداف استراتيجية:17

( )1ضمان توفير المدارس لبيئات تعليمية محفزة وتحديث البنية التحتية المدرسية ،وتسخير الموارد بشكل استراتيجي

لتلبية كافة االحتياجات :وذلك من خالل بناء المدارس وفق أسس التخطيط االستراتيجي وااللتزام بمعايير البناء لضمان

إتاحة فرص التعلم لجميع الطالب؛ وتعزيز وزيادة فرص الحصول على دبلوم معادل لشهادات التعليم العام خاص

باألطفال خارج المدارس ) ،(General Equivalency Diplomaوضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وحاضنة لكافة
الطالب.

( )2تحسين جودة العملية التعليمية:
أ.

تحديث أطر المناهج الدراسية ومعايير التقييم من خالل تأسيس مركز مستقل :وذلك من خالل إنشاء مركز

إبتداء من مرحلة ما قبل رياض األطفال وحتى الصف الثاني
متخصص بالمناهج الدراسية ومعايير تقييم الطالب
ً
عشر ،باإلضافة إلى تطوير امتحان التوجيهي ،وغيره من التقييمات الرئيسية.

ب .تحسين كفاءة القوى العاملة ضمن مستويات مراحل التعليم األساسية والثانوية كافة ،باإلضافة الى االهتمام
بتدريب المعلمين :وذلك من خالل تأسيس برنامج إعداد وتأهيل المعلمين وبرامج شاملة لتدريب المعلمين أثناء
الخدمة بغية ضمان تزويد جميع المعلمين بالمهارات والتراخيص الالزمة لمزاولة المهنة.

13

مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية )2014 ،(QRF

 14و ازرة التربية والتعليم2015 ،ب

15منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (2012 ،)PISA

16منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (2012 ،)PISA

17يمكن االطالع على التوصيات والمشاريع المفصلة الواردة في آخر قسم التعليم االساسي والثانوي
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( )3تعزيز المسائلة والمهارات القيادية والقدرة على وضع السياسات والتخطيط االستراتيجي ضمن كافة مستويات النظام
التعليمي (إبتداءا من المدرسة ووصوال للوزارة) :من خالل توسيع نطاق المسؤوليات المسندة إلى المديريات المحلية
والمدارس ،واالرتقاء بآلية المساءلة لدى و ازرة التربية والتعليم بهدف رفع مستوى جودة المدارس الحكومية والخاصة،

وتحسين دقة البيانات واساليب استخدامها في عملية اتخاذ الق اررات.

( )4االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا لدفع عجلة التغيير نحو األفضل ضمن المدارس :من خالل استخدام التكنولوجيا

لتحديث عملية التعليم والتعلم ،واستكشاف آليات مالية مبتكرة تساعد على زيادة فرص الحصول على التعليم ورفع مستواه.

( )5حث اولياء االمور واألسر على تعزيز العملية التعليمية في المنزل والمدرسة :من خالل إطالق حمالت تهدف إلى

تثقيف أولياء األمور وتعريفهم بسبل مساعدة أطفالهم على التطور والتعَلم ،وزيادة مستوى مشاركتهم مع المدارس عبر

القنوات المختلفة كمجالس أولياء األمور والمعلمين.

سوف يتم تقييم النجاح في تحقيق هذه األهداف عبر استخدام مؤشرات األداء الرئيسية؛ حيث تعتبر المؤشرات التالية
مؤشرات تتعلق بالنتائج على مستويات عليا ،والتي من الممكن استخدامها كوسيلة لشرح واظهار الصورة العامة حول
التقدم المحرز في عملية اإلصالح والتي تشمل ما يلي:


نسبة األطفال الملتحقين في الصفوف  1الى  ،10والتي تشمل المعدالت التفصيلية حسب الجنس ،واإلحصائيات المتعلقة



عدد المدارس الجديدة التي تم إفتتاحها والتي تتوافق مع معايير البناء الوطنية ،والتي تلتزم بمعايير المراقبة والتفتيش لوحدة



نتائج األردن ضمن تقييم التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم" ) ،(TIMSSوالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة



نسبة مدراء ومعلمي المدارس الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة.



ٍ
بشكل منتظم.
نسبة المعلمين الذين يدمجون التكنولوجيا في الغرف الصفية

بالالجئين وذوي اإلعاقة.

جودة التعليم والمساءلة) (EQAUفي و ازرة التربية والتعليم.

(.)PISA
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 .4.2لمحة حول مرحلة التعليم األساسي والثانوي
تشمل مرحلة التعليم األساسي والثانوي في األردن األطفال الذين تتراوح أعمارهم من عمر  6سنوات وحتى  17سنة؛ وينقسم
التعليم إلى مرحلتين :المرحلة األساسية ،التي تمتد من عمر  6سنوات وحتى  15سنة ،وهي مرحلة إلزامية لجميع األطفال

األردنيين ،والمرحلة الثانوية :والتي تمتد من عمر  16وحتى  17سنة ،والتي تعد مرحلة اختيارية ،ومن خاللها يمكن للطالب
إختيار إما المسار المهني أو المسار األكاديمي ،إعتماداً على تحصيل الطالب على عالمات الحد األدنى من متطلبات
اإللتحاق بكل مسار.

تشرف و ازرة التربية والتعليم على التعليم العام من خالل نظام مركزي للغاية ،كما تقوم بتنظيم عملية التعليم في القطاع
الخاص .ويبين الشكل  4.1عدد الطالب حسب الجهات المزوده للخدمات التعليمية (القطاع العام ،والقطاع الخاص ،ووكالة
األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (وكالة الغوت ،)UNRWA-ومدارس الثقافة العسكرية التابعة للقوات

المسلحة) .وقد تم إدراج مرحلة رياض األطفال (المرحلة األولى ،والمرحلة الثانية) في الرسم البياني إلظهار النسب المختلفة
لكل مرحلة ،ويمكن الرجوع حول موضوع الخدمات التعليمية المقدمة واإلصالحات المقترحة لهذه المرحلة الى محور التعليم
المبكر وتنمية الطفولة في هذه اإلستراتيجية ،بينما يتناول محور التعليم المهني والتقني والتدريب موضوع اإلصالحات ذات
العالقة بالتعليم المهني في المدارس.
الشكل  :4.1عدد الطالب حسب الجهات المزودة للخدمات التعليمية
عدد الطالب وفق نوع مزودي الخدمات التعليمية

عدد الطالب

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

Other Governmental

UNRWA

Private Schools

Ministry of Education

المصدر :قاعدة بيانات نظام معلومات ادارة التعليم ( ،)EMISو ازرة التربية والتعليم 2014أ
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 .4.3أفضل الممارسات العالمية
وفرت زيادة المشاركة في التقييمات العالمية -مثل التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم ) ،(TIMSSوالبرنامج
الدولي لتقييم الطلبة ( -)PISAللباحثين امكانية تحديد افضل األنظمة المدرسية أداءاً ،واإلستفادة من نجاح تجاربها .وغالباً
ما تصدرت هذه التقييمات بلدان مثل كوريا الجنوبية ،وسنغافورة ،وفنلندا.

تضع النظم التعليمية عالية األداء اإلنصاف في جوهر قيمها وعملياتها؛ ويشير هذا المصطلح إلى الممارسات غير التمييزية
تمكن جميع الطالب من الوصول والحصول على التعليم وتمكين الطالب من استغالل أفضل إمكانياتهم ،بغض النظر
التي َ

عن حالتهم االجتماعية أو االقتصادية أو جنسهم ،أو عرقهم أو حالتهم الجسدية و/أو اإلعاقة اإلدراكية .18بينما يمكن لزيادة

حجم التمويل أن يسهم في نجاح نظام تعليم ما غير أن ذلك وحده غير قادر على رفع مستوى النظام التعليمي من السيء

إلى الجيد ،أو مستوى الجيد إلى الممتاز .وتشير شركة ’ماكينزي‘) (McKinseyإلى فشل االستثمارات المالية والجهود

اإلصالحية التعليمية الكبيرة المنفقة على التعليم في الواليات المتحدة؛ فقد ارتفع اإلنفاق على التعليم في الواليات المتحدة

بنسبة  %73خالل الفترة ما بين عامي  1980و ،2005والتي ترافقت بانخفاض نسبة الطالب إلى المعلمين بنسبة ،%18
بينما بقيت نتائج الطلبة على حالها تقريباً.19
ويمكننا أن نشهد حاالت مماثلة في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) ،(OECDحيث لم تفلح إجراءات زيادة
اإلنفاقات والحد من حجم الصفوف الدراسية في التأثير إيجاباً على أداء الطالب .وهنا يمكننا تلخيص العوامل الثالث التي
تسهم أكثر في نجاح األنظمة التعليمية بما يلي:20

 .1جذب األشخاص المناسبين لإلنخراط بمهنة التعليم.

 .2تطويرهم وتنمية قدراتهم لكي يصبحوا معَلمين فاعلين.

 .3ضمان تجهيز النظام التعليمي باألدوات الالزمة لتمكين المعلمين من تقديم الدعم الالزم للطالب كافة.
حققت األنظمة التعليمية ذات األداء األفضل المتطلبات المذكورة أعاله من خالل جعل مهنة التعليم مسا اًر وظيفياً جذاباً

إلستقطاب المتميزين والمتفوقين لهذه المهنة ،ورفع مكانتها في المجتمع ،وتقديم رواتب أساسية تنافسية للمعلمين .كما تركز
هذه األنظمة بإستمرار على المجريات والتطورات داخل الصفوف الدراسية ،وتظهر تحسينات ثابتة ومستمرة في نوعية واداء
المعلمين .ودعم ضمان إستمرار المعايير العالية لمخرجات التعليم من خالل مراقبة أداء المدارس والطالب ،ورصد االستنتاجات

التي تُفضي إلى إجراء التدخالت الفعالة ،والتي تضمن تطوير عملية التعليم بحيث تقدم الدعم الكافي لجميع الطلبة والمدارس
ضمن مستويات األ داء كافة .كما تعتبر القيادة الفعالة من عوامل التمكين الهامة لتحقيق النجاح ،حيث تركز أفضل األنظمة
لتبوأ مناصب قيادية.
أداءاً على دعم أفضل المعلمين واتاحة الفرصة لهم ّ

كما يشير بحث آخر تم إجراؤه عام  2010إلى وجود ستة عوامل هامة تتداخل في كافة مراحل األداء في المسيرة التعليمية
الكاملة ،وهي :بناء المهارات التعليمية لدى المعلمين والمهارات اإلدارية لدى المدراء ودعم عمليات ومعايير تقييم الطالب
وتطوير نظم البيانات وتسهيل عمليات التطوير من خالل تطبيق السياسات التعليمية والقوانين ذات العالقة ،ومراجعة المعايير

18منظمة التعاون والتنمية االقتصادية2008 ،
19باربر ،إم و مرشد ،إم 2007
20تابيرر ،آر 1994
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والمناهج الدراسية ،وسلم رواتب وعالوات مناسبة للمعلمين والمدراء .21كما يؤكد بحث آخر –يعتبر مرجع أساسي -حول
فعالية المدارس وأهمية وضع أهداف وتطلعات مستقبلية عالية ،والتي تنعكس بشكل واضح على مساعي العديد من البلدان
التي تعمل على إصالح مستويات مدارسها و تحسين أطر مناهجها الدراسية.22
وأخي اًر ،هنالك أدَلة مؤكدة على أن األنظمة التعليمية ذات األداء العالي -والمتنوعة كما هو الحال في أنظمة سنغافورة وفنلندا-

كانت قادرة على االستفادة من مشاركة األهالي في عملية تعليم أطفالهم ،األمر الذي شكل عامالً هاماً في رفع سوَية أداء
الطالب .وبينما تبذل األردن جهوداً حثيثة لتعزيز مشاركة األهالي في عملية تعليم أطفالهم ،تبرز ضرورة اتخاذ المزيد من
التدابير لتنسيق هذه الجهود وتوسيعها ،وكذلك التأكيد على أهميتها.

21باربر ،إم وآخرين2010 ،
22ليثوود ،كي ايه و ريل ،سي2003 .
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 .4.4النتائج المنشودة للتعليم األساسي والثانوي من خالل تطبيق اإلستراتيجية العشرية
ترى اللجنة بأن مساهمة المدارس يجب أن تكون موجهة نحو تحقيق النتائج التي تصب في إطار الجهود الساعية نحو تعزيز
نظام التعليم األردني وآفاق تنمية الموارد البشرية الموضحة أدناه:
الشكل  :4.2النتائج المنشودة للتعليم االساسي والثانوي في االستراتيجية
مستقبل التعليم

بالنسبة للمملكة:
•	النسبة المئوية لدرجات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ،وبرنامج التقييم
الدولي للطالب ،وتقييم القدرة على الحساب والقدرة على القراءة في الصفوف
األولى تماثل تلك الموجودة في البلدان المرجعية (المجاورة واإلقليمية
والدولية) والمستويات المستهدفة المحددة التي تضعها الحكومة
وتقدم المدارس من حيث أداء
•	ينشر األردن بيانات تُظهر أداء المدارس الفردية،
ّ
الطالب ،ومستوى جودة المعلمين ،ومستويات العنف ،والمؤشرات األخرى التي
التحسن
تساعد على
ّ

ا لمملكة

•	البيانات التي تُظهر أداء الطالب ،ومستوى جودة المعلمين ،ومستويات
العنف ،ومستويات الغياب
تحدد التحديات التي تعالجها عملية
•	الدراسات وتحليل البيانات التي ّ
السياسات االستراتيجية الذكية المنظمة بصورة جيدة
•	 ُيعد النظام األردنيين للعمل والحياة

الطالب

بالنسبة للطالب:
•	لدى جميع الطالب القدرة على الوصول إلى التعليم الممتاز والمناهج الحديثة
التي تضعهم في مركز البيئة التعليمية عالية الجودة
•	يدرك الطالب خياراتهم المهنية إدراك ًا واضح ًا ويحصلون على الدعم التخاذ القرار
الصحيح
•	يتم إعداد الطالب إعداداً جيداً للمراحل التعليمية التالية وتجهيزهم للعمل
والحياة
بالنسبة ألصحاب العمل:
•	يشارك أرباب العمل في وضع المناهج من أجل موائمة المهارات المطلوبة

أرباب العمل

•	يوظف أرباب العمل مجموعة موهوبة من األشخاص الذين يلبون حاجاتهم
•	يتكامل القطاع الخاص مع القطاع العام من حيث التمويل وتقديم خدمات
التعليم على حد سواء عن طريق توفير استثمارات رأس المال ،وصرامة القطاع
الخاص ،والخبرات في إدارة األداء من أجل المضي قدم ًا في توسعة تقديم
التعليم
بالنسبة للمعلمين:
•	التعليم مهنة ُمرضية تحظى باالحترام والتقدير
•	يحصل المعلمون على مكافآت جيدة وحوافز مناسبة

ا لمعلمين

•	يحصل المعلمون على التدريب المناسب قبل الخدمة وبعدها
•	يشارك المعلمون في مجتمعات لتبادل أفضل الممارسات واألفكار
بالنسبة ألولياء األمور والمجتمع::
•	تتشارك المجتمعات مع مقدمي التعليم من أجل تحسين المدارس
•	يستمر التعليم في المنزل وضمن المجتمع خالل جميع مراحل الحياة
أولياء األمور
والمجتمع
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 .4.5الواقع الحالي للخدمات التعليمية في مرحلة التعليم األساسي والثانوي في األردن
 .4.5الواقع الحالي للخدمات التعليمية في مرحلة التعليم األساسي والثانوي في األردن

يعرض هذا القسم إيجا اًز حول عملية تقييم الواقع الحالي التي تم وضعها بغية توفير المعطيات الالزمة لتطوير
علىر
اعتماداًلتطوي
الالزمة
المعطيات
بغية وتوفير
الحالي
تقييماتالواقع
عملية تقييم
إيجا اًز
اتيجية القسم
يعرض هذا
المستقبلية
التوقعات
وضعهااالردن
التي التمراهن في
التعليمي
للوضع
حولتم إجراء
حيث
التعليمية؛
اإلستر

المنظمات على
االردن
للوضع
تقييمات
حيث
اتيجيةمنالتعليمية؛
لية اعتماداً
غير
المستقب و
التوقعاتالفرعية،
خاللو لجانها
فيمن
اهنرية
التعليمياردالرالبش
لتنمية المو
الوطنية
التي تمأجرإجتهاراءاللجنة
األبحاث و
اإلستركبير
عدد
البشرية من خالل لجانها الفرعية ،والمنظمات غير
القطاعالموارد
في لتنمية
الوطنية
الجهات أجرتها
األبحاث والتي
الحكومية ،من
عدد كبير
التعليمي.
اللجنةالفاعلة
المساهمة و
وغيرها من
الحكومية ،وغيرها من الجهات المساهمة والفاعلة في القطاع التعليمي.

.4.5.1

اتاحة فرص التعليم

.4.5.1

اتاحة فرص التعليم

تعتبر معدالت االلتحاق بالمدارس ومحو األمية لدى البالغين في األردن مرتفعة لدى الذكور واإلناث على ٍ
حد سواء،
تعتبر معدالت االلتحاق بالمدارس ومحو األمية لدى البالغين في األردن مرتفعة لدى الذكور واإلناث على ٍ
اء،
فئة سو
حد
الدخل
حيث تبلغ نسبة االلتحاق الصافية  ،%98وتتجاوز هذه النسبة المعدل لدى الدول ضمن الشريحة األعلى من

يتمتعمن فئة
األعلى
الشريحة
النظاملدى الدول
المعدل
نسبهذه
وتتجاوز
الصافية ،%98
االلتحاق
حيث
األردن حاليا
 1979و
ضمنالعام
التعليمي في
النسبة في
االلتحاق
الجنسين في
التكافؤ بين
نسبةتحقيق
تبلغ بعد
المتوسط.
الدخلً
النظام
نسبفيااللتحاق
الجنسين في
المتوسط .بعد تحقيق التكافؤ بين
التعليمي%في.23العام  1979ويتمتع األردن حالياً
تبلغ 95.2
المنطقة،فيحيث
اإلناث
األمية بين
بواحدة من أعلى معدالت محو َ
األمية بين اإلناث في المنطقة ،حيث تبلغ .23%95.2
بواحدة من أعلى معدالت محو َ
الشكل  :4.3النفقات لكل طالب حسب المستوى المدرسي (الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد)
الشكل  :4.3النفقات لكل طالب حسب المستوى المدرسي (الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد)

المصدر :السياسات التعليمية ومركز البيانات ،تقرير األردن 2014
المصدر :السياسات التعليمية ومركز البيانات ،تقرير األردن 2014
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لقد تم تحقيق ذلك على الرغم من إنفاق األردن مبالغ أقل من المتوسط لكل طالب بالنسبة للبلدان ذات الشريحة األعلى
من فئة الدخل المتوسط  .24غير إن زيادة اإلنفاق وحدها ال تضمن الحصول على نتائج أفضل ،حيث تتباين جودة
البنية التحتية المدرسية العامة بشكل كبير في مناطق المملكة المختلفة ،كما أن هناك ضغوط متزايدة على البنية التحتية
المدرسية لتأمين حصول جميع الطالب على التعليم ضمن االعمار المحددة .وكما ضاعف تدفق األعداد الكبيرة من
الالجئين السوريين وتزايد معدالت النمو السكان من صعوبة التحديات التي تواجه النظام التعليمي في األردن.
اء على مستوى الدخل ،أو
إن تأمين اإللتحاق لجميع الطالب في المؤسسات التعليمية يمثل تحدياً متعدد األبعاد ،سو ً
على مستوى الموقع الجغرافي ،أو بالنسبة لوضع األقليات ،أو على االحتياجات التعليمية الخاصة وذوي اإلعاقة ،فضالً
عن التعامل مع وضع الالجئين في االردن .إن توزيع المدارس في البالد حالياً ال يتوافق مع االحتياجات السكانية؛
حيث أن  %20من المدارس تقل اعداد طلبتها عن  100طالب كما أن فعالية هذه المدارس وأدائها أقل من المتوسط
العام ؛ لذا عملت و ازرة التربية والتعليم على بذل الجهود الحثيثة بغية تصحيح وضع هذه المدارس من خالل إغالق 27
مدرسة كانت تضم بين صفوفها أقل من  30طالب خالل العام  ،25 2015باإلضافة إلى السعي نحو دمج المدارس
التي تضم أقل من  100طالب ،وذلك وفقاً للبيانات التي سوف تخلص إليها الدراسة الثانية لتصحيح وضع المدارس
التي سيجريها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ( (NCHRDفي العام  .2016باإلضافة إلى ذلك فإن ،القطاع
يعاني من تدني جودة البنية التحتية وضعف نتائج الطالب ،وخاص ًة في المدارس ذات المباني المستأجرة.
الخاصة:
االحتياجات التعليمية
َ
على مدى السنوات العشر الماضية ،تم بذل العديد من الجهود الرامية إلى تحسين الظروف العامة لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،وشمل ذلك توقيع األردن على اتفاقية "حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" ()CRPD؛ كما يعالج المحور الفرعي
رقم  4من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة-المرحلة الثانية ( )ERfKE IIالمسائل المتعلقة بالتعليم الخاص؛
فضالً عن اطالق حملة تشجيع لدعم حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة من خالل منح مكافآت .كما نص قانون حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( 31للعام  )2007على أن و ازرة التربية والتعليم مسؤولة عن توفير التعليم األساسي
والمهني الدامج ) (Inclusionليشمل كافة األطفال ذوي اإلعاقة أو الذين يعانون من صعوبات في التعلم .وعلى الرغم
من ذلك كله ،غالباً ما يتم عزل الطالب ذوي اإلعاقة في مراكز متخصصة ،أو وضعهم في المدارس العامة غير
المهيئة باإلضافة الى فصلهم عن زمالئهم عن طريق عزلهم في صفوف أخرى معظم ساعات الدوام). (Integration

24مركز السياسات والبيانات التعليمية2014 ،
25

البنك الدولي2016 ،
13
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وتشير األرقام إلى وجود  604غرفة مصادر في المملكة تعمل على خدمة  14.090طالب من ذوي اإلعاقة .26وتشير
تقديرات مديرية التعليم الخاص في و ازرة التربية والتعليم بأن الطالب ذوي اإلعاقة يمكنهم الوصول إلى  %10من
مدارس الو ازرة فقط ،وذلك وفقاً لبيانات العام .272012
وفضالً عن القيود التي تفرضها البنية التحتية على إمكانية وفرص وصول الطالب ذوي اإلعاقة الى المدارس ،فهنالك
نموذج طبي يعتمد عليه لحصول الطالب على فرص تعليمية؛ وهذا ما يعطي السلطات الطبية سلط ًة مطلقة لتحديد
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،األمر الذي يؤدي في أكثر األحيان إلى وضعهم في أماكن غير مناسبة ضمن
المدارس.28
وهنالك افتقار إلى التدريب المناسب لمعّلمي وطواقم المدارس الحكومية الذين يتعاملون مع الطالب ذوي اإلعاقة وذوي
الخاصة .كما أدى تشتت التنسيق وتوفير الخدمات التعليمية بين و ازرة التربية والتعليم (بالنسبة لمعظم
االحتياجات
َ
الطالب ذوي اإلعاقة) وبين و ازرة التنمية االجتماعية (بالنسبة للطالب الذين يعانون من اإلعاقة العقلية بدرجات متوسطة
وشديدة) إلى فرض المزيد من القيود على الطالب الراغبين بإجراء امتحانات محددة ،نظ اًر ألن و ازرة التنمية االجتماعية
تطبق مناهج وبرامج تدريبية مختلفة عن مناهج و ازرة التربية والتعليم.

الالجئون السوريون:
يقيم حوالي  %80من الالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة ،األمر الذي شكل ضغطاً هائالً على النظام التعليمي
وأثّر على جودة التعليم الذي يتلقاه بعض األطفال األردنيين؛ إذ بلغ عدد الطالب السوريين الملتحقين بالمدارس الحكومية
خالل العام الدراسي  ،2016/2015حوالي  143ألف طالب ،بزيادة بلغت  %875عن العام الدراسي
 .292012/2011لقد أدت هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الالجئين السوريين ممن هم في سن الدراسة ،باإلضافة الى
االرتفاع في مستويات النمو السكاني المحلي ،إلى ضغوط كبيرة على خدمات المدارس الحكومية؛ حيث تسبب االرتفاع
الكبير في الطلب على الخدمات التعليمية إلى زيادة عدد المدارس التي تعمل بفترتين ،إذ بلغت نسبة هذه المدارس
 %11.7في العام الدراسي  2015/2014تستوعب نسبة  %17.1من إجمالي الطالب .وتشير توقعات و ازرة التربية
والتعليم إلى أن عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين سوف يتزايد بشكل طفيف خالل العام الدراسي الحالي.30

26

ماتينجلي ،ج2011 ،

27العزة2012 ،
28العزة2012 ،

29و ازرة التخطيط والتعاون الدولي2016 ،
30و ازرة التربية والتعليم2016 ،
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تشير تقديرات و ازرة التربية والتعليم إلى أن القيمة المقدرة للتكلفة المتكررة الستضافة الطالب السوريين في المؤسسات
التعليمية تبلغ حوالي  115مليون دينار أردني سنوياً ،وتتطلب إنشاء  260مدرسة إضافية .وقد بذلت الحكومة جهوداً
حثيثة في هذا الشأن لضمان التحاق األطفال السوريين بالمدارس ممن هم في السن المناسب ،ولكن القيود التي تفرضها
البنية التحتية غير الكافية حاليا وضعف وسائل النقل وعمالة األطفال والعنف في المدارس والزواج المبكر ،وغيرها من
المشاكل قد أدت جميعها إلى تحقيق معدل منخفض لاللتحاق بالمدارس والتي بلغت  %62فقط .31وبإمكان الطالب
الذين ال يتمكنون من االلتحاق بالتعليم النظامي أن يلتحقوا بالتعليم غير النظامي ( ،)NFEوالتعليم غير الرسمي (،)IFE
غير أن هناك قيوداً تحدد من االلتحاق بهذه األنظمة وتبين إحصائيات عام  2015التحاق أكثر من  26ألف طالب
في مؤسسات التعليم غير الرسمي ،و  1.100طالب (من األردنيين والسوريين والجنسيات األخرى) في مؤسسات التعليم
غير النظامي.32

التكافؤ في التعليم بين الجنسين:
حقق األردن التكافؤ بين الجنسين منذ العام  1979فيما يخص بمعدالت االلتحاق بالنظام التعليمي ،ويتمتع حالياً بواحدة
األمية بين اإلناث في المنطقة ،والتي تبلغ  .33%95.2كما تشير النتائج إلى تفوق الطالبات
من أعلى معدالت محو
َ

األردنيات على الطالب الذكور من حيث تقييمات مهارات القراءة في الصفوف االولى ( ،)EGRAومهارات الرياضيات

في الصفوف االولى ( ،)EGMAوفي اإلختبار الوطني القتصاد المعرفة ( ،)NAfKEوفي التقييمات العالمية كالبرنامج
الدولي لتقييم الطلبة ( .)PISAوقد بلغت نسبة الطالب الذكور الذين يجيدون القراءة إجادة تامة في المرحلة التعليمية
الثانوية  ،%31بينما بلغت النسبة  %68لدى الطالبات34؛ مما يؤكد الحاجة إلى ضرورة وضع إستراتيجيات جديدة
تضمن تلقي الطالب الذكور خبرات تعليمية ذات جودة عالية قادرة على تلبية احتياجاتهم ضمن ظروف تعليمية آمنة
وتفاعلية .وفي نفس الوقت ،تفرض العديد من التحديات -كالزواج المبكر -تحديات كبيرة ال تزال قائمة في بعض
األوساط االجتماعية ،حيث تبلغ نسبة اإلناث اللواتي يتزوجن دون سن الـ 18حوالي .35%10

31اليونسيف2015 ،

32و ازرة التخطيط والتعاون الدولي2016 ،
33اليونسكو2015 ،
34اليونسكو2015 ،
35اليونسيف2014 ،
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التباين ما بين المناطق الحضرية والريفية:
هنالك فجوة كبيرة في جودة التعليم بين المدارس في المناطق الحضرية واألخرى في المناطق الريفية؛ حيث أن %81
من المدارس التي لم ينجح بها أحد من الطالب في امتحان التوجيهي كانت في المناطق الريفية ،مقارن ًة مع نسبة %47
من إجمالي المدارس التي تضم طالب الصف الثاني عشر .36لم تحقق الحوافز الحالية لتشجيع المعلمين على االنتقال
للعمل في المدارس الريفية البعيدة الفائدة المرجوة لمعالجة نقص المعلمين من ذوي الخبرة والكفاءة .وبالعكس حيث
يفضل المعلمون اإلنتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية حالما يكتسبون المزيد من الخبرات والمؤهالت
العالية والبعض منهم وخاصة الذكور يتركون مهنة التعليم نهائي ًا .37إن االفتقار إلى التعليم األساسي عالي الجودة
يفرض قيوداً على الكثير من األردنيين في المناطق الريفية تمنعهم من مواصلة تعليمهم أو الحصول على وظائف
تتطلب مهارات معينة.

األطفال غير الملتحقين بالمدارس:
هنالك أكثر من  110ألف طفل ممن هم في سن التعليم اإللزامي غير ملتحقين بالتعليم النظامي في األردن (أكثر من
 30.800طفل أردني ،و 83.259طفل سوري) ،وذلك نتيجة أسباب عديدة تتعلق ببيئة المدرسة أو الضغوط العائلية
وااللتزامات .38كما كشفت إحصائية البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ) (PISAللعام  2012عن بلوغ معدالت التغيب عن
المدارس مستويات خطيرة ،حيث أشارت إلى أن  %40من الطالب في األردن قد تغيبوا عن مدارسهم لمدة يوم كامل
من دون الحصول على إذن خالل األسبوعين الماضيين ،مقارنة مع المعدل المتوسط لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
) (OECDالذي يبلغ  .39%15ومن البديهي فإن عدم انتظام األطفال ومواظبتهم على الحضور يؤدي الى تدني أدائهم
أو تسربهم من المدرسة ،لذا فمن المهم اعتماد أنظمة تعتمد على البيانات بشكل دقيق للحد من حاالت التسرب بين
جميع الطالب المعرضين لذلك ،مثل األبناء المضطرين للعمل لمساعدة عائالتهم ،أو الفتيات اللواتي يتزوجن في سن
مبكر .40كما يعاني القطاع من التقصير واإلخالل باإللتزام بتطبيق القوانين بشكل شامل وخاصة فيما يتعلق بالقوانين
المتعلقة بفرص اإللتحاق بالمؤسسات التعليمية.

36و ازرة التربية والتعليم2015 ،ج
37مركز الهوية2015 ،

38و ازرة التخطيط والتعاون الدولي2016 ،

39منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (2012 ،)PISA
40اليونسكو2014 ،
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إن المسارات البديلة المعتمدة محدودة بالنسبة لألطفال الذين يتسربون وال يمكنهم االلتحاق مجدداً بالمدارس النظامية
بحسب قوانين و ازرة التربية والتعليم؛ وتتمثل إحدى الخيارات األساسية المتوفرة لهؤالء األطفال االلتحاق ببرنامج التعليم
غير النظامي ( ،)NFEوالذي تم تأسيسه في العام  2003من قبل و ازرة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة ’كويست
سكوب‘) (Questscopeللتنمية االجتماعية ،ودبلوم معادل لشهادات التعليم العام ( )GEDالوحيد المعتمد بالكامل.
وتتلخص األهداف األساسية من هذا البرنامج في الحد من حاالت التسرب من المدارس ( )OOSلدى الطالب األطفال
والشباب األردنيين من خالل إتاحة بدائل عن التعليم النظامي .وقد التحق أكثر من  13ألف طالب شاب ببرنامج التعليم
غير النظامي خالل الفترة ما بين عامي  2003و ،2016كما تلقى أكثر من  500معَلم في و ازرة التربية والتعليم
تدريبات متخصصة تؤهلهم لإلشراف على عملية التعليم وادارتها في مراكز التعليم غير النظامي ،والمساهمة في بناء
قدرات الموارد البشرية للو ازرة وتعزيز هذا البرنامج.41

41منظمة ’كويست سكوب‘ ،نيسان 2016
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 .4.5.2الجودة
 .4.5.2الجودة
على الرغم من اتخاذ بعض اإلجراءات اإليجابية ،باإلضافة الى جهود وانجازات الكثير من المعلمين ،فقد شهد النظام
على الرغم من اتخاذ بعض اإلجراءات اإليجابية ،باإلضافة الى جهود وانجازات الكثير من المعلمين ،فقد شهد النظام
التعليمي األردني تراجعاً نسبياً خالل السنوات العشر الماضية
 .42فأكثر من  %80من طالب الصف الثاني والصف
التعليمي األردني تراجعاً نسبياً خالل السنوات العشر الماضية .42فأكثر من  %80من طالب الصف الثاني والصف
الثالث ال يمكنهم فهم ما يقرأون
عالوة على ذلك ،فقد انخفض تحصيل االردن ضمن معدل تقييمات TIMSS
.43
ً
ن 43
عالوة على ذلك ،فقد انخفض تحصيل االردن ضمن معدل تقييمات TIMSS
.
الثالث ال يمكنهم فهم ما يقرأو
ً
.44
2011
و
1999
العالمية بنسبة  %5بين عامي
العالمية بنسبة  %5بين عامي  1999و.44 2011
الشكل ’ :4.4التوجهات وفق نتائج التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم‘ ()TIMSS
الشكل ’ :4.4التوجهات وفق نتائج التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم‘ ()TIMSS

المصدر :الرابطة الدولية لإلنجازات التعليمية2012 ،
المصدر :الرابطة الدولية لإلنجازات التعليمية2012 ،

المصدر :الرابطة الدولية للتحصيل العلمي2012 ،
المصدر :الرابطة الدولية للتحصيل العلمي2012 ،

هنالك عناصر أساسية تؤثر على مستوى جودة التعليم في األردن ،كالمناهج الدراسية ومنهجيات ومعايير التقييم
هنالك عناصر أساسية تؤثر على مستوى جودة التعليم في األردن ،كالمناهج الدراسية ومنهجيات ومعايير التقييم
والمعلمين.
والمعلمين.

42المنتدى االقتصادي العالمي2016 ،
42المنتدى االقتصادي العالمي2016 ،
43الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،تقييم القراءة و الرياضيات في الصفوف االولى (2012 ،)EGMA/EGRA
43الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،تقييم القراءة و الرياضيات في الصفوف االولى (2012 ،)EGMA/EGRA
44الرابطة الدولية للتحصيل العلمي2012 ،أ و 2012ب
44الرابطة الدولية للتحصيل العلمي2012 ،أ و 2012ب
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18

132

جودة المناهج الدراسية
لقد أصبحت المناهج الدراسية األردنية قديمة جداً وال تشمل العناصر المناسبة لتزويد الطالب بالمهارات والمعارف التي
يحتاجونها للنجاح في الحياة العملية والمهنية .وبالرغم من إصالح اإلطار العام للمناهج ولعمليات ومعايير التقييم-
وفق مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة المرحلة الثانية ( -)ERfKE IIبهدف دمج التفكير اإلبداعي واستراتيجيات
حل المشاكل ضمن المناهج الدراسية ،ما زال القطاع يعاني من أسلوب التلقين والحفظ ،واألساليب التربوية التقليدية
وتقنيات التعليم القديمة .حيث بينت مراجعة شاملة أجريت مؤخ اًر للكتب المنقحة المقررة ألولى مراحل التعليم األساسي
بأن هذه الكتب تتضمن تدريبات عملية ونشاطات تشاركية محدودة ،كما ال تركز بالشكل المطلوب على ترسيخ أساليب
التفكير اإلبداعي واستراتيجيات حل المشاكل .فعلى سبيل المثال ،فإن المناهج الدراسية والكتب في أولى مراحل التعليم
األساسي تخصص  %15فقط من العالمة الكلية للتجارب العلمية ،بينما تخصص  %85من إجمالي العالمة للمعرفة
النظرية45؛ كما أن محتويات الكتب ومواضيعها قديمة جداً لدرجة أن األمثلة التي تتضمنها ال عالقة لها من قريب أو
بعيد بالعالم الحديث.
تعاني منظومة التعليم من افتقارها للمعايير التعليمية المتناسقة والرؤية الواضحة للتدريس والتعلم التي تتالءم مع المهارات
المطلوبة في اقتصاد المع رفة .ومن المفترض أن تعكس المناهج الدراسية هدفها الرسمي الذي يتمثل في تعزيز قيم
التسامح واالحترام وقبول الناس من مختلف األديان والثقافات األخرى؛ إال أن المراجعة الشاملة للمناهج أكدت عدم
تطابق هذه األهداف مع محتويات الكتب المدرسية أو النماذج التربوية المتبعة ،األمر الذي قد يؤدي إلى سلبيات تتمثل
في التشجيع على التعصب أو تهميش دور المرأة في المجتمع .46إن عملية تطوير المناهج الدراسية والكتب المدرسية
تفتقر إلى تواجد الخبرة المناسبة ،وال تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ فعلى سبيل المثال ،في العام  2014بادرت
و ازرة التربية والتعليم بعملية إصالح للمناهج الدراسية والكتب المدرسية للصفوف من األول وحتى الثالث بهدف تحسين
مهارات القراءة والكتابة والمهارات الحسابية لطالب الصفوف األولى من التعليم األساسي؛ إال أن المراجعات الخارجية
للكتب المعدلة خلصت إلى أن عملية اإلصالح هذه لم تؤدي الى رفع مستوى كفاءات هذه المرحلة بالشكل المطلوب.47

45و ازرة التربية والتعليم 2015 ،أ
46أبو جابر ،أم2014 ،
47و ازرة التربية والتعليم2015 ،أ
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جودة التقييم والتقويم
عد إصالح منهجيات ومعايير تقييم الطالب من المكونات الهامة لتحسين جودة النظام التعليمي ،غير أن عدم التوافق
ُي ّ

بين التقييمات الوطنية والعالمية التي تجري في المدارس وغياب التنسيق بين هذه التقييمات وبالتالي إلى تداخل األهداف
وعدم القدرة على ضبط قياس دقيق ألداء كل مجموعة طالبية من بداية الصف األول وحتى نهاية الصف الثاني عشر.

ٍ
امتحان نهائي محفوف بالمخاطر وهو امتحان
يعتمد نظام التقييم المدرسي بشكل كبير على مجموعة واحدة تتمثل في
التوجيهي ،الذي يمثل أسلوباً لتقييم وتصديق مدى قدرات الطالب في مرحلة التعليم الثانوي ،ولتنظيم عملية التحاق
اء في مراكز التدريب التقني والمهني ( )TVETأو في الجامعات .ولكن التوجيهي لم
الطالب ببرامج التعليم العالي ،سو ً
ينجح في إختبار وتزويد الطالب بجميع المها ارت المطلوبة للنجاح في مرحلة التعليم العالي أو في المنافسة في سوق
العمل في ظل التنافس الشديد فعلى سبيل المثال فقد أظهرت دراسة لتقييم مادة الرياضيات في األعوام  2010و2011
و ،2012بأن عالمة االختبار توزعت بين أهمية استرجاع المعلومات التي بلغت نسبتها  %68من قيمة العالمة ،ونسبة
 %25لمهارات التواصل ،بينما بلغت نسبة مهارات التفكير التحليلي وحل المشاكل  %7فقط من إجمالي العالمة48؛
وهذا ما يدفع الطالب والمعلمين إلى التركيز على أساليب الحفظ بدالً من تطوير المهارات التي تمكنهم من تحقيق
النجاح في مسيرتهم التعليمية وحياتهم العملية والمهنية المستقبلية.
حيث ان نسبة النجاح وصلت الى  %41فقط من الطالب الذين تقدموا المتحان التوجيهي في العام  .2015حيث ان
تؤدي هذه النسب المتدنية من الطالب الناجحين الى الحد من قدرة العديد منهم من اكمال دراستهم الجامعة او االنخراط
كبير من الطالب ،بلغت نسبتهم  ،%43التحقوا
اً
في معاهد التعليم والتدريب المهني والتقني .بينما ُيالحظ ان عدداً

بالصف الثاني عشر في بداية العام الدراسي  2015-2014ولم يتقدموا لإلمتحان في نفس العام أو انهم تركوا التعليم،
أو اختاروا تأجيل التقدم لالمتحان التوجيهي إلى العام  .2016بينما بلغت نسبة الطالب الذين قاموا بالتسجيل لالمتحان
دون تقديمه  %36للعام .49 2015-2014

48عبيدات ،أو .ودواني ،زد2014 ،
49و ازرة التربية والتعليم2015 ،أ
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تم بذل الكثير من الجهود الرامية إلى إصالح نظام امتحان التوجيهي ،غير ان هذه الجهود تركزت على حل المسائل
اإلجرائية والتظيمية بدالً من معالجة التحديات بشكل معمق مثل التحديات المتمثلة في تركيز المناهج على أساليب
الحفظ ،واالعباء المترتية عن نتائج االمتحان في تقرير مصير الطالب.50

كفاءة المعلمين
تدرك اللجنة أهمية المعلمين ،وترى أن كفاءتهم مقيدة حالياً بمشاكل التعيين واالختيار ،فضالً عن االفتقار إلى لتدريب
ما قبل دخول الخدمة وخاللها.

القبوالت الجامعية في تخصصات التعليم
تعتبر معايير القبول في برامج التعليم الجامعية (بكالوريوس في التربية) منخفضة مقارن ًة مع التخصصات األخرى ،وهذا
ما يؤدي إلى اختيار طالب أقل كفاءة لإلنخراط في هذه المهنة؛ حيث بلغ معدل عالمات الطلبة المقبولين في برامج
التعليم الجامعية  %65في امتحان التوجيهي (وهو الحد األدنى للقبول في النظام الجامعي الحكومي) بناءاً على البيانات
المتوفرة (من العام .51)2010
وبالمقارنة فإن الحد األدنى لاللتحاق بتخصصات الطب البشري وطب األسنان هو  ،%85و %80بالنسبة للصيدلة
والهندسة في الجامعات الرسمية .52ومنذ اتخاذ و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي قرارها التنفيذي القاضي بإلغاء كافة
تخصصات "معلم مجال"

53

من برامج البكالوريوس في التربية في العام الدارسي  ،2007/2006أصبح خريجو درجة

البكالوريوس في التربية مؤهلين أكاديمياً فقط لتدريس الصفوف من الصف األول وحتى الصف الثالث وفي بعض
الحاالت الصف الرابع ،باإلضافة إلى األطفال ذوي االعاقة وتعليم الطفولة المبكرة .وبالتالي أصبح ثلث المعلمين حوالي
 %29فقط حائزين على درجة بكالوريوس في التربية ،بينما باقي المعلمين (الذين يدرسون الصفوف من الخامس وما
فوق) هم من حملة درجة بكالوريوس اآلداب أو بكالوريوس في العلوم في تخصصات مثل اللغة العربية ،والرياضيات،
والعلوم ،وغيرها؛ ولكن من دون تمتعهم بالخبرة التعليمية النظرية الالزمة أو التدريب العملي على أساليب التعليم التربوية.

50عبيدات ،أو .ودواني ،زد2014 ،
51عبيدات ،أو .ودواني ،زد2014 ،
52اسس القبول الموحدة لاللتحاق في الجامعات الرسمية في األردن2016/2015 ،
53برنامج ’معلم مجال‘ يقوم بتزويد المعلمين بالممارسات التربوية والمفاهيم التعليمية المتخصصة بتعليم الصفوف من  5وحتى .10
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توظيف المعلمين
يعمل ديوان الخدمة المدنية ( )CSBعلى إدارة وتنظيم عملية توظيف المعلمين؛ وشروط التعيين في هذه المهنة متدنية
للغاية ،واالختيار غالباً ما يتم حسب التسلسل الزمني واالقدمية لتقديم الطلب ووفق سنة التخرج ،بدالً من اإلنجازات
العلمية ،أو القدرات أو الرغبة الشخصية في مهنة التعليم .وتتوزع معايير تقييم طلبات المتقدميين لمهنة التعليم في
المدارس الحكومية كما يلي %9 :لمعدل الثانوية العامة ،و %9لعالمة امتحان التوجيهي ،و %28لسنة التخرج ،و%19
لسنة تقديم طلب التوظيف ،و %19المتحان ديوان الخدمة المدنية )( (CSBامتحان نظري) ،ونسبة  %9للمقابلة.54
وبالرغم من أن الهدف األساسي لالمتحان يتركز في جعل عملية التوظيف أكثر تنافسية ومعتمدة على أساس الجدارة،
ما زال عامل األقدمية هو األهم في تحديد أي من المرشحين لديه الفرصة االكبر للتقدم المتحان الخدمة المدنية ،كما
أن محتوى االمتحان ال يولي أهمية للكفاءات التعليمية للمرشحين

55

ويمتلك المرشحون عدداً غير محدود من الفرص

لتكرار االمتحان في حال فشلهم في اجتيازه ،األمر الذي يزيد من فترة انتظار المرشحين اآلخرين -ليحين دورهم لتقديم
عالوة على ذلك منذ إدخال المقابالت على عملية االختيار ،لم يتم
االمتحان رغم انهم قد يكونون مناسبين أكثر.56
ً

إجراء أي منها نتيجة ضيق الوقت.57

ُيشكل تعيين معلمين مؤهلين تحدياً كبي اًر ،خصوصاً في جنوب األردن وفي المناطق الريفية ،نظ اًر لشح الموارد في تلك
عالوة على ذلك ،فقد قامت و ازرة التربية والتعليم باستثناءات
المناطق لقلة الحوافز المقدمة للمعّلمين للعمل هناك.58
ً
على مدى السنوات الماضية لكي تسمح للمعّلمين الحائزين على دبلوم من الكليات الجامعية المتوسطة من دخول مهنة

التعليم سعياً منها إلى ملئ الشواغر التعليمية في بعض المواد التي يوجد فيها نقص في أعداد المعلمين.
أما عملية تعيين المعلمين في المدارس الخاصة فتقوم بها المدراس؛ األمر الذي يسمح لها بالتأني والتدقيق في عملية
التعيين بحيث تعتمد عملية اإلختيار على الكفاءات والحوافز والمؤهالت .ومع ذلك ،فقد أدى النقص في عدد المعلمين
الكفؤين وضعف آليات الرقابة والتقييم إلى خفض معايير التعيين في بعض المدارس الخاصة مما أدى الى توظيف
بعض المعلمين غير المؤهلين أكاديمياً (كالحائزين على دبلوم من الكليات الجامعية المتوسطة أو المعينين لتدريس مواد
ليس لديهم فيها معرفة متخصصة).

54ديوان الخدمة المدنية2016 ،
55

ديوان الخدمة المدنية2016 ،

56ديوان الخدمة المدنية2016 ،
57

ديوان الخدمة المدنية2016 ،

58ديوان الخدمة المدنية2016 ،
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هذه اإلجراءات المتبعة حاليا في تعيين المعلمين في األردن ال تواكب إجراءات التعيين المتبعة في األنظمة التعليمية
عالية األداء والتي عادة ما تكون أشد تنافسية مما هي عليه في األردن .فعلى سبيل المثال ،يحق ألفضل  %30من
خريجي المدارس الثانوية في سنغافورة التقدم لدخول مهنة التعليم ،حيث يتم قبول  %12.5فقط من المتقدين لدخول
"المعهد الوطني للتعليم" الذي يتمتع بمكانة متميزة .كما أن عملية االختيار صارمة للغاية ،حيث يخضع المتقدمون
إلمتحانات تنافسية ،ومقابالت دقيقة ،ومراجعات مكثَّفة لسجلهم األكاديمي وللمساهمات التي قدموها لمدارسهم
ومجتمعاتهم .وقد ساهمت هذه اإلجراءات في رفع مكانة مهنة التعليم في هذه البلدان وتطوير قدرات المعلمين فيها.

التدريب األولي للمعَلمين
ال يطبق في األردن نظام ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين كما أن التدريب األولي (ما قبل دخول الخدمة) في المدارس
الخاصة والحكومية على حد سواء محدود جداً .59وتشير اإلحصاءات إلى أن  %28من المعلمين في المدارس
الحكومية %44 ،من معلمي المدارس الخاصة لم يتلقوا أي تدريب إلعدادهم كمعلمين قبل دخولهم المهنة ،بينما تلقى
حوالي ربع المعلمين فقط تدريباً لم تتجاوز مدته الشهرين ،وقد أفاد  %82من معلمي المدراس الحكومية و %86من
المدارس الخاصة الذين تلقوا تدريباً بأنهم "يوافقون" أو "يوافقون بشدة" على انهم امتلكوا بعد مشاركتهم في التدريب،
مجموعة من تقنيات التعليم التي يمكنهم استخدامها على الفور في صفوفهم الدراسية .60يتلقى المعّلمون في الوقت
الحالي تدريباً قبل دخولهم المهنة إما من خالل برامج بكالوريوس التربية في الجامعات ،أو من خالل التدريب األولي
الذي توفره و ازرة التربية والتعليم والذي إعتبره البعض غير كاف من ناحية فترته الزمنية (تتراوح مدته ما بين أسبوعين
وشهرين) ونوعية التدريب الذي يقتصر على تزويدهم بالمفاهيم األساسية إلدارة الصفوف الدراسية .61وقد أدى عدم
تطبيق نظام ترخيص مزاولة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص -والذي يتطلب تلبية المعلمين لمجموعة من
المعايير بشكل متكرر (مثل اخضاعهم لعدد معين من الدورات التدريبية خالل فترة زمنية محددة لتجديد ترخيصهم)-
إلى تعيين معّلمين غير مؤهلين ،وال يمتلكون الدوافع الكافية ،وفي بعض الحاالت غير مناسبين لمهنة التعليم.

تدريب المعلمين أثناء الخدمة
اء في القطاع العام أو الخاص؛ حيث
ليس هنالك مستوى ثابت من التدريب الرسمي للمعلمين أثناء فترة خدمتهم سو ً
تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة  %43فقط من معلمي المدارس الحكومية و %29من معلمي المدارس الخاصة تلقوا
تدريباً رسمياً أثناء فترة خدمتهم خالل أخر عاميين .بينما في المقابل ،تلقى نسبة  %91من معلمي المرحلة الثانوية
59البنك الدولي2010 ،
60مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2014 ،
61و ازرة التربية والتعليم2014 ،ب
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العليا في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تدريباً أثناء خدمتهم ،أو من خالل برامج التطوير الخدمة خالل
العام الذي سبق إجراء الدراسة .62إضافة إلى أن هناك نقصاً في المعلومات المتعلقة بالتدريب غير الرسمي في
األردن على مستوى المدرسة ،وخصوصاً في القطاع الخاص.
تضع البلدان التي تمتلك أنظمة تعليمية عالية االداء (مثل سنغافورة ،وهونغ كونغ ،وكندا ،وأستراليا ،وفنلندا) برامج
63
يعد التطوير المهني للمعلمين آلي ًة
التطوير المهني خالل الخدمة ضمن أولويات وواجبات المعلمين اليومية  ،حيث َ

أساسية لتحسين عملية تعلم الطالب ورفع سوية أداء المدارس ،فضالً عن مساعدته على تقييم أداء المعلمين .يعمل
هؤالء المعلمين وفق أنظمة تتمحور حول إستراتيجيات تطويرية ترتكز على التعليم المهني ،وتسعى نحو تحقيق
الخطوات التالية:


تقييم عملية تعلّم الطالب لتحديد مرحلتهم التعليمية المقبلة (سواءً على المستوى الفردي أو على مستوى المدرسة).



تطوير الممارسات التعليمية المخصصة للمرحلة التالية من المسيرة التعليمية للطالب (استناداً إلى األدلة).



تقييم تأثير تطبيق الممارسات الجديدة على عملية تعلَم الطالب.

المبادرات غير الحكومية
على الرغم من التحديات القائمة ،استطاعت المبادرات الفردية في األردن تحقيق انجازات ملموسة ضمن قطاع التعليم
وتقدماً ملحوظا من ناحية تحسين عملية تدريب المعلمين؛ غير أن هذه اإلنجازات لم تترافق مع توسيع نطاقها لتشمل
النظام التعليمي كامالً .وتعمل و ازرة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ( )QRTAعلى
إطالق برنامج إعداد وتأهيل المعلمين لتقديم برامج التدريب المحدد لمرحلة ما قبل الخدمة لمعلمي المرحلتين التعليمتين
األساسية والثانوية ،وسوف يعمل هذا البرنامج مع الوقت على تعزيز مؤهالت المعلمين تماشياً مع أفضل الممارسات
الدولية.
ويهدف مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة ( )RAMPإلى تدريب  14ألف معّلم ضمن  2.500مدرسة حكومية
على مدى السنوات الخمس القادمة ،بغية رفع نسبة طلبة الصفين الثاني والثالث المتمكنين من فهم ما يقرأون ورفع نسبة
الذين يتعاملون مع الرياضيات بفهم ووعي من  %12في العام  2012إلى نسبة  %55بحلول العام  2019ويتلقى
هذا المشروع الذي تبلغ قيمته  48مليون دوالر أمريكي تمويالً من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،يهدف إلى تحقيق

62منظمة التعاون والتنمية االقتصادية2014 ،
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أهدافه من خالل تطوير المواد التعليمية ،وتوفير التدريب للمعّلمين ،واشراك المجتمعات المحلية في عملية التعليم ودعم
الحكومة في مساعيها.64
كما ساهمت "مبادرة التعليم األردنية" ( )JEIفي تدريب المعّلمين من خالل إدخال الوسائل التكنولوجية إلى جانب وضع
اء في القطاع العام أو الخاص
إستراتيجيات التعليم الحديثة المجمع عليها .ومع ذلك ،تعاني مبادرات التدريب هذه -سو ً
أو في المنظمات غير الحكومية -من غياب التنسيق المشترك وفق إستراتيجية موحدة لتدريب المعلمين .كما ال توجد
سياسة شاملة لتدريب المعلمين تعمل على تحديد االحتياجات التدريبية وفقاً للتوجه اإلستراتيجي لنظام التعليم ،إضافة
إلى أن التطوير أثناء الخدمة يركز حالياً بشكل رئيسي على التدريب فقط ،بدون االهتمام بالوسائل األخرى مثل التدريب
القائم على المدرسة ،أو التخطيط التعاوني ،أو الممارسات التأملية.

64الوكالة األمريكية للتنمية الدولية2016 ،
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 .4.5.3المساءلة
الحاكمية
تُشرف و ازرة التربية والتعليم ،إلى جانب المديريات الفرعية التابعة لها التي يبلغ عددها  ،43على مراحل التعليم العام
والخاص من الصف  12-1في األردن .65وتمارس و ازرة التربية والتعليم سلطاتها الرقابية على المدارس الحكومية من
خالل نظا ٍم مركزي للغاية ،إذ لم تمتلك المدارس سابقاً إال مجال محدود من االستقاللية .وقد ُبذلت جهود في إطار
برنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة المرحلة الثانية ( ،)ERfKE IIرّكزت على منح المديريات الميدانية والمدارس

مسؤوليات أوسع ضمن برنامج الالمركزية للمديريات والمدارس ( ،)SDDPوعلى األخص بما يتعلق بتطوير المدارس
وتحسين أوضاعها .وقد أثمر ذلك في إنشاء وحدة جديدة لضمان جودة التعليم – وحدة جودة التعليم والمساءلة
( -)EQAUفي وزارة التربية والتعليم .ومع ذلك ،فمن المتوقع أن تتمكن هذه المبادرة من تحقيق الالمركزية في النظام
الحالي تدريجياً مما يفسح المجال لو ازرة التربية والتعليم أن ترّكز على التخطيط واالستراتيجية وصنع السياسات من مقرها
الرئيسي.
وبالمقارنة مع المدارس الحكوميةُ ،يسمح لمزودي الخدمات التعليمية في القطاع الخاص بإضافة مواد دراسية دولية
عالية الجودة للمناهج الوطنية وأن يكون لها استقاللية في مجاالت رئيسية أخرى مثل تعيين الموظفين.

نوعية القيادة
ٍ
بشكل أساسي على العمل ككادر إداري متوسط فهم يؤدون الخدمات فقط بدالً من
يتركز عمل مدراء المدارس حالياً
دعم المعلمين وتعزيز كفاءتهم .فالنظام المركزي الحالي ال يمنح إدارات المدارس والمعّلمين االستقاللية الكافية ليتمكنوا
عالوة على ذلك ،فإن نظام التدرج الوظيفي
من تنفيذ مبادرات جديدة صممت خصيصاً لتتوافق مع إحتياجاتهم المحلية.
ً

مدة أطول في التعليم .في حين
يعين أفضل المعلمين أو أكثرهم خبرًة في المناصب القيادية بل يكافئ الذين قضوا ّ
ال ّ
بشكل ٍ
ٍ
كاف على تطوير القيادة
أن هناك وعيا ملحوظا حول الحاجة إلى تدريب المعلمين ومنح التراخيص لم يتم التركيز
المدرسية بإستثناء وثيقة إطار معايير القيادة عام .2010
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ضمان الجودة
تقوم كل من و ازرة التربية والتعليم وو ازرة العمل وو ازرة الصحة بإجراء عمليات تفتيش على مدارس التعليم األساسي
والثانوي؛ ولكن عمليات التفتيش كانت تركز دائماً على المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية بدالً من التركيز على جودة
التعليم و ُّ
التعلم .وتفتقر وحدات التفتيش إلى الموارد الضرورية كاألعداد الكافية من المفتشين مما يحد من قدرتهم على
القيام بمهامهم مثل أعمال المتابعة والتأكد من دفع المدارس الخاصة الغرامات المترتبة عليهم نتيجة المخالفات التي
قامت بها .وهذا أدى إلى فشل نظام المراقبة والتقييم في ضمان الحفاظ على معايير الجودة األساسية في جميع مدارس
األردن الحكومية والخاصة .وتوسيع فجوة الجودة بين المدارس في المدن والقرى ،وقد أنشأت و ازرة التربية والتعليم مؤخ اًر
"وحدة جودة التعليم والمساءلة" ( ،)EQAUوأناطت بها مسؤولية رفع مستوى المساءلة في النظام التعليمي الحكومي
ودعم المدارس لضمان الحفاظ على معايير الجودة األساسية.

احترافية مهنة التعليم
وضعت و ازرة التربية والتعليم خطة للتصنيف والتدرج الوظيفي خاصة بالمعلمين ضمن "تعليمات تصنيف المعلمين" في
عام  2002وتم تجديدها في عام  2010في كل من "إطار عمل سياسات المعلمين" و "إطار عمل معايير القيادة" ولم
يحقق النظام الحالي النتائج المرجوة من عملية التحفيز والتدريب من أجل تحقيق أداء متميز وتحقيق نتائج جيدة ،ويشير
المعلمون بأن عملية التقييم تركز على إنهائهم للكتب المقررة وليس على األداء والنتائج ،كما ال توجد أي عالقة بين
األداء والمكافآت ،وال تخصص عالوات للمعلمين الذين يتحملون المزيد من المسؤوليات القيادية أو ينفذون المهام
التعليمية التي ال يشملها الوصف الوظيفي األساسي لهم .إذ يجب أن يتم تخصيص العالوات وفق آلية ممنهجة بحيث
يمنح المعلمون حوافز للمشاركة في دورات التدريب وتطوير األداء أو عند تكليفهم بمسؤوليات إضافية .ورغم أن التدرج
الوظيفي يرتبط عادة بمؤشرات محددة كاألداء والتدريب والنتائج غير أن ذلك ال يطبق على نطاق واسع.
يبدأ المعلم المبتدئ الحائز على درجة البكالوريوس في الدرجة السابعة (من أصل تسعة درجات) من الفئة الثانية من
السلم الوظيفي ،وحوالي  %65من المعلمين مصنفون في الدرجات  ،6-4بينما يتم ترفيع  %3منهم فقط إلى الفئة
ويتمكن  %0،06فقط منهم من التقدم أكثر ليصبحوا ضمن الفئة الخاصة
األولى لتولي مناصب قيادية في مجال التعليم،
ّ
66
تحسن النظام والموظفين العاملين فيه
لتبوأ مناصب في مجال التخطيط االستراتيجي في التعليم  ،وهذا ما ّ
يحد من ّ
ّ
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التقدم في عملهم .لذا فإن احترافية
الذين ال يحصلون على أي حوافز مجزية تشجعهم على تحسين أدائهم الوظيفي و ّ
تتطلب تطبيق خطة شاملة ومستمرة للتطوير الوظيفي لضمان حصول المعلمين على حوافز المشاركة في الدورات

التدريبية وتحسين أدائهم.

اتخاذ الق اررات إعتمادا على البيانات
تم تطوير نظام معلومات ادارة التعليم ( )EMISبالتعاون مع منظمة اليونسكو ،متاح الدخول إليه لجميع المواطنين .وتم
إعداد النظام الجديد من أجل جمع البيانات والكفاءات المتوفرة في النظام التعليمي بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم
التخطيط وتنفيذ برامج تطوير نظام التعليم .ومن أجل تحقيق اإلستفادة القصوى من النظام ) (EMISال بد وأن يكون
مكمالً للعمليات الحالية ،وسيتطلب ذلك الكثير من التدريب المستمر للتأ ّكد من قدرة المعلمين ومدراء المدارس والمسؤولين
العاملين في و ازرة التربية والتعليم على استخدام النظام وادخال البيانات بكفاءة عالية .كما ال بد من إتاحة الدخول للنظام
والحصول على البيانات لجميع المستفيدين والمعنيين على جميع المستويات بهدف دفع مسيرة التطوير لألمام.

 .4.5.4االبتكار
من الممكن أن يلعب االبتكار دو اًر أكثر فعالية وأن يكون عامالً محف اًز لإلستفادة القصوى من الميزات المتوفرة في النظام
التعليمي إلحداث التغييرات اإليجابية في المدارس والذي يمكن أن يساهم في تحقيقها امرين رئيسيين :يتمثل األول في
دمج التكنولوجيا في التعليم والتعّلم .والثاني استخدام االبتكار لتوسيع الخدمات المدرسية.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لدمج التكنولوجيا في التعليم في األردن ،تبقى اإلستفادة الفعلية منها محدودة؛
فحوالي  %21من المدارس ال تتوفر فيها خدمات انترنت ،فيما تعاني النسبة المتبقية ( -)%79التي تتوفر فيها
الخدمات -من سرعات اتصال متدنية  .67وبالرغم من تجهيز معظم المدارس بمختبرات الحاسوب ،إال أن المعدات
ٍ
بشكل عام أو لم تعد صالحة لالستعمال .68ونظ اًر للتقصير الواضح بأمور التواصل والتوعية ونشر
أصبحت قديمة
الرؤية المستقبلية عن أهمية االستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التعليم ،فإن معظم مدراء المدارس والمعلمين ال يعتبرونها
أداة فعالة لتعزيز العملية التعليمية كما لم يعملوا على دمجها في المقررات والمناهج التربوية .فقد تم تدريب المعلمين
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على استخدام التكنولوجيا في التعليم ،غير أن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة .وتشير حلقات النقاش إلى عدم تلقي
المعلمين التشجيع الكافي من مدراء المدارس لتحفيزهم على االبتكار في أساليب التدريس.69
تحديات ،ويعتمد
تم مؤخ اًر وضع استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم بهدف مواجهة هذه ال ّ
نجاح هذه االستراتيجية على التزام صانعي القرار على جميع المستويات بمتابعة وضمان تنفيذها بأمانة ،فضالً عن

التواصل عبر النظام بفعالية لتسليط الضوء على األساليب التي يمكن أن تستخدم فيها التكنولوجيا لخدمة الرؤية الشاملة
لعملية التعّلم والتعليم.
التعليم الخاص
الطالب إلى  %6في عام
يشهد قطاع التعليم الخاص في األردن نمواً مستم اًر ،حيث وصل معدل زيادة أعداد
ّ
2014/2013

70

ويشكل هذا القطاع حالياً  %41من إجمالي عدد المدارس و %24من إجمالي أعداد الطلبة في

المرحلتين األساسية والثانوية في األردن .وقد توزع التعليم الخاص في العام  2015/2014على قطاعات التعليم
المختلفة كما يلي؛  %52من رياض األطفال (رياض األطفال المرحلة األولى والثانية) ؛ و %24على المرحلة االبتدائية
(رياض االطفال وحتى الصف السادس)؛ و %24على المرحلة الشاملة لرياض األطفال وحتى الثانوية .71
يتفوق الطالب الملتحقين في المدارس الخاصة على نظرائهم في المدارس الحكومية بفروق شاسعة في البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ( ،)PISAو"التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم" ( ،)TIMSSواإلختبار الوطني القتصاد
المعرفة ( )NAfKEوامتحان التوجيهي .ففي تقييم التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم"" ) (TIMSSلعام
 2011بلغ متوسط معدل طالب الصف الثامن في المدارس الحكومية ( )443بالمقارنة مع ( )512في المدارس
الخاصة أي بفارق  69درجة ،ويالحظ اتجاه مشابه في جميع المواد في امتحانات وطنية ودولية .تشكل المدارس
منخفضة ومتوسطة الرسوم النسبة االكبر من المدارس الخاصة وتقع اغلبها في عمان .وبما أن المدارس الخاصة
محصورة بإستهداف العائالت الميسورة ،فإن لذلك آثا اًر سلبية تتمثل في عدم المساواة في نوعية التعليم بين األسر ذات
الدخل المرتفع واألخرى ذات الدخل المنخفض .وهنا تبرز الحاجة إلى المزيد من الدراسات للوقوف على الب ارمج التي
قد تساعد المدراس الخاصة وتحفزها على توسيع دائرة خدماتها المدرسية لتشمل الطالب من الفئات االقتصادية
توسع التعليم الخاص على اإلنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم.
واالجتماعة كافة فضالً عن رصد أثر ّ
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تشير األبحاث إلى أن األداء المتفوق للمدارس الخاصة قد يعود في األصل إلى الفرق في الموارد المتوفرة .فقد أشار
الكثيرون من المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم إلى النقص في المساحة ومحدودية الموارد مقارن ًة بالمدارس الخاصة
وذلك في مسح البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ) (PISAفي العام  .2012فحوالي  %45من مدارس و ازرة التربية والتعليم
تعاني من عدم كفاية المساحة التعليمية مقارن ًة بـ %25فقط من المدارس الخاصة .كما أبلغت  %4فقط من المدارس
الخاصة عن نقص "الكثير" أو "البعض" من المواد مقارن ًة بثلث مدارس و ازرة التربية والتعليم .كما تواجه  %55من
مدارس و ازرة التربية والتعليم نقصاً حاداً في المباني وساحات المدرسة (مقارن ًة بـ %33من المدارس الخاصة) ،كما
تعاني  %40من مدارس و ازرة التربية والتعليم من النقص في مختبرات العلوم (مقارن ًة بـ %29من المدارس الخاصة)،
و %63منها تعاني كذلك من عدم كفاية وسائل التدفئة/التبريد واإلنارة (مقارن ًة مع  %41من المدارس الخاصة).
تتمتّع المدارس الخاصة بالقدرة على أن تكون أكثر ابتكا اًر من المدارس الحكومية نظ اًر لكونها تتمتع باإلدارة الذاتية.
وتقدم مجموعة صغيرة من المدارس الخاصة (بنسبة  %5من القطاع بأكمله) مناهج ومقررات دولية معروفة وتمتاز
بأدائها الجيد وفقاً للمعايير الدولية ،72لكن مع ذلك تبقى أغلبية المدارس الخاصة عبارة عن مؤسسات صغيرة ،ويفتقر
وعالوة على ذلك ،يتوجب على هذه المدارس
العديد من مالكيها إلى مهارات اإلدارة المالية لدعم وتوسيع أعمالهم.73
ً

دفع مبلغ من الضرائب على الرغم من اعتبار خدمات التعليم عامل نمو اقتصادي رئيسي في "رؤية األردن ."2025
الهامة؛ فقد أفادت تقارير العمل
ورغم ميزات المدارس الخاصة في األردن إال أنها تعاني من العديد من نقاط الضعف ّ
أن العديد منها تمنح معلميها أجو اًر دون الحد األدنى أو قد تمتنع عن دفع األجور لعدة أشهر في بعض األحيان.74
وعالوة على ذلك ،فقد وصلت الفجوة في األجور في قطاع التعليم الخاص بين الجنسين (في الراتب األساسي) لصالح
ً
الذكور إلى  %42في العام 752013؛ األمر الذي يبرز الحاجة الملحة لتنظيم التنسيق والتعاون بين و ازرة التربية

والتعليم وو ازرة العمل لضمان حقوق المعلمين في المدارس الخاصة.
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 .4.5.5أنماط التفكير
القيم والهوية الوطنية
يفرض عدم االستقرار الذي تشهده المنطقة المحيطة باالردن المزيد من الواجبات على النظام التعليمي في األردن وذلك
لغرس القيم الوطنية للوحدة والتسامح والشمولية .فقد أشارت بعض األبحاث ووسائل اإلعالم بأن الكتب المدرسية الحالية
التعصب الديني وتهميش دور المرأة في المجتمع .لذا يجب التركيز على غرس القيم
تتضمن مواداً قد تحفز وتدعو إلى
ّ
الوطنية عند تعديل المناهج ووضع خطط تدريب المعلمين.

مكانة المعلمين
على الرغم من األولوية الكبيرة التي يوليها األردنيون للتعليم ،إال أن الكثير منهم يعتبرون مهنة التعليم مهن ًة غير مرموقة.
ووفقاً لدرلسة وطنية ،أشار  %47من المعلمين المشاركين في الدراسة بأن السبب وراء دخولهم المجال التعليمي "يعود
لكونه أفضل الخيارات المتاحة" أو "لعدم توفر خيار أفضل" وليس الرغبة في مهنة التعليم أو غيرها من الدوافع
اإليجابية .76ونتيج ًة لذلك ،فقد كان من المالحظ وجود معلمين غير مؤهلين وغير راغبين في المهنة وفي بعض األحيان
معلمين غير مناسبين إطالقاً للعمل في السلك التعليمي .ويمكن أن تعزى التصورات السلبية تجاه مهنة التعليم إلى
المستويات المهنية المتدنية التي يتم اعتمادها في عملية اختيار المعلمين من خالل ديوان الخدمة المدنية).(CSB
وعالوة على ذلك ،ال يوجد برنامج رسمي يعنى بالتطوير المهني المستمر) (CPDويفرض على المعلمين التدريب
ً
أسوة باألطباء والمحامين والمهندسين ممن يتوجب عليهم
المتواصل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو تجديده ً

التقدم المتحانات منتظمة خالل مسيرتهم المهنية .ومما ال شك فيه أن نقل مهنة التعليم
اجتياز دورات تدريبية محددة و ّ

للمستوى المهني االحترافي الرفيع من خالل التشديد على عملية اختيار وتعيين المعلمين وانشاء نظام ترخيص مزاولة
المهنة وتجديد الترخيص ورفع مستويات التدريب قبل الخدمة وخاللها سيسهم في تغيير النظرة السلبية للتعليم ،ورفع
مكانته إلى المستويات المرموقة في المجتمع.
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دور الوالدين والمشاركة المجتمعية
يدرك أغلب االردنيين أهمية التعليم الرسمي ،غير أن بعض فئات في المجتمع ال تنظر إلى التعليم والتعّلم بإعتباره
مسؤولية جماعية .ويشير عدد كبير من المعلمين الى أن ثاني أكبر تحدي يواجهونه خالل مسيرتهم المهنية بعد تدني
رواتبهم يتمثل في عدم اكتراث ومشاركة الطلبة وأولياء أمورهم في عملية التعليم77؛ كما وتشير التقارير إلى أن ثلثي
أولياء أمور الطالب في المدارس الحكومية ال يناقشون مع المعلمين سلوك أبنائهم والتقدم الذي يحرزونه ،وهذا ينطبق
كذلك على أكثر من نصف أولياء األمور في المدارس الخاصة .78كما تشير التقارير إلى أن نسبة  %7فقط من األهالي
ٍ
نشاطات خارج المنهاج في المدرسة ،فيما تقتصر مشاركة األهالي في مجالس المدارس المحلية
يتطوعون للمشاركة في
أو في مجلس األباء والمعلمين) (PTAsعلى  %19منهم.79
وثمة انخفاض واضح في نسبة األهالي الذين يقومون بتدريس أطفالهم ،حتى بالمقارنة مع دول مشابهه في المنطقة ،إذ
أن أكثر من  %40من األمهات األردنيات ال يقرأن ألطفالهن دون سن الخامسة من العمر على الرغم من أن األطفال
ّ
الذين تق أر لهم أمهاتهم بانتظام مهيؤن للتعرف على أكثر من  10أحرف عربية في الخامسة من عمرهم .80ويندرج هذا

التوجه على التعليم األساسي والثانوي حيث ذكر حوالي  %60من الطالب في جميع قطاعات التعليم في األردن بانهم
ال يملكون أكثر من  25كتاباً في المنزل ،كما أن ثلث طالب المدارس الحكومية ال يملكون أكثر من  10كتب في
منازلهم .81وفي هذا اإلطار ،يمكن ترويج حمالت في وسائل اإلعالم ومن خالل خدمات المراكز اإلعالمية الحكومية
الفعالة لتوعية أولياء األمور ومجلس اآلباء والمعلمين .كما ويمكن إطالق مبادرات أخرى تعمل على بناء عالقات أقوى
بين األسر والمدارس.
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 .4.6األهداف االستراتيجية
حددت اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية خمسة أهداف استراتيجية لمعالجة التحديات الرئيسية وتحقيق النتائج
المرجوة في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي:

التعليم األساسي

والثانوي 1

التعليم األساسي

والثانوي 2

إتاحة الفرص :ضمان توفير المدارس للبيئة التعليمية المحفزة ،وتحديث البنية التحتية وتخصيص
الموارد بشكل استراتيجي بما يتوافق مع الطلب

الجودة:
أ)

تحديث المناهج الدراسية وأطر ومعايير التقييم من خالل إنشاء مركز مستقل

ب) تحسين كفاءة الكوادر العاملة في كافة مستويات خدمات التعليم األساسي والثانوي،
والتركيز على تدريب كادر المعلمين

التعليم األساسي

والثانوي 3

التعليم األساسي

المساءلة :تعزيز المساءلة والقيادة والقدرة على وضع السياسات والتخطيط االستراتيجي في كافة

مستويات النظام (بدءاً من المدرسة ووصوالً إلى الو ازرة)

االبتكار :استخدام االبتكار والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة إلحداث وتسريع التغيير في المدارس

والثانوي 4

التعليم األساسي

أنماط التفكير :تفعيل دور أولياء األمور واألسر لدعم التعلم في المنزل والمدرسة

والثانوي 5
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.4.7

المشاريع المطلوب تنفيذها لتحقيق النتائج المرجوة
اختارت اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية مجموعة من المشاريع التي تهدف الى تحقيق النتائج المرجوة لكل هدف

استراتيجي

األهداف االستراتيجية

المشاريع
التعليم األساسي والثانوي  :1.1افتتاح مدارس جديدة وفق خطط
استراتيجية مدروسة

التعليم األساسي والثانوي  :1،2تحليل أسباب ضعف اداء المدارس

الصغيرة واتخاذ اجراءات تصحيحية
التعليم األساسي والثانوي  :1إتاحة الفرص -

ضمان توفير المدارس للبيئة التعليمية المحفزة،

وتحديث البنية التحتية وتخصيص الموارد بشكل
استراتيجي بما يتوافق مع الطلب

التعليم األساسي والثانوي  :1،3زيادة القدرة على خدمة الطلبة ذوي

اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة

التعليم األساسي والثانوي  :1،4تحسين الفرص والخدمات التعليمية

المقدمة لالجئين السوريين

التعليم األساسي والثانوي  :1.5توسيع نطاق نظام دبلوم معادل

لشهادات التعليم العام ( )GEDعلى المستوى الوطني لتغطية وسد
حاجة جميع األطفال والشباب خارج المدرسة

التعليم األساسي والثانوي  :1.6تحسين البيئة المدرسية لضمان

معايير اآلمان والرعاية والصحة

التعليم األساسي والثانوي 2.1أ :إنشاء مركز مستقل للمناهج
والتقييم

التعليم األساسي والثانوي 2أ :الجودة  -تحديث

المناهج الدراسية وأطر ومعايير التقييم من خالل

إنشاء مركز مستقل

التعليم األساسي والثانوي 2.2أ :تحديث المناهج الدراسية في
مرحلتي التعليم األساسية والثانوية

التعليم األساسي والثانوي 2.3أ :تحديث وموائمة امتحان التوجيهي
والتقييمات الرئيسية األخرى

34

148

التعليم األساسي والثانوي 2.1ب :تعديل أسس القبول في
الجامعات للتخصصات المتعلقة بالتعليم

التعليم األساسي والثانوي 2ب :الجودة  -تحسين

كفاءة الكوادر العاملة في كافة مستويات خدمات

التعليم األساسي والثانوي ،والتركيز على تدريب كادر

المعلمين

التعليم األساسي والثانوي 2.2ب :تحسين عملية اختيار وتعيين

المعلمين

التعليم األساسي والثانوي 2.3ب :انشاء برنامج إعداد وتاهيل

المعلمين

التعليم األساسي والثانوي 2.4ب :تطوير برنامج تدريب شامل
للمعلمين الحاليين

التعليم األساسي والثانوي  :3.1وضع نظام خاص للشهادات و

تراخيص مزاولة مهنة التعليم

التعليم األساسي والثانوي  :3.2نقل واحالة مسؤوليات أكبر
التعليم األساسي والثانوي  :3المساءلة  -تعزيز
المساءلة والقيادة والقدرة على وضع السياسات

والتخطيط االستراتيجي في كافة مستويات النظام

(بدءاً من المدرسة ووصوالً إلى الو ازرة)

للمديريات الميدانية والمدارس وتشجيع الالمركزية

التعليم األساسي والثانوي  :3.3وضع نظام خاص للشهادات
ترخيص مزاولة المهنة للمناصب القيادية المدرسية
و ا

التعليم األساسي والثانوي  :3.4تعديل نظام تصنيف وتقييم وترفيع

المعلمين

التعليم األساسي والثانوي  :3.5االستفادة من آليات المساءلة في
و ازرة التربية والتعليم للنهوض بجودة المدارس الحكومية والخاصة

التعليم األساسي والثانوي  :3.6تحسين جودة البيانات وزيادة

استخدامها في المساءلة وتحسين عملية التطوير

التعليم األساسي والثانوي  :4.1البحث في آليات تمويلية مبتكرة
التعليم األساسي والثانوي :4اإلبتكار -استخدام
االبتكار والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة إلحداث
وتسريع التغيير في المدارس

لتسريع عملية تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى الجودة

التعليم األساسي والثانوي  :4.2تحفيز التوسع في خدمات القطاع
الخاص عالية الجودة

التعليم األساسي والثانوي  :4.3تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحديث

التعليم والتعّلم
التعليم األساسي والثانوي  :5أنماط التفكير -

تفعيل دور أولياء األمور واألسر لدعم التعلم في
المنزل والمدرسة

التعليم األساسي والثانوي  :5.1تفعيل دور أولياء األمور واألسر
لدعم التعلم في المنزل

التعليم األساسي والثانوي  :5.2تفعيل دور أولياء األمور واألسر

لدعم التعلم في المدارس
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التعليم األساسي والثانوي  :1إتاحة الفرص -ضمان توفير المدارس للبيئة التعليمية المحفزة ،وتحديث البنية
التحتية وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي بما يتوافق مع الطلب

عنوان المشروع
األهداف

التعليم األساسي والثانوي  :1.1افتتاح مدارس جديدة وفق خطط استراتيجية

مدروسة


زيادة الوصول إلى المدارس ذات الجودة العالية ينبغي أن يستهدف المشروع

المناطق ذات الحاجة والنقص األكبر للمدارس.
تأسيس مدارس جديدة بهدف:


تلبية الطلب المتزايد الناجم عن ارتفاع معدل النمو السكاني للمواطنين



التخلص من الحاجة الى المدارس المستأجرة.

وزيادة عدد الالجئين.




إلغاء الحاجة إلى وجود المدارس التي تعمل بفترتين.

التخلص من الحاجة الى المدارس الصغيرة منخفضة الجودة والفعالية.
o

زيادة عدد المدارس المتنقلة (وهي المدارس ذات الصفوف الدراسية

النموذجية القابلة للتجزئة الى وحدات مستقلة) ،إلتاحة نقل المدارس

من مواقعها بسهولة واستخدامها في المستقبل.

األنشطة

o

االلتزام بإنشاء المدارس الحديثة وفق المعايير الوطنية لألبنية ،مما

يجعلها آمنة ويسهل وصول الطالب من ذوي اإلعاقة إليها .وسيتم

تحقيق هذه األهداف من خالل:
-

وضع خطة تطوير مدرسية تعطي األولوية للمناطق االكثر

-

تطوير نظام وقاعدة بيانات تشمل اعمال صيانة المدارس.

-

المسؤوليات

إقرار وتطوير معايير خاصة لبناء المدارس.



و ازرة التربية والتعليم (إدارة التخطيط والبحث التربوي وادارة األبنية



و ازرة التخطيط والتعاون الدولي

والمشاريع)



الواقع الحالي

حاج ًة لتوسيع وزيادة نشاط القطاع فيها ،واعادة توزيع
الخريطة المدرسية لتتناسب مع الطلب على المدى الطويل.

و ازرة االشغال العامة واإلسكان

الجهات المانحة

يشهد قطاع التعليم االردني زيادة كبيرة في عدد الطالب ناتجة عن التركيبة السكانية
المحلية؛ (فعلى سبيل المثال فإن ثلث السكان هم تحت سن  14عاماً) ،إلى جانب
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الضغط الكبير الذي يشكله الالجئون السوريين على التعليم العام الحالي .ولمواجهة

ذلك ،تخطط و ازرة التربية والتعليم وتعمل على توفير  100مدرسة جديدة من شأنها
استيعاب  50ألف طفل إضافي للعام الدراسي .2017/2016



معدل االلتحاق بالمدارس على المستوى األساسي والثانوي بحلول عام
ّ
2025
عدد المدارس الجديدة التي تلبي معايير البناء الوطنية وتلتزم بمعايير

التفتيش الخاصة بوحدة جودة التعليم والمساءلة وعدد المدارس المستأجرة

مؤشرات األداء الرئيسية

بحلول عام 2025





عدم وجود مدارس تعمل بنظام الفترتين بحلول عام 2025
نسبة المدارس المستقلة التي تضم أقل من  100طالب

زيادة عدد الصفوف الدراسية من خالل توسعة المدارس والحاق ٍ
مبان

جديدة ،أو بناء  60مدرسة سنوياً لمدة عشر سنوات لتلبية الزيادة المتوقعة

في عدد الطالب التي تبلغ  25ألف طالب جديد

المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

مرحلة التنفيذ

المخاطر :عدم توافق التوزيع الجغرافي للمدارس الجديدة مع الطلب

عوامل التخفيف من آثرها :ينبغي استناد التخطيط في تطوير المدارس الجديدة إلى
قاعدة تحليل بيانات دقيقة قادرة على توقع الطلب

المرحلة 1
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عنوان المشروع
األهداف

التعليم األساسي والثانوي  :1.2تحليل ضعف اداء المدارس الصغيرة واتخاذ اجراءات
تصحيحية


إلغاء المدارس الصغيرة التي تفتقر للكفاءة وتقدم تعليما منخفض الجودة



تطوير وتنمية قدرات الكادر العامل على نظام المعلومات الجغرافية ))GIS



تقييم الخيارات المتاحة بالنسبة للمدارس التي تضم أقل من  100طالب مع

ضمن و ازرة التربية والتعليم ،لتحسين التخطيط والتوزيع المدرسي.

مراعاة الحاالت االستثنائية وقد تنطوي هذه الخيارات على:
o

األنشطة

o


دمج المدارس التي تضم أقل من  100طالب.

إنشاء تجمع من المدارس األصغر حجماً يدار بشكل جماعي
ويقدم الدعم ويتشارك في تطبيق افضل الممارسات.

وضع استراتيجية للتواصل مع أولياء األمور/المجتمعات لزيادة وعيهم بمدى

الفائدة العائدة من إيجاد حلول للمدارس الصغيرة ضعيفة األداء ودعم هذه
الحلول على سبيل المثال :تحسين كفاءة العلمين ،إتاحة فرص الوصول
والمشاركة في برامج التوجيهي بصورة أكبر.

المسؤوليات



و ازرة التربية والتعليم (إدارة التخطيط والبحث التربوي وادارت األبنية



منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو والجهات المانحة

والمشاريع وغيرها)

األخرى

الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

مرحلة التنفيذ

تبلغ نسبة المدارس التي تضم أقل من  100طالب  ،%20وعادة ما تكون هذه

المدارس منخفضة األداء وتفتقر إلى الكفاءة مقارن ًة مع المدارس ذات الحجم المتوسط



عدد المدارس التي تضم أقل من  20طالب

نسبة المدارس المستقلة التي تضم أقل من  100طالب

المخاطر :وجود حالة من المعارضة الشعبية لسياسة إغالق المدارس المحلية

عوامل التخفيف من آثرها :تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية لشرح أسباب إغالق

هذه المدارس والمنفعة التي سيحصل عليها أطفالهم من تغيير المدارس ورفع أدائها
فضالً عن توفير الخدمات مثل :تأمين النقل في الحاالت الضرورية

المرحلة 1
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عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي  :1.3زيادة القدرة على خدمة الطلبة ذوي اإلعاقة وذوي
االحتياجات الخاصة


األهداف

إتاحة الفرصة أمام األطفال ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة
للوصول إلى تعليم عالي الجودة وتوفير كادر موظفين من أصحاب
الكفاءات وبنية تحتية مناسبة لتلبية احتياجاتهم



تطوير مراكز التقييم التعليمي أو تشكيل لجان من فرق متعددة

التخصصات( ،أطباء نفسيين ،اخصائي تربية وتعليم وغير ذلك) ،لتقييم

االحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة أو صعوبات التعلم ،إضاف ًة إلى
إلغاء استخدام التقارير الطبية كعامل وحيد لتحديد مستواهم والمكان التعليمي

االمثل لهم.



ترميم المدارس القائمة لتتفق مع المعايير الوطنية لألبنية بهدف إ ازلة



بناء وتعزيز كفاءات وقدرات المعلمين من خالل:

تقيد قدرة الطالب ذوي اإلعاقة في الحضور إلى
الحواجز البيئية التي ّ
المدرسة.
o

تطبيق مساقات إلزامية خاصة عن اإلعاقة والتعليم المدمج

الشامل في تخصصات بكالوريوس التربية خارج تخصصات

التعليم الخاص وغيرها من برامج إعداد المعلمين ما قبل الخدمة.

o
األنشطة

إدخال المعلمين في دورات تدريبية إلزامية أثناء الخدمة تركز

على التعليم المدمج الشامل وعلى التعليم المتمحور حول
الطالب.



تقييم جدوى إدخال مناصب المعلمين المساعدين ) (LSAsفي و ازرة التربية



إجراء حمالت توعية استراتيجية طويلة األمد ،إلى جانب توفير الخدمات

والتعليم ،إلى جانب برامج الشهادات الجامعية والتطوير المهني للمعلمين.

لتعزيز حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة واإلحتياجات الخاصة وضرورة شملهم
ودمجهم في نظام التعليم العام.



مراجعة أحكام قانون "التربية والتعليم" رقم  3لعام  1994والقانون رقم 31

لعام  2007من أجل ضمان تحقيق المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص ،كما
هو مدرج في مبادئ وأحكام "اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"

).(CRPD


اإللتزام بالتشريعات الحالية والتأكد من تطبيق التشريعات ذات العالقة



زيادة المصادر التعليمية على شبكة اإلنترنت وبالتالي زيادة إمكانية اطالع

بالتعليم للطالب ذوي اإلعاقة.

الطلبة ذوي اإلعاقة على المصادر التربوية.
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إنشاء آلية تتيح تنسيق جهود وأدوار ومسؤوليات الجهات والمنظمات

المعنية ،وخاص ًة بين و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التنمية االجتماعية
و"المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقيين" وو ازرة الصحة ومراكز

التدريب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.



استخدام نظام معلومات ادارة التعليم ( )EMdSالجديد لتحسين جمع البيانات
ونشر المعلومات عن الطالب ذوي اإلعاقة التعليمية و/أو الطبية والموارد

التي يتلقونها.




و ازرة التربية والتعليم

"المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين"

الجهات المانحة مثل :منظمة ’ميرسي كورب‘( )Mngcy Cogpوالمنظمة
الدولية للمعوقين( )HeeIicep detngeetioeelومنظمة اليونيسيف

المسؤوليات

( )UNdCEFوغيرها



و ازرة التنمية االجتماعية
و ازرة الصحة

وّقعت المملكة األردنية على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام  ،2007وينص
قانون االتفاقية رقم  31بأن و ازرة التربية والتعليم مسؤولة عن توفير تعليم جيد ودامج

لألشخاص ذوي االعاقة .وبالرغم من ذلك ،ال يزال األردن يعتمد بشكل شبه كامل على
بيئة تعليم خاصة غير دامجة وغير شمولية في تقديم التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة.

الواقع الحالي

وغالباً ما يؤدي االعتماد على التقارير الطبية كأساس وحيد في تحديد مستواهم والمكان
االمثل لهم في التعليم مما يؤدي الى توجيه الطالب بمسارات غير مالئمة وعدم تقديم
الدعم الكافي لهم في المدارس .كما يوجد عدة عقبات إضافية تشمل عدم إدراك المعلمين

وعدم تدريبهم ،وعدم تهيئة البنية التحتية لدمج الطالب في المدارس ،إضافة الى تشتت

المسؤوليات وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تقديم خدمة التعليم في و ازرة

التنمية االجتماعية وو ازرة التربية والتعليم.


نسبة الطالب ذوي اإلعاقة الملتحقين بمدارس الدمج الشامل الحكومية
( )declusivnمقارنة بالملتحقين بمدارس الدمج المشروط والمحدود
82

مؤشرات األداء الرئيسية

الحكومية ()detnrgetnI

83

(تصنف حسب الموقع ،والجنس ،والعمر)



عدد المعلمين الحاليين والجدد المدربين على ممارسات التعليم المدمج الشامل



معدل رضا األهالي عن مستوى الدعم المقدم ألطفالهم ذوي اإلعاقة في

وتعليم الطالب ذوي اإلعاقة بشكل خاص (تصنف حسب الجنس)

المدرسة (تحدد حسب استطالع الرأي)

82

المدارس الدامجة التي تشمل الطلبة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في الصفوف العامة.

 83المدارس التي تدمج الطالب ذوي االعاقة او االحتياجات الخاصة في المدارس العامة ولكن تفصلهم عن زمالئهم في صفوف مختلفة.
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عدد المدارس القادرة على استيعاب الطالب ذوي اإلعاقة (تصنف حسب



أداء الطالب ذوي اإلعاقة في الكتابة والرياضيات من خالل تقييمات مثل:

الجنس ،والعمر ونوع التعليم؛ أساسي أو ثانوي)

( EGRA, EGMA, TIMSS, and PISAوتصنف المعلومات حسب
االعاقة او االحتياج الخاص)

المخاطر :عدم تنفيذ التشريعات القائمة والجديدة بسبب عدم االلتزام أو نقص الموارد
عوامل التخفيف من آثرها:


التباحث مع المدارس حول سبل تطوير التشريعات والعمليات الجديدة لضمان



تحديد أهداف للمدارس لتنفيذ التشريعات.

نجاح التنفيذ.

المخاطر وعوامل التخفيف من



آثارها

دعم المدارس بتمويل إضافي ،عند الحاجة ،لتنفيذ التشريعات الجديدة والقائمة.

منح حوافز للمدارس كي تنّفذ التشريعات وفرض العقوبات في حالة عدم
التنفيذ.

المخاطر :عدم االلتزام المؤسسي في تنفيذ التغييرات نظ اًر لعدم ايمانهم بقدرة جميع
األطفال على النجاح
عوامل التخفيف من آثارها:



تزويد موظفي المدارس بالتدريب المطلوب لتفيذ التشريعات الجديدة والقائمة

تفعيل مشاركة الجهات المعنية إلظهار أهمية التأكد من وصول جميع األطفال
إلى تعليم عالي الجودة يكفل تلبية احتياجاتهم

مرحلة التنفيذ

المرحلة 2
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عنوان المشروع
األهداف

التعليم األساسي والثانوي  :1.4تحسين الفرص والخدمات التعليمية المقدمة
لالجئين السوريين



زيادة معدل التحاق األطفال الالجئين
توسيع فرص التعليم غير النظامي) )NFEللطالب دون سن  13او تعديل

النظام الذي يستثني األطفال دون سن  13المتسربين من المدرسة لمدة سنة
والسماح بااللتحاق التعليم النظامي مباشرة دون الحاجة لدخولهم مسار
التعليم غير النظامي .وعقد امتحانات القبول أكثر من مرة في العام.



توسيع فرص التعلم في التعليم غير الرسمي ( )dFIالعادة األطفال خارج

المدرسة ) )Out of School Children-OOSCإلى التعليم الرسمي أو

الغير الرسمي القابل لالعتماد.


األنشطة

توفير برامج إستدراكية  /تقوية للطالب السوريين خالل العطلة الصيفية.



زيادة عدد المعلمين المساعدين السوريين لتخفيف الضغط على المعلمين



إضفاء الطابع الرسمي على عقود عمل المدرسين المساعدين السوريين،

األردنيين.

وتقييم الجدوى والتكاليف والفوائد لسماح المعلمين السوريين بالعمل كمعلمين
في المدارس األردنية.



شمول الطالب السوريين ببرامج التغذية في المدارس التي تنفذ برنامج



تدريب مدراء المدارس والمرشدين التربويين والمعلمين ،الذين يعملون بدوام

التغذية المدرسية.

كامل أو بعقود ،لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي المناسب لالجئين
السوريين.



التأكد من االلتزام بتطبيق القوانين ذات العالقة بالزواج المبكر وعمالة

األطفال.


المسؤوليات





الجهات المانحة

منظمات المجتمع المدني

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
و ازرة التربية والتعليم

وصل عدد الطالب السوريين المسجلين في المدارس الحكومية في العام الدراسي

الواقع الحالي

 2016/2015إلى  143ألف طالب ،أي بزيادة نسبتها  %875مقارن ًة بالعام الدراسي
 .842012/2011وقدرت التكلفة الحالية الستضافة الطلبة السوريين في المدارس
الحكومية بنحو  115مليون دينار .ووفقاً لو ازرة التربية والتعليم ينبغي إنشاء 160

84

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي2016 ،
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مدرسة إضافية جديدة الستيعاب هذه الزيادة .وقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لضمان

التحاق األطفال الالجئين السوريين ممن هم ضمن سن المدرسة ،ولكن ما زالت هناك

بعض العوائق كسوء المواصالت ،وعمالة األطفال ،والعنف في المدارس وغيرها من

األمور التي أدت إلى تحقيق نسبة  %61.6فقط في معدل التحاق األطفال الالجئين
السوريين.



مؤشرات األداء الرئيسية


معدل التحاق الالجئين السوريين بالتعليم األساسي والثانوي

نسبة مدراء المدارس والمرشدين التربويين والمعلمين الذين تلقوا تدريباً في
االرشاد والدعم النفسي والمجتمعي والتربوي المناسب لالجئين السوريين

نسبة االتحاق األطفال غير المسجلين في برامح التعليم غير النظامي وغير
الرسمي في المدارس (تصنف حسب الجنس والعمر والموقع وما إلى ذلك)

المخاطر :عدم توفر الدعم المالي من المجتمع الدولي لمساعدة األردن في تمويل هذه

المبادرة التي تتوافق مع مبادرات الصالح العام العالمي (تعليم الالجئين السوريين).

عوامل التخفيف من آثارها:

السعي للحصول على مزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي لتمويل تعليم

المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

الالجئين السوريين.

المخاطر :زيادة عبء الديون نتيجة الحاجة إلى تمويل قسم كبير من التكلفة مباشرًة،
وذلك يشمل الحصول على القروض من المؤسسات المالية الدولية (حتى ولو كانت

بأسعار ميسرة).

عوامل التخفيف من آثارها :السعي للحصول على التزام الدول المانحة التي تتقاسم

األعباء بتقديم دعم مالي طويل األجل وتقسيط الديون على فترات زمنية مناسبة.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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التعليم األساسي والثانوي  :1.5توسيع نطاق نظام دبلوم معادل لشهادات التعليم

عنوان المشروع

العام ) (GEDعلى المستوى الوطني لتغطية وسد حاجة جميع األطفال والشباب

خارج المدرسة


األهداف

دمج التعليم غير النظامي ) (NFEفي الخطط االستراتيجية لو ازرة التربية
والتعليم ،اعتماد مدارس و ازرة التربية والتعليم لتنفيذ التعليم غير النظامي

وتطوير موارده البشرية


تعديل التشريعات لتمكين حملة شهادة التعليم غير النظامي من الدخول في



زيادة عدد المدارس المعتمدة التي تقدم التعليم غير النظامي في كافة



تطوير مناهج التعليم غير النظامي بما يتماشى مع أفضل الممارسات



إنشاء نظام متابعة وتقييم فعال لتحقيق التطوير المستمر لخدمات الوصول



توفير الدعم المالي لتحسين البنية التحتية وللقوى العاملة وللمشاريع ذات



إنشاء هياكل تنظيمية حكومية ال مركزية على مستوى المديريات للتعليم



تعزيز قدرة اإلستجابة للشباب من خالل إقامة شراكات بين البالغين والشباب



زيادة نسبة االلتحاق من خالل التوعية للحصول على دعم األسرة والمجتمع.

مسار التوجيهي واعتماد المدارس التي تقدم التعليم غير النظامي.

المديريات التي تضم عدد كبير من األطفال خارج المدرسة ).(OOSC
الدولية

للتعليم غير النظامي ورفع مستوى الجودة.

العالقة بالتعليم غير النظامي.

األنشطة

غير النظامي ومعالجة المسائل التقنية.

وزيادة مشاركة وقيادة الشباب في عملية تعليمهم.



توفير التدريب للميسرين/المشرفين على عملية التعلم في التعليم غير

النظامي حول منهجية التعلم التشاركي ) )PLMوالمنهاج الدراسي للتعليم

غير النظامي.


منح شهادة دبلوم معترف بها للميسرين/المشرفين على التعليم غير النظامي



إيجاد الفرص للتعلم المستمر بين ميسرين التعليم غير النظامي من خالل



تطوير مناهج ومواد تعليمية عبر اإلنترنت إلتاحة الفرصة ألفراد المجتمع

واقرار جوائز تكريم وتعديل نظام المكافآت كحوافز لهم.

شبكات المارسة). (Communities of Practice

للتزود بالتعليم غير النظامي باإلضافة إلى التعليم النظامي ،أو عند عدم
توفر التعليم الرسمي على المدى القصير.

المسؤوليات



و ازرة التربية والتعليم
44

158




المدارس

المنظمات غير الحكومية

تدير و ازرة التربية والتعليم حالياً برنامجا للتعليم غير النظامي مدته  24شه اًر يوفر

التعليم البديل لألطفال والشباب في األردن من الذين ال يستوفون الشروط التي تمكنهم
من االلتحاق بنظام التعليم الرسمي ،على سبيل المثال :كالطالب المتسربين من

المدرسة ألكثر من  3سنوات.

وقد التحق بين عامي  2003و  ،2016أكثر من  13ألف من الشباب في برنامج

الواقع الحالي

التعليم غير النظامي ،وتلقى أكثر من  500معلم من و ازرة التربية والتعليم تدريباً

كميسرين لبرنامج التعليم غير النظامي.

لقد تم تقييم هذا البرنامج من مركز جامعة أكسفورد "للتدخالت المبنية على االدلة"،
والتي كشفت أن للبرنامج أثر كبير في الحد من التصرفات العدوانية والمشاكل

السلوكية ،ويعزز الكفاءة الذاتية والمهارات االجتماعية.

ويجري حاليا تقييم المدارس المتنقلة على المستوى الوطني والدولي ،مثل Pilosio
 )2014( Building Peaceالمدعومة من منظمة إنقاذ الطفولة والمنظمة الدولية

لإلغاثة .وقد تم تنفيذ هذا المشروع في مخيم الزعتري وفي حدائق الملكة رانيا.


اعتراف الحكومة ودعمها للتعليم غير النظامي كنظام تعليم معتمد من خالل



إنشاء إدارة متخصصة بالتعليم غير النظامي.

دبلوم معادل لشهادات التعليم العام ).(GED


مؤشرات األداء الرئيسية

تخصيص قسم من موازنة التعليم للتعليم غير النظامي.



نسبة األطفال المتخرجين من مراكز التعليم غير النظامي (مصنفة حسب



نسبة خريجي التعليم غير النظامي من الذين أكملوا التعليم حتى مستوى

الجنس واالحتياجات التعليمية الخاصة أو اإلعاقة ،والموقع والعمر).

الثانوية العامة ’التوجيهي‘ (مصنفة حسب الجنس ،والموقع ،والعمر،
والتعليم الخاص أو اإلعاقة وما إلى ذلك).




عدد الميسرين /المشرفين المؤهلين في التعليم غير النظامي.

عدد المدارس المعتمدة لتقديم التعليم غير النظامي (مصنفة حسب الموقع
والجنس ونوع المدرسة أي األساسي/الثانوي).

المخاطر :عدم توفر القدرات على مستوى المديرية الدارة تنفيذ المشاريع

المخاطر وعوامل التخفيف منها

عوامل التخفيف من آثارها :تقييم وتطوير قدرات وامكانيات المديريات قبل احالة

مرحلة التنفيذ

المرحلة 2

مسؤوليات التعليم غير النظامي
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عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي  :1،6تحسين البيئة المدرسية لضمان معايير اآلمان
والرعاية والصحة


األهداف

التأكد من أن يتمكن الطالب من الوصول إلى التعليم دون وجود مخاطر

على صحتهم أو سالمتهم ،والحد من النواقص في البيئة المدرسية التي
تمنع الحضور إليها ،واستخدام برامج التغذية لتعزيز الحضور



تعزيز برنامج التغذية المدرسية وضمان وصولها للطالب األكثر حاج ًة
إليها.



حظر التمييز والعنف والعقاب البدني وتعزيز االندماج في الصفوف لجميع



تحسين آليات االبالغ والمعاقبة على التصرفات المتعلقة بالعنف تجاه
المعلمين والطالب على ٍ
حد سواء.

الطالب.

األنشطة



إلحاق المعلمين بدورات تدريبية وتزويدهم بكتيبات حول تطبيق أساليب



تحسين جودة المياه وخدمات الصرف الصحي ،والمرافق الصحية ،والتأكد



ضمان سالمة الطالب على الطريق من والى المدرسة (معالجة التحرش،



و ازرة التربية والتعليم

االنضباط الفعال التي تؤكد على إلتزام الطالب بدراستهم.
من أنها آمنة وشاملة لجميع األطفال في المدارس.
وما إلى ذلك).

المسؤوليات




المنظمات غير الحكومية المحلية

الجهات المانحة

تشير التقارير إلى أن  %63من المدارس الحكومية ال تتوفر فيها وسائل التدفئة /

الواقع الحالي

التبريد واإلنارة المالئمة .85إلى جانب انتشار حاالت العنف والتمييز والتحرش في

المدارس بين الالجئين ،واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وفي مدارس الذكور.86

كما أفادت التقارير انقطاع العديد من األطفال الالجئين عن المدارس الحكومية بعد

تعرضهم للمضايقات.87


عدد الحاالت المبلغ عنها والتي تفيد بعدم احساس األطفال باألمان في

طريقهم إلى المدرسة أو في المدرسة (يصنف حسب الجنس ،والموقع ،ونوع

مؤشرات األداء الرئيسية

المدرسة ،وغيرها من البيانات حيثما أمكن ذلك)



عدد الدورات التدريبية المقدمة لموظفي و ازرة التربية والتعليم حول تدابير

اإلنضباط البديلة

85

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )2012 ،(PISA

86

اليونيسف2015 ،؛ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية2014 ،؛ رايدر2001 ،

87

اليونيسف2015 ،
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عدد األطفال الذين يتلقون الطعام من خالل برنامج التغذية (يصنف حسب
الجنس والموقع والجنسية ووضع الالجئ ،والوضع االجتماعي
واالقتصادي).

المخاطر :نقص البيانات المتاحة التي تستهدف برنامج التغذية

عوامل التخفيف من آثارها :استخدام السجل الوطني الموحد لإلبالغ عن األشخاص

األكثر حاجة.

المخاطر وعوامل التخفيف من

آثارها

المخاطر :عدم اإللتزام في تسجيل وتقديم التقارير حول حاالت العنف
عوامل التخفيف من آثارها:



إنشاء نظام ابالغ فعال

تدريب كافة الموظفين على كيفية تحديد حاالت العنف في المدارس
واإلبالغ عنها.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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التعليم األساسي والثانوي  :2الجودة 2 -أ  -تحديث المناهج الدراسية وأطر ومعايير التقييم من خالل
إنشاء مركز مستقل

عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي 2.1أ :إنشاء مركز مستقل للمناهج والتقييم


األهداف

إنشاء مركز مستقل يتولى مهام وضع سياسات المناهج وتعديلها لمراحل ما

قبل االبتدائي واألساسي والثانوي والتأكد من توفير المواد التعليمية وعقد
االمتحانات وفق االحتياجات الوطنية وأحدث الممارسات العالمية.

إنشاء المركز المستقل للمناهج والتقييم ،ليتولى تنفيذ المهام التالية دون االقتصار

عليها:



تطوير معايير تعليمية صارمة ذات صلة بالواقع الحالي ،واعادة النظر في
إطار العمل والسياسات الخاصة بالمناهج والتقييم لتحقيق التحسينات في

النشاطات

المستقبل ،وقيام دوائر المناهج والتقييم في و ازرة التربية بدور استشاري.


وضع إطار عمل خاص لمادة التربية الوطنية والتنسيق مع المؤسسات



االستعانة بمصادر خارجية لتطوير الكتب المدرسية ،ودوائر المناهج والتقييم



يتولى مركز المناهج والتقييم عملية وضع إطار عمل لتأسيس نظام المناهج

التعليمية ووسائل اإلعالم للمساعدة في تعزيز القيم الثقافية والهوية الوطنية.
في و ازرة التربية والتعليم كاستشاريين.

المسؤوليات

الواقع الحالي
مؤشرات األداء األساسية

والتقييم الجديد وتطويره بإشراك خبراء المناهج المؤهلين.

وتتحمل مسؤولية تطبيقها
 تعمم و ازرة التربية والتعليم إطار المناهج والتقييم
ّ
تقوم مديرية المناهج والكتب المدرسية في و ازرة التربية حالياً بتطوير محتويات المناهج
والكتب المدرسية الخاصة بمستويات التعليم األساسي والثانوي.


درجات االختبارات الدولية واإلقليمية ،مثل  PISAو  TIMSSو EGRA

و EGMA

المخاطر :أن ال يؤدي إطار عمل المناهج والتقييم الجديد إلى تغيير جوهري في نظام
المخاطر وعوامل التخفيف من

المناهج والتقييم.

آثارها

عوامل التخفيف من آثارها :االستعانة بمصادر خارجية لتطوير نظام المناهج والتقييم
كطرف ثالث مؤهل ومتخصص في تطوير المناهج والتقييم.

مراحل التنفيذ

المرحلة 1
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عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي 2.2أ :تحديث المناهج الدراسية في مرحلتي التعليم
األساسية والثانوية


األهداف

يركز على مهارات التفكير العليا ويمتاز بتكامل أفقي
تطوير منهاج ّ
يرسخ المنهاج
وعامودي (أي مناسب ويراعي المرحلة التعليمية) .ينبغي أن ّ
قيم األردن الوطنية لدى الطالب وأن يمنحهم المهارات والمعرفة الالزمة

للنجاح في العمل والحياة.


وضع إطار عمل وسياسات للمناهج الدراسية الخاصة بالتعليم األساسي

والتعليم الثانوي جنباً لمرحلتي الحضانة والروضة – (يرجى الرجوع الى

محور التعليم المبكر وتنمية الطفولة .)ECED -


التعاقد مع هيئة خبراء مناهج خارجية مؤهلة لتطوير المناهج الجديدة وفق

اإلطار العام الذي حدده المركز وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والقيم

النشاطات

الوطنية األردنية.



تكليف مؤسسات خارجية متخصصة في تطوير المناهج لتطوير الكتب



إدخال المناهج الجديدة على مراحل (إدخال المناهج مثالً من الحضانة الى

المقررة ودليل المعلم.

الصفوف  1و  5و  9في السنة األولى ،ومن ثم الروضة  1الى الصفوف

 2و  6و  10في السنة الثانية ،وهكذا).


المسؤوليات



المركز المستقل للمناهج والتقييم يقوم بتطوير المناهج الجديدة

ضمان و ازرة التربية والتعليم تطبيق المناهج الدراسية بشكل فعال في

المدارس

الواقع الحالي

مؤشرات األداء األساسية

تعتمد المناهج والمدارس على أسلوب التلقين واالساليب التربوية والتعليمية تقليدية
وغالباً ما يكون موضوع الدرس قديم وغير معاصر.


درجات االختبارات الدولية واإلقليمية ،مثل EGRA TIMSS PISA



تحسنت جذرياً مع
تحّقق خبراء مستقلين من أن نوعية الكتب المدرسية قد ّ
تضمنها رسائل واضحة وقوية حول القيم الوطنية مثل التسامح ودور المرأة

.EGMA

في المجتمع.

المخاطر :أن ال يتم تطبيق المناهج الجديدة بنجاح على مستوى المدارس

المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها

عوامل التخفيف من آثارها:



توفير المساعدة واالرشاد والتدريب المناسب للمعلم لتدريس المناهج الجديدة

تأكد وحدة جودة التعليم والمساءلة ( )EQAUمن تدريس للمناهج الجديدة

في المدارس على نحو فعال.

مراحل التنفيذ

المرحلة 2
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عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي 2.3أ :تحديث وموائمة امتحان التوجيهي والتقييمات
الرئيسية األخرى


تطوير نظام يصلح لتقييم تكويني ( (Formativeوتقيم نهائي

( (Summativeفي ٍ
آن معاً يقيس بدّقة أداء جميع الطلبة وتطويرهم حسب
مراحلهم الدراسية بين الصفوف  .12-1حيث تبلغ عملية التقييم ذروتها في

األهداف

مرحلة القبول الجامعي التي توفر مؤش اًر دقيقا ألداء الطالب وقدرتهم على
إكمال تعليمهم أو التوجه نحو العمل.



وضع إطار عمل وسياسات للتقييم لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي.



التعاقد مع هيئة خبراء مناهج خارجية مؤهلة لتطوير نظام التقييم الجديد



وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والقيم الوطنية األردنية.
ضمان توافق جميع التقييمات في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي لكي



إشراك جهات معنية متعددة بما في ذلك قادة القطاع الخاص لضمان



تطبيق آليات تقييم جديدة بعد اعتماد المناهج الدراسية المطورة بحيث يكون

لمرحلتي التعليم االساسي والتعليم الثانوي بموجب اإلطار الذي حدده المركز

تطور النظام وأداء الطلبة المتلقين بدقة في
يتمكن المركز من تتبع وقياس ّ
كل مرحلة من مراحل تعليمهم.
تماشي التقييم مع المهارات والمعارف المطلوبة في الحياة وسوق العمل.

النشاطات

تطبيقها على مراحل العطاء الوقت الكافي لتمكين المعلمين والطلبة من
التكيف معها كما تطبق آليات تقييم جديدة المتحان التوجيهي بعد عدة

سنوات من تطبيق المناهج الجديدة (بعد  5سنولت أو أكثر) لتمكين الطالب

من التكيف معها.



تقييم جدوى االختبارات اإللكترونية في عملية التقييم التعليمية في مختلف



تطبيق آلية لتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى تدخل مبكر لإللمام بالقراءة



التنسيق مع و ازرة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية باالمتحانات

المراحل :التقييم التكويني ( (Formativeوالتقييم النهائي (.(Summative
والكتابة والحساب.

للتأكد من أن االمتحانات تُدار بشكل صحيح وأن نتائجها موثوق بها.
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ادخال آليات يعبر الطالب من خاللها عن آرائهم وتساعدهم في تحديد

أهدافهم وقياس تقدمهم كما تمنحهم الثقة بإمتالكهم القدرة على اختيار

مستقبلهم األكاديمي واالجتماعي.



المسؤوليات



المركز المستقل للمناهج والتقييم

ادارة اإلمتحانات واالختبارات في و ازرة التربية والتعليم

إجراء المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التقييمات الدولية (مثل PISAو

 )TIMSSالمستخدمة لمقارنة األردن مع دول أخرى ،ودراسات مختارة حول
القضايا الرئيسية مثل ممارسات التدريس داخل الصف

التقييمات الحالية غير متسقة وال تقيس مجموعة واسعة من المهارات والمعارف على
نحو فعال .يتم في التوجيهي التركيز على استرجاع المعلومات بنسبة  ،%68ومهارات
التواصل بنسبة  ،%25مما يترك  %7فقط لحل المشاكل والتفكير النقدي.88

الواقع الحالي

يعتمد النظام الحالي بشكل كبير على نتائج امتحان التوجيهي ،والذي تكون نسبة
النجاح فيه منخفضة جداً ( %41في عام  ،)892015حيث نتج عن توزيع النتائج
معدل  %50إلى  %60في عام 2015
غير المتوازن حصول  510طالباً فقط على ّ

 .90وبالطبع فإن نسبة النجاح المنخفضة تحول دون انتقال الطالب من مرحلة التعليم

الثانوي إلى مرحلة التعليم العالي بالنسبة لغالبية الطالب.


المعايير العالمية واإلقليمية والوطنية ألداء الطلبة حسب مراحلهم (التقييمات



توزيع نتائج تقييم الطلبة الذي يطابق أفضل الممارسات الدولية (Bell-



تأكيد استطالعات الرأي بأن االطراف المعنية (أولياء األمور والمعلمين

التي سيتم تحديدها من قبل المركز المستقل للمناهج والتقييم)

مؤشرات األداء األساسية

 Curveعلى سبيل المثال)

والقطاع الخاص) تؤمن بأن هذه التقييمات الجديدة تعكس المهارات التي

يحتاجها الطالب في العمل والحياة

المخاطر :عدم استعداد الطلبة للخضوع لتقييمات جديدة عندما يتم تقديمها لهم ألول

المخاطر وعوامل التخفيف من

مرة

آثارها

عوامل التخفيف من آثارها :سيتم تقديم كل من المناهج والتقييم على مراحل ،وترك
الوقت الكافي للطالب والمعلمين من أجل االستعداد للتقييمات جديدة

مراحل التنفيذ

88

عبيدات ودواني2014 ،

89

و ازرة التربية والتعليم ،أ2015

90

و ازرة التربية والتعليم ،أ2015

المرحلة 2
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التعليم األساسي والثانوي  :2الجودة – 2ب قدرة القوى العاملة  -تحسين كفاءة الكوادر العاملة في كافة
مستويات خدمات التعليم األساسي والثانوي ،والتركيز على تدريب كادر المعلمين

عنوان المشروع
األهداف

المدارس األساسية والثانوية 2.1ب :تعديل أسس القبول في الجامعات للتخصصات

المتعلقة بالتعليم


جعل مهنة التدريس مهنة طموحة وذات احترام تستقطب ذوي الكفاءات



رفع معايير القبول للطالب الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في



تضمين الرغبة في مهنة التدريس كمعيار للتقييم خالل عملية تقديم



تقديم المنح الدراسية في مجال التدريس ضمن برنامج إعداد وتأهيل



اعادة طرح تخصص "معلم مجال" في برامج بكالوريوس التربية ،وضمان



زيادة مكونات التدريب العملي ببرامج بكالوريوس التربية ( كعدد الساعات



تجري و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ( )MoHESRمباحثات مع



أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين (( )QRTAبرنامج جديد اعداد وتأهيل



الجامعات

العالية وتؤمن تعيينهم.

التخصصات ذات العالقة بمهنة التعليم.
الطلبات.

النشاطات

المعلمين الستقطاب أفضل الطالب إلى هذه المهنة.

توفير التعليم ذو الجودة العالية.

المعتمدة المخصصة للعمل الميداني في المدارس).

المسؤوليات

الجامعات لدراسة إمكانية رفع الحد األدنى لمتطلبات القبول

المعلمين)

بلغ متوسط معدل القبول في تخصصات مهنة التدريس في الجامعات الرسمية %65

الواقع الحالي

في عام ( 2010وهو الحد األدنى لمعدل القبول في الجامعات الرسمية) وفي المقابل،
فإن الحد األدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب األسنان هو ،%85
و %80لكليات الصيدلة والهندسة في جميع الجامعات الرسمية.


مؤشرات األداء األساسية

تطبيق معايير جديدة للقبول في التخصصات ذات العالقة بمهنة التدريس

في الجامعات الرسمية ورفع الحد األدنى لمتطلبات القبول في هذه

التخصصات أسوة بالتخصصات الجاذبة للطلبة المتميزين لضمان التحاق
الطالب المتميزين فقط في هذه التخصصات.
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الزيادة في متوسط معدالت التوجيهي للمعلمين الملتحقين في برامج



متوسط معدالت التوجيهي للمعلمين الملتحقين في برامج اعداد وتأهيل

بكالوريوس التربية.

المعلمين في أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين.

المخاطر وعوامل التخفيف من

المخاطر :قد يؤدي انخفاض تدفق المعلمين الجدد إلى نقص في الكوادر التعليمية

آثارها

عوامل التخفيف من آثارها :رفع معايير القبول على مراحل لضمان استمرار التدفق

مراحل التنفيذ

المرحلة 1

عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي 2.2ب :تحسين عملية اختيار وتعيين المعلمين

األهداف



آلية للتوظيف اعتماداً على كفاءة المعلمين وقادة المدارس



رفع معايير القبول األساسية المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم من أجل تحسين



رفع الحد األدنى لمتطلبات معدل التوجيهي والتقدير الجامعي ( %75و

مستوى المتقدمين ورفع مكانة المهنة االجتماعية.

النشاطات



المقدمة إلى ديوان الخدمة المدنية.
"جيد جدا") للطلبات ّ
إعادة التوازن لمعايير االختيار للتأكد من المؤهالت والكفاءة والحافز



التأكد من اجراء المقابالت في جميع دورات التوظيف في ديوان الخدمة



اعتماد شهادة اعداد وتأهيل المعلمين ( )ITEالتي توفرها أكاديمية الملكة

والمعارف والخبرات التي يتمتع بها مقدم الطلب.

المدنية.



رانيا للمعلمين ( )QRTAكشرط أساسي مسبق للدخول في مهنة التدريس.
البحث في جدوى تطبيق برنامج "عّلٍم ألجل األردن" إلستقطاب الخريجين



ديوان الخدمة المدنية

المتفوقين لمهنة التعليم.
المسؤوليات



و ازرة التربية والتعليم

يتم توظيف جميع المعلمين في القطاع العام من خالل ديوان الخدمة المدنية مع
الواقع الحالي

ترجيح معايير الطلب التالية  %9لمعدل ما بعد المرحلة الثانوية ،و  %9لمعدل
التوجيهي ،و  %28لسنة التخرج و  %19لسنة تقديم الطلب و  %19المتحان ديوان
الخدمة المدنية (الذي يعتمد على قياس المحتوى المعرفي) ،و  %9للمقابلة.
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وقد أفاد  %40من المعلمين في و ازرة التربية والتعليم الذين شملهم االستطالع بانهم
اختاروا مهنة التعليم ألنها كانت إما "أفضل الخيارات المتاحة لهم" أو "لعدم وجود خيار
أفضل"

مؤشرات األداء األساسية



إعادة توزيع معايير القبول في الطلب بحيث تطابق أفضل الممارسات



متوسط معدالت التوجيهي للمعلمين الجدد

الدولية



معظم المعلمين الجدد يلتحقون بمهنة التعليم رغب ًة فيها وهو السبب الرئيسي
الختيارهم هذه المهنة

المخاطر :نقص المعلمين بسبب عدم أهلية بعض المتقدمين للعمل في هذه المهنة
المخاطر وعوامل التخفيف من

وعدم تلبيتهم لمتطلبات القبول والمعايير الجديدة

آثارها

التخفيف من آثارها :رفع متطلبات القبول على مراحل وضمان وجود عدد كاف من
المتقدمين الذين يلبون المعايير بشكل يتناسب مع الحاجة لمعلمين جدد

مراحل التنفيذ

المرحلة  - 2أنظمة وخدمات وقواعد جديدة
للتقدم
المرحلة  - 3شهادة اعداد وتأهيل المعلمين ( )ITEكشرط مسبق ّ
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عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي 2.3ب :انشاء برنامج إعداد وتاهيل المعلمين


األهداف

اعتماد برنامج دبلوم عالي متخصص في مرحلة الدراسات العليا يتضمن

تطبيقات وممارسات عملية لمدة  12شه اًر يتبع البرنامج للجامعة األردنية
وتتم الموافقة عليه/اعتماده من خالل و ازرة التعليم العالي



إنشاء لجنة توجيهية للمعايير إلنشاء برامج تدريب المعلمين ،وتوظيف



تقوم و ازرة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا للمعلمين بوضع معايير



إنشاء بوابة إلكترونية التاحة الوصول إلى محتوى عالي الجودة ،وتفعيل

أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كفاءات وقيم المعلمين ،ومعايير للدورات األولية.

النشاطات

التعاون ما بين معلمي الطالب (طالب البرنامج ) ومدرسي المعلمين

(محاضري البرنامج) ،ومستقبالً توسيع هذه البوابة واتاحتها لجميع المعلمين
في األردن للتدريب أثناء الخدمة.



بعد عام تجريبي أولي تتم زيادة تدريجية في اعداد كل مجموعة  /دورة
لتصبح  3.500سنوياً.



تضع و ازرة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا للمعلمين معايير كفاءات



إدارة أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين لبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين

وقيم المعلمين المطلوبة العداد وتاهيل المعلمين.

المسؤوليات

المعلمين ،وذلك بالتنسيق مع و ازرة التربية والتعليم واحدى الجامعات
كشريك.



اعتماد و ازرة التعليم العالي لبرنامج الدبلوم العالي المتخصص الذي يتم البدء

به.

مسارن لمهنة التعليم:
ا
يوجد حالياً


مسار يؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في التربية ،ثم التعيين

كمدرس عن طريق ديوان الخدمة المدنية وتلقي تدريب تأهيلي محدود توفره
و ازرة التربية والتعليم.

الواقع الحالي



درجة بكالوريوس في أحد التخصصات (كالرياضيات) ،ومن ثم االلتحاق

بالتدريس عن طريق ديوان الخدمة المدنية وتلقي تدريب ارشادي محدود

توفره و ازرة التربية والتعليم.

أما في الممارسة العملية ،فقد أفاد  %28من المعلمين في القطاع الحكومي و %44
من المعلمين في القطاع الخاص بأنهم لم يتلقوا أي تدريب تأهيلي قبل الخدمة كما أفاد
حوالي  %25منهم فقط بأنهم حصلوا قبل الخدمة على تدريب مدته أكثر من شهرين.

مؤشرات األداء األساسية



إنشاء البرنامج
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نسبة المعلمين الجدد الذين يدخلون المهنة بعد تلقيهم التدريب المناسب



نسبة جميع المعلمين (الجدد والحاليين) الذين تلقوا التدريب وتم اعتمادهم في

واعتمادهم

األردن

المخاطر:


معارضة المعلمين الحاليين لتطبيق البرنامج ونظام الترخيص ألنها تمثل



ستختلف عملية اختيار المعلمين الجدد عن إجراءات التوظيف العادية في

تهديداً لوظائفهم.

المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها

القطاع العام ،األمر الذي يتطلب المزيد من الدعم الحكومي.

عوامل التخفيف من آثارها:


القيام بعمليات تقييم المدرسين الحاليين في المدرسة لمعرفة من منهم يلبي



توفير التدريب أثناء الخدمة للمعلمين الحاليين الذين يرغبون في الوصول



التفاوض مع المعنيين الرئيسيين وحشد التأييد من كل من و ازرة التربية

المعايير المطلوبة.

إلى المعايير المطلوبة الجديدة.

والتعليم وديوان الخدمة المدنية.

مراحل التنفيذ

المرحلة 1
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عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي 2.4ب :تطوير برنامج تدريب شامل للمعلمين الحاليين


األهداف

تعزيز مهارات وكفاءة ومستوى المعرفة لدى المعلمين أثناء الخدمة.



تمكين المعلمين الحاليين من الحصول على مؤهالت تتوافق مع المعايير



تعزيز مكانة ادارة التدريب واالشراف التربوي التابعة لو ازرة التربية والتعليم

الواردة في برنامج اعداد وتأهيل المعلمين الجدد.

لتؤدي دو اًر استراتيجياً وتنسيقياً أقوى ،لضمان مواكبة جميع الدورات التدريبية
حسب أعلى معايير الجودة ،وتوجيه مقدمي خدمات التدريب نحو المناطق

األكثر احتياجاً في األردن (مثل التعليم الشامل والدعم النفسي والتربوي
لتطوير مهارات القراءة والكتابة والحساب ،وما إلى ذلك).



خاصة بالتدريب أثناء الخدمة تتماشى مع مبادئ معايير ما قبل
وضع معايير ّ
الخاصة ببرنامج اعداد وتأهيل المعلمين الجديد ،مما يسمح للمعلمين
الخدمة
ّ



خاص بالتدريب أثناء الخدمة لتوفير برامج تدريبية منتظمة،
وضع إطار عمل ّ
يمكن الوصول إليها بسهولة لتعزيز التطوير المتخصص للمعلمين.

القدامى بالحصول على المؤهالت ذاتها.

النشاطات


تقديم برامج تدريبية متميزة للمعلمين في مخيمات الالجئين والمجتمعات



توفير دورات تدريبية ونشرات إرشادية توضح للمعلمين تقنيات االنضباط



تطوير مراكز تدريب في األقاليم الثالثة بالتعاون مع الجامعات فيها.

المضيفة.

الفعالة التي تعزز تفاعل الطالب في عملية التعلم.



خاصة بالمشرفين التربويين لتعزيز
تصميم برامج تدريب وارشاد وتوجيه ّ
مستوى كفاءتهم في تدريب وتطوير مهارات المعلمين ،باإلضافة إلى تشجيع

المعلمين المتمكنين لتولي مسؤوليات إشرافية أو توجيهية لالستفادة من أفضل

خبراتهم ومهاراتهم في التدريس.

المسؤوليات




و ازرة التربية والتعليم

جميع مزودي الخدمة أثناء التدريب

يتم إدراج برامج التدريب والتطوير ضمن واجبات المعلمين ،غير أن
من المفترض أن ّ
أن  %43فقط من المعلمين في المدارس الحكومية و %29من
الواقع الحالي مختلف إذ ّ
المعلمين في المدارس الخاصة خضعوا لهذه البرامج في العامين الماضيين.

الواقع الحالي

لقد أثبتت العديد من المبادرات غير الربحية ،مثل مبادرات "أكاديمية الملكة رانيا لتدريب

المعلمين" و"مبادرة التعليم األردنية" ( (JEIنجاحها في توفير برامج تدريب المعلمين أثناء
الخدمة على المستوى المحلي (تصل إلى ما يقارب الـ  %5من المعلمين) ،بينما تمكنت

البرامج التعليمية المدعومة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية -والتي تركز على

تحسين مهارات القراءة والحساب للصفوف المبكرة ( -)RAMPمن الوصول إلى المعلمين
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ٍ
أن هذه الدورات التدريبية ال تشرف عليها و ازرة التربية والتعليم مما
على
نطاق أوسعّ .إال ّ
قد يؤدي إلى االزدواجية والى توصيل معلومات خاطئة إضافة إلى ّأنها إجماالً غير كافية
لتلبية جميع االحتياجات الوطنية.


وصول عدد أيام دورات التدريب والتعليم أثناء الخدمة إلى  15يوم ًا سنوياً
ٍ
كحد أدنى لجميع المعلمين .يتوجب إجراء دراسة استطالعية تشمل جميع
ّ
يتم تقييمهم قبل البرامج والدورات التدريبية وبعدها لقياس مدى
المعلمين حيث ّ

فعالية هذه الدورات ،كما ينبغي عقد جلسات مراجعة بعد تنفيذ البرامج التدريبية

مؤشرات األداء األساسية


لمراجعة ما تعلمه المشاركون وأفضل السبل لتطوير هذه البرامج.
نسبة المعلمين الذين أفادوا بخضوعهم لدور ٍ
ات تدريبية أثناء الخدمة في
العامين الماضيين في دراسة استطالعية.



بناء على
تشير الدالئل إلى زيادة تطبيق المعلمين لألساليب التربوية الجديدة ً
تقارير الحمالت التفتيشية.

المخاطر :عدم خضوع المعلمين ألية برامج تدريبية ،وعدم تطبيق المعلومات والمهارات

المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها

التي تعلموها خالل هذه الدورات.

عوامل التخفيف من آثارها :توثيق التزام المعلمين بحضور الدورات التدريبية ومستوى

تعلمهم وتطبيقهم للمهارات الضرورية واالنجازات التي حققوها وفق تقييم ادائهم واطار

تطوير المعلمين المستمر (.(CPD

مراحل التنفيذ

المرحلة 1
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التعليم األساسي والثانوي  :3المساءلة -تعزيز المساءلة والقيادة والقدرة على وضع السياسات والتخطيط
االستراتيجي في كافة مستويات النظام (بدءاً من المدرسة ووصوالً إلى الوزارة)

عنوان المشروع
األهداف

التعليم األساسي والثانوي  :3.1وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة مهنة
التعليم


ضمان الحفاظ على معايير الجودة األساسية للتعليم.



تعزيز مكانة مهنة التدريس.



وضع آليات لمنح شهادات ورخص مزوالة المهنة للمعلمين تتفق مع معايير



وضع آلية العتماد المعلمين من خالل تصديق شهادات خريجي برنامج اعداد



بعد تطبيق آلية اعتماد وتصديق شهادات خريجي برنامج اعداد وتأهيل

برنامج اعداد وتأهيل المعلمين ( (ITEالجديد وبالتشاور مع الخبراء المؤهلين.
وتأهيل المعلمين ( (ITEالجديد.

تتم مطالبة المعلمين الحاليين بالخضوع لبرامج التدريب أثناء الخدمة
المعلمينّ ،
(انظر التعليم األساسي والثانوي 2,4ب) حتى يتم اصدار شهادات تأهيل لهم
مع وضع جداول زمنية مناسبة للمعلمين القدامى.



المعتَمدين على الخضوع
تقديم نظام منح رخصة التعليم يفرض على المعلمين ُ
المتحان على أساس يقيس كفاءتهم وقدراتهم على مزاولة المهنة ،مع وضع



مواءمة خطوات عملية لتجديد رخص مزاولة المهنة بالموائمة مع إطار العمل

النشاطات

جداول زمنية مناسبة للمعلمين القدامى.

للتطوير المهني المستمر(( (CPDباالستناد إلى اإلطار العام لسياسة المعلم

 2010الذي يتماشى مع معايير برنامج اعداد وتأهيل المعلمين) ،والتي
ات تدر ٍ
تفرض على المعلمين استكمال دور ٍ
يبية محددة للحفاظ على رخص
مزاولة المهنة الحاصلين عليها.



التنسيق بين وحدة جودة التعليم والمساءلة وادارة التعليم الخاص للتأكد من

حصول المعلمين في جميع المدارس على الشهادة والرخصة الالزمتين وفق
جداول زمنية محددة تضعها و ازرة التربية والتعليم.



المسؤوليات

وضع معايير الحصول على شهادة ترخيص المعلم وامتحانها من مسؤوليات

و ازرة التربية والتعليم وبرنامج اعداد وتأهيل المعلمين الخاص بأكاديمية الملكة

رانيا لتدريب المعلمين.

59

173



تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية مسؤولية وضع متطلبات الجديدة

لاللتحاق بمهنة التعليم وضبط عقود التعيين بما يتماشى مع متطلبات إعادة

منح الرخصة.



دور وحدة جودة التعليم والمساءلة التابعة لو ازرة التربية والتعليم وادارة التعليم
الخاص في ضمان التزام إصدار الشهادات والرخص وفق الجداول الزمنية

المحددة.
ّ

أن هنالك مسارين لبلوغ
ال يوجد حالياً أي آلية لمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمينّ ،إال ّ
مهنة التدريس:


مسار يؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في التربية ،يليها االلتحاق
بسلك التدريس عبر ديوان الخدمة المدنية والخضوع لدورة تدريبية تمهيدية

الواقع الحالي

قصيرة من قبل و ازرة التربية والتعليم.



الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى المواد (كالرياضيات) ،يليه دخول

سلك التعليم عبر ديوان الخدمة المدنية والخضوع لدورة تدريبية تمهيدية قصيرة

من قبل و ازرة التربية والتعليم.

هناك نقص في الحوافز التي تدفع المعلمين لحضور برامج التدريب والتطوير الوظيفي

(يرجى االطالع على مشروع المدارس  3.4لمزيد من التفاصيل)


نسبة المعلمين الجدد الذين بدأوا بمزاولة المهنة بعد حصولهم على الشهادة



نسبة جميع المدرسين في األردن الحاصلين على الشهادة والرخصة.

مؤشرات األداء األساسية

المخاطر وعوامل التخفيف من

ورخصة المزاولة.

يحبذ المعلمون الحالييون نظم منح الشهادات والرخص الجديدة ،العتقادهم
المخاطر :ال ّ
تهدد أمنهم الوظيفي.
ّ
بأنها ّ

آثارها

عوامل التخفيف من آثارها :تقديم العديد من الفرص التي تسمح للمعلمين الحاليين بإتمام

مراحل التنفيذ

المرحلة 2

عملية الحصول على الشهادة مع حدود زمنية مناسبة للحصول على الرخصة.
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عنوان المشروع

التعليم األساسي والثانوي  :3.2نقل واحالة مسؤوليات أكبر للمديريات الميدانية
والمدارس وتشجيع الالمركزية


تفويض ونقل المزيد من السلطة للمدارس والمديريات الميدانية لتمكين و ازرة



إعادة هيكلة و ازرة التربية والتعليم للتركيز على رسم السياسات الفعالة ،بينما

األهداف

فعالة واجراء تحسينات
التربية والتعليم من التركيز على تطوير استراتيجيات ّ
مؤثرة.

تقوم المديريات الميدانية بإدارة العمليات على أرض الواقع ودعم عمليات تقييم

المدارس وتطورها الذاتي.


المقرر
وضع خطة انتقالية لتحديد الهياكل المؤقتة إلى حين اكتمال التغييرات ّ

اتخاذها واالنتهاء من عملية التقييم الشامل لالمكانيات ،التي تحدد بشكل
واضح األدوار والمسؤوليات.



االنتهاء من وضع الترتيبات اإلدارية الالزمة لتفعيل دور وحدة جودة التعليم

والمساءلة (يرجى االطالع على التعليم األساسي والثانوي  )5,3للتأكد من أن

اجراءات المساءلة تدعم الالمركزية الفعالة.


النشاطات


وضع خطة لحصر الموارد المالية المتوفرة في و ازرة التربية والتعليم المركزية

والمديريات الميدانية والمدارس ،وتطوير نظام مالي ال مركزي طويل المدى
ٍ
مستمر.
بشكل
يهدف لتطوير المدارس
ّ
الخاصة بمدارس و ازرة التربية
دراسة جدوى نقل تخصيص الميزانيات المتاحة و ّ
والتعليم أو مستويات المديرية الميدانية إلى المدارس ،خاصة الميزانيات



المخصصة حالياً للدعم والتطوير الوظيفي.
تأمين االستدامة المالية المتوقعة على المدى الطويل لبرنامج تطوير المدرسة



توزيع ودمج االعتمادات المالية الخاصة بالمنح الدراسية السنوية ضمن ميزانية

والمديرية (.)SDIP

و ازرة التربية والتعليم النظامية (باستخدام صناديق دعم الميزانية من الشؤون

العالمية الكندية) في ميزانية عام .2017


بناء قدرات مجالس المدارس ومجالس تطوير التعليم لحشد الموارد المجتمعية



إبالغ جميع األطراف المعنية بكافة التغييرات.



مجلس تنمية الموارد البشرية التابع لالستراتيجية وو ازرة التربية والتعليم

بهدف تطوير المدارس.

المسؤوليات
الواقع الحالي

تم تطوير برنامج تطوير المدرسة والمديرية ( )SDDPوبرنامج تطوير المدارس
ّ
والمديريات ( )SDIPمن قبل و ازرة التربية والتعليم بدعم مالي بلغ  25مليون دوالر كندي
لكل مدرسة وفق
ودعم تقني ايضا) ،والذي يهدف إلى تحديد االحتياجات الضرورية ّ
األولوية والحاجة الفعلية ،وقد تمثل نجاح المشروع في تنمية قدرات  3567مدرسة و42
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اصة بالمدارس ،مما يعني بأن جميع مدارس
مديرية في مجال التخطيط والتنمية الخ ّ
خاصة ،باإلضافة إلى  265مجلس تعليمي و35
المملكة تمتلك حالياً قدرات تنموية ّ

أن خطط إعادة تنظيم وهيكلة و ازرة التربية
مجلس تطوير تربوي موجودين حالياً .كما ّ
تم تطوير األوصاف الوظيفية المعدلة في العديد من
والتعليم ما زالت جارية ،وقد ّ
اإلدارات التابعة للو ازرة.

تُدرس حاليا امكانية وضع خطة لبرامج عمليات الصيانة واإلدارة في المناطق التعليمية
الجديدة (التي سيتم إنشاؤها) ،مما يسمح للمديريات الميدانية التركيز على اإلشراف
التعليمي ودعم الممارسات التربوية قيد الدراسة.

تم االعتراف رسمياً بوحدة جودة التعليم والمساءلة في شهر يناير من عام  2016والتي
ّ
ستشرف كذلك على القطاع الخاص ،وتجري حالياً ترتيبات لتعيين الموظفين والمدراء.
الخاص بتحديد
تنوي و ازرة التربية والتعليم تعديل قانون التعليم رقم  3لعام  ،1994و ّ

الخاصة بآليات اختيار المشرفين ومديري المدارس والمدراء
إجراءات االختيار والمساءلة
ّ
الميدانيين ومساءلتهم ،باإلضافة إلى كيفية تأسيس المدارس.

مؤشرات األداء األساسية



خطة انتقالية واضحة المعالم يتم تنفيذها وفق جداول زمنية

المخاطر :تخويل السلطة إلى مؤسسات تعليمية ال تمتلك القدرات المناسبة لتولي
المسؤوليات الجديدة المسندة إليها.

عوامل التخفيف من آثاره :يجب أن تتضمن خطة االنتقال آليات تفصيلية لتقييم وتطوير

المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها

المهارات والمساءلة تقوم بها وحدة جودة التعليم والمساءلة.
المخاطر :عدم التركيز المتواصل على األولويات بسبب تغييرات على مستوى الوزراء.
عوامل التخفيف من آثاره :يتوجب على هيئة االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية
دعم هذه المبادرة لضمان تنفيذ الخطط وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

مراحل التنفيذ

المرحلة 3
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عنوان المشروع
األهداف

وترخيص مزاولة المهنة
التعليم األساسي والثانوي  :3.3وضع نظام خاص للشهادات ا
للمناصب القيادية المدرسية


ضمان امتالك مدراء المدارس المعرفة والخبرة الضرورية وتدريبهم وتأهيلهم



خاصة بإدارة وقيادة المدرسة ،باإلضافة إلى امتحان كفاءة
وضع معايير ّ
القيادة المدرسية ،وفق إطار معايير القيادة لعام  ،2010مع استشارة الخبراء



إخضاع المعلمين المرشحين لمناصب إدارية في المدرسة إلى امتحان كفاءة



خاصة ،والخضوع
مطالبة المدراء القدامى بإستكمال دورات تدريب وتأهيل ّ
المتحان كفاءة القيادة المدرسية للحصول على الرخصة وفق حدود زمنية



وضع آلية لتجديد رخصة مدراء المدارس بما يتماشى مع إطار التطوير

ٍ
بشكل جيد لدعم عمليتي التعليم والتدريس.

المؤهلين.

الخاصة بالقيادة المدرسية ،ليحصلوا
يتم وضع المعايير
ّ
القيادة المدرسية حالما ّ
على الرخصة الخاصة بالمدراء.

مناسبة.

النشاطات

المهني المستمر (( (CPDاستناداً إلى اإلطار العام لمعايير القيادة عام

 )2010التي تفرض على مدراء المدارس استكمال دورات تدريبية معتمدة
ومحددة للحصول على رخصهم.



مواصلة تحقيق أهداف مشروع تطوير المدرسة والمديرية ( )SDIPلمواصلة



تقديم برامج تأسيسية لتنمية المهارات القيادية في جميع الخطط التنموية

بناء قدرات قادة المدارس.



الخاصة بالمعلمين.
ّ
يتم على أساسها تعيين المشرفين التربويين ومدراء
التي
المعايير
اجعة
مر
ّ
المدارس (بناء على اإلطار العام لمعايير القيادة عام  ،)2010حيث ينبغي
مقدم الطلب،
أن تعكس المعايير الجديدة مستوى المعرفة والخبرة لدى ّ

باإلضافة إلى مدى كفاءته ومؤهالته بدالً من االستناد إلى الخبرة لوحدها.


المسؤوليات




الواقع الحالي

و ازرة التربية والتعليم

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

ديوان الخدمة المدنية

عدم وجود أي نظام يمنح الرخص لقادة المدارس ،حيث يستند حالياً نظام التعيين في
مدة الخدمة وليس على األداء الشخصي
المناصب القيادية بشكل كبير على ّ
واإلمكانيات.

مؤشرات األداء األساسية




نسبة قادة المدارس الذين حصلوا على شهادات ورخص.

تمت ترقيتهم وفق معايير وعملية االختيار الجديدة.
عدد مدراء المدارس الذين ّ
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المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها
مراحل التنفيذ

عنوان المشروع

المخاطر :معارضة قادة المدارس ألنظمة منح الرخص ومعايير التقييم الجديدة.

عوامل التخفيف من آثاره :اجراء حوارات مع قادة المدارس أثناء عملية تطوير أنظمة

التقييم ومنح الرخص ،وتقديم الحوافز المناسبة للذين يحصلون على الشهادة.
المرحلة 1

التعليم األساسي والثانوي  :3.4تعديل نظام تصنيف وتقييم وترفيع المعلمين


تعزيز الحافز والطموح واألداء لدى المعلمين من خالل تطوير مسارات



مراجعة فعالية نظام تقييم المعلم والمسار المهني التابع لو ازرة التربية



تدريب مدراء المدارس على تقييم المعلمين بشكل أفضل ،ودعم تطور



إدخال أداء المعلمين وطالبهم ،وأيام حضور التدريب ،والتطوير الذي تحقق



توضيح أدوار المعلم ومسؤولياته في جميع درجات التصنيف.

األهداف

ومبنية على أساس األداء والنتائج واعتمادها على خطط
وظيفية واضحة
ّ
الحوافز الفعالة.
والتعليم.

المستوى التعليمي.
في عملية التقييم.



استعراض الفرص ،والجدوى واألثر المحتمل لتطبيق نظم األجور المرتبطة

األنشطة



مراجعة فعالية النظام الحالي لتشجيع المعلمين من ذوي الكفاءة العالية على

المسؤوليات



باألداء.

العمل في المدارس ضمن المناطق المستهدفة .ويمكن أن تشمل الخيارات

اإلضافية ما يلي:

 oتعزيز برامج جائزة المعلمين والتربويين المتميزين بهدف تكريمهم

 oتحسين الحوافز المالية بهدف تشجيع المعلمين من ذوي الكفاءات
العالية على التدريس في المدارس من المناطق المستهدفة.

 oضمان توفير مساكن افضل لتشجيع خيارات اإلقامة في المناطق التي
يتم نقل المعلمين إليها.

 oتأمين النقل المجاني للمعلمين من والى المدارس في المناطق
المستهدفة.



و ازرة التربية والتعليم

ديوان الخدمة المدنية
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تركز التقييمات على ضرورة إكمال المنهاج المقرر بدالً من اتباع استراتيجيات
ّ
التدريس الفعال.

الواقع الحالي

عادة بمؤشرات األداء الرئيسية مثل األداء والتدريب والنتائج،
ويرتبط التقدم الوظيفي ً
ولكن هذا ال يطبق بشمولية (يرتبط نظام الحوافز بالتدريب فقط وفي حاالت محددة

كما هو الحال مع "الشهادة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  ،)"ICDLوال يتم تنفيذه على

نطاق واسع.
ال يوجد حالياً أي عالقة تربط ما بين األجر واألداء.


هناك توزيع مناسب للموظفين في الدرجات الوظيفية التسعة ،ويتم ترفيع



نسبة المعلمين الذين وصلوا إلى المرتبة األولى والفئات الخاصة.

الموظفون في هذه التصنيفات على أساس متكرر.

مؤشرات األداء الرئيسية



نسبة المعلمين الذين يطبقون مبادئ التعلم المتمركز حول الطالب

( (SCALTخالل تدريسهم ،كما ورد في تقارير المراقبة الصادرة عن
"المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية" (.(NCHRD

المخاطر :معارضة المعلمين وممثلي المعلمين للتغييرات التي تط أر على عملية التقييم
والتصنيف.
عوامل التخفيف من آثارها :اجراء حوارات المعلمين وممثليهم ومدراء المدارس حول
أي تغييرات في نظام الدرجات والتقييم.

المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها

المخاطر :افتقار مدراء المدارس للقدرة على إجراء تقييمات موثوقة ومفيدة للمعلمين
عوامل التخفيف من آثارها :توفير التدريب المالئم لمدراء المدارس لمراقبة األداء
الفعال وعمليات التقييم.
المخاطر :إن عدم وجود بيانات تتعلق بأداء المعلم يحد من قدرة النظام على مراقبة
األداء بشكل فعال.
عوامل التخفيف من آثارها :تطوير عملية جمع البيانات والقدرة على إدارة النظام
(يرجى االطالع على مشروع المدرسة  5،3لمزيد من التفاصيل)

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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اسم المشروع
األهداف

التعليم االساسي والثانوي  :3.5االستفادة من آليات المساءلة في وزارة التربية والتعليم
للنهوض بجودة المدارس الحكومية والخاصة


تعزيز وحدة جودة التعليم والمساءلة (للمدارس الرسمية) وتحسين مديرية التعليم
الخاص (للمدارس الخاصة) ،حرصاً على الحفاظ على معايير الجودة في

مدارس األردن كافة وعلى التزام التعليم والتعّلم بإطار عمل المنهاج الدراسي
والتقييم.

األنشطة

المدارس الحكومية:


وضع معايير تفتيش خاصة بوحدة جودة التعليم والمساءلة ،تشمل جودة التعليم،
وااللتزام بالمبادئ التوجيهية الوطنية الخاصة بالمنهاج الدراسي ،وبيئة التعليم

(مثالً األمن والعنف).


الحرص على اتّباع عملية متابعة صارمة عن طريق وحدة جودة التعليم
للتأكد من تنفيذ التوصيات.
والمساءلة ّ



بمهمة تحسين
تأسيس قسم خاص تابع لوحدة جودة التعليم والمساءلة ،وتكليفه ّ
أداء.
المدارس األسوأ ً



طرح نظام ترخيص مدرسي للمدارس الحكومية.



رقمنة نظام التعّقب الخطي الراهن الذي تستخدمه مديرية التعليم الخاص لتأمين



للتأكد من عدم تجديد رخص المدارس الخاصة التي
التنسيق مع و ازرة العمل ّ
تخالف قوانين العمل.



التأكد من تطبيق أنظمة المدارس الخاصة ومن ّأنها :أ) تحمي أولياء األمور
ّ
من الزيادات العشوائية لألقساط السنوية ،ب) تحمي المعّلمين من االستغالل،

المدارس الخاصة:

قاعدة بيانات مركزية أكثر فعالية تتعّقب معلومات رئيسية كنتائج التفتيش،
والغرامات المستحّقة ،ومؤهالت المعلمين ،واألقساط في المدارس كافة.

ج) تفرض التزام البيئة العمرانية بمعايير الصحة العامة.

المدارس الحكومية والخاصة:


مراجعة جدوى وآثار نشر تقارير تفتيش عن جميع المدارس إلطالع أولياء



مراجعة جدوى وآثار تصنيف المدارس بحسب نتائج التفتيش.



على و ازرة التربية والتعليم ،وو ازرات أخرى (و ازرة الصحة ،وو ازرة المالية ،وو ازرة

األمور والمجتمع عليها.

المسؤوليات

ظمات غير الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني أن
العمل ،إلخ) والمن ّ
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تضع معايير تفتيش لجودة التعليم وااللتزام بالمبادئ التوجيهية الوطنية الخاصة

بالمنهاج الدراسي.


الوضع الراهن

الفعال لوحدة جودة التعليم والمساءلة
على و ازرة التربية والتعليم أن تضمن التنفيذ ّ
ولتحسين هيئة تفتيش المدارس الخاصة.

أن هذا التفتيش ال
تخضع المدارس لتفتيش وزارات الصحة والتربية والعمل والمالية .غير ّ
تركز على
يتم تنسيقه بكفاءة في الوقت الراهن ،فجودة التفتيش ال تنفذ دائماً ومعاييره ّ
ّ

مشاكل البنية التحتية أكثر من تركيزها على جودة التعليم وااللتزام بالمنهاج الدراسي ،وناد اًر

تم إطالع
يتم التفتيش ّ
للتأكد من إلتزام المدارس بتنفيذ توصيات هيئة التفتيش .وال ي ّ
ما ّ
المواطنين أو أولياء األمور على المعلومات ذات العالقة بتفتيش المدارس.

أسست و ازرة التربية والتعليم وحدة جودة التعليم والمساءلة في شهر يناير  ،2016ويجري
ّ
بمهمة تعزيز المساءلة في النظام الرسمي
حالياً إختيار مو ّ
ظفيها وقيادتها .وقد كّلفت الوحدة ّ

مؤشرات األداء الرئيسية

برمته وضمان الحفاظ على معايير الجودة األساسية.
ّ


"جيدة" أو أفضل وفقاً لمعايير التفتيش
نسبة المدارس
ّ
المصنفة ّ



إعالن المعلومات عن أداء المدارس كافة على اإلنترنت (على المدى الطويل)



عدم ترخيص المدارس الخاصة التي تخالف قوانين العمل ،ونشر تقارير دولية

تسدد بدل
(كتلك الصادرة عن من ّ
أن المدارس الخاصة ّ
ظمة العمل الدولية) تُثبت ّ
أجور معّلميها بشكل منصف وعادل

المخاطر والتخفيف من آثارها

المخاطر :ارتفاع عدد المدارس غير القادرة على تحقيق معايير الجودة
التخفيف من آثارها :منح المدارس مهلة كافية لتقوم بالتغييرات الالزمة للعمل بمعايير

الجودة؛ تأمين التدريب اإلداري المالي ألصحاب المدارس الخاصة لمساعدتهم في تحقيق

الهدف األساسي بدون ظلم المعلمين ودفع حقوقهم المالية كاملة.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 2
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اسم المشروع
األهداف

التعليم االساسي والثانوي  :3.6تحسين جودة البيانات واستخدامها للمساهمة في
المساءلة وتحسين عملية التطوير


تطوير نظام معلومات ادارة التعليم بإستمرار لدعم عملية اتخاذ الق اررات التي

تعتمد على البيانات ويتيح نشر المؤشرات الرئيسية من أجل ضمان الشفافية
والمساءلة.



االنطالق من البيانات لوضع السياسات والتحسينات في مجال التعليم والتعّلم

على المستويات كافة (و ازرة التربية والتعليم  /المركز ،والمديريات الميدانية،
والمدارس ،والمنظمات األهلية ،والمنظمات غير الحكومية إلخ).

األنشطة



تفعيل نظام معلومات إدارة التعليم الجديد من أجل دعم اتخاذ الق اررات المعتمدة



فعال على صعيد المدارس إلدخالها في نظام
الحفاظ على جمع البيانات بشكل ّ
معلومات إدارة التعليم.



إعداد تقارير سنوية عن أداء الطالب في القراءة والكتابة والحساب على صعيد



تحديد أهداف لتحسين النظام استنادًا إلى ثالثة معايير قياسية.



تحديد أهداف للتحسين على المستوى الوطني.



المحددة.
مقارنة األداء ببعض البلدان
ّ

على البيانات.

المحافظات.



مقارنة األداء بالمعايير القياسية والتصنيفات العالمية.



المستمر للمعّلمين وقادة المدارس والمسؤولين على استخدام نظام
تأمين التدريب
ّ
معلومات إدارة التعليم الجديد التخاذ الق اررات وضمان جمع البيانات بكفاءة.



منح حسابات دخول إلى ألواح متابعة نظام معلومات إدارة التعليم التي تظهر



مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات والمديرية العامة للتخطيط والبحث



و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات



المعّلمون والمسؤولون في المدارس



المديريات الميدانية



الجهات المانحة والمنظمات الدولية

مفصلة بحسب مجال
توصل إليها النظامّ ،
اإلحصاءات والنتائج الرئيسية التي ّ
عمل كل وظيفة تابعة لو ازرة التربية والمجموعات المعنية.

المسؤوليات

التربوي
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الوضع الراهن

شكلت أهمية تعزيز أنظمة البيانات واستخدامها لتحفيز اتخاذ الق اررات محو اًر أساسياً من
ّ

مشروع إصالح التعليم في سبيل اقتصاد المعرفة في األردن بمرحلتيه األولى والثانية ،وفي

طرح نظام إدارة التعليم  Eduwaveعام .2003
هذا السياق ُ

تبين ّأنه نظام جامد.
وال يزال نظام  Eduwaveمستخدماً حتى اليوم ،ومن خالل التجربة ّ
لذا عمدت و ازرة التربية منذ العام  2007إلى تطوير نظام معلومات إدارة التعليم المرن من

وتصورها دعماً التّخاذ الق اررات على
ناحية البيانات ،بحيث يسمح باستخراجها وتحليلها
ّ
أصعدة مختلفة.

وسيستمر لعام إضافي
ظفي المديريات الميدانية،
سبق أن بدأ تدريب المعّلمين والمدراء ومو ّ
ّ
ظفين على مستوى المديرية
ظمة اليونيسكو .وقد تلّقى عدد من المو ّ
على األقل بدعم من من ّ

ظفي و ازرة التربية والتعليم
يتمكنوا من تدريب زمالئهم من مو ّ
المدربين" ،لكي ّ
دورات "تدريب ّ
ويضمنوا صالحية البيانات وموثوقيتها .كما بدأ العمل بإنشاء نسخة مفتوحة المصدر من

نظام معلومات إدارة التعليم الجديد عام  ،2009ومن المتوقع أن يبدأ العمل به كامال

بنهاية العام الدراسي .2016

مؤشرات األداء الرئيسية

المخاطر والتخفيف من آثارها



المتدربين على استخدام نظام معلومات إدارة
ظفي الو ازرة
نسبة المعّلمين ومو ّ
ّ
التعليم الجديد بكفاءة



لتشكل واجهة بينية للنظام
عدد ألواح المتابعة
المطورة ّ
ّ

ظفو و ازرة التربية والتعليم ال يدخلون البيانات وال يستخدمون النظام
المخاطر :المعّلمون ومو ّ

بكفاءة.

ظفي و ازرة التربية والتعليم حول
التخفيف من آثارها :تأمين التدريب الشامل للمعّلمين ومو ّ

كيفية استخدام النظام ومزاياه.

المخاطر :ضعف شبكة اإلنترنت يؤثّر على قدرة الموظفين والمدارس على إدخال البيانات

بشكل دائم.

التخفيف من آثارها :رفع كفاءة شبكات باإلنترنت في المدارس (الرجاء مراجعة التعليم

االساسي والثانوي  4،3لمزيد من التفاصيل).

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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مرحلة التعليم األساسي والثانوي  :4االبتكار  -استخدام االبتكار والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة إلحداث
وتسريع التغيير في المدارس

عنوان المشروع
األهداف

التعليم األساسي والثانوي  :4.1البحث في آليات تمويلية مبتكرة لتسريع عملية

تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى الجودة


استخدام آليات مالية مبتكرة لتسريع تطوير التعليم الرسمي وغير الرسمي



إجراء مراجعة لمدى مالءمة استحداث آليات جديدة للتمويل مثل سندات

األثر االجتماعية/التنمية ونماذج الشراكات الجديدة بين القطاعين العام

األنشطة

والخاص (( )PPPsيرجى االطالع على القسم  7للمعايير الدولية لمزيد

من التفاصيل).

المسؤوليات

تعمل و ازرة التربية والتعليم مع المجلس األعلى للشراكات بين القطاعين العام
والخاص ومراجعة الفرص لالستفادة من اآلليات المالية الجديدة بهدف

توسيع خدمات التعليم في األردن.

تم االنتهاء من وضع التشريعات واإلجراءات لتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام
والخاص .وتم تأسيس المجلس األعلى للشراكات بين القطاعين العام والخاص ،برئاسة
رئيس الوزراء لتحديد فرص الشراكة.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن إصدار سندات التنمية.
الواقع الحالي

وقد حددت "رؤية األردن  "2025خدمات التعليم باعتبارها واحدة من المجموعات
العشر ضمن القطاعات ذات الصلة الداعمة ،والتي إذا ما تم تمكينها بشكل جيد ستقود
الجهود الوطنية لرفع مستوى تطور االقتصاد ومكانة األردن كمركز للتجارة واالستثمار
في منطقتنا .وتعتبر االستفادة من اآلليات المالية الجديدة لتعزيز االستثمار في التعليم
إلى أقصى حد أم اًر هاماً لدعم التوسع في المجموعة.

مؤشرات األداء الرئيسية



استثمار القطاع الخاص في التعليم

المخاطر :هناك تكلفة كبيرة وتعقيد في عملية عقد االتفاقيات.
وعوامل التخفيف من آثارها :استشارة الخبراء الدوليين حول أفضل السبل لتطبيق ذلك.
المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها

المخاطر :عدم إدراك و ازرة التربية والتعليم لمجمل االلتزامات المحتملة التي ستتعرض
لها من خالل التزامها بالسداد المحتمل مستقبالً لصالح القطاع الخاص المشارك في
المشروع.

70

184

وعوامل التخفيف من آثارها :اتخاذ اإلجراءات السليمة لتلبية المتطلبات واستشارة
الخبراء المعنيين.
مرحلة التنفيذ

عنوان المشروع
األهداف

المرحلة 1

التعليم األساسي والثانوي  :4.2تحفيز التوسع في خدمات القطاع الخاص عالية
الجودة


زيادة االلتحاق ورفع مستوى الجودة للمدارس الخاصة في األردن.



مراجعة الفرصة لتعزيز خدمات التعليم الجديدة في القطاع الخاص في

المناطق المستهدفة من خالل الحوافز الضريبية وغيرها من اآلليات .ويجب

ربط هذه الحوافز بالمدارس المساهمة في األهداف االستراتيجية لألردن.

على سبيل المثال ،يمكن أن تكون الحوافز للمدارس الخاصة مشروطة

بتوفير الحد األدنى من عدد المنح الدراسية لألقلية و /أو الطالب األقل قدرة

مالية.


مراجعة تأثير وجدوى تطبيق برنامج قسائم يستهدف تمويل الطالب من ذوي
الظروف الصعبة ممن لديهم وصول محدود إلى المدارس الحكومية وتأمين

األنشطة

التحاقهم بالمدارس الخاصة.


اعتماد واقرار التشريعات الناظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة والدولية

بالتعاون مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة وأصحاب المصلحة التعليمية
األخرى.



تصميم برامج لدعم أصحاب المشاريع ،وخاصة النساء ،إلنشاء مدارس



عقد الدورات التدريبية لمدراء المدارس الخاصة لمساعدتهم في اإلدارة



و ازرة التربية والتعليم

خاصة جديدة ومبتكرة.

المالية ،والتوسع وادارة مدارسهم بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

المسؤوليات



و ازرة المالية

تبلغ نسبة المدارس الخاصة الى مدارس مرحلة التعليم األساسي والثانوي ،%20
وبشكل عام تتفوق هذه المدارس من ناحية األداء على مدارس القطاع العام .هناك

الواقع الحالي

مجموعة صغيرة من المدارس الخاصة (أقل من  )%5التي تقدم المناهج الدولية
المعروفة عالميا وتطبيق نظام التقييم الخاص بها ،وتتميز بأداء جيد يتماشى والمعايير
الدولية .ومع ذلك ،فإن غالبية المدارس الخاصة األخرى عبارة عن مؤسسات صغيرة،
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ويفتقر العديد من أصحابها إلى مهارات اإلدارة المالية لدعم وتنمية أعمالهم .وعالوة
على ذلك ،يطلب من هذه الشركات دفع عدد من الضرائب على الرغم من اعتبار
خدمات التعليم قطاعاً أساسياُ للنمو االقتصادي.
حددت " رؤية األردن  "2025خدمات التعليم باعتبارها واحدة من المجموعات العشر
ضمن القطاعات ذات الصلة الداعمة ،والتي إذا ما تم تمكينها بشكل جيد ستقود
الجهود الوطنية لرفع مستوى تطور االقتصاد ومكانة األردن كمركز للتجارة واالستثمار
في المنطقة .ومن خالل تعزيز الجودة العالية ،وعلى ان يكون قطاع التعليم الخاص
أساسي وحاسم في تحقيق هذا الهدف.


مؤشرات األداء الرئيسية




عدد المدارس الخاصة التي تتوافق مع معايير الجودة

عدد المدارس الخاصة الجديدة في المناطق ذات الحاجة العالية

عدد المدارس الخاصة المشاركة في برنامج القسائم المستهدفة للطلبة
المحتاجين

المخاطر :النظرة العامة إلى المدارس الخاصة الجديدة باعتبارها متاحة فقط لألسر

تحمل الرسوم الدراسية.
الميسورة التي بإمكانها ّ
عوامل التخفيف من آثارها :أن ُيطلب من مزودي الخدمات تنفيذ خطط لمساعدة
األطفال (كالمنح) من الشرائح االجتماعية واالقتصادية المحتاجة.

المخاطر :التوسع السريع في المدارس الخاصة يمكن أن يعكس آثا اًر سلبية على

المخاطر وعوامل التخفيف منها

المساواة في التعليم في األردن

عوامل التخفيف من آثارها:


إجراء دراسات منتظمة لتقييم اآلثار المترتبة على نمو القطاع الخاص،



ضمان حوافز الضرائب وغيرها من السياسات التي تشجع على توسع



مطالبة مقدمي الخدمات بتنفيذ خطط لمساعدة األطفال (كالمنح) من

واعادة النظر في سياساتها إذا لزم األمر.

خدمات القطاع الخاص في المناطق المستهدفة.
الشرائح االجتماعية واالقتصادية متدنية.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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عنوان المشروع
األهداف

مرحلة التعليم األساسي والثانوي  :4.3تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحديث التعليم
والتعّلم


دمج التكنولوجيا بشكل كامل في المدارس واستخدامها كأداة لتسهيل عمليات



تصميم وتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطنية الجديدة

عالية المستوى من التعليم والتعلم.

للتعليم التي وضعتها و ازرة التربية والتعليم وو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات بدعم من ’مبادرة التعليم األردنية‘.


تطوير البنية التحتية التكنولوجية في المدارس ،مع التركيز بشكل خاص

على ضمان االتصال باإلنترنت بالشكل المناسب في جميع المدارس.

وينبغي أن يشمل ذلك إجراء مسح شامل ودقيق للسرعات ذات النطاق
العريض في المدارس وخط شبكة االلياف الضوئية العريضة ()NBN

الواصلة إلى المدارس.



تحديث مختبرات الحاسوب في جميع المدارس لتعزيز عملية التعليم والتعلم



وضع رؤية واضحة لدمج التكنولوجيا في التعليم تتفق مع رؤية و ازرة التربية

لتكون موائمة مع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطنية.

والتعليم في مجال التعليم والتعلم واطار المناهج الدراسية ،وتوفير الموارد

الالزمة لترجمة هذه الرؤية على مستوى الصفوف الدراسية.
األنشطة



تطوير مجموعة من حاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بأساليب التدريس الحديثة التي تهدف إلى تحديد مواطن تفضيل المختبرات
أو التكنولوجيا القائمة على الصفوف األساسية  /المتنقلة.



تطوير محتوى إلكتروني ديناميكي وتفاعلي يتوائم مع المنهاج والكتب

المدرسية والذي يسمح بتحديث ومراجعة للمحتوى باستمرار ويمتلك المعدات
واالدوات التكنولوجية االزمة والدعم للمعلمين للتأكد من نجاح استخدامه.




تبين االستخدام الفعال لتكنولوجيا
إعداد مقاطع فيديو توضيحية قصيرة ّ
المعلومات واالتصاالت في الصفوف الدراسية األردنية.
وضع وتنفيذ إطار متابعة وتقييم لقياس كفاءة عملية دمج واستغالل

التكنولوجيا في جميع جوانب التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية ،وتعلم

الطالب ،وتدريب المعلمين ،وتقييم وادارة البيانات.


اتخاذ طابع مؤسساتي للتعاون بين الجهات العامة والخاصة ذات الصلة في



تزويد المدارس بخبراء تكنولوجيا المعلومات لتقديم المساعدة ولدعم وظائف

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصيانة.
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تطوير أدوات تقييم االحتياجات لتحديد التدريب الالزم للمعلمين ومدراء



استكشاف إمكانية تعيين منسقين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

المدارس والمشرفين ،واجراء التدريب المناسب.

المدارس لدعم المعلمين على تطوير مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ودمجها في التعليم والتعلم ،وكذلك التنظيم واإلدارة.


المسؤوليات




و ازرة التربية والتعليم

و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

مبادرة التعليم االردنية ( (JEIبالشراكة مع القطاع الخاص

لقد ركزت برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس سابقاً على تسليم وحدة
تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (عدد من أجهزة الحاسوب /مختبرات
الحاسوب في كل مدرسة على سبيل المثال) بدالً من استخدام التكنولوجيا لتحسين
الواقع الحالي

نوعية التعليم؛ وتفتقر هذه التكنولوجيا إلى المستوى المطلوب من الصيانة والعناية ،ولم
تكن التدريبات فعال ًة في ضمان التكامل الحقيقي في الصفوف الدراسية .وقد ظهرت
مبادرات ناجحة جديدة مثل ’مبادرة التعليم األردنية‘( ،(JEIولكن لم يتم توسيعها
واقتصرت على بضع مئات من المدارس.


تأمين التمويل الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة في



نسبة المدارس الحكومية المتصلة باإلنترنت والتي تمتلك التغطية والوصول



نسبة المعلمين المدربين على استخدام التكنولوجيا لرفع مستوى التعّلم

التعليم

مؤشرات األداء الرئيسية

الالزم الى شبكة المعلومات



الدراسات الراصدة لمراقبة الدمج الفعال للتكنولوجيا والتي تجرى كل 3



نسبة الطالب الذين يفيدون بانهم يستخدمون شبكة االنترنت وغيرها من

سنوات

التقنيات في المدرسة

المخاطر :تركيز الموارد لتوفير عدد كبير من وحدات التكنولوجيا بدالً من دمج
التكنولوجيا في التعليم.
المخاطر وعوامل التخفيف من

عوامل التخفيف من آثارها :استشارة مجموعة واسعة من الجهات المعنية ،بما في ذلك

آثارها

المعلمين ،ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المهتمين في تطوير استراتيجية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان تلبية االحتياجات األساسية.
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المخاطر :عدم وضوح الرؤية عن مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على
جميع المستويات وعودة المعلمين من الدورات التدريبية إلى بيئة مدرسية غير داعمة
الستخدام التكنولوجيا في الصفوف الدراسية.
عوامل التخفيف من آثارها :ضمان آليات لتطبيق الرؤية الخاصة بدمج التكنولوجيا في
التعليم والتعلم (دورات تدريبية ،ومواد توضيحية ،والموارد ،وما إلى ذلك) بالتوازي مع
تأمين األجهزة.
مرحلة التنفيذ

المرحلة  – 1البدء بالتنفيذ
المرحلة  -3إجراء إصالحات على نطاق النظام



75

189

مرحلة التعليم األساسي والثانوي  :5أنماط التفكير – تفعيل دور أولياء األمور واألسر لدعم التعلم في
المنزل والمدرسة

عنوان المشروع
األهداف

مرحلة التعليم األساسي والثانوي  :5.1أنماط التفكير – تفعيل دور اولياء األمور
واألسر لدعم التعلم في المنزل


تغيير نمط تفكير وسلوك أولياء األمور والمجتمع عن طريق تعزيز توعيتهم



إطالق حملة تستخدم مجموعة من األساليب الجذابة مثل اإلعالم ومواقع



التطور والتعّلم.
مساعدة أطفالهم على
ّ
تعيين متحدث رسمي ليكون قائد حملة التوعية.

تجاه التعليم األساسي والثانوي ودورهما في عملية التنمية.

التواصل االجتماعي والتكنولوجيا لتوجيه وارشاد أولياء األمور حول كيفية

األنشطة



تنفيذ استبيان اولياء األمور عن طريق إجراء مسح ’البرنامج الدولي لتقييم
الطلبة‘( (PISAلتقييم مستويات أولياء األمور المشاركين ،وتقييم العالقة

بين مشاركة أولياء األمور مع النتائج المعرفية وغير المعرفية للطالب.


المسؤوليات

سوف تعمل الجهات المانحة وو ازرة التربية والتعليم على تصميم وتطوير

حملة بالتعاون مع المبادرات القائمة ،مثل ’نحن نحب القراءة‘ و’حكايات

سمسم‘.

وفقاً لإلحصاءات ،فإن نسبة أولياء األمور الذين يقرؤون بانتظام ألبنائهم تعتبر
منخفضة حتى بالمقارنة مع الدول المماثلة في المنطقة ،إذ تقتصر نسبة األمهات
األردنيات الالتي تقرأن ألطفالهن ممن دون  5سنوات على أقل من  .%40مع العلم
أن األطفال الذين قرأت لهم أمهاتهم لديهم أربعة أضعاف القابلية للتعرف على أكثر

الواقع الحالي

91
توجه يتواصل حتى مرحلتي
من  10حروف في اللغة العربية في سن الخامسة  ،وهو ّ

التعليم األساسي والثانوي .إضافة إلى ذلك فإن ثلثي أولياء األمور في المدارس

تقدمهم مع المعلمين ،األمر الذي
الحكومية ال يهتمون بمناقشة سلوك أطفالهم أو ّ

ينطبق أيضاً على أكثر من نصف اآلباء واألمهات في المدارس الخاصة في

األردن .92وأشار حوالي  %60من طالب جميع القطاعات األردنية إلى أن منازلهم ال

91

مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية2016 ،

92

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة(2012 ، (PISA
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تحوي أكثر من  25كتاباً ،بينما أفاد ثلث طالب المدارس الحكومية عن وجود أقل
من 10كتب في المنزل.

93



نسبة األسر التي لديها أطفال في مرحلة التعليم األساسي والثانوي والتي



نسبة أولياء األمور الذين يقرأون ألطفالهم بشكل منتظم

وصلتها حمالت أولياء األمور

مؤشرات األداء الرئيسية



تحسن الوعي حول القضايا الرئيسية وادراك أهميتها ومدى االستجابة والتي



نتائج األردن لخيار مشاركة الوالدين في مسح ’البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

تقاس من خالل المسح

بالمقارنة مع الدول الـ 14األخرى التي شاركت في االستطالع عام .2009

المخاطر وعوامل التخفيف من
آثارها
مرحلة التنفيذ

93

ضمان إدراج الالجئين واألقليات -ال توجد أي آثار سلبية متوقعة
المرحلة1

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة(2012 ، (PISA
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عنوان المشروع

مرحلة التعليم األساسي والثانوي  :5،2أنماط التفكير – تفعيل دور اولياء األمور
واألسر لدعم التعلم في المدارس

األهداف



تعزيز نسبة مشاركة اآلباء في المدارس؛ يجب أن تشعر األسرة والمجتمع
بأن من واجبهم توجيه المدارس المحلية لتلبية احتياجاتها وبأنهم قادرون

على ذلك.


تحسين العالقة بين أولياء األمور والمعلمين والمدارس لضمان اتباع نهج



جعل المدارس محو اًر لألنشطة االجتماعية.

موحد ومنسق في تعليم األطفال.



وضع استراتيجيات للوقاية من العنف تستهدف األسر وتشرك المجتمعات



دعم اللجان المدرسية الحالية.

المحلية في وضع الحلول والحد من العنف.
األنشطة



تقييم جدوى تأسيس آليات مشاركة جديدة مثل مجلس االباء والمعلمين



إنشاء هيئة وطنية ألولياء األمور للتعبير عن أفكارهم وأرائهم ومخاوفهم.

والمجالس المدرسية مع تمثيل من قبل أولياء األمور.



المسؤوليات
الواقع الحالي

مساء وخالل عطالت نهاية األسبوع إلقامة األنشطة
فتح المدارس
ً
المجتمعية.



إجراء استطالعات حول مناخ المدرسة مع أولياء األمور والطالب للسماح



محلية
تطلق و ازرة التربية والتعليم هذه العملية وتنسقها مع مشاركة ّ

البداء رأيهم حول التحديات ومعالجتها محلياً.

تم تشكيل لجان مدرسية بجمع األموال الالزمة لدعم المدارس المحلية كجزء من برنامج
تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة المرحلة الثانية ( (ERfKE II.وبدأت هذه اللجان
تمول من قبل ’جمعية تنمية التعليم المجتمعي‘
في عام  ،2007حيث كانت ّ
( )CEDAللمساعدة على تشجيع السلطة الالمركزية في مجال تزويد التعليم .وتضم
قائمة أعضاء اللجنة على أولياء األمور والطالب والمعلمين وممثلين عن المديريات
ذات الصلة.
أشار المعلمون بأن مشاركة الطالب وأولياء األمور بالنسبة إليهم هو أكبر تحدي
يواجهونه في حياتهم المهنية بعد الرواتب .وتشير تقارير وسائل االعالم بما يخص
العنف بين المعلمين وأولياء األمور والطالب عن عالقة عدائية للغاية بين المدارس
واألهالي.

مؤشرات األداء الرئيسية



تتميز بمشاركة أولياء األمور في اللجان (أو اآلليات
عدد المدارس التي ّ
الناظمة األخرى)
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التصور العام لتأثير المجموعات المدرسية وفائدتها وتخضع للقياس من



الساعات التي يتم خاللها استخدام المدارس لألنشطة المجتمعية شهرياً

خالل الدراسات االستقصائية

المخاطر وعوامل التخفيف من المخاطر :شعور أولياء األمور باإلحباط الذي قد يؤدي إلى تفاعالت غير مثمرة مع
آثارها

المدارس.
عوامل التخفيف من آثارها :إجراء حوارات مع األهالي في الق اررات المدرسية والجهود
التي تبذل لتحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه أطفالهم.

مرحلة التنفيذ

المرحلة 1
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الجودة :يغيب القطاع الخاص عن مكانه الطبيعي والدور الكبير الذي من المفروض ان يلعبه في مجال التعليم والتدريب

المهني والتقني ،كما أن مستويات التدريب والخبرة لدى المدربين العاملين في القطاع غير ثابته إضاف ًة إلى أن التمويل غير
ٍ
ٍ
بشكل كبير عن التعليم والتدريب المهني والتقني إذ ال توجد مشاركة مستمرة في تطوير
منعزل
كاف .كما إن القطاع الخاص
ٌ

المناهج الدراسية ،أو في تعيين المتدربين والموظفين في التعليم والتدريب المهني والتقني ،كما أنه ال يساهم في صندوق تمويل

تنمية المهارات ،إضاف ًة إلى تدني مستوى االهتمام الذي أبداه في االستثمار في تدريب العاملين لديه .إذ أن  %3فقط من
الشركات في األردن تقدم التدريب الرسمي  -وهو ثاني أدنى معدل في العالم .1إضافة إلى أنه ال توجد معايير ثابتة للمدربين
العاملين في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني ،واألهم من ذلك عدم وجود متطلبات عملية للتعيين كالخبرة الميدانية لفترة

محددة في القطاعات التي يدربون بها .كما أنه ال يتم إنفاق مستويات التمويل العام المنخفضة بكفاءة.

المساءلة  :ال توجد أي هيئة مختصة بترتيب األولويات وتحديد المعايير الخاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني إضاف ًة
لعدم وجود بيانات يمكن االعتماد عليها من أجل قيادة وتوجيه عملية صنع القرار .وذلك بالرغم من وجود العديد من المحاوالت
ٍ
بشكل مالئم في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني،
(التي لم تنجح) على مدى أكثر من  15عاماً لدمج االطراف المعنية

ال سيما و ازرة التربية والتعليم ،وو ازرة العمل ،وو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.

االبتكار :هنالك حاجة إلبتكار طرق جديدة من أجل زيادة التمويل وترشيده بغية تسهيل وتشجيع االلتحاق من خالل توفير
البرامج بطريقة جديدة وجذابة.

أنماط التفكير :ال يعتبر المجتمع أن التعليم والتدريب المهني والتقني أحد الطرق لتحقيق النجاح واالزدهار على صعيد العمل.
إذ يعتبر العمل كمتدرب أو مدرس في هذا المجال ذو مكانة متدنية اجتماعياً.

رؤية اللجنة

سعياً منها لمواجهة هذه التحديات ،عملت اللجنة على وضع مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحقيق طموحات األردن
ورؤيته للعام  2025من خالل ضمان زيادة عدد اليافعين والبالغين ممن يمتلكون الخبرات التقنية والمهنية والجاهزية

للعمل في الوظائف المناسبة والمشاركة الفعالة بالمشاريع الريادية .وسيؤدي تحقيق هذا إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه

التعليم والتدريب المهني والتقني واتاحة المجال لهذا القطاع لكي يوّفر المهارات ذات المستوى العالمي والتي يمكن أن تعزز
سوق العمل واالقتصاد.
ولتحقيق هذا الهدف ،تم وضع خمسة أهداف استراتيجية  2و هي:
( )1تأسيس مساقات تعجل من عملية التطوير واستغاللها من أجل الترويج لجميع أشكال التعلم وتطوير المهارات
واالعتراف بها ضمن المنظومة التعليمية و سوق العمل .باإلضافة لخلق خيارات جديدة للتعليم والتدريب المهني
والتقني الجامعي ذات مستوى عال :عن طريق الموافقة مثالً على إطار عمل وطني للمؤهالت (National

 1مجموعة البنك الدولي Jordan 2013 enterprisesurveys.org
 2الئحة التوصيات والمشاريع المفصلة مدرجة في نهاية قسم التعليم والتدريب المهني والتقني TVET
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) Qualifications Framework NQFمن أجل تسهيل عملية االنتقال في نظام التدريب؛ وتطوير برامج تعليم
وتدريب مهني تمنح درجات علمية وتؤهل خريجيها للحصول على أجور متساوية ومنح الحرفيين والتقنيين رخص

لمزاولة المهنة.

( )2تحسين جودة التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل وضع معايير ثابتة لتعيين وتدريب المدربين في القطاع،
ومواءمة المعايير وضمان الجودة بين جميع المؤسسات ،ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص :من خالل

وضع معايير ومتطلبات التعيين والتدريب للمرشدين/المدربين في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني .وتطبيق

نظام اعتماد وآليات تصنيف لجميع المدربين .ورفع مستوى متطلبات االعتماد والجودة لمزودي خدمات التعليم
والتدريب المهني والتقني .ومواءمة توفير التعليم والتدريب المهني والتقني في القطاعات ذات األولوية والمحددة في
االستراتيجية الوطنية للتشغيل ،ورؤية األردن للعام .2025

( )3وضع هياكل تنظيمية واضحة لحاكمية القطاع لضمان إجراء وتطبيق المساءلة في أنحاء القطاع :من خالل
تصميم وتأسيس هيئة جديدة مستقلة لتنسيق التعليم والتدريب المهني والتقني يقودها القطاع الخاص.

( )4تنويع طرق تمويل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ،بما في ذلك تشجيع الشراكات ما بين القطاعين العام
والخاص ،وضمان استخدام األموال بطرق تحفز وتشجع على التغير االيجابي بالنظام :من خالل إنشاء صندوق

تنمية مهارات يقوده القطاع الخاص ليحل محل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الحالي (جزء من

التمويل يتم اقتطاعه من ضريبة التدريب الجديدة المفروضة على الشركات)؛ واقامة شراكات جديدة بين القطاعين
العام والخاص تتماشى مع األولويات المحددة في رؤية األردن للعام  ،2025والتوسع في برامج التدريب المهني.

نحو يشمل النظام بأكمله:
عمر مبكر ،وعلى ٍ
( )5الترويج للتعليم والتدريب المهني والتقني كفرصة ذهبية للتعلم منذ ٍ
وذلك من خالل التوجيه المهني ونشر مفاهيم التصميم والتكنولوجيا على مستوى المدارس .ومشاركة األردن في
مسابقات المهارات على مستوى عالمي ،واصالح نظام المتابعة الحالي في و ازرة التربية والتعليم بحيث يتم تغيير
صورة التعليم المهني المربوطة بالتحصيل الدراسي المنخفض.
سوف يتم تقييم النجاح في تحقيق هذه األهداف وفق مؤشرات األداء الرئيسية؛ وتعتبر المؤشرات التالية من أفضل المؤشرات

إذ أنها تتميز بإمكانية تعميمها و ايصالها لنطاق واسع ،فضالً عن أنها تعطي نظرة شاملة عن اإلنجازات التي تحققت من

خالل عملية اإلصالح:

 النسبة المئوية من أصحاب "العمل "الراضين أوالراضين جداً " عن المهارات والقدرات التي يملكها حملة شهاداتالتعليم والتدريب المهني والتقني الملتحقين بسوق العمل
 -عدد الملتحقين في التعليم والتدريب المهني والتقني في المؤسسسات المختلفة ونسبتهم من إجمالي الملتحقين
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 النسبة المئوية من خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني الذين توظفوا أوالذين أسسوا أعماالً خاصة أو واصلواالتعليم والتدريب لتسعة أشهر بعد االنتهاء من التدريب

 النسبة المئوية من الشركات التي أصبحت تقدم التدريب الرسمي إنشاء مؤسسة تنمية المهارات) (Skills Development Corporation SDCلإلشراف على القطاع وقياسمدى تأثيرها

لمحة حول التعليم والتدريب المهني والتقني

5.2

يشير التعريف األوسع للتعليم والتدريب المهني والتقني إلى مجموعة واسعة من التجارب التعليمية وتطوير المهارات التي

جهز المواطنين لدخول سوق العمل .تقديم التعليم والتدريب المهني والتقني يمكن ان يكون رسمي وغير رسمي مع
تُ ّ
معلومات و مهارات مكتسبة ضمن المستويات األولية الي المستويات المتقدمة عبر أُطر مؤسسية و عملية و اجتماعية.

ويتم تقديم التعليم والتدريب المهني والتقني العام في األردن عبر أربعة مسارات رئيسية تتعامل أساساً مع التدريب األولي:
●

التعليم الثانوي المهني (الصفين الحادي عشر والثاني عشر) بأربعة مسارات :الصناعي والزراعي واالقتصاد

●

تقدمه كليات المجتمع (الصفين الثالث عشر والرابع عشر) بإشراف جامعة البلقاء
التعليم والتدريب التقني الذي ّ

●

تقدمه مراكز التدريب المهني؛
التدريب المهني غير الرسمي الذي ّ

●

التدريب المؤسسي (في كل من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية)؛

●

كليات المجتمع الخاصة ،التدريب الربحي غير الرسمي ،التدريب المدعوم من الجهات المانحة.

المنزلي والفندقي /السياحي بوصفه جزءاً من التعليم الثانوي بإشراف و ازرة التربية والتعليم؛

التطبيقية؛

ويتم تقديم التعليم والتدريب المهني والتقني غير الحكومي من خالل:

●

التدريب على صناعة البناء بإشراف الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب (National Employment

) - Training Company NETوهي عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع القوات المسلحة
األردنية وو ازرة العمل ومؤسسات القطاع الخاص.
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ويبين الشكل  5.1أدناه نقاط الدخول والخروج ضمن منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني الحالية .3ومن ثم يتم وضع
المراحل االنتقالية في التعليم والتدريب المهني والتقني ضمن السياق األوسع للتعليم في الشكل 5.2
ويبين الشكل  5.1أدناه نقاط الدخول والخروج ضمن منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني الحالية .3ومن ثم يتم وضع
المراحل االنتقالية في التعليم والتدريب المهني والتقني ضمن السياق األوسع للتعليم في الشكل 5.2
الشكل  :5.1التعليم والتدريب المهني والتقني وعالقته بسوق العمل
الشكل  :5.1التعليم والتدريب المهني والتقني وعالقته بسوق العمل

كما ترى اللجنة أنه من المهم فهم النظر للتعليم والتدريب المهني والتقني ليس كمجرد وحدة منفردة من التعليم ،بل

بصفته مجموعة واحدة من المساقات المتداخلة والمتالحقة التي تمر عبر النظام وصوالً إلى الحياة العملية ،ويبين الشكل
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وصوالً إلى
احلالنظام
عبر
المتالحقة
المتداخلة و
المساقات
مجموعة و
بصفته
وتقدير
االنخراط
وينبغي أن
األخرى.
األنظمة الفر
الخضراء
تقديم تشير
أن بينما
التقني،
السياق
يبدأ ضمن
وضعه
من خالل
عية ،وذلك
االمسيرة
عبرمن هذه
التجزء
التحوهو
إلىالتقني
المهني و
األسهمريب
التعليم والتد
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واكتساب مهارات تحليل المشاكل وحلها بشكل عملي منذ فترة المدرسة ،كما وينبغي أن تمتد المعرفة والتدريب المتعلق
بالمهن الحرفية ذات المستويات المتقدمة إلى منظومة التعليم العالي.

 3كان هذا المخطط جزءاً من مسودة أولية لالستراتيجية الوطنية لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لألعوام  2020-2014وت ّم تحديث بيانات االلتحاق بناء على
التواصل مع المسؤولين في جامعة البلقاء التطبيقية ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ،ومراكز التدريب المهني
(كانون الثاني )2016
 3كان هذا المخطط جزءاً من مسودة أولية لالستراتيجية الوطنية لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لألعوام  2020-2014وت ّم تحديث بيانات االلتحاق بناء على
التواصل مع المسؤولين في جامعة البلقاء التطبيقية ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ،ومراكز التدريب المهني
(كانون الثاني )2016
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الشكل  5.2المراحل االنتقالية في التعليم والتدريب المهني والتقني ضمن نظام تنمية الموارد البشرية
الشكل  5.2المراحل االنتقالية في التعليم والتدريب المهني والتقني ضمن نظام تنمية الموارد البشرية

5.3

أفضل الممارسات العالمية

في مطلع القرن الحادي والعشرين ،أدت التغيرات الديموغرافية والهجرات الداخلية من الريف الى المدينة والعولمة واألزمات
 5.3أفضل الممارسات العالمية
ٍ
تحديات كبيرة في توفير فرص العمل في العديد من الدول .حيث أن المهن
التكنولوجية واالقتصادية الكبرى إلى ظهور
مطلع القرن
األزمات
العولمة و
المدينة و
يف الى
الداخلية من ال
افيةمنوالهجر
الديموغر
وكفاءاتالتغيرات
ين ،أدت
العشرر
الجديدةالحادي
وفي
الحتياجات.
هذه ا
التقني تلبية
المهنير و
ات والتدريب
التعليم
لب
ط
ات
تتطلب ومها
التقنيات
مختلفة ،وتت ٌ
ٍ
الكبرى
أن المهن
العديد من
العمل في
يبرة في
التدركبي
تحديات
ظهور
االقتصادية
التكنولوجية و
تنافسية
حيثزيز
الدول.في تع
ذلك لدوره
كبير يرجع
فرص وبحد
توفيرالتقني،
المهني و
التعليم و
إلىعلى
الضوء
تسليط
الحين ،تم
ومنذ ذلك

المهني .والتقني تلبية هذه االحتياجات.
التنميةريب
التعليمو والتد
طنلب من
مختلفة ،وتت
تتطلب مهار
التعاو ٌ
)(OECD
االقتصادي
وكفاءاتمنظمة
ات في دول
المستمرة
الجديدةوأهميته
التقنياتق آسيا
ودول شر
ومنذ ذلك الحين ،تم تسليط الضوء على التعليم والتدريب المهني والتقني ،وبحد كبير يرجع ذلك لدوره في تعزيز تنافسية

).(OECDهني والتقني الذي يتمتع بالفاعلية في
التنميةالتدريب الم
التعليم و
الوصول الى تقديم
المتبعةدولمن اجل
مجموعة ومن
منظمة التعاون
االقتصادي و
المنهجياترة في
أهميته المستم
وهناكشرق آسيا
دول
البلدان المتقدمة والنامية في أرجاء العالم ،وتحقيقاً لهذه الغاية ،وجدت دراسة أجراها مركز تطوير التعليم الذي تموله الوكالة
4
عامة :والتقني الذي يتمتع بالفاعلية في
خصائص المهني
التعليم والتدريب
الوصول
أكثراجل
المتبعةأن من
المنهجيات
للتنميةمن
مجموعة
تقديم بتسعة
فعالي ًةالىتشترك
البرامج
)(USAID
الدولية
وهناكيكية
األمر

البلدان المتقدمة والنامية في أرجاء العالم ،وتحقيقاً لهذه الغاية ،وجدت دراسة أجراها مركز تطوير التعليم الذي تموله الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية (USAID)4أن أكثر البرامج فعالي ًة تشترك بتسعة خصائص عامة:
 4الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2011 ،USAID

 4الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2011 ،USAID
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●
●
●

يحسن االقتصاد
يحسن التعليم والتدريب المهني والتقني الظروف االقتصادية لألفراد ،وبالتالي ّ
القيادة والمساءلةّ :
ككل؛ ويخضع االطراف المعنية للمساءلة من خالل القيم والمبادئ واإلجراءات المغروسة في النظام؛
التصميم حسب الطلب :مدى توافق النظام مع احتياجات سوق العمل؛

إتاحة الفرص وامكانية الوصول :الذي يسعى لتحقيق التوازن بين المصالح الكبيرة بحيث يتم تعزيزها وتشجيعها
وخفض العوائق أمام الدخول والخروج بحيث يستطيع أكبر عدد من األشخاص من االلتحاق بالقطاع؛

●

إمكانية نقل المهارات :يمكن للمهارات أن تعبر الحدود الجغرافية ،فضالً عن حدود الوظيفة المعينة؛

●

التحسين المستمر :استخدام التقييمات الداخلية والخارجية ،وممارسات التحسين المستمر؛

●

الشراكة بين القطاعين العام والخاص :التي تجمع بين الجهات المعنية في القطاعين في شراكة اجتماعية
ومالية؛

●

التمويل المستدام :الذي يربط التمويل المتعدد والمرن باالستدامة مع مرور الوقت؛

●

اء محلياً أو دولياً؛
قابلية التكرار :دراسة درجة القدرة على تكرار مشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني سو ً
األثر االقتصادي واالجتماعي للمشروع أوالبرنامج أوالنظام ،الذي يدرس درجة مساهمة البرنامج في

●

النمواالقتصادي ،ويساعد في بناء العملية الديموقراطية ،ويساهم في الحفاظ على البيئة.
وقد أثار إعجاب اللجنة على ٍ
نحو خاص النموذج المحدد الذي يدمج هذه المبادئ المطبق في الدنمارك وألمانيا والمملكة

المتحدة.حيث يتش ّكل النموذج ثنائي النظام المستخدم في ألمانيا والدنمارك من التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص؛
وتمول المؤسسات الحكومية المدارس المهنية والتقنية ،وتتحمل الصناعة مسؤولية
تمول الشركات التدريب المهنيّ ،
حيث ّ

قيادة األنظمة والمعايير ،ويكون كل من أصحاب العمل والموظفين مسؤولين عن تطوير البرامج والمؤهالت .وفي نموذج

اقتصاد السوق الحر المطبق في المملكة المتحدة (الموجود أيضاً في أستراليا) ،يعكس التعليم والتدريب المهني والتقني طلب

سوق العمل الخاص الذي يقوده القطاع الصناعي وأصحاب العمل .ويضع مجلس مهارات القطاع المعايير المهنية التي

تحتاجها حالياً الصناعة والشركات الداعمة والتي يتوجب تدريب العاملين عليها .وفي إطار هذا النموذج تقوم الحكومات بـ
(آ) تمويل األبحاث الالزمة على الطلب على المهارات الحالي لدى القطاع الخاص والصناعي (ب) تأسيس مجالس
المهارات ووضع إطار المؤهالت الوطنية.

وبالطبع عند النظر الى عناصر األنظمة الناجحة التي يمكن أن تكون مالئمة لتكون جزءاً من االستراتيجية الوطنية لتنمية
الموارد البشرية في األردن ،فإن أية منهجية مقترحة يجب وضعها وتقييمها مع األخذ بعين االعتبار الفروقات الدقيقة في
السياق الوطني للمملكة .إذ أن االقتصاديات النامية تفتقر إلى وجود المقومات والظروف الممكنة من دعم وتطبيق النظام

التي تتمتع بها الدول األخرى األكثر تقدماً .وسوف يقوم القسم التالي من هذه الوثيقة بتقييم الواقع الحالي في األردن من
أجل تحديد مجاالت التركيز المناسبة إلحداث التغيير المطلوب في هذا القطاع.
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5.4

النتائج المرجوة من التعليم والتدريب المهني والتقني في االستراتيجية

المعنية بهذا المجال
إن رؤية التعليم والتدريب المهني والتقني تدفعها النتائج التي تسعى إلى تحقيقها المجموعات الخمس
ّ
من منظومة التعليم والمهارات الوطنية؛ أي المملكة وأصحاب العمل والطالب وأولياء األمور والمجتمع ومدربوالتعليم
والتدريب المهني والتقني أنفسهم:
الشكل  5.3المخرجات المطلوبة من التعليم والتدريب المهني والتقني
مستقبل التعليم
بالنسبة للمملكة:

	

• يتم االعتراف بقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب كدافع رئيسي لنمو االقتصاد في األردن و ُينظر إليه
على أنه محرك ازدهار األمة

	

• يتالءم تقديم التعليم المهني والتقني والتدريب ويدعم االستراتيجيات الوطنية للتشغيل وسوق العمل
وأولويات النمو الوطني

	

• يتوافق تقديم التعليم المهني والتقني والتدريب مع معايير الجودة الدولية ،و ُيعد الطالب لدخول سوق
العمل على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

ا لمملكة

	

• هناك مسارات واضحة يستطيع من خاللها من يدخلون في القوة العاملة أو الموجودين فيها أو العاطلين
قدم وتطوير مسيرتهم المهنية
الم ّ
عن العمل االستفادة من التعليم المهني والتقني والتدريب ُ

بالنسبة للطالب:

	

• ُيعد التعليم المهني والتقني والتدريب الطالب إعداداً كام ً
ال للتوظيف من خالل التركيز على الخبرة
العملية .تتوافق ريادة األعمال والمهارات مع حاجات االقتصاد بشكل كامل.

	

• التوجيه واإلرشاد متاحان أمام الطالب منذ سن مبكرة من أجل إثارة حماسهم لفرص العمل التي يوفرها
التعليم المهني والتقني

	

يقدم التعليم المهني والتقني والتدريب مدربون يملكون كفاءة عالية ويتمتعون بالخبرة العملية
•
ّ
ويستعينون بأحدث األدوات

الطالب

	

• هناك سعي كبير نحو التعليم المهني والتقني ،مع تقدم واضح عبر نظام التعليم وفرص العمل الالحقة

بالنسبة ألرباب العمل:

	

• يتوافق تقديم التعليم المهني والتقني والتدريب تمام ًا ويستجيب للحاجات المتنامية ألرباب العمل ،كما
هو وارد في االستراتيجية الوطنية للتشغيل

	

• يتم السعي وراء مدخالت أرباب العمل بصورة كبيرة ودمجها في تطوير برنامج التعليم المهني والتقني
والتدريب

	

يقدم قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب تدفق ًا مستمراً من الموظفين ذوي الجودة العالية الذين
•
ّ
يحملون مؤهالت معترف بها عالمياً ،إضافةً إلى التدريب العملي ومجموعات المهارات ذات الصلة

أرباب العمل

	

• يتم دعم أرباب العمل من خالل تقديم فرص التعلّم مدى الحياة وتطوير الفرص لصالح موظفيهم

بالنسبة لمدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب:

	

• التعليم والتدريب في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب هو مهنة محترمة جداً تجذب المرشحين ذوي
الكفاءات العالية

	

• يشارك مدربو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مشاركةً كاملة في الممارسات الحالية للصناعة
ويكملون التنسيب المنتظم

	
	يتمتع المدربون في جميع أرجاء التعليم المهني والتقني والتدريب بفرص واضحة للتقدم ويحصلون على
•
• يحصل المدربون على تدريب سابق والحق للخدمة

مدربي الشركة
الوطنية للتشغيل
والتدريب

أجور مالئمة

بالنسبة ألولياء األمور والمجتمع:

	

• يتم االعتراف بأهمية الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ويعطي المجتمع المسارات الوظيفية المهنية
والتقنية المكانة نفسها التي يتمتع بها المسار األكاديمي

	

• أولياء األمور على اطالع بالفرص التي يتيحها التعليم المهني والتقني والتدريب ومساراته المهنية،
ويشجعون أطفالهم على التفكير بها جنب ًا إلى جنب مع المسارات الجامعية

	
	يتم االعتراف بمعايير التعليم والخبرات المطلوبة من مدرسي التعليم المهني والتقني واحترامها في
•
• يدرك المجتمع ويحتفي بالمساهمة التي تقدمها المهن التقنية والمهنية لالقتصاد المحلي والوطني
جميع أرجاء المجتمع
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أولياء األمور
والمجتمع

5.5

الواقع الحالي لتقديم التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن

ٍ
تحسينات كبيرة على مستوى تقديم التعليم والتدريب المهني والتقني خالل السنوات الخمسة عشر األخيرة،
لقد نّفذ األردن
ويجري حالياً وضع اللبنات الرئيسية لنظا ٍم عالمي المستوى للتعليم والتدريب المهني والتقني في االردن .ومع ذلك ،ما تزال

تقوض الجودة
هناك تحديات كبيرة لضمان فعالية هذه اإلجراءات ،ومعالجة المزيد من القضايا الرئيسية األخرى التي ّ
واالبتكار واتاحة الفرص والمساءلة ضمن النظام .ويتم أدناه تحليل الواقع الحالي لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني
باالستعانة بالموضوعات الرئيسية الخمسة التي تم تقديمها في القسم الثاني من هذه االستراتيجية.

 5.5.1إتاحة الفرص
سوف يؤدي وجود هياكل وأسس واضحة لنظام إتاحة الفرص وامكانية الوصول والتقدم في منظومة التعليم والتدريب المهني
والتقني دو اًر حيوياً في معالجة التصورات السلبية المرتبطة بالتعليم والتدريب المهني والتقني ،مما يضمن تطوير المهارات

وفق أعلى المعايير ،ويغرس مفهوم التعّلم على مدى الحياة ،وهي جميع سمات التعليم والتدريب المهني والتقني الناجح في
القرن الحادي والعشرين .فالنظام في الواقع الحالي يساعد في تعزيز التصورات السلبية تجاه التعليم والتدريب المهني والتقني
(مغطاة بالتفصيل في القسم  5.5.5أنماط التفكير) .على أنه المسار األقل جاذبية من المسار األكاديمي.

التقدم والمسارات
ّ

إن نسبة االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني متدنية جداً؛ ففي مرحلة ما بعد الثانوية يدرس  313500طالب في
الجامعات األردنية ،بينما هناك  20500طالب فقط مسجلين في كليات المجتمع العامة والخاصة في المملكة .أما في

المرحلة الثانوية فهناك  5%4فقط من الطالب المسجلين في المسارات المهنية ،وقد انخفض االلتحاق بالتعليم والتدريب
المهني والتقني كنسبة من إجمالي االلتحاق بالدراسة الثانوية منذ عام ( .1999انظر الشكل  5.4أدناه)

 5اليونسكو ،http://data.uis.unesco.org ،تاريخ الدخول 2016/4/19
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الشكل  5.4االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني في المرحلة الثانوية كنسبة من إجمالي االلتحاق بالتعليم الثانوي،
2011-1999
الشكل  5.4االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني في المرحلة الثانوية كنسبة من إجمالي االلتحاق بالتعليم الثانوي،
6

2011-1999

6

ما أن يتم الدخول في النظام ،يصبح امام الطالب فرص محدودة لالنتقال من التدريب الذي يقدمه مقدموالتعليم والتدريب
المهني والتقني للوصول إلى مستويات أعلى وأكثر تطو اًر وتقدماً في التدريب أوالدراسة .فنقاط الدخول واعادة الدخول من
ما أن يتم الدخول في النظام ،يصبح امام الطالب فرص محدودة لالنتقال من التدريب الذي يقدمه مقدموالتعليم وال ٍتدريب
كجسر أو باب
خالل النظام غير واضحة ومحددة .ونتيج ًة لذلك يستخدم العديد من الطالب التعليم والتدريب المهني والتقني
إلى مستويات أعلى وأكثر تطو اًر وتقدماً في التدريب أوالدراسة .فنقاط الدخول واعادة الدخول من
للوصول
المهني و
الجامعة.
التقنيإلى
للدخول
خلفي
ٍ
كجسر أو باب
خالل النظام غير واضحة ومحددة .ونتيج ًة لذلك يستخدم العديد من الطالب التعليم والتدريب المهني والتقني
الجامعة.
للدخول إلى
توجيه الطالب ذوي األداء الضعيف إلى مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني .ويبدأ التعليم
الثانوية يتم
خلفيالمرحلة
وفي

المهني في و ازرة التربية والتعليم بعد الصف العاشر ،وذلك عندما يسمح للطالب اختيار إما المسار األكاديمي أوالمهني.
وفي المرحلة الثانوية يتم توجيه الطالب ذوي األداء الضعيف إلى مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني .ويبدأ التعليم
ورغم أن الطالب يستطيعون اختيار المسار المهني ،إال أن قرار اختيار المسار يعتمد إلى حد كبير على معدل التوجيهي
المهني في و ازرة التربية والتعليم بعد الصف العاشر ،وذلك عندما يسمح للطالب اختيار إما المسار األكاديمي أوالمهني.
(حيث يختار  %14فقط من الطالب المسار المهني) .أما الطالب الذين يرسبون في امتحانات الصف العاشر فليس لديهم
ورغم أن الطالب يستطيعون
وجيهي
مساركبير
إلى حد
اختيار المسار
أننقرار
يب المسار
اختيار
اكز
الت المر
معدلهذه
علىما بين
يصل
يعتمديوجد
المدرسة .وال
البقاء في
المهني،وا يإالريدو
المهني إذا كان
اكز التدر
خيار سوى االلتحاق بمر

الطالب الذين يرسبون
الجامعة.فليس لديهم
الصف العاشر
امتحانات
أيفي
المهني).
المسار
وبالتاليمن
 %14فقط
كلياتيختار
و(حيث
للوصول إلى
مسار
الذينأمايرسبون في التوجيهي
الطالب
الطالب أمام
ليس هناك
المجتمع،
خيار سوى االلتحاق بمراكز التدريب المهني إذا كانوا يريدون البقاء في المدرسة .وال يوجد مسار يصل ما بين هذه المراكز

وكليات المجتمع ،وبالتالي ليس هناك أمام الطالب الذين يرسبون في التوجيهي أي مسار للوصول إلى الجامعة.
 6اليونسكو ،http://data.uis.unesco.org ،تاريخ الدخول 2016/4/19

 6اليونسكو ،http://data.uis.unesco.org ،تاريخ الدخول 2016/4/19
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وفي عام  2015نجح  %54.4من الطالب الذين اختاروا مسار التوجيهي المهني من المرة االولى مما ادى لتأخير او منع
البقية من التكمن على الوصول والحصول على شهادة جامعية .ومن الواضح أن هذه مضيعة كبيرة وغير مقبولة للمواهب،

المقدمة لبقية الطالب.
نظ اًر للخيارات المحدودة ّ
أما في مرحلة ما بعد الثانوية ،فإن  %25فقط من خريجي المساقات المهنية التابعة لو ازرة التربية والتعليم ُيقبلون في كليات
المجتمع سنوي ًا .7ويستخدم العديد من هؤالء نظام كلية المجتمع جس اًر للحصول على فرصة ثانية من أجل دخول الجامعات،

مما يؤدي إلى ما تسميه االستراتيجية الوطنية للتشغيل "الهرم المقلوب" ،إذ أنه يتخرج في األردن أعداد فائضة من
المهندسين وعدد اقل من مساعدي المهندسين.

8

و اخي ار في قضية إتاحة الفرص و إمكانية الوصول ،يشهد هذا القطاع نسب التحاق مرتفعة من الطالب السوريين ويعود
السبب الى الوثيقة الموقعة في "مؤتمر مساعدة سورية والمنطقة" في  2016حيث تعهدت األردن بدعم الطلبة السوريين و
إتاحة المزيد من الفرص لهم.

التعّلم مدى الحياة

إن فكرة التعلم المتواصل والتطوير الشخصي والمهني المستمر بعد دخول الحياة العملية ليست منتشرة في األردن ،ما يقف

حائالً أمام تحقيق المزيد من فرص التقدم في التعليم والتدريب المهني والتقني .وهناك حالياً مؤشرات ضعيفة على تطوير أو
تقديم الدورات التدريبية المركزة القصيرة لتشجيع التطوير الشخصي والمهني .كما أن غياب اإلطار الوطني للمؤهالت يغلق
األبواب أمام الشباب في إمكانية تحقيق أي تقدم بعد حصولهم على مؤهالتهم األولية.

 5.5.2الجودة
المناهج  /توفير التعليم

هناك عدم توافق أساسي بين المهارات المطلوبة للعمل في القرن الحادي والعشرين ومخرجات التعليم والتدريب المهني
والتقني ،ناتج عن عدم مشاركة أصحاب العمل من القطاع الخاص في تصميم وتزويد التعليم والتدريب المهني والتقني

نظام يعتمد على التعامل مع ما يوفره جانب العرض في سوق العمل مما يقود إلى نتائج
واثراء برامجة .وينتج عن ذلك ٌ
متدنية النوعية ومحدودة األهمية في كل المستويات.
طبق" بما فيه الكفاية ،وال يوفر المهارات التي يحتاجها
وي ّ
"م ّ
ُ
عد التعليم والتدريب المهني والتقني المتوفر قديم الطراز ،وغير ُ
أصحاب العمل األردنيون .فهو ال يركز على تأهيل الطالب للعمل في االقتصاد المعرفي للقرن الحادي والعشرين ،الذي
ينطوي على تجاوز تزويد الكفاءة التقنية الحديثة فقط إلى تطوير السمات الشخصية والروح الريادية وتطوير شبكات

المعارف واإلبداع .أما من جهة الخبرة العملية ،فتغيب الفرص الكافية للتعّلم التطبيقي ،حيث يقتصر التدريب المهني

والعملي على مراكز التدريب المهني وال ُيعد جزءاً من اإلطار اإلجمالي المعتمد للتعليم المتقدم .وأخي اًر ،فإن أقل من نصف
أصحاب العمل الذين شملهم المسح -كجزء من أحدث استراتيجية وطنية للتشغيل -كانوا راضين عن مستويات المهارة
 7االستراتيجية الوطنية لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 2020-2014
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قدمة في المدرسة المهنية ،أوالمعهد التدريبي،
الم ّ
للعاملين الجدد ،وال يمكن ألصحاب العمل التمييز بين مستويات البرامج ُ
أوالكلية ،و %15فقط من أصحاب العمل األردنيين يوظفون حالي ًا العمالة المدربة من خالل التعليم والتدريب المهني

والتقني.

9

كما ورد أعاله ،فإن عدم التوافق هذا يعود إلى حد كبير لعدم كفاية مشاركة أصحاب العمل  /القطاع الخاص في تصميم
أمر مهم ،إال أنه ال ُيترجم
وتقديم التعليم والتدريب المهني والتقني .ورغم أن هناك قناعة تامة بأن مشاركة أصحاب العمل ٌ
صنف الشركات األردنية من بين أدنى الشركات في الدول العربية من
على ارض الواقع .واما بالنسبة لتوفير التدريب ،فتُ ّ
حيث توفير التدريب لموظفيها ،10أما من جهة الحاكمية ،فإن القطاع الخاص محدود المشاركة والتأثير على مختلف

مجالس سياسة التعليم والتدريب المهني والتقني حيث تتخذ الق اررات المهمة.

إن غياب المشاركة الفعالة ألصحاب العمل في تشكيل واتاحة الفرص المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني ،يؤدي إلى

تغذية حلقة سلبية (مؤذية) حيث تتأكد التوقعات الضعيفة ألصحاب العمل من خالل التقصير في النوعية المقدمة ،في حين
المحسنة للنظام وتحقيق رضا أصحاب العمل
تنمي دورة إيجابية (مثمرة) من المخرجات
أن المشاركة األكثر
ّ
ّ
فاعلية ّ
ويبين الشكل أدناه -الصادر عن تحليل اليونسكو -كلتا الدورتين
واستعداداً أكبر للمشاركةّ .
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الشكل  5.5الدورة المؤذية والدورة المثمرة في التعليم والتدريب المهني والتقني
الشكل  5.5الدورة المؤذية والدورة المثمرة في التعليم والتدريب المهني والتقني

المصدر( :اليونسكو) 2015 ،
المصدر( :اليونسكو) 2015 ،
ويمكن أن تعزى أسباب انخفاض مستويات مشاركة القطاع الخاص من خالل دراسة مكونات االقتصاد األردني وآليات
وآليات هذه
األردنيوتتضمن
االقتصادالصلة،
مكوناتامج ذات
وتطوير البر
مشاركة
مشاركةأمام
مستوياتوالعوائق
انخفاضالتحديات
أسبابعدد من
ينتج عنها
عمله،
التيتعزى
العملدراسة
أصحابخالل
الخاص من
القطاع
ويمكن أن

التحديات:
التي ينتج عنها عدد من التحديات والعوائق أمام مشاركة أصحاب العمل وتطوير البرامج ذات الصلة ،وتتضمن هذه
عمله،
التحديات:القدرة المحدودة على المشاركة :إذ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي تضم أقل من  20موظفاً) تش ّكل %98
●
11
لصغرلحجم
20ونتيجة
الخاص.
القطاع
المتوسطة في
فرص العمل
الشركاتإجمالي
 %37من
الشركات في
القدرةإجمالي
● من
%98
موظفاً) تش ّك
تضم أقل من
(التي
الصغيرة و
األردن،إذ وأن
المشاركة:
المحدودة على
يحد 11
تها و
من قدر
في المدى،
قصيرة
اإلنتاجية
علىمنالمصالح
بعيد
في إلى حد
الشركاتتركز
الشركات فإنها
القطاع مما ّ
القيمة حجم
لصغر
ونتيجة
الخاص.
العمل
إجماليوفرص
%37
األردن ،و
هذه إجمالي
من

الملموسة ألداء ٍ
برمج التعليم والتدريب المهني والتقني.
دور في تصميم ا
يحد من قدرتها والقيمة
هذه الشركات فإنها تركز إلى حد بعيد على المصالح واإلنتاجية قصيرة المدى ،مما ّ
الملموسة ألداء ٍ
برمج التعليم والتدريب المهني والتقني.
دور في تصميم ا

 11مؤسسة التدريب األوروبية2012 ،
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208

● المتطلبات المتنوعة وعدم وضوح الحاجات التدريبية :حيث أن الشركات النامية كثي اًر ما تعاني من الصعوبة في
تحديد متطلباتها الناشئة من التدريب والمهارات ،وغالباً ما تكون حاجاتها خاصة ومحدودة .ولذلك فإنه من
الصعب وضع برامج عامة مجدية ومناسبة للتعليم والتدريب المهني والتقني لتزويد هذه الشركات بها.

● زيادة األعمال الخاصة  :بما أن فرص العمل ال تنمو بالسرعة الكافية الستيعاب جميع الباحثين عن فرص عمل،
فإن األعمال الخاصة أصبحت على ٍ
نحو متزايد المسار الرئيسي لدخول سوق العمل في األردن ،ما يتطلب عقد

الصغر وتعزيز ريادة األعمال ورفع
دورات متنوعة للتعليم المهني والتقني بحيث تصمم لدعم المشاريع متناهية
ً
مستوى الوعي التجاري وما إلى ذلك.

تدريب المدربين والمعلمين غير مالئم
يعود عدم ادراك مدى تدني مستوى التعليم والتدريب المهني والتقني إلى أن المدربين أنفسهم ليس لديهم الخبرة الكافية في
المجاالت الصناعية والتقنية ومما الشك فيه فإن كوادر التدريب والتدريس أصحاب الخبرة في المهارات التقنية والتعليمية هم

األساس في بناء قدرات المؤسسات المهنية المتميزة .ورغم أن معظم المعلمين والمدربين في األردن مؤهلون أكاديمياً
(باستثناء مراكز التدريب المهني التي بين تقر ٌير للبنك الدولي أن  %47من كوادرها ال يحملون سوى شهادات ثانوية أو
أقل) ،إال أن ممارسات التوظيف الحالية ال تضمن او تشترط تمتع المعلمين والمدربين بالخبرة الكافية في المجاالت

الصناعية والتقنية .وحيث أن و ازرة التربية والتعليم ومراكز التدريب المهني ملزمة بتعيين كوادرها من خالل ديوان الخدمة

المدنية ،الذي ال يأخذ باالعتبار المؤهالت التقنية ضمن شروط التوظيف .وغالباً ما يستقبلون خريجين جدد بدون خبرة
كافية في المجاالت الصناعية .وغالباً ما يكون حافزهم للتطور وتوسيع افاقهم على أحدث المستجدات في عالم الصناعة

ضعيفاً حالما يتم تعيينهم .واضف إلى ذلك فأن المديرية المسؤولة عن تدريب المدربين والمعلمين أثناء الخدمة التابعة لو ازرة
التربية والتعليم ال تعطي األولوية لتدريب معلمي التعليم المهني .إذ ال يطلب أي تدريب إضافي لتدريس المواد المهنية على

مستوى المدارس الثانوية .والوضع في كليات المجتمع المتوسطة ليس أفضل فبالرغم من رغبة المعلمين برفع كفاءاتهم
األكاديمية اال أن هذه الكليات ال تستطيع تحمل الكلفة العالية للمعلمين من ذوي الكفاءات التقنية العالية بسبب تراجع
االيرادات نتيجة االقبال الضعيف على االلتحاق بهذه الكليات.

عدم كفاية التمويل

أن الموارد المالية المخصصة للتعليم والتدريب المهني والتقني وآليات توزيعها تؤدي إلى نتائج سلبية على جودة مخرجات

القطاع .الممول بشكل رئيسي هوالحكومة ،وتحديداً تبلغ موازنة المخصصة للقطاع من الموازنة العامة حوالي ( )63مليون

دينار سنوياً ،أو حوالي ما يعادل  %0.3من الناتج المحلي اإلجمالي .وهذايشكل اقل من ُخ ُمس ما هو متبع دولياً على
سبيل المثال تنفق كل من فرنسا واستراليا على هذا القطاع حوالي  %1.5إلى  %2من الناتج المحلي اإلجمالي أي ما
يعادل أكثر من خمسة أضعاف ما ينفقه األردن .وتشير تحليالت بعض الخبراء

12

إلى أن العوامل التي تؤدي إلى تدني

مستوى مخرجات القطاع ،ال تقتصر على ندرة التمويل فقط ،ولكن يتسبب في ذلك أيضاً اإلدارة وآلية توزيع المخصصات.
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الشكل  5.7مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لألعوام  2015 – 2005للجهات المستفيدة

 13اليونسكو2015 ،
 13اليونسكو2015 ،
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 5.5.3المساءلة
نظ اًر لوجود عدد كبير من الجهات المعنية بتزويد التعليم والتدريب المهني والتقني ،فإن ذلك يفرض بشكل أساسيضرورة

وجود أنظمة مساءلة قوية تعنى بتحديد األولويات وسلوكيات المعنيين لضمان توفير فعالية القطاع .وازاء الواقع الحالي في
األردن ال بد من ايالء االهتمام لثالثة عناصر هي :الحاكمية ،والحوافز ،وأنظمة الرقابة.

الحاكمية

يتصف قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن بسوء اإلدارة وحاكمية موزعة ومشتتة بين جهات مختلفة تقوم

بوضع سياسات القطاع وتنفيذ ق ارراته .كما وأن مستويات عديدة من اإلدارات الحكومية تتبع و ازرات مختلفة والقطاع الخاص
ومجموعة واسعة من الجهات األخرى المعنية .من أجل تحقيق التوافق بين مصالح هذه الجهات المختلفة ال بد من وضع
آلية فعالة للتنسيق فيما بينها وتنفذ سياسات تحقق التعاون وتفرض اإلدارة القوية .غير أن الهيكلة الحالية للقطاع ال تلبي

هذه المتطلبات .ورغم أن الحكومة وضعت التعليم والتدريب المهني والتقني على رأس سلم أولوياتها (كما ورد في

االستراتيجية الوطنية لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني واستراتيجية التشغيل األخيرة) ،وبذلت جهوداً حثيثة
لبناء منظومة تتميز بالتنسيق والتعاون إال أن تطبيق خطط االصالح لم يكن بالمستوى المطلوب (وغالباً ما كان معدوماً)
فباءت محاوالت االصالح بالفشل في تحقيق النتائج المرجوة على المدى البعيد .فالتحدي وكما تنص االستراتيجية الوطنية
للتشغيل" :ال يكمن التحدي في تنوع مقدمي الخدمة ،بل في سوء اإلدراة في القطاع"

14

وتقع مسؤولية التعليم والتدريب المهني والتقني على عاتق ثالث و ازرات .كما أن مسؤوليات التصميم ،والتنفيذ ،والتمويل،
واالعتماد ،والتوثيق ،وضمان الجودة موزعة بين عدة جهات أيضاً .وقد تم تأسيس "مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني "
عام ( 2001وتغير اسمه إلى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عام  )2007وذلك لتحقيق التماسك في

القطاع ،ولكن والء أعضائه للو ازرات المختلفة التي يمثلونها بدالً من النظام ككل بقيت مستمرة ،وبالنتيجة لم يحقق المجلس
أهدافه كهيئة تنسيقية تستطيع قيادة أجندة وطنية موحدة للمهارات توّفق بين جميع األطراف.

15

وكان ينبغي قيادة إصالحات "مجلس التشغيل والتعليم المهني والتقني" المقترحة في االستراتيجية الوطنية للتشغيل من قبل
و ازرة العمل .إال أن الو ازرة لم تتبنى هذا الدور وما زالت تعتبره عمالً إضافياً بدالً اعتباره من أحد المكونات الرئيسية لعمل

الو ازرة .وازداد هذا الوضع تعقيداً بسبب عدم وجود قيادة متناسقة ضمن هذه الو ازرة ،حيث تم تعيين ستة وزراء عمل
مختلفين بين عامي  2008و .2012عالوة على ذلك ،بما ان القطاع مشترك بين اكثر من جهة رسمية فأنه ال يجب من
أن يدار من قبل و ازرة واحدة لكن من قبل جهة فعالة يمكنها ان توحد السياسات والتشريعات واألشراف.

 14االستراتيجية الوطنية للتشغيل 2010
 15مؤسسة التدريب األوروبية2012 ،
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الحوافز

المقدم حاف اًز لتحسين المساءلة حول االستخدام الفعال للموارد المتاحة .إال أن التمويل المخصص
يمنح التمويل المشروط ّ
للتعليم والتدريب المهني والتقني ال يعتمد على النتائج أوالمخرجات ،كما ال يتم تخصيص الموازنات بناء على وجهات

اإلنفاق في السنوات السابقةالتي شهدت أداء ضعيف .إضافة إلى أن المساءلة على المستوى اإلداري المحلي أصبحت نادرة

بسبب طبيعة النظام المركزية .إذ ال يستطيع القطاع العام اتخاذ الق اررات بشأن القضايا الرئيسية بسبب عدم تمتعهم

باالستقاللية وارتباطهم بالو ازرات والهيئات المركزية .وتميل كل من إدارة المناهج وادارة شؤون األفراد المالية واالدارية
نحواإلدارة المركزية ،ورغم أن كليات المجتمع الحكومية تتمتع باستقاللية أكثر قليالً من المدارس ومراكز التدريب التابعة

لو ازرة التربية والتعليم ،إال أنها ما تزال بعيدة كل البعد عن اإلدارة الذاتية المستقلة .ويؤثر هذا الوضع تأثي اًر كبي اًر على قدرة

التكيف والتطور.
وحوافز مقدمي الخدمة والمؤسسات على ّ

ضمان الجودة والمتابعة والتقييم

تعمقها ،خصوصاً من حيث جودة الخدمات والنتائج التي يتم تقديمها.
تقود الضوابط التنظيمية عملية المساءلة وتقويها و ّ
غير أن جهود ضمان جودة التعليم والتدريب المهني والتقني مبعثرة بصورة كبيرة ،مع وجود اجراءات وهيئات منفصلة
ٍ
كل من الو ازرات الثالث التي تشترك في تزويد التعليم والتدريب المهني والتقني .فلك ّل منها آلية خاصة
لضمان الجودة في ّ
بها لجمع البيانات والمتابعة والتقييم .وقد أُحدث مركز االعتماد وضمان الجودة (Center of Accreditation and

)Quality Assurance CAQAبصفته الجهة المسؤولة عن اعتماد مؤسسات التعليم المهني والتقني ومؤهالت المتدربين،
لكن تأثيره الرئيسي كان محصو اًر في مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني التابعة لو ازرة العمل .أما المعاهد الخاصة،
والمدارس المهنية ،والكليات التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية فما تزال تخضع للقوانين واللوائح واألنظمة التي تطبقها

الو ازرات التي تتبع لها (و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي) .ومن الجدير بالذكر في هذا السياق بأن
القطاع الخاص في كثير من الدول يشارك مشاركة فعالة في هذه العمليات غير أن ذلك غير مطبق في األردن.
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 5.5.4االبتكار
ترى اللجنة بأنه يتوجب أن يتم التركيز على االبتكار في جميع محاور االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واالعتماد
عليه عنصر فعال ومحفز للتطور ،وينبغي أال يقتصر ذلك على تطوير اإلمكانات التكنولوجية ،بل أن ُينظر إليه بالمفهوم
األوسع وايجاد وسائل جديدة أفضل لالستفادة من ميزاته على مستوى تطوير وتحسين حاكمية القطاع واداراته المختلفة كما

ترى اللجنة أن في األردن مجال كبير لتطوير هذا التوجه.

يحد من تطور التعليم والتدريب المهني
عدم إمكانية الوصول إلى بيانات أنظمة معلومات دقيقة عن سوق العمل ّ
والتقني

يؤدي نظام معلومات سوق العمل )(Labour Market Information Systems LMISدو اًر أساسياً في تمكين

السياسات واتخاذ الق اررات المعتمدة على بيانات دقيقة ،فضالً عن مراقبة قدرة خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني على

العمل .وما زال جمع البيانات حول التعليم والتدريب المهني والتقني وفرص العمل المرتبطة به غير منظمة وموزعة بين

عدة جهات ،والبيانات المتوفرة غالباً ما تكون قديمة أو غير دقيقة ،كما ال يتم استخدامها بفاعلية.

وتتم عملية جمع المعلومات حول سوق العمل حالياً من مصادر متعددة تشمل :دائرة اإلحصاءات العامة وو ازرة العمل
والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وديوان الخدمة المدنية وو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق المعونة

الوطنية .وال يتم تجميع هذه المعلومات والبيانات وتخزينها في ملف مركزي واحد كما أنها عادة ما تكون إما قديمة أو غير
متوفرة على االطالق لدى بعض القطاعات الميدانية واألقسام واإلدارات المختلفة .وال شك أن عدم توفر البيانات الشاملة

والدقيقة لسوق العمل يحد من تطور القطاع .إضافة إلى التحديات األخرى في الحصول على البيانات المتطابقة والحفاظ
عليها.

ٍ
التأسيس لقطاع تعليم وتدريب مهني وتقني
مكتف ذاتياً

مع استمرار الضغوطات على الموازنات الحكومية ،يبحث مقدموالخدمات التعليمية باستمرار عن وسائل جديدة لزيادة حجم
االستثمارات وااليرادات وخفض التكاليف .وقد تكون الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص الحل المبتكر لتحقيق ذلك.

وهناك إمكانية لتطوير هذه الوسائل أكثر باالستفادة من االساليب المبتكرة للتمويل التي إذ ما نظمت تنضيماً صحيحاً فإنها
ستكون أيضاً داعماً قوياً لتحقيق الجودة والموأمة.
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 5.5.5أنماط التفكير
كما في العديد من البلدان األخرى ،فقد أدت توجهات بعض المواطنين ومواقفهم ونمط تفكيرهم التقليدية إلى إعاقة تقدم قطاع
التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوره الذي يؤمن أفضل فرص العمل .حيث أن المجتمع ال يعطي التقدير للتعليم والتدريب
المهني والتقني والمهن الحرفية والمهنية التي ينتجها هذا القطاع .ومما يساعد على التغلب على هذه المواقف السلبية تجاه

هذا القطاع التركيز على إرشاد طلبة المدارس على أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني والترويج له من خالل وسائل
اإلعالم .وتتلخص المشكالت الرئيسية ذات العالقة بهذه المواقف السلبية تجاه التعليم التقني والمهني بما يلي:

التصورات السلبية حول التعليم والتدريب المهني والتقني

هناك تفضيل واضح لدى الطالب وأسرهم للحصول على الشهادات الجامعية دون األخذ باالعتبار فيما اذا كان هذا المسار

يوفر إمكانية الحصول على فرصة عمل أو ال ،وهذا مرتبط بالنظرة االجتماعية السلبية تجاه التعليم المهني ومجاالت عمله

ومستوى شهاداته وتؤكد إعداد الملتحقين بهذا القطاع على تفضيل المجتمع األردني للتعليم الجامعي ،فهناك حالياً ()41
كلية مجتمع متوسطة ملتحقين فيها ( )20500ألف طالب وطالبة ،أقل من ثلثهم ملتحقون في البرامج التقنية .بينما هناك

 313500طالب وطالبة يدرسون في الجامعات األردنية.

16

التقدم وفرص العمل ،وكخيار أدنى درج ًة
وكما ذكر أعاله ،فإنه ُينظر إلى التعليم والتدريب المهني والتقني على أنه يحد من ّ
من الشهادة الجامعية .والطريقة التي يعمل بها النظام حالياً تعزز هذه النظرة .حيث يتم توجيه الطالب ذوي األداء الضعيف

نحوالتعليم والتدريب المهني والتقني ،وال تتضمن مناهج المرحلة االبتدائية على أية عناصر تتعلق بالتعليم والتدريب المهني
والتقني (أزيلت هذه العناصر خالل اإلصالح الحكومي عام  2014حيث ألغي الوقت المخصص للتعليم المهني في

محاولة للتركيز على تحسين القدرة على القراءة والكتابة والحساب في الصفوف الدراسية األولى) ،وال يشجع المرشدون

الوظيفيون مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني كما انهم ال يتلقون التدريب الخاص المناسب المتعلق بموضوع التعليم
والتدريب المهني والتقني .وكل هذا يعزز التصورات بأن التعليم والتدريب المهني والتقني هو طريق مسدود ويناسب فقط
هؤالء الذين فشلوا في المسار األكاديمي ،مع نقص واضح في فهم ما يمكن أن تعنيه المهن القائمة على التعليم والتدريب

المهني والتقني سواء من وجهة نظر شخصية ومالية ،أو بالنسبة لالقتصاد الوطني.

 16اُخذت األرقام من البيانات الواردة في الشكل  :5.1التعليم المهني والتقني والتدريب وعالقته بسوق العمل
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5.6

األهداف اإلستراتيجية

حددت اللجنة خمسة أهداف إستراتيجية لمواجهة التحديات األساسية الحالية ولتحقيق المخرجات المنشودة .وتؤّكد هذه
ّ
األهداف على زيادة توفير التعليم والتدريب المهني والتقني وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في النشاطات ذات األولوية على
ّ
محددة في رؤية األردن لعام  2025واالستراتيجية الوطنية للتشغيل.
مستوى القطاعات واألسواق ال ّ
هدف التعليم والتدريب
المهني والتقني 1

متقدمة لتعزيز وتحديد جميع أنماط التعلم وتطوير المهارات
إتاحة الفرص -وضع سبل ّ
ضمن المنظوم التعليمي والتدريبي ومتطلبات سوق العمل وخلق خيارات جديدة لتعليم عالي
الجودة في المجالين المهني والتقني.
الجودة -تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني والتقني عبر وضع متطلبات قبول عالية

هدف التعليم والتدريب

وثابته معتمدة لقبول للمعلمين/المدربين للتدريب في مؤسسات التعليم والتدريب المهني

المهني والتقني 2

والتقني ،وتوحيد معايير وضبط الجودة في جميع المؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق مع
القطاع الخاص.

هدف التعليم والتدريب

المساءلة -وضع قواعد واضحة للحوكمة من أجل ضمان تطبيق المساءلة في جميع

المهني والتقني 3

مستويات القطاع.

هدف التعليم والتدريب
المهني والتقني 4
هدف التعليم والتدريب
المهني والتقني 5

االبتكار -اتباع وسائل تمويل وتعليم مبتكرة من خالل تطوير صندوق التشغيل والتدريب
والتعليم المهني والتقني E-TVETو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتوسع
في تطبيق أساليب التعليم المبتكرة.
أنماط التفكير -تعزيز مكانة التعليم والتدريب المهني والتقني وجعل هذا القطاع يمثّل
سن مب ّكرة في مختلف أقسامه.
فرصة جذابة للتعّلم من ّ
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5.7

المشاريع المطلوبة لتحقيق المخرجات المنشودة

فيما يلي بعض المشاريع التي ترى اللجنة ّأنها ضرورية لتحقيق المخرجات المطلوبة.
الهدف اإلستراتيجي

المشاريع
التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.1اعتماد اإلطار
الوطني للمؤهالت.

التعليم والتدريب المهني والتقني :1إتاحة الفرص - -

متقدمة لتعزيز وتحديد جميع أنماط التعلم
وضع سبل ّ
وتطوير المهارات ضمن المنظوم التعليمي والتدريبي

ومتطلبات سوق العمل وخلق خيارات جديدة لتعليم عالي
الجودة في المجالين المهني والتقني.

التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.2وضع برامج للتعليم
والتدريب المهني والتقني تمنح درجة أكاديمية.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.3تحقيق المساواة في
رواتب خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.4اصدار رخص
مزاولة المهنة للحرفيين والتقنيين.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.1وضع معايير
ومتطلبات تدريب للمدربين/المدرسين في القطاع.

التعليم والتدريب المهني والتقني  :2الجودة -تعزيز جودة

التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.2وضع آليات خاصة

التعليم والتدريب المهني والتقني عبر وضع متطلبات قبول

باعتماد المدربين وتقييمهم.

عالية وثابته معتمدة لقبول للمعلمين/المدربين للتدريب في

التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.3نقل مركز االعتماد

مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ،وتوحيد معايير

وضبط الجودة ) (CAQAإلى مؤسسة بناء المهارات.

وضبط الجودة في جميع المؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.4تطوير التعليم
مع القطاع الخاص.

والتدريب المهني والتقني بما يتماشى مع أهداف اإلستراتيجية
الوطنية للتشغيل و رؤية األردن .2025

التعليم والتدريب المهني والتقني  :3المساءلة -وضع
قواعد واضحة للحوكمة من أجل ضمان تطبيق المساءلة
على جميع مستويات القطاع.

التعليم والتدريب المهني والتقني  :3.1تأسيس مؤسسة بناء
المهارات.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :3.2تسهيل/اإللزام
باالعتماد على بيانات الموثقة عند وضع السياسات واتخاذ
الق اررات.
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التعليم والتدريب المهني والتقني  :4.1تأسيس صندوق
التعليم والتدريب المهني والتقني  :4اإلبتكار -

لتطوير المهارات برعاية القطاع الخاص.

اتباع وسائل تمويل وتعليم مبتكرة من خالل تحويل صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني  :4.2إنشاء شراكات
التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني E-TVETو

جديدة بين القطاعين العام والخاص تتماشى مع األولويات

تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتوسع في

المحددة في رؤية األردن لعام .2025

تطبيق أساليب التعليم المبتكرة.

التعليم والتدريب المهني والتقني  :4.3التوسع في برامج
التلمذة المهنية (.)apprenticeship
التعليم والتدريب المهني والتقني  :5.1اصدار دليل للمهن

التعليم والتدريب المهني والتقني  :5أنماط التفكير -
تعزيز مكانة التعليم والتدريب المهني والتقني وجعل هذا

على مستوى المدارس وتوجيه الطلبة للتعرف على التصميم
والتكنولوجيا الحديثة.
التعليم والتدريب المهني والتقني  :5.2مشاركة الطلبة في

سن مب ّكرة في
القطاع يمثّل فرصة جذابة للتعّلم من ّ

مسابقات المهارات العالمية (.)World Skills

مختلف أقسامه.

التعليم والتدريب المهني والتقني  :5.3إجراء إصالحات
على مسار التعليم المهني الحالي التابع لو ازرة التربية والتعليم
وعدم ربط التعليم والتدريب المهني والتقني بالتحصيل
الدراسي منخفض األداء.
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متقدمة لتعزيز وتحديد جميع أنماط التعلم
التعليم والتدريب المهني والتقني  :1إتاحة الفرص -وضع سبل ّ
وتطوير المهارات ضمن النظام وفي سوق العمل وخلق خيارات جديدة لتعليم جامعي عالي الجودة في المجاليين
المهني والتقني

عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.1اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت )(NQF
●

وضع أسس لالعتراف بمعادالت مؤهالت قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

●

ضمان توافق مستوى مؤهالت خريجي القطاع مع المعايير المعترف بها عالمياً.
تنظيم المسارات المهنية في التعليم الثانوي واألكاديمية في التعليم والعالي (انظر

●

توفير التسهيالت لتوظيف خريجي القطاع وتعزيز تطورهم الوظيفي على جميع

●

اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت في جميع مؤسسات التعليم والتدريب المهني

●

تحديد السياسات األنسب لتوجيه الطلبة للدراسة المهنية ،وقد يشمل هذا إجراء

مع غيرها من المؤهالت األكاديمية والمهنية.

األهداف

●

الشكل  5.7للتعرف على نموذج مقترح لمثل هذه المسارات)
المستويات ،بما في ذلك إتاحة فرص العمل في الخارج.

والتقني في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

امتحان في مرحلة الصف العاشر ،باإلضافة إلى تفعيل األنشطة األخرى ذات

األنشطة

العالقة بالهدف اإلستراتيجي للتعليم المهني والتقني ( 5انظر اآلتي).

●

وهذا اإلجراء يجب أن يشمل أيضاً التقييم المسبق للتعليم واالعترااف بالشهادات

●

يجب أن يرتبط اإلطار الوطني للمؤهالت بنظام بيانات سوق العمل ).(LMIS

والتعليم القائم على العمل.

(انظر التعليم والتدريب المهني والتقني .)2.3
●
●

المسؤوليات

أن اإلطار الوطني للمؤهالت ) (NQFينعكس كذلك على المدارس والتعليم
بما ّ
العالي فال ّبد من أن توكل مهمة االشراف عليه إلى لجنة تنمية الموارد البشرية

وأن يتم تطويره من خالل جهد مشترك بين الهيئات المشرفة المقترحة من المدارس

ومؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

ما تزال المقترحات الخاصة باإلطار الوطني للمؤهالت ) (NQFمسودة قيد االعداد ولم يتم
اعتمادها أو اقرار تطبيقها لآلن.

الواقع الحالي

تعقد و ازرة التربية والتعليم امتحاناً تقييمياً (المترك) لطلبة الصف التاسع من أجل تزويدهم
بمؤشر أولي لمعرفة ما إذا كان المسار األكاديمي هواألنسب إليهم أوالمهني .ومن شأن هذا
ّ
االمتحان أن يوفر أساساً للربط ما بين المسارات المهنية في التعليم الثانوي والعالي.

مؤشرات األداء الرئيسية

●

الحصول على الموافقات النهائية لالطار الوطني للمؤهالت ) (NQFوتفعيله خالل

ثالث سنوات.
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●
●

التخفيض التدريجي في أعداد الطلبة الذي يلتحقون بالمسار األكاديمي بواقع -%2

 %3سنوياً وزيادة أعداد الطلبة الذي يلتحقون بالمسار المهني بنفس النسبة.
العمل على إعادة التوازن في نسبة الطلبة الذين يتابعون مسار التعليم األكاديمي
في مدارس و ازرة التربية والتعليم مقابل الطلبة الذين يتابعون التعليم المهني بواقع

 %85مقابل  %15على التوالي خالل عشر سنوات القادمة.

المخاطر وعوامل التخفيف منها

●

اإلطار الوطني للمؤهالت ) (NQFذو فائدة لجميع المعنيين بالتعليم والتدريب

المهني والتقني وجميع قطاعات التعليم األخرى وكذلك لنظام المهارات ،مع التنويه

بأنه ال ينتج عن تطبيقه أي آثار سلبية على المصالح الحالية.

مرحلة التطبيق

●

تستغرق المرحلة األولى من التنفيذ من عام إلى عامين إن أمكن ذلك نظ اًر ألهميته
في السير بتطبيق اإلصالحات األخرى.

الشكل  5.8مثال على المسارات المحتملة للتعليم والتدريب المهني والتقني
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عنوان المشروع
األهداف

األنشطة

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.2وضع برامج للتعليم والتدريب المهني
والتقني تمنح درجة أكاديمية
●

ضمان توفر فرص للحصول على مستوى أعلى من التعليم وتطوير قدراتهم

●

التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني في المراحل العليا :تأسيس الكليات

●

إنشاء برنامج بوليتكنيك نظامي ليحل مكان بعض كليات المجتمع كما هو محدد

●

تكون و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة عن إنشاء وتطبيق األنشطة

●

هنالك عدد قليل من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي تمنح درجات

المهنية.

التقنية داخل الجامعات لتقديم برامج التعليم التقني.

في قانون التعليم العالي لعام .2014

المسؤوليات

وتكون مسؤولة أمام مؤسسة تنمية المهارات) .(SDC

أن الدرجات األكاديمية في الهندسة وغيرها من الدرجات األكاديمية
علمية -مع ّ
هي في واقع الحال درجات مهنية وتقنية ،والخطط قائمة لمنح درجات في

الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف منها
مرحلة التطبيق

عنوان المشروع

األهداف

تخصصات البوليتكنيك حالياً.

●

أعداد خريجي برامج في التعليم والتدريب المهني والتقني التي تمنح درجات علمية.

●

احتمالية حصول انتقاالت من البرامج الحالية ،ولكن يجب أن يكون ذلك في سياق

●

المرحلة ( 1من عام إلى عامين) للمقترحات المؤجلة ،المرحلة الثانية (عامين إلى

النموالحاصل على الطلب من قبل الطلبة وأصحاب العمل.
أربعة أعوام) لتوفير البرامج الجديدة.

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :1.3تحقيق المساواة في رواتب خريجي التعليم
والتدريب المهني والتقني
●

ضمان االعتراف بمؤهالت التعليم والتدريب المهني والتقني على قدم المساواة مع

●

تغيير الصورة السلبية التي تؤثر على توفر فرص العمل لخريجي قطاع التعليم

●

تعديل سياسات ديوان الخدمة المدنية لالعتراف بمؤهالت التعليم والتدريب المهني

المؤهالت الجامعية فيما يتعلق باألجور في سوق العمل.

والتدريب المهني والتقني.

األنشطة
المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األدراء الرئيسية

والتقني كدرجة علمية مكافئة للدرجات الجامعية وكفيلة بحصول حاملها على نفس

األجر عند التوظيف.
●

ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مؤسسة بناء المهارات.

يحصل الخريجون على أجور -في حال موافقة ديوان الخدمة المدنية على مؤهالتهم -أقل
مقارنة بخريجي الجامعات.
●

وضع سياسة لمساواة األجور وتطبيقها عملياً.
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يعتمد تطبيق هذا التعديل على طرح المزيد من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي

المخاطر وعوامل التخفيف منها

تمنح درجات علمية (انظر إستراتيجية التعليم العالي) وعلى اإلطار الوطني للمؤهالت

مرحلة التطبيق

المرحلة  2من عامين إلى أربعة أعوام وأكثر.

عنوان المشروع

) (NQFفيما يتعلق بمعادلة المؤهالت (انظر التعليم والتدريب المهني والتقني .)1.1

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني : 1.4اصدار رخص مزاولة المهنة للحرفيين
والتقنيين
●

زيادة جاذبية والمكانة االجتماعية لحاملي مؤهالت التعليم والتدريب المهني والتقني

●

زيادة مستوى الجودة في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني لخريجي هذا

●

حماية السوق من العمالة غير الماهرة التي تؤثر سلباً على سمعة العمالة المدربة

●

تعديل القوانين المعمول بها كي يصبح الحصول على رخصة مزاولة المهنة

والوظائف في هذا القطاع.

األهداف

القطاع.

والماهرة (والتعليم والتدريب المهني والتقني بشكل عام).

األنشطة

●

باالعتماد على المؤهالت أم اًر إلزامياً لممارسة العمل في حرف وأعمال فنية محددة.
التوسع في نطاق إصدار الرخص على هذا المستوى.

●

العامة (التوجيهي) نحوالمهن الحرفية
توجيه الطلبة الراسبين في مرحلة الثانوية ّ
والقطاعات الصناعية من خالل دورات التدريب المهني الحرفية لمدة  3أشهر

●

و ازرة العمل من خالل المجلس الوطني للتشغيل المقترح (National

(كحد أدنى) بحيث يمنح الطالب شهادة مزاولة مهنة تمهيدية بعد اتمام التدريب.

المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف منها
مرحلة التطبيق

).Employment Council NEC

يتم إصدار تراخيص مزاولة المهنة بشكل محدود في المهن الحرفية وهذه الممارسة ليست

مطبقة بشكل واسع.
●

النسبة المئوية من الحرفيين والفنيين العاملين في المهن المسجلة والحاصلين على

رخص مزاولة للمهن.

قد يتطلب هذا التغيير إلزام العمال غير األردنيين بااللتزام بالمعايير والشروط للعمل في

المهن المسجلة كما هوالحال مع العمال األردنيين.

المرحلة ( 2السنة الثانية إلى الرابعة) أوالمرحلة الثالثة (السنة الثالثة إلى السادسة).
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التعليم والتدريب المهني والتقني  :2الجودة  :تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني والتقني عبر وضع متطلبات
قبول عالية وثابته معتمدة لقبول للمعلمين/المدربين للتدريب في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني،
وتوحيد معايير وضبط الجودة في جميع المؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص

عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني :2.1وضع المعايير ومتطلبات التدريب
للمدربين/المدرسين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني
●

ضمان أن يمتلك المدربون في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المعرفة

●

ضمان الحفاظ على الجودة وتطويرها لدى المدربين الحاليين.

●

وضع سياسة خاصة بالمعلم/المدرب في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني

األهداف

والخبرات األكثر تقدما في مجالهم.

تربط بين التطور الوظيفي ومساراته وأجوره مع متطلبات التدريب أثناء الخدمة

(والسيما الترقية الدورية في مواقع العمل الصناعية) اضافة إلى رفع كفاءة الكوادر

األنشطة

اإلدارية.
●

وضع اجراءات تهدف إلى بناء القدرات لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور

●

تمكين المعهد الوطني لتدريب المدربين ( )NTTIودعمه في زيادة برامج التدريب

●

مؤسسة تنمية المهارات من خالل مركز االعتماد وضبط الجودة )(CAQA

فعال في تزويد التعليم والتدريب المهني والتقني.

المقدمة

المسؤوليات
الواقع الحالي

(لوضع معايير اختيار الكوادر وضبط الكفاءة في المؤسسات التي تقدم التعليم
والتدريب المهني والتقني)

التطور الوظيفي ال يرتبط بالتدريب -يعمل مركز االعتماد وضبط الجودة )(CAQAعلى

تطوير المعايير المحددة لوظائف المدرسيين إال أن صالحياتها محدودة في هذا العمل.
●

مؤشرات األداء الرئيسية

أعداد جميع المدرسين والمدربين المسجلين والعاملين في قطاع التعليم والتدريب

المهني والتقني (انظر التعليم والتدريب المهني والتقني  )2.4للوقوف على الحد
األدنى من مستويات التطور المهني المستمر ) (CPDالتي تم تحقيقها خالل
السنة.

ردود الفعل السلبية المحتملة من المعلمين والمدربين من ذوي الخبرة المتدنية ومن مؤسسات

المخاطر وعوامل التخفيف منها

أجور أعلى للمدربين األكثر كفاءة
التعليم والتدريب المهني والتقني التي تخشى أن تدفع
اً

مرحلة التطبيق

المرحلة ( 2سنتين إلى  4سنوات) وأكثر.

وااللتزام بتطويرهم مهنياً.

223

عنوان المشروع
األهداف

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.2وضع آليات خاصة باعتماد المدربين

وتقييمهم.
●

تحسين جودة التعليم والتدريب المهني والتقني ومكانته لمستوى المعايير

●

وضع وتحديد المؤهالت والخبرات التي يلزم من المفترض أن تتوفر في المدرب/

●

وضع نظام تسجيل وطني لتسجيل المعلمين لالعتراف بمؤهالتهم واعتمادها.

والممارسات الدولية.

المعلم في المستويات الوظيفية المختلفة.

األنشطة

●

دمج هذه المتطلبات مع معايير الجودة اللزام المؤسسات المرخصة الممولة التي

تقدم خدمات التعليم المهني بتحقيقها (وبمعنى آخر الزام هذه المؤسسات بأن يمتلك
المدرسون فيها المؤهالت الالزمة).

المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية

●

مؤسسة تطوير المهارات من خالل مركز االعتماد وضبط الجودة.

ال يوجد آليات خاصة بالمؤهالت أواالعتماد للمعلمين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني
والتقني.
●

نسبة المعلمين المعتمدين في التعليم والتدريب المهني والتقني والمستوى الذي

يعملون فيه وفق نتائج التفتيش الذي يقوم به مركز االعتماد وضبط الجودة.

المخاطر وعوامل التخفيف منها

أن ال يتمكن معظم المعلمين العاملين حالياً في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من
تحقيق المعايير الخاصة بالمؤهالت مما يستدعي أن تشتمل اإلجراءات الجديدة على وسائل

مرحلة التطبيق

المرحلة ( 2سنتين إلى  4سنوات) وأكثر.

خطوات اعتماد الخبرة والممارسة والمراحل الالزمة.
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عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :2.3نقل مركز االعتماد وضبط الجودة
) (CAQAإلى مؤسسة بناء المهارات ).)SDC
●

ضمان وجود معايير موحدة للجودة في كافة مؤسسات التعليم والتدريب المهني

●

تبني المعايير الدولية الخاصة بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وما

●

تشجيع ودعم ممارسات التقييم الذاتي والتحسين المستمر في مؤسسات التعليم

●

تحويل مركز االعتماد وضبط الجودة ليصبح تحت إشراف مؤسسة تنمية المهارات

والتقني.

األهداف

يتعلق بذلك من ممارسات التقييم ومنح الدرجات.
والتدريب المهني والتقني.

التي يقودها القطاع الخاص وتعديل القوانين واألنظمة ذات الصلة لضمان تطبيق

عمليات ضمان الجودة في كافة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والسيما

معاهد مؤسسة التدريب المهني ) (VTCوالمعاهد المهنية الخاصة التابعة لو ازرة

األنشطة

العمل ،والمدارس المهنية التابعة لو ازرة التربية والتعليم ،والكليات التقنية في جامعة
البلقاء التطبيقية والتابعة لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،وأي مؤسسات

ومعاهد جديدة يتم إنشاؤها.

●

بناء القدرات في مركز االعتماد وضبط الجودة على مستوى اإلدارة العليا وكوادر

●

دور قيادياً في مناقشة وادارة عملية نقل
تتولى مؤسسة تنمية المهارات المقترحة اً
المسؤوليات الخاصة بمركز االعتماد وضبط الجودة.

اإلدارية.

المسؤوليات

الواقع الحالي

يشتمل هذا المشروع على نقل المسؤوليات الحالية وزيادتها وتوسيع نطاقها المسندة حالياً
لمركز اعتماد وضبط الجودة ) (CAQAوالتي ال يتم تطبيقها حالي ًا في كافة نشاطات القطاع
نظ اًر لعدد من العمليات المختلفة لضبط الجودة في الو ازرات المختلفة المسؤولة عن تزويد
التعليم والتدريب المهني والتقني.

مؤشرات األداء الرئيسية

●

وضع تاريخ مبكر للتحويل باعتباره هدفاً أولياً لمؤسسة تنمية المهارات )(SDC

المخاطر وعوامل التخفيف منها

احتمال معارضة و ازرة العمل ويتم التعامل مع ذلك من خالل

مرحلة التطبيق

المرحلة ( 2سنتين إلى  4سنوات) بعد تأسيس مؤسسة تنمية المهارات ).(SDC

الموارد البشرية.
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هالهيئة التفيذية إلصالح تنمية

عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  2.4تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني بما
يتفق مع أهداف اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل و رؤية األردن لعام .2025
●

إعادة النظر بأهداف مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (E-

) TVETليقوم بدور "المجلس الوطني للتشغيل" )(NECوالذي يتبع و ازرة العمل،

األهداف

ووضع مجموعة من اآلليات الخاصة بالقطاع لمراقبة ددى مالئمة التعليم والتدريب

المهني والتقني والدورات والبرامج المهنية والتقنية لألولويات على مستوى القطاع

وعلى المستوى الوطني ومتطلبات سوق العمل.
●
●

تعديل قانون صندوق مجلس والتدريب والتعليم المهني والتقني ) (E-TVETبحيث
يصبح مجلساً للتشغيل فقط وتسند اليه مسؤولية وضع سياسات التشغيل
مراجعة وتحديث اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل ) (NESلضمان مواكبة بنودها

الحتياجات سوق العمل .كما ينبغي أن تكون هذه اإلستراتيجية ) (NESبعد

تحديثها اإلطار الموجه لو ازرة العمل.
●

تأسيس عدد من المجالس الجديدة لمهارات القطاعات ( )SSCوهي لجان

استشارية تتشكل من أصحاب العمل ويسند اليها تحديد المهارات واحتياجات

األنشطة

التدريب في بعض القطاعات والصناعات ذات األولوية (بما في ذلك قطاع

الخدمات العامة).

●

تعزيز قدرات القطاع الخاص والسيما غرف التجارة والصناعة حتى يتمكن القطاع

من تحديد احتياجات تطوير مهارات العاملين فيه وتطوير برامج تدريبهم وتزويدهم
بمعلومات حول فرص التدريب المتوفرة في القطاعين العام والخاص.

●

وضع دورة مستمرة لمراجعة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني كافة لضمان

كفاءة خريجي القطاع وقدرتهم على العمل في مجاالت مختلفة تناسب متطلبات
أصحاب العمل.

●

المسؤوليات

الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف منها
مرحلة التطبيق

●

المجلس الوطني للتشغيل المقترح )( (NECتحديث اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل)
مؤسسة تنمية المهارات ) (SDCالمقترحة (وتأسيس مجالس مهارات القطاعات
ومراجعة جميع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني)

األنشطة القائمة حالياً في صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني )،(E-TVET
كما انها ال تشمل هيئات مختصة بالقطاعات لتحديد المهارات المطلوب تطويرها وتمكينها
من االندماج بسوق العمل
●

وضع جدول زمني مبكر إلنشاء "مجلس التوظيف الوطني" ) (NESوالمجالس

المقترحة لمهارات القطاعات). (SSC

قد تبرز حاجة إلقناع و ازرة العمل بالمنافع المترتبة على إعادة تشكيل مجلس التشغيل

والتدريب والتعليم المهني والتقني ،رغم أن الو ازرة ستبقى مسؤولة عن إستراتيجية التشغيل

الوطني ).(NES

المرحلة  1في أفضل الحاالت (السنة األولى والثانية) ،حيث يكون مجلس التشغيل الوطني
ومجالس مهارات القطاع مقدمات إلصالحات أخرى.
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هدف التعليم والتدريب المهني والتقني -3المساءلة -وضع قواعد واضحة للحوكمة من أجل ضمان تطبيق المساءلة
على جميع مستويات القطاع

عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  3.1تأسيس مؤسسة بناء المهارات

وضع آلية جديدة في القطاعين الحكومي والخاص بقيادة ممثلي أصحاب العمل تكون قادرة

على أداء دور هيئة تنسيق موحد لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بحيث تكون متفقة

ومتناسقة مع إستراتيجيات سوق العمل ومتطلباته ،وتضمن تطبيق مبادئ المساءلة والتفاعل

الفوري وتغطية جميع االحتياجات .وستوفر هذه اآللية المظلة القانونية والتقنية للقطاع وستحل

مكان مجلس التشغيل والتدريب وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (E-

).TVET

األهداف

العامة "لمؤسسة تنمية المهارات" ):(SDC
وستكون المهام ّ
● تحديد وتنسيق كافة المهارات الوطنية بما يتناسب مع سياسات التعليم والتدريب
المهني والتقني في األردن.

●

الضمان بأن تكون مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني موأمة إلستراتيجيات

●

اإلشراف على/توجيه مركز االعتماد وضبط الجودة (التعليم والتدريب المهني

●

اإلشراف على/توجيه صندوق تنمية المهارات (انظر التعليم والتدريب المهني

●

مراقبة وتقييم اإلصالحات في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتقييمها في

●

يتطلب إنشاء "مؤسسة تنمية المهارات" ) (SDCبداية تحديد وضع المؤسسة

سوق العمل ومتطلباته.
والتقني )3.2

والتقني .)1.4

جميع الو ازرات والمؤسسات الخاصة.

القانوني وعضويتها وارتباطها بالمؤسسات والمجالس والو ازرات األخرى المرتبطة

بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
●

يجب مراجعة وتعديل القوانين واألنظمة ذات الصلة لضمان احالل السياسات

والعمليات الخاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني التي وضعتها مؤسسة تنمية

المهارات مكان تلك التي وضعها مجلس التعليم ومجلس التعليم العالي والو ازرات

األنشطة

المعنية بتزويد التعليم والتدريب المهني والتقني (والسيما و ازرة العمل).

●

يجب تطبيق معايير تتسم بالشفافية أثناء اختيار أعضاء مؤسسة تنمية المهارات

وتعيينهم ،كما يجب أن يتشكل أغلبية مجلس المؤسسة من القطاع الخاص (بنسبة

ثلثين من القطاع الخاص وثلث من ممثلي القطاع العام) ،بحيث تتنقل رئاسة

المجلس بين األعضاء الممثلين للقطاع الخاص .ولذا فمن الضروري أن يتمتع
أعضاء المجلس من القطاع الخاص بقدرات عالية.
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●

يجب أن يتم دعم مجلس مؤسسة تنمية المهارات من قبل أمانة عامة مستقلة تتمتع

بكفاءة تقنية عالية وقادرة على تزويد المجلس بالدراسات التحليلية واإلدارية
واالستشارات ذات العالقة بالخطط والسياسات.

المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف منها

●

يتم انشاء مؤسسة تنمية المهارات بقرار من مجلس الوزراء وفق ذلك ستكون
المؤسسة مسؤولة أمام الحكومة.

األدوار المقترحة لمؤسسة تنمية المهارات المقترحة موزعة حالياً بين مجلس التشغيل والتدريب

والتعليم والتدريب المهني والتقني وبين و ازرات مختلفة ،مع وجود قدر محدود من التنسيق
واالرتباط باحتياجات التشغيل الوطنية.
●

يجب وضع جدول زمني مبكر إلنشاء مؤسسة تنمية المهارات وتشغيلها.

قد تكون هنالك معارضة من الو ازرات وهيئاتها المسندة إليهم المسؤوليات الحالية في إدارة

التعليم والتدريب المهني والتقني ،والتي سيتم استبدالها وتحديدها بمسؤوليات واضحة في

استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني المعدلة ومجلس التشغيل الذي سيؤسس لو ازرة

العمل.

مرحلة التطبيق

عنوان المشروع

المرحلة ( 1سنة إلى سنتين) -إنشاء مؤسسة تنمية المهارات ) (SDCشرط إلجراء المزيد من
اإلصالحات في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :3.2تسهيل/اإللزام باالعتماد على بيانات
الموثقة عند وضع السياسات واتخاذ الق اررات
●

اتباع االسس المبنية على االدلة أثناء عملية اتخاذ القرار على مستوى المؤسسة

●

توفير المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

●

تحسين عملية التخطيط والمتابعة والتقييم لجميع برامج إصالح قطاع التعليم

●

متابعة ومراقبة كفاءة اإلنفاق في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني (مثل

والسياسات.

وتحقيق التوازن بين المهارات المتوفرة والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

األهداف

والتدريب المهني والتقني.

معرفة التكلفة لكل خريج ،ومعدالت االستفادة من المساحات والمصادر المتوفرة في

مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الخ).
●

ضمان كفاءة استخدام المصادر المتوفرة من خالل تطبيق آليات للمشاركة في

●

تطوير أنظمة معلومات مركزية ) (LMISلقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

مراكز التدريب ومرافقها.

األنشطة

وسوق العمل وتوفير مؤشرات أداء أساسية لتوجيه عملية اتخاذ القرارت ،وتطوير

عملية المتابعة والتقييم في القطاع بشكل عام .ويجب جمع المعلومات ذات العالقة
بتجارب الطلبة وأصحاب العمل ونتائج مخرجات التعليم ،وذلك من خالل دراسات
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مسحية لخبرات المتعلم ،ومستوى رضا أصحاب العمل وتوجهات الخريجين ،حيث

يتم إجراء هذه الدراسات بشكل دوري ومنتظم .ومن المهم أن يرتبط النظام باإلطار
الوطني للمؤهالت ).(NQF

●

يجب تطبيق آليات لضمان استخدام هذه البيانات لتكون أساساً التخاذ الق اررات
وتخصيص المصادر .كما يجب إدراج بيانات قطاع التعليم والتدريب المهني

والتقني في نظام إدارة معلومات التعليم مفتوح الموارد (.)Open EMIS

المسؤوليات
الواقع الحالي

●

معظم مصادر البيانات المتوفرة ليست شاملة كما ّأنها تفتقر إلى التنسيق الفعال.


مؤشرات األداء الرئيسية

يجب أن تكون هذه أولوية مبكرة تتوالها مؤسسة تنمية المهارات الجديدة.

يجب أن تضع مؤسسة تنمية المهارات خطة عمل وجدول زمني محدد لتأسيس

نظام إدارة المعلومات ) (MISبحيث تتوللى وحدة متابعة تنفيذ ونتائج

إستراتيجية تنمية الموارد البشرية مراقبة النظام باإلضافة إلى "وحدة الفعالية".

المخاطر وعوامل التخفيف منها

قد تضطر هيئات جمع البيانات األخرى إلى تغيير أنظمتها

مرحلة التطبيق

أن األدلة المعتمدة على البيانات
المرحلة ( 1سنة إلى سنتين في الوضع المثالي) ذلك ّ
ضرورية لمبادرات تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
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التعليم والتدريب المهني والتقني  :4االبتكار اتباع وسائل تمويل وتعليم مبتكرة من خالل تحويل صندوق

التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني E-TVETو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتوسع
في تطبيق أساليب التعليم المبتكرة.

عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني :4.1تأسيس صندوق لتطوير المهارات برعاية
القطاع الخاص
●

األهداف

●

زيادة التمويل لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

ضمان إنعكاس آليات التمويل إيجاباً على جودة التعليم والتدريب المهني والتقني
وموأمته.

●

ضمان تطبيق آلية شفافة وعادلة وفعالة في توزيع الموارد المتوفرة بحيث تعود

●

إعادة توجيه وتعيين المسؤوليات واألنظمة في صندوق التشغيل والتدريب والتعليم

●

الحفاظ على المصدر الحالي من الدخل لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم

بالفائدة على المساهمين في الصندوق.

والتدريب المهني والتقني وزيادة كفاءة الكادر واإلدارة في الصندوق

المهني والتقني (نسبة من رسوم رخص العمال الوافدين ،ومخصصات مباشرة من
و ازرة المالية).

●

إعادة فرض ضريبة رواتب الشركات الخاصة (كما ورد في توصيات إستراتيجية

التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  )2020-2014بحيث يكون لها آليات

توزيع شفافة تتمكن الشركات الخاصة من خاللها من رؤية منافعها.
●

وضع آليات تمويل تنافسية بحيث يكون تخصيص الموارد قائماً بشكل متزايد على

●

يجب على الصندوق التركيز على تعزيز التحسين في التعليم والتدريب المهني

النتائج ويركز على تعزيز أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني

األنشطة

والتقني في القطاعات اإلستراتيجية ذات األولوية ،مع وجود آليات شفافة لتوزيع

التمويل تشمل مثالً :آليات المنح لشركات القطاع الخاص لتعويض تكاليف تدريب
معين متفق عليه ،أوالمنح التنافسية في مجالس القطاعات
الموظفين إلى حد ّ
لتدريب األعضاء فيها ،أوالمنح التنافسية للمؤسسات الحكومية أوالخاصة التي تقدم
التعليم والتدريب المهني والتقني (بما في ذلك الشركات) وذلك من أجل توفير

التدريب المعتمد لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة ،أوالمنح التنافسية لمقدمي

التعليم والتدريب المهني والتقني من و ازرة التربية والتعليم وو ازرة العمل وو ازرة التعليم
العالي والبحث العلمي ،وللمؤسسات الخاصة .كما يجب توجيه نافذة أخرى خاصة
لتقديم المنح لتعزيز فرص التعليم والتدريب المهني والتقني للسوريين في األردن.

إضافة إلى ذلك/بدال من ذلك ،يمكن أن تشتمل كل فرصة للمنح على حوافز في

حال الوصول إلى المجموعات المستهدفة ،والسيما السوريين.
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●

يجب نقل المسؤوليات من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني إلى
مؤسسة تنمية المهارات بقيادة القطاع الخاص .وان كان يلزم وجود مجلس

المسؤوليات

للصندوق أو لجنة لإلشراف على ق اررات تخصيص المنح ،فيجب أن يكون ثلثا

المجلس من القطاع الخاص ويرأس المجلس بشكل تناوبي أحد أعضاء المجلس

من القطاع الخاص.

الواقع الحالي

ما يزال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني قائماً ولكنه ال يعمل بفعالية ،إذ
تستخدم معظم الموارد لتمويل أنشطة التدريب المهني في و ازرة العمل باإلضافة إلى الشركة
الوطنية للتدريب .وقد تم النظر في مقترحات أخرى وتم تجريبها في الفترة الماضية ولكنها

غير مطبقة حالياً.
●

مؤشرات األداء الرئيسية

سيكون من الممكن باإلضافة إلى المقترحات الخاصة بنظام المعلومات الخاص

بـادارة الشئون التعليمية ) (EMISوضع مؤشرات أساسية لألداء لتحديد القيمة
والفعالية في صندوق تمويل التعليم والتدريب المهني والتقني وفق المخرجات
والنتائج التي يتم الحصول عليها من قبل الطلبة وأصحاب العمل.

وجود معارضة من و ازرة العمل بخصوص "فقدان" الصالحية في توزيع أموال الدعم عبر

المخاطر وعوامل التخفيف
منها

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .كما قد تعارض بعض مؤسسات التعليم

والتدريب المهني والتقني بشأن جعل الدعم مشروطاً بالنتائج ،كما قد تكون هنالك معارضة
من قبل أصحاب العمل بخصوص الضريبة على الشركات ،وكل ذلك يمكن التعامل معه
وتوضيحه من خالل االشارة إلى أهداف اإلستراتيجية وبيان فوائدها.

مرحلة التطبيق

يكون نقل الصندوق إلى مؤسسة تنمية المهارات في المرحلة األولى (السنة األولى والثانية)
ويتم وضع خطط تمويل جديدة في المرحلة األولى ويتم تطبيقها في المرحلة الثانية (السنة
الثانية إلى الرابعة)
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عنوان المشروع
األهداف

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :4.2إنشاء شراكات جديدة بين القطاعين العام
والخاص تتماشى مع مجموعة األولويات المحددة في رؤية األردن .2025
●

زيادة اإلمكانيات واشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم والتدريب المهني

●

التميز)
إنشاء معاهد متخصصة للتعليم المهني والتقني (مراكز ّ

والتقني لمستويات عالية الجودة تتوائم مع احتياجات سوق العمل

●

إنشاء عدد من الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص في قطاع التعليم والتدريب

المهني والتقني حيث تقوم المؤسسات الحكومية التي تزود التعليم والتدريب المهني
والتقني (مراكز مؤسسة التدريب المهني ) ،(VTCوالمدارس المهنية ،وكليات

المجتمع المتوسطة) ومؤسسات األعمال بالعمل معاً من أجل تطوير برامج تدريب
فعالة تلبي احتياجات سوق العمل .ويجب أن تخطيط هذه الشراكات وتمويلها
وتطبيقها بشكل مشترك ،بحيث ترتبط هذه الشراكات باألولويات التي تم تحديدها

األنشطة

في رؤية األردن لعام .2025

●

إلغاء مركزية عمل مراكز مؤسسة التدريب المهني ) (VTCلتدار وفق آليات العمل

والتدريب والحوكمة التي تم وضعها مسبقاً ،بحيث تكون لديها استقاللية أكبر
تمكنها من التواصل مع الشركاء في القطاع الخاص وتزويد التعليم والتدريب
المهني والتقني بما يتماشى مع واقع األعمال.

●

من الضروري بناء قدرات مؤسسة التدريب المهني ) (VTCوالمدارس المهنية

●

مراجعة التشريعات من أجل تشجيع القطاع الخاص على اإلقبال على هذه

●

تقوم مجالس مهارات القطاعات باقتراح الشراكات مع القطاع الخاص ومفاوضته

وكليات المجتمع المتوسطة والكوادر األساسية.

الشراكات.

المسؤوليات

وذلك بإشراف مؤسسة تنمية المهارات.

هنالك تعاون محدود بين قطاع األعمال ومراكز مؤسسة التدريب المهني (عبر نموذج "مراكز

الواقع الحالي

التميز") وقطاع األعمال وكليات المجتمع المتوسطة (مثل كلية الحصن) ،حيث يجب مراجعة
ّ
التعاون
هذه الحاالت للوقوف على الدروس والنماذج الموجودة .كما أن مستوى
محدود أيضاً

بين المدارس المهنية والقطاع الصناعي.

مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر وعوامل التخفيف
منها

مرحلة التطبيق

●

تأسيس شراكة واحدة على األقل مع القطاع الخاص لكل قطاع ذو أولوية خالل

ثالث سنوات.

ال وجود ألي انعكاسات سلبية على هذا على مراكز مؤسسة التدريب المهني أوالمدارس

المهنية أو كليات المجتمع المتوسطة أو أصحاب العمل.

نظر للوقت المتطلب إلنشاء مجالس مهارات
المرحلة ( 2السنة الثانية إلى الرابعة) ،اً
القطاعات والتفاوض حول المشاريع.
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عنوان المشروع
األهداف

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  : 4.3التوسع في برامج التلمذة المهنية

()Apprenticeship
●

زيادة أعداد الشباب الذين يحصلون على مؤهالت وخبرات عملية من خالل البرامج

●

زيادة برامج التلمذة المهنية بحيث يكون التدريب الذي يجري في أماكن العمل

●

اعتماد مسودة اإلطار الوطني للتلمذة المهنية والذي تم تقديمه لمجلس الوزراء.

●

المجلس الوطني للتوظيف وو ازرة العمل بالتشارك مع مؤسسة تنمية المهارات

المعتمدة على الخبرة/التطبيق العملي.

األنشطة
المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية
المخاطر
مرحلة التطبيق

منهجية معتمدة.

ومجالس مهارات القطاعات (للخطط الخاصة بالقطاعات).

تم إعداد مسودة للسياسات وهي لدى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
●

أعداد األشخاص الذين يلتحقون في برامج التلمذة المهنية ويتخرجون منها.

ليس هنالك من آثار سلبية متوقعة ،ولكن قد تكون ثمة صعوبات في توفير عدد كاف من

فرص التدريب للحصول على خبرات معتبرة.

المرحلة ( 1السنة األولى والثانية) -الخطة جاهزة لإلطالق.

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :5أنماط التفكير -تعزيز مكانة التعليم والتدريب المهني والتقني وجعل

مبكرة في مختلف أقسامه
سن ّ
هذا القطاع يم ّثل فرصة جذابة للتعّلم من ّ
عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني  :5.1اصدار دليل للمهن على مستوى المدارس
وتوجيه الطلبة للتعرف على التصميم والتكنولوجيا الحديثة.
●

جذب عدد أكبر من الطلبة للدراسة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني

●

مواجهة التصورات السلبية الخاطئة حول خيارات المهن المتوفرة لطالب التعليم

●

التأكد من امتالك المرشدين المعلومات الكافية للترويج للمسارات المهنية في قطاع

●

تقديم "التصميم والتكنولوجيا" في المدارس لتحل مكان دروس "التعليم المهني" التي

●

تطوير مناهج جديدة وتوفير أدلة إرشادية خاصة للمدرسين وتكثيف تدريبهم.

األهداف

والتدريب المهني والتقني

التعليم والتدريب المهني والتقني وخيارات الوظائف المتاحة في هذا المجال

األنشطة

تدرس حالياً من الصف الرابع.

●

اعتماد منهجية شمولية والزامية تركز على تقديم المعلومات ألولياء األمور

●

ضمان تقديم المعلومات ألولياء األمور والطلبة بما يساعدهم على إدراك القيمة

وللمرشدين في كافة مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني.

والفرص التي تمثلها الوظائف في القطاع المهني ويجب أن تشتمل هذه
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المعلومات .على تفاصيل نسب التوظيف لخريجي مؤسسات التعليم والتدريب
المهني والتقني ومعلومات عن الرواتب واألجور وغير ذلك.

●

يجب وضع آلية لضمان اشتراك المرشدين في مجالس مهارات القطاعات بشكل

دوري كي يتمكنوا من تقديم المعلومات الصحيحة للطلبة بخصوص خيارات وفرص

التوظيف.
●

المسؤوليات

مؤسسة تنمية المهارات بالتعاون مع مجالس مهارات القطاعات ودعم من وو ازرة

التربية والتعليم وو ازرة العمل و صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية (King

).Abdullah ll Fund for Development KAFD
●

ال يمتلك المرشدون المهنيون في المرحلة الثانوية معلومات كافية عن الفرص

●

التعليم المهني يدرس حالياً كمادة ابتداء من الصف الرابع (حصتان في األسبوع).
أطلق صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية بوابة لفرص التوظيف الوطنية تتضمن

المتاحة في القطاع المهني والتقني وخيارات التوظيف في هذا المجال.

الواقع الحالي

●

مادة إرشادية حول العمل وتقييم القدرات الذاتية ودليل ارشادي للعمل الدائم

المستقر مناسب لطلبة المدارس والمرشدين.

مؤشرات األداء الرئيسية

●

حصول كل طالب على فرصة إرشادية حول مستقبله الوظيفي في الصف العاشر

●

تدريس مادة التصميم والتكنولوجيا من الصف الرابع (بدالً من درس التعليم المهني)

والصف الثاني عشر.

واعتمادها مادة اختيارية في امتحان التوجيهي (أواالمتحان الذي قد يحل مكان

التوجيهي).

المخاطر وعوامل التخفيف منها
مرحلة التطبيق

ليس هنالك أي آثار سلبية متوقعة.
يجب اختبار المشروع في المرحلة األولى (السنة األولى والثانية) والبدء فيه (بعد التقييم) في

المرحلة الثانية (السنة الثانية إلى الرابعة).
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التعليم والتدريب المهني والتقني :5.2مشاركة الطلبة في مسابقة المهارات العالمية

()World Skills
●

المشاركة في منافسات/مسابقات المهارات التي تعقد حول العالم إلثبات واظهار

●

أن يصبح األردن عضواً في مؤسسة المهارات العالمية والتخطيط للمشاركة في

●

تتولى مجالس مهارات القطاعات مسؤولية زيادة مستوى الوعي والمشاركة في هذه

األهداف
األنشطة
المسؤوليات
الواقع الحالي
مؤشرات األداء الرئيسية

التميز على المستوى الدولي في المهارات وتقديم فرصة للشباب للتعرف على
ّ
صفوف متنوعة من األعمال التي تعتمد على المهارات.
المسابقة للموسم  44والتي ستعقد في أبو ظبي في تشرين األول .2017
المسابقات.

ال توجد أي مشاركة حالياً في هذه المسابقة.
●

المشاركة خالل المرحلة الثانية.

المخاطر وعوامل التخفيف منها

ليس هنالك أي مانع متوّقع.

مرحلة التطبيق

المرحلة ( 1السنة األولى والثانية).

عنوان المشروع

هدف التعليم والتدريب المهني والتقني :5.3إجراء إصالحات على مسار التعليم المهني
الحالي التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم ربط التعليم والتدريب المهني والتقني

بالتحصيل الدراسي منخفض األداء.
●

ضمان تحسين النظرة العامة للتعليم المهني والتقني بأنه مرحلة يتم التركيز فيها

●

وضع وضيط الحد االدنى لمتطلبات القبول لجميع التخصصات في التعليم

●

تقديم خيارات أخرى للشباب ليتمكنوا من تحصيل الحد االدنى من متطلبات

●

وضع خيارات بديلة لمن ال يتمكن من تحصيل الحد األدنى من المتطلبات.

●

و ازرة التربية والتعليم.

األهداف

األنشطة

المسؤوليات
الواقع الحالي

على إعداد الطالب لاللتحاق بسوق العمل وعدم اعتباره طريقاً مسدوداً لمن ال
يحالفه الحظ في المسار األكاديمي.
والتدريب المهني والتقني.

االلتحاق في التعليم والتدريب المهني والتقني.

يذهب الطلبة الذين يعانون من ضعف في التحصيل الدراسي إلى فروع الدراسة المهنية

والتقنية .وقد وضعت و ازرة التربية والتعليم امتحاناً تقييماً في الصف التاسع (المترك) وسيتم
مراجعته ليتماشى مع هذا الهدف.
●

النسبة المئوية من طلبة الصف العاشر الذين يختارون المسار المهني كخيا ٍر أول

●

عالمات الطلبة الملتحقين بالمسار المهني.

مؤشرات األداء الرئيسية

لهم

المخاطر وعوامل التخفيف منها

هنالك حاجة لضمان وجود بدائل وفرص أخرى للطلبة ذوي التحصيل العلمي الضعيف.

مرحلة التطبيق

المرحلة ( 1السنة األولى والثانية).
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مقدمة

 6.1ملخص المحور

بالرغم من تحقيق العديد من االنجازات خالل تطور واصالح مسيرة قطاع التعليم الجامعي ،اال ان السنوات االخيرة شهدت

تراجعا في جودة التعليم الجامعي ومخرجاته من عدة جوانب؛ فال زالت التشريعات غير مستقرة وال ترتقي الى مستوى

المنظومة المتكاملة للتعليم الجامعي وال تعالج جميع الفجوات واالختالالت .كما أن أسس القبول ال تضمن مدخالت مالئمة
لمتطلبات التعليم الجامعي فضال عن إنخفاض الموارد المالية للجامعات الرسمية الالزمة لتلبية إحتياجاتها ،وعلى صعيد

اخر ال زالت فجوة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل تشكل تحدياً كبي اًر .كما أن البحث العلمي
ما زال محدوداً إذ انه غير قادر على تقديم نتائج ملموسة ،أما بالنسبة للبيئة الجامعية فأنها تشهد اختالال في التفاعل
االيجابي بين عناصرها المختلفة ولم تعد قادرة على جذب المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية باألعداد الكافية مما اثر

على الدافعية في إحداث التغيير المنشود في العملية التعليمية ومخرجاتها.
وعلى الرغم من أن نظام التعليم العالي األردني يعتبر نظاماً فتياً نسبياً – حيث تأسست أول جامعة الجامعة األردنية في

عمان عام  – 1962فقد شهد نمواً ملحوظاً وحقق إنجازات بارزة.




خالل فترٍة تتجاوز الـ 50عاماً بقليل ،أدى اإلقبال المتزايد على التعليم الجامعي إلى توسع ملحوظ في قطاع
ٍ
القتصاد األردن.1
يعد انجا اًز بالنسبة
التعليم العالي بمعدالت إلتحاق متصاعدة ،وهذا ما ّ
يحظى التعليم العالي في األردن بسمع ًة جيدة في المنطقة – إذ يقدر عدد الطالب من الدول العربية في الجامعات
األردنية بحوالي  42ألف طالب وطالبة (كما يشير التقرير االحصائي لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لعام
.)2015/2014



كما شملت اإلنجازات تغييرات على المستوى حاكمية نظام التعليم العالي وتعديالت على قوانين النظام شملت ما

يلي:

 توحيد قانوني الجامعات الرسمية والخاصة بقانون واحد -انشاء صندوق دعم البحث العلمي

 -تأسيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

لقد ازدادت أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات األردنية بنسبة  %43خالل العشر سنوات الماضية لتصل أعدادهم إلى ما

يقارب  313الف طالب منهم  275ألف طالب بمرحلة البكالوريوس .2ولم ترافق هذه الزيادة في أعداد الطلبة زيادة مناسبة
1يونيسكو2014 ،
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في أعداد أعضاء هيئة التدريس بل على العكس زادت هجرتهم ،مما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس
في معظم الجامعات الرسمية من عشرين طالباً لكل عضو هيئة تدريس في عام  1990لتصل إلى نسبة  41طالباً لكل
عضو هيئة تدريس خالل العام  .32015ومن المتوقع ان يتزايد اعداد المقبولين في الجامعات الى ما ال يقل عن 450
الف طالباً بحلول عام  ،2025وهذا يعود الى زيادة نسبة النمو السكاني البالغة  %2.3كما تشير مؤشرات الموارد البشرية
في األردن.4

أدت الضغوطات للتوسع في التعليم العالي لتلبية الطلب المتزايد عليه إلى اختالالت خطيرة وقفت عائقاً أمام تأدية النظام
لدوره الهام في دعم اقتصاد حديث قائم على المعرفة .وتشمل هذه التحديات:
إتاحة الفرص لاللتحاق :االلتحاق في الجامعات غير متاح لكثير من المواطنين بسبب قلة الدعم المالي من الحكومة وقبول

حوالي  %50من الطلبة على أسس غير تنافسية (االستثناءات والبرنامج الموازي) كما أن التمويل الحكومي للتعليم العالي

منخفض جداً مقارنة بالدول المشابهة لألردن من ناحية الحجم أو معدل الدخل( ،5وتشكل نسبة ضئيلة من موارد الجامعات
الرسمية )6مما يلقي عبء الرسوم الدراسية على كاهل الطالب .وبالرغم من وجود أدلة واضحة على أن غالبية األسر

تحمل هذه التكاليف ،7فإن آليات الدعم المالي الحالية ال تتسم بالشمولية حيث انها ال تخدم سوى أقلية
األردنية ال تستطيع ّ
محدودة من الطالب .فغياب مبادىء العدالة وتكافؤ الفرص يزيد من االعتراضات على نظام القبول على أساس
االستثناءات والبرنامج الموازي .وقد عكست هذه اآللية في القبول ردود فعل سلبية حول غياب العدالة وحول كفاءة الطلبة
المقبولين .كما انها فاقمت من عزوف الطلبة عن االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني وتفضيل أغلبيتهم االلتحاق
بالتعليم الجامعي بشكل ال يخدم منظومة االقتصاد المعرفي ومتطلبات التنمية الشاملة.
الجودة :لم يتم تطوير أساليب تحقق توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من حيث المعايير العلمية التي

تتصف بالتفكير النقدي والتواصل والتعاون باإلضافة إلى ضعف تأثير األنشطة الالمنهجية التي من شانها خلق بيئة

جامعية مستقرة وجاذبة وتفاعلية بشكل ايجابي .حوالي  %25من طالب الجامعة في األردن أشار بأن أساليب التدريس
التي يتبعها أساتذهم "ضعيفة" أو "غير فعالة للغاية" %50 ،أشار بأنها "مقبولة" ،وفقط  %24أشار أن أساليب التدريس

المتبعة في جامعاتهم "فعالة للغاية" .8إضافة الى أن اعضاء هيئة التدريس يحتاجون لدعم أكبر لتحسين مهاراتهم في

التدريس واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة أعداد أكبر من الطالب .عدم توفير فرص تدريب وتطوير مهني كافي لكادر

التدريسي في الجامعات األردنية أدى الى تدني مستوى التعليم وجودة مخرجاته التي لم تعد تلبي حاجات سوق العمل والى

غياب التنافسية بين جامعاتنا والجامعات األخرى في منطقتنا والعالم على حد سواء.

المساءلة :ال توجد متابعة كافية على المستويين الوطني والمؤسسي لضمان تنفيذ السياسات واالستغالل األمثل للموارد.

باإلضافة الى عدم استقرار التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي عبر الحكومات المتغيرة وعدم اإلستجابة للحاجة الى

مراجعتها بشكل شمولي وتطويري .فعلى المستوى الوطني فإن غياب التنسيق والمتابعة الفعالة بين المؤسسات الحكومية

لضمان تطبيق القوانين واألنظمة فور صدورها قد أعاقا عملية إصالح قطاع التعليم العالي .ففي الجامعات تتركز السلطة
3

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – موازنات الجامعات الرسمية 2015

4

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية2014 ،

5

اليونيسكو 2011

6

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – موازنات الجامعات الرسمية 2015

7

البنك الدولي2009 ،

 8تقرير المعرفة العربي2014 ،
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الرئيسية في مكتب رئيس الجامعة ،أما بالنسبة ألنظمة التمويل المتبعة فقد شجعت الجامعات على تلبية رغبات الطلبة في

طرح التخصصات بدالً من دعم ورفد االقتصاد الوطني .إضافة إلى ذلك فإن الجامعات ال تجري تقييماً لضمان مواءمة
مخرجاتها لسوق العمل كما أنها ال تعد تقارير تعنى بمساءلة الكليات المعنية بضعف المخرجات ولتوجية األهالي والطالب
نحو اختيار التخصصات المناسبة.
االبتكار :لم يتم تقديم مبادرات تشجع إستخدام التكنولوجيا بهدف رفع مستوى عمليتي التعليم والتعلم إذ تطبق حاليا

آليات محدودة جدا لتعزيز االبتكار في قطاع التعليم العالي .فما زالت هناك حاجة ماسة لتوفير برامج تقنية مبتكرة لتشجيع

الطلبة على االلتحاق في التخصصات ذات معدالت القبول المنخفضة ،وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن عدم وجود نظام حوافز
على المستوى الوطني ،كنظام يربط التمويل والدعم المالي باالبتكار واإلبداع لتحفيز الجامعات على رفع مستوى البحث
العلمي وزيادة تأثيره في مجاالت التطوير و التنمية عن طريق تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب لتجربة أساليب واجراء

أبحاث وفق منهجيات حديثة .وتشجيع المنظومة التعليمية على دمج التعلم االلكتروني ضمن منظومة التعليم الجامعي
وعلى استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصادر والتقنيات الحديثة.
أنماط التفكير :يعتمد التقدم في التعليم العالي على تغيير اتجاهات ومفاهيم الطلبة واالكاديميين واإلدارات العليا وأصحاب
العمل بما يتوافق مع أنظمة التعليم األكثر فاعلية في العالم .لقد أظهر األردنيون دائماً تفضيلهم الشهادة الجامعية على
المؤهالت المهنية والتقنية مما أدى على سبيل المثال ال الحصر إلى وجود عدد كبير من المهندسين وقليل من مساعدي

مهندسين أو مساحين والى وجود أعداد كيبرة من أطباء األسنان وعدد غير كاف من مساعدي أطباء األسنان.9

ولمعالجة هذه التحديات ،وضعت اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية عدداً من المشاريع التي تهدف إلى ضمان توفير
فرص عادلة لتعليم جامعي مالئم ،وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة وذلك بحلول عام .2025
ولتحقيق ذلك تم وضع خمسة أهداف رئيسية وكما يلي:

10

( )1توفير أسس وفرص قبول عادلة ونزيهة لجميع الطلبة تعتمد على الجدارة والقدرات :من خالل اإللغاء التدريجي
للبرنامج الموازي وتنظيم االستثناءات بما في ذلك اعتماد سنة تحضيرية تعتمد كمرحلة أساسية قبل القبول في
التخصصات الرئيسية كالطب وطب األسنان بدراية لتندرج على التخصصات األخرى بعد سنوات كالهندسة

والصيدلة ...إلخ وزيادة الدعم المالي للطلبة وتوفير برامج توجيهية للطلبة ولإلرشاد الوظيفي.

( )2تطوير أساليب التدريس والتعليم المتبعة في الجامعات لتصل لمستوى الجامعات العالمية :من خالل االلتزام

بتطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة للبرامج المهنية (الطب وطب األسنان والتمريض والهندسة ...إلخ) بشكل

خاص ،ورفع مستوى البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعات وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس التدريسية

واعداد تقارير منتظمة لمتابعة وتقييم مستوى العملية التدريسية.

( )3تحفيز الجامعات على تحمل مسؤولياتهم كاملة للمساهمة الفعالة في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية
االجتماعية والوطنية :من خالل تعزيز الحاكمية الرشيدة واإلدارة الفعالة وتقديم الحوافز إلدارة الموارد بكفاءة

عالية.

9استراتيجية التشغيل الوطنية 2020 - 2011
10يمكن االطالع على التوصيات والمشاريع المفصلة الواردة في نهاية قسم التعليم العالي
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( )4تطبيق أفضل األساليب المتبعة عالميا في التدريس والتعليم والتي تعتمد على دمج التكنولوجيا في عملية

التعليم :وذلك من خالل إنشاء صندوق لالبتكار والتطوير في قطاع التعليم العالي وتوفير المستلزمات الفنية
الحديثة.

( )5ترسيخ الوعي لدى الجهات المستفيدة والمعنية بالتعليم الجامعي لزيادة وعيهم وادراكهم بأهميته وفوائده على
المستوى الوطني ،وتعزيز مشاركتهم الواعية ودعمهم لهذا القطاع.

وسيتم تقييم النجاح في تحقيق األهداف وفق مؤشرات أداء رئيسية ) (KPI'sوتعتبر مؤشرات األداء التالية من أفضل
المؤشرات إذ أنها تتميز بإمكانية تعميمها وايصالها لنطاق واسع ،فضالً عن أنها تعكس صورة شاملة عن اإلنجازات التي
تحققت من خالل عملية اإلصالح:


النسبة المئوية للطلبة الذين تم قبولهم بمعدالت أقل من المعدالت التنافسية



النسبة المئوية للطلبة المحتاجين في مرحلة البكالوريوس الذين تلقوا دعماً مالياً



عدد الجامعات التي حققت متطلبات االعتماد وضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي



) (HEACوعدد الجامعات التي حققت إعتماداً عالمياً
معدالت البطالة بين خريجي الجامعات دون سن الثالثين



النسبة المئوية من الدعم الحكومي المشروط بأداء البرامج األكاديمية وكفاءتها ومواءمتها الحتياجات

سوق العمل
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 6.2لمحة عامة للتعليم العالي
بالرغم من تحقيق العديد من االنجازات خالل تطور قطاع التعليم الجامعي واصالحه ،اال ان السنوات االخيرة شهدت تراجعا
في جودة ومخرجات التعليم الجامعي من عدة جوانب؛ فال زالت التشريعات غير مستقرة وال ترتقي الى مستوى تشكيل

منظومة متكاملة للتعليم الجامعي كما أنها غير قادرة على معالجة جميع الفجوات واالختالالت .كما أن أسس قبول الطالب

ال زالت تعيق ضمان مدخالت مالئمة لمتطلبات التعليم الجامعي فضال عن تدني الدعم المالي للجامعات الالزم لتلبية

احتياجاتها ،وعلى صعيد اخر ال زالت فجوة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل تشكل تحدياً
واضح المعالم .كما أن البحث العلمي ما زال محدوداً وغير قادر على تقديم نتائج ملموسة على صعيد تطوير والتنمية

واالبتكار ،أما بالنسبة للبيئة الجامعية فأنها ما زالت تشهد اختالال وال تحقق التفاعل االيجابي بين عناصرها ولم تعد قادرة
على جذب المتميزين من الطالب والهيئة التدريسية بالقدر الكافي مما اثر على دافعية كل منهما نحو إحداث التطور

المنشود في العملية التعليمية ومخرجات التعليم.

لذا قامت اللجنة بتحديد بتقديم مقترح لتطوير نظام التعليم العالي بحيث يصبح قاد اًر على تحقيق ما يلي:



بناء على الجدارة والقدرات
توفير فرص قبول عادلة ونزيهة لجميع الطلبة ً
رفع مستوى التعليم والتعلم في قطاع التعليم العالي بشكل يواكب أفضل االساليب المتبعة في الجامعات الحديثة



رفع مستوى البحث العلمي الى المستويات العالمية وربطه بأهداف التنمية الوطنية الشاملة.



تشجيع الجامعات على تحمل مسؤولية أكبر وتحفيزها على المساهمة بشكل فعال في تحقيق األهداف االقتصادية



تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز من جهة وقادرة على إشعار الطالب بالطمأنينة والعدالة



دمج التكنولوجيا في التعليم الجامعي ألجل تحقيق كفاءة وفاعلية أفضل في مخرجات التعليم.

واالجتماعية الوطنية

والمسؤولية واالنتماء الوطني ومن جهة اخرى يسود فيها الحوار الهادف وقبول الرأي األخر
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 6.3تحديد الرؤية والنتائج المنشودة
تعتبر اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية أن إسهام جامعات األردنية ومؤسسات التعليم العالي في تحقيق األهداف
الوطنية يتم من خالل توجيه المخرجات المبينة أدناه لكل فئة من الفئات المستفيدة منها والتي تشمل المملكة بالمفهوم
الشامل والطلبة وأصحاب العمل والكوادر التدريسية واألسر والمجتمعات المحلية:

الشكل  6.1النتائج المنشودة من التعليم العالي:
مستقبل التعليم

بالنسبة للمملكة:

	

• يطور نظام التعليم العالي رأس المال البشري والفكري واالجتماعي في االقتصاد
والمجتمعات

ا لمملكة

	

• نسبة توظيف عالية للخريجين في الصناعات والمجاالت التي تم تحديدها كأولوية للنمو
االقتصادي

	

• يؤدي نظام التعليم العالي دور المحفّ ز لالبتكار في المملكة ككل ،ويرعى الريادة ويطور
المهارات لدى خريجي.

بالنسبة للطالب:

	
	يتم دعم الطالب وتوعيتهم بشأن إمكانية الحصول على العمل عندما يتخذون القرارات
•

• يستطيع طالب المرحلة ما بعد الثانوية الحصول على التعليم العالي بأقساط معقولة

الطالب

حول مسار التعليم ما بعد الثانوي

	

• يطور نظام التعليم العالي المهارات التقنية الحديثة إضافةً إلى مجموعة من المهارات
القابلة للتحويل التي يتطلبها التوظيف وإمكاناته في القرن الحادي والعشري

بالنسبة ألرباب العمل:

	
	يتمتع أرباب العمل بعالقات قوية مع الجامعات
•

• يدعم نظام التعليم العالي تطوير القوة العاملة المبادرة ذات المهارة العالية

أرباب العمل

بالنسبة لهيئة التدريس:

	
	يتم دعم هيئة التدريس من أجل التركيز على تقديم التعليم عالي الجودة بدالً من
•
• يجذب نظام التعليم العالي ويكافئ أصحاب المواهب وااللتزام بالتعلّم
إرهاقهم بالواجبات اإلدارية

	

• يتم تشجيع هيئة التدريس على أداء دو ٍر في القيادة المؤسساتي

بالنسبة ألولياء األمور والمجتمع:

	
	الجامعات هي إحدى عوامل االبتكار والتغيير في المجتمع
•
	يدرك أولياء األمور فرص التوظيف المرتبطة بكل اختصاص
•

• رسوم الدراسة الجامعية معقولة ،وتواجد آلية لدعم الطالب

:هيئة التدريس

أولياء األمور
والمجتمع
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 6.4الوضع الراهن للتعليم العالي في األردن
لقد حقق نظام التعليم العالي خالل سنوات قليلة تقدماً ملحوظاً ونقله نوعية كماً ونوعاً ،إال أن وتيرة التقدم هذه بدأت تتراجع
في السنوات األخيرة نتيجة للعوامل المحيطة المختلفة .وبدأ القطاع يواجه تحديات كبيرة تمثلت في النمو السكاني لشريحة

الشباب (والتي ازدادت معدالتها بشكل كبير بسبب أزمة الالجئين) ،وعدم المواءمة بين رغبات الطلبة ومؤهالتهم واحتياجات

سوق العمل ،وعدم إعداد الطلبة إعداداً كافياً لاللتحاق بالتعليم الجامعي ،باإلضافة إلى اختالالت أخرى داخل نظام التعليم

كالتشريعات المطبقة واعتماد الجامعات كلياً على التمويل الذاتي ،والتي بمجموعها شكلت صعوبات كبيرة لمنظومة التعليم
العالي .والتي سيتم استعراضها وفق األسس المتبعة في االستراتيجية وهي :إتاحة فرص االلتحاق بالتعليم الجامعي؛ الجودة؛
المساءلة؛ االبتكار؛ وأنماط التفكير.
ويشهد قطاع التعليم العالي اليوم تداعيات الق اررات التي اتخذت خالل المرحلة السابقة والتي تتضح جلياً في تسارع انشاء

الجامعات وتضاعف اعداد الطلبة ،فبعد أن قامت الحكومة بإنشاء الجامعة األردنية عام  1962تالها إنشاء ( )10عشر

جامعات رسمية و ( )20جامعة خاصة ،بلغ أعداد طلبتها في مرحلة البكالوريوس في العام الدراسي  2016/2015حوالي
( )274,000طالب وطالبة مقارنة بحوالي ( )192,000طالب وطالبة خالل العام الدراسي  2006/2005كما هي
موضحة في الشكل أدناه:
الشكل  :6.2زيادة معدل االلتحاق بمرحلة البكالوريوس بين عامي  2006/2005و2015/2016

أعداد الطلبة

أعداد الطلبة

2016/2015 2006/2005

نسبة

الزيادة

الجامعات الرسمية

132،823

203،964

%54

الجامعات األهلية

59،219

70،025

%18

اإلجمالي

192،042

273،989

%43

المصدر :و ازرة التعليم العالي األبحاث العلمية2016 ،
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 6,4,1إتاحة الوصول
تعتبر معايير القبول الجامعي في األردن عالية ومتشددة أذا ما قورنت بمثيالتها من البلدان التي تتساوى معها من حيث
حصة الفرد من الناتج المحلي وتتركز تحديات إتاحة فرص االلتحاق الرئيسية في عدم المواءمة بين التخصصات المرغوبة

من الطلبة واحتياجات سوق العمل باإلضافة إلى تعقيدات واستثناءات أسس القبول التي تسمح بقبول بعض الطلبة بمعدالت
أقل من زمالئهم ،والتحديات المالية والتشغيلية المتعلقة بالقبوالت الجامعية والتي أدت إلى عدد من االختالالت على مستوى

الجودة والمساءلة سنوجزها أدناه:
االلتحاق :تطغى على منظومة التعليم العالي حالة من عدم التوازن بين أعداد خريجي الثانوية العامة الذين يلتحقون بالتعليم
الجامعي األكاديمي مقارنة بأعداد الملتحقين في مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني فقد أدى تفضيل الطلبة وأهاليهم
التعليم الجامعي إلى مضاعفة اإلقبال عليه وافتقار القطاع المهني إلى القوة العاملة المطلوبة من ناحية الكم والنوع.
معايير القبول :لقد كانت هناك دائماً تساؤالت من خبراء ومختصين في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي فيما إذا كانت
عالمة امتحان التوجيهي تكفي لوحدها لتقييم قدرات الطلبة لاللتحاق بالجامعات الفتقار نظام التوجيهي للعناصر التعليمية

التي تعكس قدرات الطالب الحقيقية (كالتفكير النقدي والقدرات الفردية) والى القدرة على مجاراة وتزويد الطالب بالمتطلبات

الفكرية للتخصصات التي تنطوي على تحديات دراسية ومهاراتية أكبر .األمر الذي يؤكد فشل نظام القبول الحالي في

المساهمة الفعالة بتلبية متطلبات حاجات تنمية الموارد البشرية .وباإلضافة الى ذلك فقد تم العمل على توفير فرص إضافية

لذوي المعدالت األدنى للقبول في الجامعات الرسمية من خالل البرامج الموازية والتجسير وقد جاءت هذه الزيادة في أعداد

الجامعات والطلبة والبرامج الدراسية تلبي ًة لرغبات الطالب والضغوط اإلجتماعية مما زاد من تدني مستوى مخرجات
الجامعات األردنية.

إضافة إلى ذلك فإن هذا التوسع الكمي في أعداد الجامعات وأعداد الطلبة و أعداد التخصصات المطروحة المتزايدة عاماً

بعد عام أثر سلباً على االوضاع المالية للجامعات بسبب تدني الرسوم الجامعية وارتفاع تكلفة الطالب .كما كان له آثار
سلبية إلنعدام التوازن ما بين اعداد الملتحقين في الجامعات مقارن ًة بأعداد الملتحقين في التعليم والتدريب المهني والتقني،

فكان لهذا التوزيع غير المتوازن تأثير مباشر على نوعية المخرجات وعدم مواءمتها لسوق العمل محلياُ واقليمياً .وفي ضوء
الوضع الراهن لقطاع التعليم العالي وتدفق الخريجين الى سوق العمل بتخصصات مشبعة ،فان اعادة النظر في السياسات

الناظمة لعملية القبول الجامعي لم يعد كافياً اذا لم يقترن بإجراءات عالجية سريعة ،أهمها تطبيق معايير هيئة االعتماد على
الجامعات الرسمية والخاصة و"تخفيض" اعداد الطلبة المقبولين فيها ،مقابل "التوسع" في قبول الطلبة في الكليات التقنية

التطبيقية ليتم خالل العشر سنوات القادمة تحديد استيعاب الجامعات الرسمية بما ال يزيد عن  %60من خريجي الثانوية
العامة.
وهناك إجماع على أن إعادة النظر في سياسات القبول البد وأن تأتي على رأس سلم أولويات تطوير التعليم العالي
ضرورة مراجعة هذه السياسات وأسسها في جميع استراتيجيات التعليم العالي التي تم

ويالحظ من التأكيد على
واصالحه ُ
وضعها خالل السنوات الماضية وفي توصيات اللجان التي تم تشكيلها والخلوات والمؤتمرات التي تم عقدها والتقارير
السنوية المتعاقبة للمركز الوطني لحقوق االنسان ووثيقة األردن  /2025رؤية واألجندة الوطنية .2015-2006
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أسس القبول الجامعي
كان الهدف االساسي من اقرار االستثناءات المختلفة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لشريحة من المواطنين تستحق اهتمام ًا
خاصاً نظ اًر لظروف اقتصادية واجتماعية وتعليمية صعبة فرضت عليها او لشريحة تستحق العناية الخاصة بأبنائها نظ ًار
للتضحيات التي يقدمونها للوطن وذلك عمالً بأحكام الدستور الذي يفرض منح جميع المواطنين فرصاً متكافئة في التعليم

ويكرس مبدأ العدالة االجتماعية ،ولذا فان اي خطوة إللغاء االستثناءات قبل تهيئة الظروف االقتصادية واالجتماعية
والتعليمية المناسبة لهذه الشرائح وخاصة مكرمة ابناء العشائر والمدارس االقل حظاً ،ومكرمة ابناء العاملين في القوات
المسلحة واالمن العام والمخابرات ...الخ ،يعتبر اجراء مخالفاً للدستور .غير أن عشوائية تطبيق االستثناءات سنة بعد
اخرى والمبالغة فيها احياناً قد فرضت خلالً البد من معالجته لتنظيمها وفق الية تضمن العدالة بين طلبة كل فئة مستثناه،
دون ان تؤثر على حقوق االخرين .وتُعنى وحدة القبول الموحد في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بتوزيع الطلبة على
الجامعات حسب االسس الصادرة عن مجلس التعليم العالي ضمن الئحتين أساسيتين هما الئحة "القبول التنافسي" والئحة
التخصيصات كما يوضح الشكل أدناه.
الشكل  6.3نسبة الطلبة المقبولين إستثناءاً إلى إجمالي الطلبة المقبولين 2015/2014

المصدر :بيانات و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي 2015/2014
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وهنا ال بد من اإلشارة بأن نسبة كبيرة من الطلبة الذين يتم استثناؤهم من قواعد القبول ال يكون أداؤهم بالمستوى المطلوب
إضافة إلى الضعف الذي يرافق أداءهم في سوق العمل بعد التخرج وكما يبين الشكل أدناه:

الشكل  6.4أعداد الطلبة المفصولين والمحولين والمنسحبين ونسبتهم إلى إجمالي الطلبة الملتحقين خالل العام الدراسي
2015/2014
المجموع
اجمال
الجامعة

ي

الملتحق
ين

اجمالي

المفصولي
ن

اجمالي

المحولين

اجمالي

المنسحبي
ن

(المفصو
لين،

المحولين

النسبة

المئوية

والمنسحبي
ن)

االردنيـة

1969

79

اليـــرموك

3992

125

مؤتــــــــة

881

11

137

1758

316

170

124

1647

51

85

126

262

2352

80

179

27

532

%22,6

232

74

17

38

129

%55,6

228

40

11

79

130

%57

1382

48250

%36,9

العلــوم

والتكنولوجيــا
آل البيــــــت
البلقــــاء

التطبيقيــــة
الحسين

بن طالل

الطفيلة

التقنية

المجموع
الكلي

6

1308

776

514

4

7

155

266

135

728

%37

478

2157

%54

129

277

%31,4

610

%35
%15

المصدر :تقارير الجامعات الرسمية للجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية2015 ،
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البرنامج الموازي
تم البدء بتطبيق البرنامج الموازي عام  1996في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ثم طبق تباعاً في الجامعات الرسمية
االخرى وباركت الحكومة القرار حينئذ ووجدت فيه حالً مناسباً لدعم الجامعات .وبعد إقرار البرنامج بعشر سنوات اصبح
مصدر االيرادات االساسية ألغلب الجامعات الرسمية ،مما شجع الحكومة على استمرار دعم البرنامج حيث بلغت إيراداته

حوالي  %50من إجمالي إيرادات رسوم الجامعات الرسمية لعام  ،2015كما تشير موازنات الجامعات الرسمية – .2015

وهكذا مع استمرار البرنامج وثبات الرسوم الجامعية وتناقص الدعم الحكومي للجامعات فقد اضطرت الجامعات بهدف زيادة

ايراداتها الى طرح تخصصات مكررة وغير مطلوبة لسوق العمل والى زيادة اعداد الطلبة الملتحقين في البرنامج الى نسبة

عالية غير مقبولة تفوق طاقات الجامعات االستيعابية وبمعدالت متدنية وخاصة في البرامج العلمية التي تتطلب معدالت

عالية ،مما ادى الى تدني مستوى الخريجين وبالتالي اغراق سوق العمل بإعداد متزايدة من الخريجين تفوق احتياجاته وبنفس

الوقت ال تلبي المستوى المطلوب في القطاع الخاص وهذا ما اكدته النقابات المهنية واخرها نشرة نقابة المهندسين االرشادية
ودراستها حول واقع العمل الهندسي الصادرتين هذا العام وكما يوضح الشكل التالي.

الشكل  6.5أعداد الطلبة الملتحقين بالبرامج الموازية والدولية خالل العام الدراسي 2016/2015
اجمالي الطلبة

التخصص

طلبة الموازي والدولي

الملتحقين

نسبة طلبة

الموازي والدولي

الطب

8167

3991

%49

طب االسنان

2558

1537

%60

الصيدلة

5463

2594

%48

الهندسة

53345

11321

%21

المجموع

69533

19443

%28

المصدر :التقرير اإلحصائي لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي 2015أ

من هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة إلغاء البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية كون هذا البرنامج يتعارض مع مبدئي
العدالة وتكافؤ الفرص واللذين اكدهما الدستور األردني .كما أكدت رؤية األردن  2025على االلتزام بالقبول الجامعي على

أساس الجدارة بشكل أساسي.
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 6.4.2الجودة
تُعد الجودة في التعليم العالي مفهوماً معقداً ويمكن أن تفسر بمفاهيم قد تشمل االلتزام بعمليات الجودة المعتمدة وأنظمة
االعتماد بما يتفق مع المعايير الدولية عالية المستوى أو تحقيق المواءمة مع متطلبات سوق العمل والوظائف المتوفرة
للخريجين أو نوعية ما تعلمه الطالب.
المواءمة مع سوق العمل :تعتبر نسب التوطيف في سوق العمل للطلبة مؤش اًر هاماً على جودة نظام التعليم العالي،

وبالذات في سياق تنمية الموارد البشرية الوطنية .كما أنها من التحديات التي تسعى جاهدة للتغلب عليها في جميع أنحاء
استثناء لذلك .فمن أصل  48500وظيفة تم استحداثها عام  ،2013حصل خريجو الجامعات على
العالم ،وال يعد األردن
ً
 16600وظيفة منها فقط ،بينما ذهبت  2200وظيفة لحملة الدبلوم ،و الوظائف الـ  28700المتبقية لحملة الشهادات
الثانوية أو ما دونها.11
ما تزال أعداد الطلبة الملتحقين في برامج التربية والعلوم اإلنسانية والتخصصات غير المهنية بشكل عام في تزايد مستمر

يفوق معدالت الطلب عليها .حوالي  %58من خريجي الجامعات األردنية تخصص في المجاالت االنسانية والتعليم

والمجاالت الغير تقنية ومهنية ،وتشير اإلحصائيات بأن نسبة الطلبة خريجي هذه التخصصات غير المهنية تستحوذ على
نسبة ( )%70من القوى العاملة.12

المناهج :تؤكد إحصائيات نتائج تعلم الطالب بأن نظام التعليم العالي الحالي ال يسهم بفعالية في توفير فرص عمل تدعم

االقتصاد األردني الحالي أو المستقبلي .فالمناهج الحالية قديمة وغير مناسبة ،ووفقاً لتقرير "المعرفة العربي" للعام 2014
وجد ما يقارب  ٪25من الطلبة األردنيين بأن الكفاءة التعليمية والتربوية ألساتذتهم ضعيفة أو غير مجدية إطالقاً ،بينما
أعتبر  ٪24منهم فقط بأن أساتذتهم "يتمتعون بكفاءة عالية" .وقد ُبذلت الجهود لمعالجة هذا الضعف من خالل ’مشروع
تطوير التعليم العالي‘ المدعوم من البنك الدولي بتوفير مراكز لتطوير الكوادر التدريسية في ثمانية جامعات حكومية في

األردن عام  .132002وجاءت النتائج متباينة بالرغم من تجهيز بعض مراكز التطوير بالحد األدنى من المرافق والموظفين

وحوافز المشاركة ،علماً أن هذه المراكز تحتاج إلى تعزيزها ودعمها عبر رفدها بالخبرات في مجال التربية وطرق التدريس،
لتتيح لألساتذة تدريب زمالئهم على تطوير الخطط الدراسية وطرق التدريس وتقييم الطالب ومناهج البحث والتعلم
اإللكتروني.
وفيما يتعلق بالمهارات المطورة في التخصصات الجامعية ،فال يزال التعليم الجامعي يركز في معظمه على أسلوب الحفظ
بدالً من التفكير النقدي ،وثمة ضعف في الروابط بين مخرجات الجامعات ومتطلبات قطاعات العمل .وقد بنيت دراسة

حديثة أجراها مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية بأن حوالي  %25من أصل  25662طالباً في الجامعة
األردنية يجدون بأن المناهج الدراسية في الجامعات األردنية تعتمد على أسلوب التلقين ،بينما يعتقد ما يقارب  %53منهم

أن الكتب المقررة " ليست كافية" إلعداد الطلبة وتأهيلهم لمواجهة الواقع خارج الحرم الجامعي .14وينعكس ذلك بوضوح على

11

البنك الدولي2016 ،

12

دائرة اإلحصاءات العامة2013 ،

13

جامعة اليرموك2016 ،

14

مركز الدراسات االستراتيجية2016 ،
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نتائج دراسة تضمنتها االستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تشير إلى انخفاض رضا أصاحب العمل بمهارات الخريجين
تضمنتها االستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تشير إلى انخفاض رضا أصاحب العمل بمهارات الخريجين
نتائج در
الموظفيناسةمؤخ اًر.
الموظفين مؤخ اًر.

الشكل  :6.6مسح رأي أصحاب العمل حول مهارات الخريجين
الشكل  :6.6مسح رأي أصحاب العمل حول مهارات الخريجين

المصدر :مؤسسة التمويل الدولية والبنك اإلسالمي للتنمية( 2011 ،من االستراتيجية الوطنية للتشغيل )2010 ،البحث العلمي
المصدر :مؤسسة التمويل الدولية والبنك اإلسالمي للتنمية( 2011 ،من االستراتيجية الوطنية للتشغيل )2010 ،البحث العلمي

البحث العلمي يعاني البحث العلمي على مستوى الجامعات من بعض االختالالت ،منها عدم توفير الدعم المالي الكافي
مستوى
الماليوماالكافي
الناميةالدعم
بالدولتوفير
منها عدم
االختالالت،
جمالي بعض
الجامعات من
البحث العلمي يعاني البحث
األخرى.
مقارن ًة
لألبحاث العلمية
المحلي اإل
علىالناتج
العلمي من
حيث يتم تخصيص نسبة قليلة جداً
فيى .وما
األخر
النامية
بالدول
علىمقارن ًة
العلمية
لألبحاث
المحلي اإل
الناتج
البحثاً من
لدعمقليلة جد
صناتنسبة
حيث يتم
إنفاقه دون
مستوى
المملكة.
العلمي
البحث
ملموسة
جمالي نتائج
عادة يتم
العلمي
تخصميواز
يخصص من
يخصص من موازنات لدعم البحث العلمي عادة يتم إنفاقه دون نتائج ملموسة على مستوى البحث العلمي في المملكة.

وعلى الرغم من أن البحث العلمي ُيدعم من الحكومة بنسبة ( )%78وبنسبة ( )%5من صندوق البحث العلمي في
ق
العلمي
البحث
البحثوبنسبة (
)%78
الحكومة بنسبة
دعم من
البحثيفيالعلمي ُي
وعلى الر
متأخ اًرفيمن حيث
مرك اًز
صندو يحتل
من األردن
)%يزال
العلمي 5.ال
االستثمار (في
التطوير و
بمتطلبات
الجامعاتغماإلمنأنأنذلك ال
مناًر قبمنل حيث
متأخ
التيمرك اًز
يحتل
عدداألردن
كانيزال
بي ..ال
العلمي
التطوير
بمتطلبات
ذلك ال
الجامعات
بالدولو األخرى
نشرت
المقاالت
البحث العر
في الوطن
االستثمار في
مقارنة
يفي العلمية
ألبحاث
اإلاتأنمن ا
منشور
عدد ال
العددمن قبل
نشرت
في كان
بينماربي.
الوطن الع
نشرالعلمية
ألبحاث
ات من
منشور
عدد ال
470
التي بلغ
المقاالتالسنة،
مصرعددفي نفس
األخرىفيفي.2013
بالدول 284
نة األردن
مقارفي
األبحاث
تعملا في
التي
الجامعات
العددفي470
العلميةنفس
مصر في
بينما في
2013
 .284في
الجامعات التي تعمل في نشر األبحاث في األردن 15
مجال
السنة،ليسبلغفقط
وجودتها
األبحاث
في .عدد
فالتدني
و 302في لبنان 568 ،في ُعمان ،و  623في تركيا
15
مجال
فقط في
وجودتها ليس
األبحاث
في عدد
فالتدني
العلوم تركيا .
 623في
مان ،و
أيضا في
لبنان،بل568
 302في
ألعمال
بمجاالت ا
العلميةالمتعلقة
فاألبحاث
اإلنسانية،
العلوم
اإلجتماعية و
مجاالت
في ُعكال
الطبيعية
والعلوم

بحيثبمجاالت
المتعلقة
فاألبحاث
العلوم الطبيعية بل أيضا في كال مجاالت العلوم اإلجتماعية و
ألعمالفي عام
أشارت ادراسة
المستوى،
اإلنسانية،العدد و
العلوممن ناحية
كبير
التجارية واإلدارة العامة والمحاسبة ) (BMAشهدت انخفاضاّ اّ
وهذةام
فقط،في ع
اقتباساتراسة
 335أشارت د
المستوى،معبحيث
العدد و
من وناحية
كبير
باألعمالشهدت
المتعلقة)(BMA
المحاسبة
عدد العامة
بأناإلدارة
2011ية و
التجار
اإلدارة اّ
انخفاضاّ
بلغ 108
المحاسبة
العامة
التجارية و
المنشوورات
 2011بأن عدد المنشورات المتعلقة باألعمال التجارية واإلدارة العامة والمحاسبة بلغ  108مع  335اقتباسات فقط ،وهذة

15

بالكرشنان2013 ،

15

بالكرشنان2013 ،
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األرقام تعتبر متدنية مقارنة بلبنان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت .16وتركز معظم هذه
األبحاث على الدراسات االكاديمية النظرية على حساب االبحاث التطبيقية المرتبطة بخطط التنمية كالطاقة والمياه والزراعة.

وتهدف أغلبيتها إلىتحقيق متطلبات الترقية بالدرجة األولى.

ومما يزيد تدني مستوى البحث العلمي إفتقار الجامعات ومراكز البحوث إلى االجهزة والمعدات الحديثة والمختب ارت
التطبيقية .ومن جانب آخر فإن الجامعات لم تلجأ إلقامة شراكة فعالة مع القطاع الخاص في مجال البحث العلمي .وال

ُي خفى على المتتبع لترتيب الجامعات األردنية على الصعيد العربي ذلك التراجع في المراتب ومدى ارتباط ذلك بتراجع
مستوى البحث العلمي ،وقد تراجعت جودة البحث العلمي في األردن بنسبة  %37بين سنة  2008و .172014ومن أهم
المعايير والدالئل على ضعف البحث العلمي في الجامعات األردنية ما يلي:


ضعف مساهمة البحث العلمي في دعم الناتج المحلي اإلجمالي.



تدني مستوى البنية التحتية للبحث العلمي في الجامعات الرسمية والخاصة.



الدعم المالي المخصص للبحث العلمي ال يفي بمتطلبات تطويره واالستفادة منه في برامج التنمية.



مستوى طالب الجامعات في تطبيق البحث العلمي ال يرقى إلى المستوى المنشود.



الحاجة إلى مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات التفرغ العلمي ،واإليفاد ،والترقية.

البيئة الجامعية يعد الطالب أحد عناصر العملية التعليمية االساسية حيث ترتبط كافة عناصر النظام التعليمي وتتحدد

مؤشرات جودة الجامعات بما توفره الجامعات من بيئة جامعية مالئمة ومناخ دراسي يتفق مع احتياجات و توقعات طلبتها.
وتقع على عاتق "و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي" و"الجامعات" مسؤولية توفير جميع عناصر البيئة الجامعية المثالية

لطلبتها والتي تشمل المنهاج المناسب وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين وادارة جامعية جيدة وأنشطة طالبية ومرافق مناسبة
وخدمات ذات مستوى ٍ
عال ،وبالمقابل فإن عدم توفير كل هذه المتطلبات يؤثر سلباً على أداء الطالب الدراسي بالدرجة
األولى كما يؤدي الى انعكاسات سلبية على شخصيته مثل فقدان الثقة واالحباط وتشتت الفكر وضعف االنتماء.18

إن دور الجامعات في مواجهة هذه الظاهرة ال يقتصر على اتخاذ العقوبات الرادعة بل البد من اتخاذ خطوات ال تحتمل

التأجيل وال تتطلب مدة زمنية طويلة لتطبيقها بحيث تستهدف توفير البيئة الجامعية المالئمة والرعاية القصوى بالطالب.

إال أن االزمة المالية التي تعاني منها بعض الجامعات حالت دون زيادة في االنفاق لتوسعة البنية التحتية التي تستوعب

االعداد والفئات المختلفة من الطلبة ،وتعتبر النقاط التالية من أهم المعايير والدالئل على ضعف بيئة الجامعات:


وجود وقت فراغ طويل األمد لدى طالب الجامعات وبدون إنتاجية حقيقية



ضعف األنشطة الالمنهجية المنفذة في الجامعات وانحسار عدد الطالب الملتحقين بها




ضعف التواصل المفتوح بين العاملين في الجامعة وادارتها من ناحية ،والطالب من ناحية أخرى

البيئة الجامعية بحاجة إلى التحسين لتصبح أكثر جاذبية للطالب وأكثر تأثي اًر في تنمية قيم المواطنة المسؤولة

لديه.

16

بالكرشنان2013 ،

 17مؤشر االزدهار األردني2016 ،
18

اليونيسكو2012 ،
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العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس :واجه أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الماضية ضغوطاً متزايدة بسبب حجم

العمل وقّلة األساتذة في الجامعات حيث أدى الطلب المتزايد على االلتحاق بالتعليم الجامعي وزيادة أعداد طلبة البرنامج

الموازي إلى إكتظاظ قاعات المحاضرات والشعب في التخصصات المختلفة مما تسبب بإجهاد كبير ألعضاء هيئة التدريس

وصعوبات في تطوير أساليب تدريسهم وتحسينها وبالتالي إلى تدني مستوى التعليم.

المعايير الدولية :لم تتمكن الجامعات الرسمية من إستيفاء المعايير الدولية لمعظم برامجها مما أثر سلباً على سمعتها في
الخارج والحد من قدرتها على استقطاب الطلبة الوافدين كما أن ذلك أدى إلى إضعاف فرص العمل للخريجين في األسواق
اإلقليمية.
التمويل :تمثل آلية الدعم المالي المشروط بأداء الجامعات أحد الوسائل األساسية التي يمكن أن تحفز الجامعات على ضبط
سياساتها الخاصة بالتعيينات وتطبيق معايير الجودة .وهذه اآللية للتمويل المشروط غير مطبقة في األردن حيث تعمل

الجامعات وفق سياسات وآليات صارمة ولكن دون أن تتم محاسبتها عن مدى إلتزامها بمتطلبات السوق وتوجهاته .ومن
الممكن اإلستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
 6,4,3المساءلة

تسعى جميع أنظمة التعليم العالي في العالم إلى تحقيق التوازن ما بين استقاللية الجامعات وحرياتها األكاديمية والتي تعتبر

من المعايير األساسية للتمييز األكاديمي من جهة وخضوعها للمساءلة وااللتزام بالتعليمات التي يفرضها المسؤولون من
التعليم العالي إلتزاماً منهم بمسؤولياتهم وواجباتهم.
على المستوى الحكومي :صدر منذ الثمانينيات عدد من قوانين التعليم العالي واألنظمة الداخلية وتم إعداد العديد من

االستراتيجيات ،وتأسيس كل من مجلس التعليم العالي ( )HECوهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ( ،)HEACوصياغة

نظام لتصنيف الجامعات .ومع ذلك فإن عدم وجود تنسيق بين هذه المؤسسات المختلفة فيما بينها باإلضافة إلى عدم وجود

تنسيق على مستوى الو ازرة قد وقف عائقاً أمام إحراز أي تقدم .وعلى وجه الخصوص لم يكن هنالك تنسيق كاف بين و ازرة
التعليم العالي والبحث العلمي وو ازرة العمل للتعاون والتنسيق في وضع البرامج التعليمية وتطوير مسارات تربط مخرجات
التعليم العالي بسوق العمل وفق متطلبات االقتصاد والمواطنين على حد سواء.

تحول دور مجلس التعليم العالي األصلي بوصفه مسؤوالً عن وضع سياسات التعليم العالي العام إلى دور إجرائي محدد
ّ
يكرس أغلب وقته في إصدار الق اررات ذات العالقة بالجامعات (أي تعيين الرؤساء ومراقبة االلتزام باألنظمة والقوانين،

ووضع قيود على أعداد الملتحقين) .إن إشراك مجلس التعليم العالي في شؤون الجامعة المؤسسية على مستوى المسؤوليات
المنخفضة والمتوسطة قد أدى الى تشتيت انتباه مجلس التعليم العالي عن مهامه األساسية المتمثلة في اإلشراف والتوجيه،

كما أدى بشكل غير مباشر إلى تقليص صالحيات مجالس األمناء .وقد أظهرت توجهات الحاكمية في بلدان منظمة

التعاون اإلقتصادي والتنمية أن أنظمة التعليم العالي تحقق نجاحاً أكبر عندما يكون دور الحكومة متمثالً في اإلشراف،19

19

البنك الدولي ،وثيقة تقييم مشروع ’تطوير التعليم العالي نحو االقتصاد المعرفي‘ (2009 ،)ERfKE
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التحكم
والتوجيه عن بعد ضمن إطار تنظيمي يشجع برامج اإلبداع في الجامعات ومبادرات القطاع الخاص ،بدالً من
ّ

بالق اررات اليومية .وترى اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية بأن هذا هو النموذج األمثل الذي يجب أن يطبق في األردن.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية التكامل بين مختلف مكونات نظام التعليم في المملكة ،والتي يتمثّل في هذه الحالة في التعاون
المهم الذي ينبغي أن يتحقق بين و ازرة التربية والتعليم و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان االنتقال السلس للطالب

من المرحلة الثانوية إلى المرحلة التي تليها .وقد تم تأسيس لجنة مشتركة بين الو ازرتين لتحقيق هذا الهدف ،إال أنه ال بد من

تفعيلها لتحقيق هذا المسعى بضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة والقيم وأنماط التفكير الالزمة للتعليم العالي.

على المستوى المؤسسي :تتسم الحاكمية بكونها مركزية إلى حد كبير وتقوم على منظومة تنازلية (من األعلى لألسفل)،

مع محدودية مشاركة الكوادر التدريسية في اإلدارة العليا ،ومنح مكتب رئيس الجامعة صالحيات واسعة جداً .وتمتاز

الجامعات بدرجة كبيرة من االستقاللية في إدارة شؤونها المالية نظ اًر لطبيعة تمويلها الخاص إلى حد كبير ،وهذا ما يتيح

أحياناً إلى سوء استخدام أموال الجامعات ،ويترافق هذا االستقالل المالي مع مستويات عالية من المركزية في إتخاذ الق اررات
المؤسسية اليومية على النحو المذكور أعاله.

الحاكمية والتشريعات في قطاع التعليم الجامعي منذ عقود والتعديالت على قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون
الجامعات االردنية لم تتوقف وتخضع الجتهادات أصحاب القرار بالحكومات المتعافبة .حيث كان ألغلب تعديالت

التشريعات الناظمة للتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات خالل السنوات الماضية ضرورات ايجابية حتمتها خطط
تطوير التعليم العالي واالستراتيجيات التي تم وضعها فشملت التعديالت الجوهرية التالية:
-

توحيد قانوني الجامعات الرسمية والخاصة بقانون واحد

-

انشاء صندوق دعم البحث العلمي

-

انشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصدور قانونها كهيئة مستقلة مالياً وادارياً لتفعيل دورها الرقابي على

-

إعادة تشكيل مجالس األمناء ومجلس التعليم العالي بما يتناسب مع تطور التعليم العالي ومحاوالت اصالحه

تنفيذ متطلبات االعتماد لجميع الجامعات الرسمية والخاصة.

والسعي لتحقيق استقاللية الجامعات االكاديمية والمالية واالدارية.
وعلى الرغم من ذلك ال زالت التشريعات المعمول بها والق اررات المتخذة من قبل العديد من المجالس في التعليم العالي

قاصرًة وال تسا هم في االرتقاء بهذا القطاع الذي يعد محركا اساسيا في تنمية الموارد البشرية من خالل تهيئة العقول البشرية
للعمل والمنافسة في االسواق المحلية والدولية .كما ان تغير الو ازرات والمجالس المختلفة بين فترة وأخرى قد ساهم مساهمة
كبيرة في عدم استقرار التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي وقد آن األوان إلقرار إطار تشريعي مستقر وشامل يضمن
المساءلة ويعزز العمل المؤسسي والبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي بمختف مستوياتها.
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 6.4.4االبتكار
لقد تشكل خالل الفترة األخيرة في األردن وعي متزايد حول أهمية إدماج التكنولوجيا في التعليم العالي ،بعد أن كانت النظرة
التقليدية إلى التكنولوجيا في قطاع التعليم العالي باعتبارها فقط وليس أداة هامة لتعزيز النظام التعليمي على جميع

المستويات .وهناك أدلة تشير إلى بداية التحول على هذا الصعيد؛ حيث تم مؤخ اًر اعتماد منصة "إدراك" -المنصة العربية

إلكترونية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادر -الستخدامها في أشكال تعّلم مختلطة ،كما عقدت الجامعة األردنية منذ
ٍ
وقت قصير فعالية "يوم االبتكار وريادة األعمال‘  ،20علماً أن المجال مفتوٌح للقيام بما هو أكثر من ذلك بكثير .إذ تشمل
مجاالت استخدام التكنولوجيا في المرحلة الجامعية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين قدرة أعضاء الهيئة التدريسية ورصد

نتائج الطالب .والى اآلن تعتبر هيكلية األنظمة الحالية وعدم استقاللية الجامعات عائقاً أمام تمكين المؤسسات على
االبتكار أو االستجابة للتغيير بطريقة أكثر مرونة فضالً عن كون آليات التمويل الحالية ال تشجع على االبتكار.21

 6,4,5انماط التفكير
الطالب وأولياء األمور :مما ال شك فيه أن الضغوط اإلجتماعية التي تفرض على الطلبة واألهالي تفضيل التعليم العالي

على غيره من مسارات التعليم ما بعد الثانوي (مثل التعليم والتدريب المهني والتقني) ونظرتهم إليه بإعتباره خيا اًر مرموقاً
إجتماعياً دون األخذ باإلعتبار المسارات األخرى التي تؤمن فرص العمل في المستقبل ،كان لها دور سلبي في تفاقم عدم
المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل .وقد أدى تهافت الطلبة على االلتحاق بالتخصصات

المفترض بأنها مرموقة إجتماعياً (كالطب والهندسة) إلى تخريج أعداد كبيرة من هذه التخصصات تفوق حاجة سوق العمل،

هذا باإلضافة إلى تفضيل الخريجين وظائف القطاع العام لما توفره من مزايا واستقرار وظيفي لدرجة بأن الكثيرين منهم على

إستعداد البقاء عاطلين عن العمل فترة طويلة بإنتظار الحصول على وظيفة في القطاع العام.
وبالرغم من أن القطاع العام الذي يساهم بـ%24

22

من إجمالي فرص العمل سيبقى على األرجح المصدر األساسي

والمفضل للتوظيف ،فمن الضروري أيضاً أن يسعى القطاعين الخاص وغير الرسمي لخلق فرص عمل جديدة للوصول إلى
هدف رؤيا األردن  2025بتخفيض معدل البطالة إلى %8

23

خالل العشر أعوام القادمة ،واذا ما تم تطبيق معدالت نمو

الوظائف الحكومية خالل السنوات الماضية فمن المرجح أن لن يتوفر أكثر من ( )486ألف وظيفة في القطاع العام بحلول

عام  ،2025مما يعني أنه سيكون مطلوباً من القطاع الخاص توفير مليون فرصة عمل (باإلضافة إلى ما سيتبقى من
الباحثين عن العمل في القطاع غير الرسمي).

ولعل أفضل اإلجراءات التي يمكن تطبيقها على المدى البعيد لزيادة الوعي حول المجاالت األفضل ذات العالقة بالدراسة

والتوظيف تتمثل في إصالح النظام وضمان تطوير المهارات الضرورية وتوفير بدائل عالية الجودة عن الجامعات .كما

يمكن المساهمة في تغيير المفاهيم السلبية السائدة تجاه المسارات األخرى البديلة عن التعليم الجامعي من خالل اإلرشاد
الوظيفي واطالق حمالت التوعية الهادفة لرفع المكانة االجتماعية للخيارات المهنية والتقنية وفرص العمل في القطاع
الخاص وتسليط الضوء على دور الشباب الهام في عملية التنمية.
20

صحيفة 2016 ،Jordan Times

21

البنك الدولي2009 ،

22

البنك الدولي2016 ،

23

وثيقة رؤية األردن 2025
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الثقافة األكاديمية :ال بد من اإلشارة إلى أن الثقافة األكاديمية على مستوى المؤسسة (الجامعة) هي من العوامل التي تعيق

التقدم واالصالح بإتباعها سياسة مركزية متشددة كما أنها غير مرتبطة بإحتياجات سوق العمل فضالً عن مقاومتها

للتغيير .24.وثمة آليات محدودة يمكن أن تحفز الجامعات على االبتكار والتطور أو المشاركة مع القطاع الخاص

إلستحداث برامج ضرورية حديثة وهذه السياسة المحافظة التي تتبعها الجامعات ال تقتصر على األردن فحسب بل هي

سائدة في كثير من الجامعات في الدول األخرى.

 6.5األهداف االستراتيجية
ٍ
استجاب ًة للتحليالت الموجزة أعاله ،وضرورات إقامة نظام تعليم ٍ
إصالحات رامية لتحقيق
عال حديث ،تقترح اللجنة إجراء
أهداف استراتيجية في عناصر التعليم العالي وكما يلي:


التعليم العالي  :01إتاحة الفرص – توفير فرص قبول عادلة مبنية على أُسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين



بناء على الجدارة والقدرات
كافة ً
التعليم العالي  :02الجودة – رفع معايير وجودة مخرجات األبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعّلم في
أنظمة التعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع أفضل أساليب ومعايير ضمن الجامعات الحديثة ومعاييرها



تحمل مسؤولية أكبر تجاه تقديم مساهمات
التعليم العالي  :03المساءلة – تحفيز وتشجيع الجامعات على ّ
ملموسة في تحقيق األهداف الوطنية االقتصادية واالجتماعية التعليم العالي



تبني أفضل الممارسات الدولية في التدريس والتعّلم التي من شأنها دعم
التعليم العالي  :04اإلبتكار – تمكين ّ
تحقيق مستويات أفضل من إتاحة فرص االلتحاق بالتعليم والجودة



التعليم العالي  :05أنماط التفكير – زيادة وعي الجهات المعنية المستفيدة حول أهمية التعليم العالي وما يعكس
من مكاسب وطنية بهدف تعزيز مشاركتهم في عملية التعليم العالي

24

البنك الدولي2009 ،
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 6.6المشاريع المطلوب تنفيذها لتحقيق النتائج المرجوة

نبين أدناه المشاريع التي تعتقد اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية بضرورة إنجازها لتحقيق النتائج المرجوة.

األهداف االستراتيجية

المشاريع

التعليم العالي  :1إتاحة الفرص  -توفير

موحد للدرجة الجامعية األولى يشتمل على
التعليم العالي  :1.1نظام قبول ّ
اإللغاء التدريجي للبرنامج الموازي وتنظيم إستئناءات القبول

فرص قبول عادلة مبنية على أُسس تتمتع

بناء على
بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة ً
الجدارة والقدرات

التعليم العالي  :1.2مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المعينة

لتشتمل سنة تحضيرية

التعليم العالي  :1.3توجيه الطالب وارشادهم في اختيار الوظائف المناسبة
التعليم العالي  :1.4توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة
التعليم العالي  :2الجودة  -رفع معايير

مخرجات األبحاث العلمية والتدريس وجودتها

ومستوى والتعّلم بما يتوافق ويتماشى مع

أفضل أساليب الجامعات الحديثة ومعاييرها

التعليم العالي  :2.1اعتماد البرامج المتطورة والتقيد بمعايير ضمان الجودة
التعليم العالي  :2.2مراجعة البرامج والتخصصات المطروحة في الجامعات

الرسمية

التعليم العالي  :2.3رفع كفاءة الكوادر التدريسية
التعليم العالي  :2.4قياس ومراقبة واعداد التقارير حول جودة التدريس
ومخرجات األبحاث العلمية

التعليم العالي  :2.5تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز
التعليم العالي  :3المساءلة – تحفيز

تحمل مسؤولية أكبر تجاه
الجامعات على ّ
تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق األهداف
الوطنية االقتصادية واالجتماعية

التعليم العالي  :3.1تعزيز الحاكمية في التعليم العالي
التعليم العالي  :3.2وضع نظام خاص لعملية تعيين رؤساء الجامعات
التعليم العالي  :3.3تعزيز الحوافز لإلدارة الفعالة للموارد

تبني
التعليم العالي  :4االبتكار -لتمكين ّ

التعليم العالي  :4.1إنشاء صندوق لالبتكار والتطوير في التعليم

والتعّلم التي من شأنها دعم تحقيق

التعليم العالي  :4.2تحديث وتطوير التكنولوجيا المتوفرة لدى مؤسسات

أفضل الممارسات الدولية في التدريس

العالي

مستويات أفضل من إتاحة فرص التعليم

التعليم العالي لتعزيز استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصادر

التعليم العالي  :5أنماط التفكير  -زيادة

تهدف المقترحات أعاله المبينة في التعليم العالي  1والتعليم العالي 2

والجودة

وعي الجهات المعنية المستفيدة حول

الى تغيير مواقف ومفاهيم الجهات المعنية بشكل عام.

أهمية التعليم وما يعكس من مكاسب
وطنية وتعزيز مشاركتهم في عملية
التعليم العالي
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التعليم العالي  :1إتاحة الفرص  -توفير فرص قبول عادلة مبنية على أُسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين

كافة بناء على الجدارة والقدرات

ستعمل المبادرات المقترحة على تحقيق ما يلي:
أ) ضمان إتاحة فرص التعليم الجامعي العادلة وتقديم الدعم المالي للطلبة طوال دراستهم الجامعية لتمكينهم من
الحصول على أفضل النتائج التعليمية من خالل ما يلي:
 oإعادة هيكلة أسس القبول بحيث يعتمد القبول الجامعي على الجدارة والكفاءة
 oضمان إعداد الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات التعليم العالي

 oإرشاد الطلبة لاللتحاق بالتخصصات التي تتناسب وقدراتهم

ب) بالتوازي مع هذه اإلجراءات سيقترح هذا البرنامج إجراءات عملية للتخفيف من التبعات المالية المترتبة من تطبيق
البرنامج على الجامعات والطلبة على حد سواء وكما يلي:

 oإجراء دراسة للتمويل الالزم لتعويض الجامعات فارق رسوم البرنامج الموازي في حالة إلغاءه

 oزيادة الدعم المالي للطلبة لتمكينهم من مواجهة عبء الرسوم الدراسية
 oتمكين الجامعات ودعمها بمصادر دخل بديلة

عنوان المشروع
األهداف

التعليم العالي  :1.1نظام قبول موحّد للدرجة الجامعية األولى يشمل على تنظيم إستئناءات
القبول وعلى إلغاء للبرنامج الموازي
إنشاء نظام موحد على أساس الجدارة لاللتحاق بالجامعات ،وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص من خالل

تنظيم االستثناءات والغاء االمتيازات غير المنصفة المطبقة في البرنامج الموازي
-

االستثناءات:

-

يتم تخصيص مقاعد اضافية للمحافظات واأللوية لتخصصي الطب وطب األسنان في السنة

-

يلتزم الطلبة المستفيدون من القبول بالعمل في محافظاتهم وفق تعليمات توضع لهذه الغاية من

-

األنشطة

تبقى مقاعد المحافظات واأللوية كما هي وبدون تغيير للعام الدراسي .2017/2016
التحضيرية أو ما يعادلها ابتداء من العام .2018
قبل و ازرة التعليم العالي

 زيادة مقاعد المكرمات ألبناء القوات المسلحة واالمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدنيبنسبة  %10سنوياً بحيث تصبح نسبة االستثناء كمقاعد  %30على ان توجه النسبة
المضافة ( )%10الى التعليم التقني.

 -زيادة مقاعد المكرمات ألبناء العاملين في و ازرة التربية والتعليم بنسبة  %5سنوياً بحيث

تصبح نسبة االستثناء الكلية كمقاعد  %10على أن توجه النسبة المضافة الى التعليم

-

التقني.

فصل استثناءات أبناء مدارس البادية عن المدراس األقل حظاً
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-

تتعاون و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي التعاون مع و ازرة التربية والتعليم لضمان معالجة
السبب الرئيسي (ضعف األداء في المدارس االبتدائية والثانوية) والحد من الحاجة

لالستثناءات.

-

تتولى لجنة خاصة تمثل و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التعليم العالي ومستشارية شؤون العشائر

-

يتم اختيار الطلبة من قائمة أبنـاء البادية األردنية لتشمل الطلبة من مدارس البادية الشمالية

وآخرين من ذوي العالقة وضع قواعد موضوعية ومهنية ومعلنة لقوائم أبناء البادية.

والوسطى والجنوبية فقط وفق قواعد التنافس بينهم وحسب تسلسل عالماتهم.
-

يتم القبول في الجامعات من خالل مجلس التعليم العالي.

-

يتم شمول هذه المدارس في برنامج تصحيح أوضاع المدارس ذات الظروف الخاصة.

تقترح اللجنة " تصحيح أوضاع المدارس ذات الظروف الخاصة خالل فترة ال تتجاوز ( )10سنوات

بحيث يتم االرتقاء بهذه المدارس إلى المستوى المطلوب خالل السنوات السبع األولى ،حتى يتم معالجة
"الظروف الخاصة" نهائياً.

ولتحقيق ذلك يتم تنفيذ الخطوات التالية:
-

إنشاء هيئة مستقلة خاصة باسم " هيئة تأهيل المدارس" ،تشمل في كادرها تربويين واجتماعيين
ومهندسين واداريين ،يعهد إليها بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم والحكام اإلداريين ودوائر
الدولة تنفيذ البرنامج وفق أسس موضوعية تتناول المعلم والمدرسة والبيئة المدرسية والبنية

التحتية والمواصالت.
-

•

يتم تدريجياً حذف المدارس ذات الظروف الخاصة من االستثناءات عند إتمام البرنامج
دراسة إمكانية إضافة معايير أخرى للقبول الجامعي إلى جانب معدل التوجيهي مستقبالً منها

على سبيل المثال إجراء مقابالت.

بناء على األسس الموضوعية
جعل القبول من خالل االستثناءات خاضعة للتنافس فيما بينها ً
لقبولها.

البرنامج الموازي

إلغاء البرنامج الموازي للطلبة األردنيين تدريجياً خالل مدة  8سنوات إعتبا اًر من العام الجامعي
 2018/2017بهدف إلغاءه كلياً بحلول  ،2025وذلك بتخفيض طلبة البرنامج الموازي بمعدل ()5550

طالبا سنويا وعلى مدى ثمانية سنوات بمجموع ( )44400طالبا ،ويشكل هذا الرقم ( )%12.5من الطلبة

•

األردنيين في البرنامج الموازي.

ٍ
مساو سنويا حتى السنة
سيكون النقص في دخل الجامعات ( )17مليونا في السنة األولى ،وسيزداد بمبلغ

الثامنة ،وهي السنة التي سيترك جميع الطلبة األردنيين فيها البرنامج الموازي .وسيكون نقص الدخل قد بلغ

مداه وهو ( )136مليونا سنويا واستقر ،وهو المبلغ الذي يجب تعويضه من قبل الحكومة كما هو مبين في
الجدول. 6.7
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المسؤوليات

-

مجلس تنمية الموارد البشرية ووحدة متابعة تنفيذ ونتائج أستراتيجية تنمية الموارد البشرية لدعم

-

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وو ازرة التربية والتعليم والجامعات لتطبيق التوصيات

تطوير خطة التمويل

الخاصة بمعايير القبول واالستثناءات والبرنامج الموازي

-

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،والتي ستكون مسؤولة عن ضمان خفض اعداد المقبولين

-

الحكومة لدعم الجامعات نتيجة إللغاء البرنامج الموازي

ضمن برنامج الموازي

يضع مجلس التعليم العالي ) (HECأسس القبول التنافسي بينما تحدد الجامعات شروط القبول
في البرنامج الموازي فيما يحدد مجلس التعليم العالي النسبة المسموح بقبولها في البرامج

الموازية والدولية إلى إجمالي الطلبة المقبولين .يوجد اعتراضات على مخرجات الجامعات

الواقع الحالي

االردنية وخاصة طلبة البرنامج الموازي ،وال توجد الية واضحة إللغاء البرنامج .ال يطبق نظام
السنة التحضيرية في اي من الجامعات او التخصصات.

مؤشرات األداء

الرئيسية

-

النسبة المئوية للطلبة الجدد الذين يقبلون في الجامعات خارج شروط القبول التنافسي الموحد

-

عدد المدارس األقل حظاً والمدارس في منطقة البادية على قائمة اإلستثنائات

(يحقق الهدف بحلول )2025

المخاطر :الفجوات التمويلية ومخاوف الجامعات الرسمية من إنخفاض إيراداتها نتيجة إلغاء البرنامج
الموازي

التخفيف من أثره:
بديل ثاني:
إلغاء برنامج الموازي واعادة هيكلة الرسوم الجامعية وتوحيدها تدريجياً من السنة الدراسية

 2018/2017في جميع الجامعات الرسمية وفق خطة مدروسة نأخذ باالعتبار تحديد الرسوم

الموحدة بمتوسط يناسب الطلبة ويغطي فارق االيرادات الناتجة عن الغاء البرنامج ويقترب من التكلفة

الفعلية لكل تخصص وسيتم ذلك بالتوازي مع دعم صندوق الطالب لتقديم المنح والقروض لجميع

المخاطر وعوامل
التخفيف منها

الطلبة المحتاجين والمتميزين دراسياً في جميع الجامعات الرسمية

تشجيع الجامعات على وضع خطة لضبط النفقات بحيث يتابع تنفيذها مجلس االمناء ،وتشجيعها
على تأمين مصادر تمويلية إضافية والتأكيد على أن تتضمن خطط الجامعات االستراتيجية هذه
االجراءات بحيث يكون تطبيقها احد معايير تصنيف الجامعات من خالل:

 التوقف عن التعيينات غير المبررة ،واستخدام الفائض من الموظفين لتغطية النقص في حال
وجود شواغر.

 تشجيع الجامعات المنتجة ودعمها.

 زيادة التعاون مع القطاع الخاص ودعم صندوق الطالب وانشاء مراكز التميز (انظر
.)HE1.4

 تقديم الخدمات االستشارية والفنية والعلمية للجهات الخارجية.

 السعي للحصول على تمويل خارجي من الجهات الدولية لمشاريع االبحاث والتجهيزات.

وينبغي أن تكون هذه البدائل مرغوبة للطالب وأولياء األمور ،والتي يمكن أن تتحقق من خالل

تطبيق االجراءات التالية:
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-

مرحلة التنفيذ

تحفيز الطالب على اختيار مسارات تعليم عالي في مجاالت التعليم الفني والتدريب المهني.
إطالق حملة توعية لرفع الوعي بمكانة برامج التعليم الفني والتدريب المهني وأهميتها (انظر

قسم التعليم الفني والتدريب المهني)،

رفع مستوى جودة وقدرات قطاع التعليم التقني والتدريب المهني (انظر محور التعليم التقني
والتدريب المهني)

المراحل  1و 2و :3يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع بمرحلة أولى ،ليتم تنفيذه كامالً بالتوازي

مع مشاريع أخرى ضرورية لجعله مقبوالً وقابالً للتطبيق على الصعيدين المالي والرسمي.

الشكل  6.7التخفيض السنوي في أعداد طلبة البرنامج الموازي والتعويض المالي المقترح للجامعات

اآلن
السنة 1
السنة 2
السنة 3
السنة 4
السنة 5
السنة 6
السنة 7
السنة 8

التناقض السنوي في أعداد الطلبة والتعويض المالي المتدرج للجامعات
البرنامج المتوازي
األردنيين (تخفيض التخفيض السنوي
غير األردنيين
العدد اإلجمالي
في األعداد
بهدف اإللغاء)
(ال تخفيض)
للطلبة
0
44,000
11,000
226,000
5,550
38,850
11,000
220,450
5,550
33,300
11,000
214,900
5,550
37,750
11,000
209,350
5,550
222,000
11,000
203,800
5,550
16,650
11,000
198,250
5,550
11,100
11,000
192,700
5,550
5,550
11,000
187,150
5,550
0
11,000
181,600
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النقص في الدخل
0
17,005,200
34,010,400
51,015,600
68,020,800
85,026,000
102,031,200
119,036,400
136,041,600

عنوان المشروع
األهداف

التعليم العالي  1.2مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المعينة لتشتمل على سنة

تحضيرية

تمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات األهمية القصوى من معرفة ومهارات

مما سيمكن الطلبة من متابعة دراستهم في هذه التخصصات بكفاءة عالية.
-

إعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة األولى سنة تحضيرية

تدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً اساسياً وقدرات دراسية مميزة بدءاً من تخصصي
الطب وطب األسنان في عام 2018

األنشطة

-

الحاجة إلى تفعيل آلية تقييم لخريجي التخصصات الطبية من جامعات خارج األردن.

-

تصميم امتحانات مشددة لتقييم استعداد الطالب لالنتقال إلى السنة الثانية في نهاية السنة

-

توجيه الطالب الذين ال يحققون النتائج المطلوبة لاللتحاق بتخصصات أخرى تتناسب

التحضيرية.

وقدراتهم.

يمكن تهيئة الظروف لجامعات محددة لتطبيق هذه اآللية (بداية على تخصص الطب والتخصصات

المسؤوليات

الهندسية) واعتماده الحقاً على نطاق واسع في حالة نجاحه.

على و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،ومجلس التعليم العالي التنسيق ورصد مدى فعالية المقترح.

الوضع الراهن

ال توجد نماذج سابقة لهذا المقترح في األردن ،على الرغم من وجود برامج مشابهة ناجحة في المملكة

المتحدة وغيرها من الدول.

سيتم قياس نسبة النجاح من خالل:

مؤشرات األداء

الرئيسية





انخفاض معدالت االنسحاب والرسوب في مواد التخصص بعد السنة التحضيرية

معدل تحسن مستوى الخريجين للذين أكملوا دراستهم في إطار هذه اآللية الجديدة

النسبة المئوية لمعدالت التخرج ،ومعدالت إنسحاب الطلبة في التخصصات التي لديها سنة

تحضيرية

المخاطر وعوامل

ال توجد أي مخاطر شديدة لهذا البرنامج بإستثناء ايجاد برنامج يعنى بالطلبة الذين ال يجتازون السنة

مرحلة التنفيذ

المرحلة الثانية ( 4-2سنوات)؛ إلتاحة الوقت للتصميم والتنفيذ واإلعداد لتطبيق المقترح.

التخفيف منها

التحضيرية ومصير دراستهم.
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إسم المشروع
األهداف

التعليم العالي  :1.3توجيه الطالب وارشادهم في اختيار الوظائف المناسبة
إرشاد الطلبة لمسارات ما بعد المرحلة الثانوية والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم،

وتخفيض أعدد الملتحقين بالجامعات دون وعي تام بالخيارات البديلة وبفرص العمل المستقبلية.
-

توفير اإلرشادات والمعلومات التي تتعلق بالمسار الوظيفي في المدارس ،وربطها

بفرص أوسع للتعليم والتدريب المهني والتقني عالي الجودة ضمن مستويات التعليم
ما بعد الثانوي والعالي

األنشطة

-

توفير وتوزيع بيانات دقيقة حول فرص العمل للتخصصات المختلفة في كل

جامعة من خالل "نظام جديد لمعلومات سوق العمل" )( (LMISانظر في قسم

التعليم والتدريب المهني والتقني )3.2

المسؤوليات

-

تقديم منح وغيرها من أشكال الدعم المالي والحوافز للملتحقين بالتخصصات

-

و ازرة التربية والتعليم والمدارس بالتعاون مع "مؤسسة تنمية المهارات" )(SDC

-

التقنية والمهنية

الجديدة (انظر في محور التعليم والتدريب المهني والتقني ))3.1_TVET
و ازرة العمل وأصحاب العمل
تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية المنح  /الدعم المالي

يتوفر حالياً إرشاد محدود لطلبة المدارس الذين سيلتحقون بالتعليم العالي ،كما ال يتم توجيه الطلبة أو
توعيتهم مبك اًر بالتبعات وفرص العمل المرتبطة بااللتحاق بالتخصصات المطروحة.

الوضع الراهن

تؤثر العديد من العوامل على هذا البرنامج خاص ًة خالل الوضع الراهن ،ومنها :قلة المعلومات حول
فرص العمل المتوفرة للتخصصات الجامعية المختلفة واإلقبال الشديد على التعليم الجامعي مقارنة

بالخيارات األخرى للتعليم ما بعد المرحلة الثانوية وتدني مستوى مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني

الحالية .ويمثل اإلرشاد الوظيفي أحد المبادرات التي يمكن تنفيذها لمواجهة هذه العوامل (انظر برامج التعليم
والتدريب المهني والتقني)

مؤشرات األداء

الرئيسية

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها
مراحل التنفيذ

أعداد متزايدة من الملتحقين بالتخصصات التقنية (من  20,000إلى  )50,000وانخفاض نسبة

الملتحقين في برامج التعليم العالي غير المهنية
ال يوجد آثار سلبية متوقعة لهذا المقترح

المرحلة ( 2السنوات  )4-2إلتاحة الوقت إلعداد الخدمات اإلرشادية وخطط للمنح الدراسية
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اسم المشروع

التعليم العالي  :1.4توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة

األهداف

ضمان حصول جميع الطلبة المؤهلين على الدعم المالي الذي يحتاجونه لاللتحاق بالتعليم العالي.


توسيع نطاق خدمات "مؤسسة دعم الطالب" ُليصبح مؤسسة مالية متكاملة لدعم الطلبة
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع القطاع البنكي .تتولى تنفيذ ما يلي:
-

تقوم بدراسة التحديات التي واجهتها الجهود السابقة في هذا المضمار واستكشاف

تجارب ناجحة في دول مشابهة لمنح قروض حكومية للطلبة(يكون خلفاً لصندوق

دعم الطالب الحالي ولكن على نطاق أوسع)

األنشطة

المسؤوليات

-

العمل مع البنوك ومؤسسات التعليم العالي لتأسيس مؤسسة التمويل الجديدة

-

ضمان منح القروض بعد التأكد من حاجة الطالب إليها ،مع فترات سداد طويلة

-

العمل على تخصيص منح ومخصصات أخرى للطلبة المحتاجين للدعم بشدة.

-

مراجعة آليات المنح الحالية والمكرمات والتأكد من تطبيق خطة استراتيجية لتوجيه

-

على و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي توجيه أي تمويل حكومي إضافي إلى

-

تقوم و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع التعليمات ،وتتولى إدارته "مؤسسة

-

تدعم مجلس تنمية الموارد البشرية وحدة متابعة تنفيذ ونتائج أستراتيجية تنمية

-

يجب أن تشمل عملية تحصيل القروض على آلية حكومية تضمن االلتزام بالتسديد

وادارتها.

التخرج ،وزيادة القروض الممنوحة على مراحل.
وفترة سماح بعد
ّ

الدعم للطلبة األكثر حاجة.

دعم الطالب بدالً من تخصيص التمويل مباشرًة إلى الجامعات في حالة عدم
تطبيق آليات لترشيد استخدام الموارد المالية (أنظر محور التعليم العالي )3

دعم الطالب" المقترحة بالشراكة مع الجهات الممولة الخاصة (وفقاً للنماذج
الدولية)
الموارد البشرية خطة التمويل (مشاريع التنفيذ )4.1

يقدم صندوق دعم الطالب حالياً قروضاً ومنحاً لحوالي  40,000طالباً .25وبما أن معظم األهالي ال
يمكنهم تحمل أعباء الرسوم الجامعية ،فإن نظام دعم الطالب الحالي غير ٍ
كاف على اإلطالق.

الوضع الراهن

تم النظر في تطوير خطط قروض واسعة النطاق بضمانة حكومية ضمن مشروع تطوير التعليم العالي

نحو اقتصاد المعرفة في عام  ،2010إال أن صندوق دعم الطالب الذي تم اقتراحه لم يتم إطالقه ُمطلقاً.

بناء على أسس مشابهة.
يقترح هذا المشروع إعادة إطالقه ً

مؤشرات األداء

الرئيسية
25

تأسيس مؤسسة دعم الطالب وتشغيلها وفقاً لجدول زمني ،والنسبة المئوية لألردنيين المستفيدين من الدعم
في مرحلة البكالوريوس.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2015 ،
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-

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها

تحمل مخاطر ضمان القروض
الخطر :عدم قدرة أو استعداد الحكومة في ّ

التخفيف من أثره:

 وضع آلية حكومية متكاملة وملزمة للتحصيل بكفاالت محددة
 مراجعة شاملة لمخرجات نظام القروض في دول مشابهة إلظهار المزايا الخاصة بالنظام (ثمة

أمثلة معروفة لبرامج في دول مشابهة لألردن من حيث مستوى حصة الفرد من الناتج اإلجمالي
والتي تؤكد بأن الجدوى المالية آللية إقراض الطلبة المحتاجين أفضل من أشكال الدعم األخرى

حتى مع معدل تحصيل ال يزيد عن نسبة .)%50

مراحل التنفيذ

البدء بالتخطيط مباشرة والتوقع بأن يتم اإلطالق خالل المرحلة .2
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التعليم العالي  :2الجودة – رفع معايير مخرجات األبحاث العلمية وجودتها ومستوى والتدريس والتعّلم في
أنظمة التعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع أفضل أساليب ومعايير ضمن الجامعات الحديثة
تهدف المبادرات المقترحة إلى تحقيق ما يلي:



جعل التمويل الحكومي للجامعات مشروطاً بجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها
ضمان اعتماد التخصصات والبرامج المهنية عالمياً.



قياس معايير الجودة والتحقيق المستمر من مستواها واعداد التقارير الخاصة بها.



تشجيع التدريس الفعال واستمرار دعمه.

إسم المشروع
األهداف

التعليم العالي  :2.1اعتماد جميع البرامج المهنية (طب وطب األسنان والهندسة ...إلخ)

والتقيد بمعايير نظام الجودة

رفع مستوى الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي وضمان توافق برامجها األكاديمية والمهنية مع

مستويات الجودة العالمية وبإعتمادها دولياً واستقطاب المزيد من الطلبة األجانب.
-

رفع كفاءة كوادر هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ) (HEACوتعزيز

صالحياتهم بهدف رفع مستوى معايير اعتماد البرامج التعليمية الوطنية بما
يتجاوز متطلبات التراخيص ،وتمكين ضمان مستوى جودة ٍ
عال في جميع مراحل
التعليم العالي (انظر إلى محور التعليم العالي )3.1

-

مراجعة معايير ضمان الجودة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي )(HEAC

ووضع جدول زمني عملي للجامعات لتلبية تلك المعايير .التي يجب أن تتضمن

معايير جودة التدريس (محور التعليم العالي  )2.4واإلدارة الفعالة للموارد (محور

األنشطة

التعليم العالي)3.3
-

إعادة تقييم برامج وتخصصات الجامعات كافة (تقييماً داخلياً وخارجياً) ،وتحديد
التخصصات الواجب اعتمادها وأنظمة االعتماد التي يجب تطبيقها

-

وضع أنظمة ُتلزم الجامعات بالحصول على اعتماد محلي ودولي للتخصصات
التي يخضع خريجوها ألنظمة ولوائح إضافية قبل مزاولة المهنة (الطب والهندسة

-

على الجامعات تقديم تقارير عن االعتمادات التي حصلت عليها أو تسعى

-

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

-

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي )(HEAC

-

الجامعات

والصيدلة ...الخ)

المسؤوليات

الوضع الراهن

للحصول عليها لتخصصات محددة ضمن جداول زمنية محددة

ليست جميع التخصصات التي تمنح درجات علمية مهنية معتمدة محلياً وعالمياً ،وضمان الجودة يتّسم
بعدم االتّساق.
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-

عدد مؤسسات التعليم العالي التي ُتلبي معايير الجودة الخاصة المحددة من هيئة
اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

-

نسبة التخصصات المعتمدة من جهات دولية ُمعترف بها خالل المهلة الزمنية
المحددة %100 :من التخصصات المحددة خالل  5سنوات.

مؤشرات األداء

الرئيسية

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها
مراحل التنفيذ

إسم المشروع
األهداف

ال يوجد آثار سلبية لتطبيق هذا المقترح.
المرحلة ( 1السنوات  )2-1يمكن طرح هذه المتطلبات مباشرة ،مع وضع جدول زمني للتنفيذ خالل -3

 4سنوات (المرحلة )2

التعليم العالي  :2.2مراجعة البرامج والتخصصات المطروحة في الجامعات الرسمية
إلغاء التخصصات المشبعة ذات الطلب المحدود في سوق العمل بما سيتيح المجال للجامعات بطرح

تخصصات في مجاالت ذات أهمية لالقتصاد الوطني ومطلوبة لسوق العمل


قيام مجلس التعليم العالي الحالي بإجراء مراجعة شاملة للبرامج التي تطرحها الجامعات



وقف تمويل التخصصات غير المالئمة وبمخرجات دون المستوى وتحديد التخصصات

(انظر إلى محور التعليم العالي .)3.1

األنشطة

التي تطرحها كل جامعة حسب قدراتها وتحفيز الجامعات على تطوير التخصصات التي

تسهم في تنفيذ خطط التنمية


استخدام نظم المعلومات اإلدارية ) (LMISالتخاذ الق اررات وفقاً لألولويات (انظر إلى



مجلس التعليم العالي



هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

محور التعليم المهني والتقني والتدريب )3.3

المسؤوليات

ما تزال أعداد الطلبة الملتحقين في برامج التربية والعلوم اإلنسانية والتخصصات غير المهنية بشكل عام

الوضع الراهن

في تزايد مستمر يفوق معدالت الطلب عليها .حوالي  %58من خريجي الجامعات األردنية تخصص في

المجاالت االنسانية والتعليم والمجاالت الغير تقنية ومهنية ،وتشير اإلحصائيات بأن نسبة الطلبة خريجي

هذه التخصصات غير المهنية تستحوذ على نسبة ( )%70من القوى العاملة.26

مؤشرات األداء

الرئيسية

26



مخرجات تعليمية أفضل (معدالت توظيف الخريجين)



عدد أقل من التخصصات المتشابهة التي تقدمها كل جامعة

دائرة اإلحصاءات العامة2013 ،
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تصنيف أفضل للجامعات من حيث مستويات معايير الجودة كافة ( انخفاض عدد
البرامج ذات التصنيف الضعيف )

 الخطر :ستعارض الجامعات تحديد عدد التخصصات المسموح بها وانخفاض إيراداتها.
-

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها

التخفيف من أثره :تقديم حوافز للجامعات للتركيز على التخصصات ذات الطلب

العالي في سوق العمل

 الخطر :سيعارض الطلبة التقليل من الخيارات في التخصصات
-

التخفيف من أثره:

 رفع مستوى جودة التعليم المهني والتقني والتدريب كخيار بديل مرغوب(انظر مقترحات محور
التعليم المهني والتقني والتدريب)

 التركيز على اإلرشاد الوظيفي لتوعية الطلبة حول الطلب في سوق العمل وفرص العمل
المرتبطة بالتخصصات المختلفة (انظر إلى قسم التعليم العالي )1.3

مراحل التنفيذ

إسم المشروع
األهداف

المرحلة ( 1السنوات  )2-1يمكن طرح هذه المتطلبات مباشرة ،مع تنفيذ خالل نطاق زمني يمتد لـ 4-3
سنوات (المرحلة )2

التعليم العالي  :2.3رفع كفاءة الكوادر التدريسية
تحسين الكفاءة التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس من خالل تنمية مهاراتهم التدريسية
وتقديم حوافز للمتميزين واالستغالل األمثل للوقت.
-

تعزيز قدرات مراكز تطوير الهيئة التدريسية

-

إنشاء مراكز تعليم إلكتروني في الجامعات بالتعاون مع منصات "المساقات

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصادر  "MOOCsالقائمة (مثل إدراك) التي

تمتلك خبرات واسعة في مجال رفع كفاءة الجامعات وتحسين قدراتها على تقديم
خيارات لالستفادة من التكنولوجيا في التعليم الجامعي

-

األنشطة

استغالل مراكز التعليم اإللكتروني الجديدة لتزويد أعضاء الهيئة التدريسية بفرص
لتنمية مهارات جديدة مرتبطة بآخر التطورات التكنولوجية في األساليب التربوية

والتدريس من خالل المساقات اإللكترونية الصغيرة الخاصة  SPOCsوغيرها من

األساليب
-

منح المكافآت للمدرسين المتميزين والمشاركين باستمرار في دورات تطوير أعضاء
الهيئة التدريسية تتمثل في حوافز مختلفة ،من خالل إقامة فعاليات يكرمون من
خاللها على المستوى الوطني واعتماد آليات لتثبيت المتميزين في التدريس.

-

لتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية على إجراء أبحاث مرتبطة باألولويات الوطنية

خالل إجازات التفرغ العلمي.
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المسؤوليات

-

تخفيض األعباء اإلدارية عن أعضاء الهيئة التدريسية من خالل تبسيط العمليات

-

يمكن تولي مجلس التعليم العالي مهام تنظيم وادارة برامج تدريب أعضاء الهيئة

-

تتولى الجامعات منفردة مسؤولية تنفيذ التغييرات األخرى ويحفزها على ذلك نتائج

وتقليل عمل اللجان (انظر إلى محور التعليم العالي )3.3
التدريسية وتكريمهم.

تقييم جودة التدريس (التعليم العالي  )2.4وتوّفر التمويل للبرامج اإلبداعية مثل
مراكز التعليم اإللكتروني أو آليات تثبيت أعضاء الهيئة التدريسية ذات العالقة
بالتميز في التدريس (التعليم العالي )4.2

-

الوضع الراهن

مؤشرات األداء

الرئيسية

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها
مراحل التنفيذ

يتم تطوير الخدمات اإللكترونية بالتعاون مع الشركاء من ذوي الخبرة

األنشطة في هذه المجاالت نادرة أو معدومة كلياً ونتائج مراكز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية )(FDC
متباينة.
-

نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين يشاركون في دورات التدريب والتطوير

-

إجراء عملية مسح شاملة للطلبة الجامعيين ) ،(NSSواستخدام النتائج كمؤشرات

الوظيفي بمعدل ( )5أيام في السنة على األقل.

أداء رئيسية.

-

امتحان الكفاءة الذي تجريه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

-

إنشاء مراكز تعليم إلكتروني تجريبية

-

الخطر :إقبال ضعيف من أعضاء هيئة التدريس

-

عوامل التخفيف من أثره :زيادات في الحوافز وترقيات خاضعة للتطوير الوظيفي

المستمر ) (CPDواألداء المتميز في التدريس

المرحلة ( 2السنوات  )5-3باإلضافة إلى تطبيق برامج تجريبية مبكرة
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إسم المشروع

األهداف

التعليم العالي  :2.4قياس ومراقبة واعداد التقارير حول جودة التدريس
ومخرجات األبحاث العلمية

رفع الكفاءة التدريسية ألعضاء هيئة التدريس وثقة الطلبة وأصحاب العمل والمجتمع بشكل عام بجودة

مخرجات التعليم في الجامعات المختلفة
-

إعادة تفعيل نظام المعلومات اإلدارية للتعليم العالي ) (HE-MISومنح الموظفين

-

تقوم و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

المعنيين الصالحيات الالزمة إللزام الجامعات بتقديم البيانات الضرورية

بتحديد مجموعة من معايير جودة التدريس (تشتمل على البيئة التعليمية وتجارب
الطلبة ومخرجات الخريجين) .يجب اختيار المعايير من منهجيات دولية مثل

إطار تقييم مخرجات التعليم العالي الخاص بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
) (OECD AHELOأو نظام التصنيف المتعدد لالتحاد األوروبي (EU-U-

) ،Mإلتاحة الفرصة إلجراءات مقارنات معيارية دولية

األنشطة

-

إدخال معايير جودة التعليم المختارة في البيانات التي يتم جمعها من خالل نظام

المعاد تفعيله
المعلومات اإلدارية للتعليم العالي ُ
قيام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بجمع البيانات وتقييمها على مستوى

المؤسسة والقطاع ،وادراج مستوى جودة التعليم في معايير ضمان الجودة (التعليم

العالي  ،)2.1واصدار تقرير سنوي حول جودة التعليم .تقوم هيئة اعتماد

مؤسسات التعليم العالي بتوزيع النتائج على الطلبة والمواطنين لتوجيه الطلبة نحو

المزيد من الخيارات الموثقة لاللتحاق بمسارات أخرى للتعليم العالي (فعلى سبيل
المثال فإن مخرجات التوظيف قد تشجع الطلبة على النظر في خيارات أخرى

كالتعليم والتدريب المهني والتقني أو غيره من التخصصات ذات اإلقبال
الضعيف).

المسؤوليات
الوضع الراهن

-

احتمال تلقي الدعم من مؤسسات دولية متخصصة

تم تأسيس نظام المعلومات اإلدارية للتعليم العالي في عام  (HE-MIS) 2011ولكن البيانات ال تجمع

بطريقة متّسقة أو على مستوى النظام
-

تستخلص مؤشرات األداء الرئيسية من مقاييس الجودة المستخدمة ،والتركيز على
هدف رفع مستوى األداء الكلي ليواكب المقاييس الدولية (مثل إطار تقييم

تحسن أداء المؤسسات التعليمية
مخرجات التعليم العالي  )AHELOإضاف ًة إلى ُّ
بشكل فردي مع مرور الوقت

مؤشرات األداء

الرئيسية

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،مع

-

عدد المنشورات األردنية الموثوقة بها ومن الممكن االقتباس منها

-

عدد اإلقتباسات من األبحاث المنشورة من قبل باحثين أردنيين
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-

الخطر :من المرجح أن يعارض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية

-

التخفيف من أثره :يمكن التغلب على ذلك من خالل

-

المخاطر وعوامل

أ) التعريف بالتوجهات العالمية السائدة لتقييم األداء والمتوافقة مع البرامج الدولية

التوجهات في الدراسات العالمية للرياضيات
لتقييم طلبة المدارس ( )PISAو ّ
والعلوم ( ،)TIMSSوالتأكد من أن إطار تقييم مخرجات التعليم العالي الخاص

بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECD AHELOيعتمد أسساً لتقييم

التخفيف من أثرها

مراحل التنفيذ

تقييم أدائهم وفق المعايير المحددة.

األداء

-

ب) ضمان منح الجهة التي تقوم بجمع البيانات بصالحيات كافية إللزام المشاركة

-

الخطر :أن ال تكون عملية جمع البيانات متّسق ًة وشامل ًة

-

التخفيف من أثره :بناء قدرات وتدريب موظفي جمع البيانات

والتقيد بها

المرحلة ( 3السنوات  )6-4للتنفيذ ،مع مراعاة المدة الالزمة الالزم لالستشارات والتقييمات والتنفيذ ،ولكن
يمكن إطالق تجارب في المرحلة األولى (السنوات )2-1
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عنوان المشروع
األهداف

التعليم العالي  :2.5تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز
تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز ويتوفر فيها اإلحساس بالطمأنينة والعدالة والمسؤولية

واالنتماء الوطني ومن جهة أخرى ويسود فيها الحوار الهادف وقبول الرأي األخر

تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز من خالل القيام بما يلي:


تكثيف االنشطة الطالبية الالمنهجية :الثقافية والرياضية واالجتماعية والفنية والسلوكية ،بحيث



تكون جزءاً مكمالً وأساسياً للنشاطات األكاديمية مما يقوي عالقات الطلبة وترابطهم االخوي
توجيه برامج خاصة للطلبة تعزز دورهم في المشاركة الفعالة في الفعاليات المختلفة وتنمي



طرح مساقات تربوية خالل السنة الدراسية األولى تعزز من انتماء الطلبة لوطنهم ومجتمعهم

لديهم روح المبادرة عن طريق تبني مبادراتهم ودعمها معنوياً ومادياً

ومؤسساتهم وتصقل شخصياتهم وتنمي لديهم قيم العلم والحوار الهادف واحترام اآلخرين وقبول

آرائهم والتواصل معهم بصورة فعالة

األنشطة



تكثيف برامج التوعوية واالرشاد االكاديمي والنفسي للطلبة والتوسع في برامج تشغيل الطلبة



اشراك مجالس الطلبة في عملية صنع الق اررات الطالبية بإقامة حوارات معهم وتأسيس عالقة



دعم األعمال التطوعية وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد

على الحرم الجامعي

تعاونية ،وذلك بأن تخصص ادارة الجامعة يوماً في كل شهر لمقابلة أعضاء اتحاد الطلبة
لالستماع الى طلباتهم ومشاكلهم


تأهيل العاملين في عمادة شؤون الطلبة والدوائر االخرى ذات االتصال المباشر بالطلبة

للتعامل مع قضاياهم وهمومهم بروح التعاون االخوي واالحترام المتبادل واالمتناع عن تغذية
الخالفات فيما بينهم وان دعت الحاجة دعوة االهالي للمشاركة في حل مشاكلهم



إقامة دورات تأهيل لألمن الجامعي تزيد من قدرتهم على التعامل والتصرف مع الطلبة بشكل

مناسب

عمادة شؤون الطلبة

المسؤوليات

األمن الجامعي
اتحاد الطلبة
مكتب رئيس الجامعة (اإلشراف على سير العملية)


الواقع الحالي




وجود وقت فراغ طويل لدى طالب الجامعات وبدون إنتاجية حقيقية.

ضعف األنشطة الالمنهجية المنفذة في الجامعات وانخفاض أعداد الطلبة الملتحقين بها.

ضعف التواصل المفتوح بين العاملين في الجامعة وادارتها من ناحية ،والطالب من ناحية

أخرى.
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البيئة الجامعية بحاجة إلى التحسين لتصبح أكثر جاذبية للطالب وأكثر تأثي اًر في تنمية قيم



نسبة الطالب الذين أكدوا تلقي الدعم من الجامعة والتشجيع على تنفيذ افكارهم (عبر استطالع



عدد المبادرات الطالبية واألفكار الريادية التي تقدم بها الطالب

المواطنة المسؤولة لديه

رضا الطالب)

مؤشرات األداء

الرئيسية




المخاطر وعوامل

التخفيف منها
مرحلة التنفيذ

اض" أو "ر ٍ
نسبة الطلبة بمستوى "ر ٍ
اض جداً" تجاه عدد وجودة البرامج المتوفرة للطالب من قبل
شؤون الطلبة
نسبة توظيف الطالب على الحرم الجامعي



نسبة إنخفاض الحوادث التي تدخل بها األمن الجامعي



المخاطر :عدم تعاون وتفاعل الجهات المعنية مثل عمادة شؤون الطلبة واألمن الجامعي مع

هذه النشاطات

عوامل التخفيف منها :تطوير نظام تقارير يعتمد على التغذية الراجعة من قبل مجلس الطلبة
وعمادة شؤون الطلبة ويشرف على هذا النظام مكتب رئيس الجامعة

يبدأ التخطيط والتطبيق في المرحلة األولى
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تحمل مسؤولية أكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة في
التعليم العالي  :3المساءلة – تحفيز الجامعات على ّ
تحقيق األهداف الوطنية االقتصادية واالجتماعية

وستركز المبادرات المقترحة على تنفيذ اإلجراءات التالية:




للتميز على مستوى النظام
إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي كجهة وطنية محفزة ّ
إعادة النظر بمسؤوليات وصالحيات مجالس الجامعات واختيار أعضائها.

تعزيز مساءلة الجامعات حول إنفاق الموارد المالية.

إسم المشروع
األهداف

التعليم العالي  :3.1تعزيز الحاكمية في التعليم العالي
تفعيل المساءلة وضمان الجودة من خالل إعادة توجيه مجلس التعليم العالي نحو اختصاصاته المتعلقة

بالسياسات وابعاده عن الشؤون المؤسسية ،وتعزيز هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومنح الجامعات
قدر أكبر من االستقاللية.

الحاكمية
التشريعات:
تعديل قانوني "الجامع ــات االردنيـ ــة" و "التعليـ ــم العال ـ ــي والبح ــث العلمـ ــي" كما يل ـ ــي:
أ :اعادة النظر بتشكيل مجلس التعليم العالي ليضم في عضويته ( )8اعضاء اضافة الى الرئيس.
ب :تخفيض عدد اعضاء مجلس االمناء من ( )13في الجامعات الرسمية و ( )15في الجامعات

الخاصة الى ( )9أعضاء بما فيهم الرئيس .والتأكيد على تفعيل دور مجلــس األمن ــاء ضمن الصالحيات
االكاديمية والمالية واالدارية.

مجلس التعليم العالي:

األنشطة

-

تعديل التشريعات ذات العالقة بمجلس التعليم العالي لتأكيد مهامه ورسالته كجهة
مشرفة على سياسات التعليم العالي العامة والحد من مشاركته بالمهام اليومية
للجامعات.

-

ضمان تلقي مجلس التعليم العالي الدعم من خالل وحدة سياسات وتخطيط فعالة

-

التقدم الذي يحققه
الطلب من مجلس التعليم العالي نشر تقرير تقييم سنوي حول ّ
قطاع التعليم العالي تجاه األهداف واإلصالحات التي وضعتها استراتيجية تنمية

-

تكليف مجلس التعليم العالي بتفعيل اللجنة المشتركة بين و ازرة التربية والتعليم

الموارد البشرية

وو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لتسهيل عملية إنتقال الطلبة من مرحلة التعليم

الثانوي إلى الجامعة
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي:
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-

تعزيز سلطة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان موارد كافية وموازنة

مستقلة لتمكين الهيئة من تطبيق معايير الجودة واألنشطة اإلبداعية المذكورة في

محور التعليم العالي  2أعاله
-

ضمان استقاللية تعيين كوادر الهيئة والتمويل الكافي لتعيين كادر متخصص وذو

-

تضع الهيئة آليات لتقييم أداء رؤساء الجامعات سنوياً.

كفاءة عالية في اعتماد وتقييم واختبارات مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة

الجامعات:
-

تفويض الصالحيات والمسؤوليات ذات العالقة بفرص التعليم والجودة واالستجابة

-

تفويض الصالحيات والمسؤوليات للمكلفين بتطوير المناهج وادارة شؤون التوظيف

-

إبرام اتفاقيات خاصة لتقييم األداء بين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

ألولويات الجامعة االستراتيجية.

والموازنة وتعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقاً ألطر مساءلة جديدة

والجامعات تقدم بموجبها الجامعات خططها لقبول الطلبة ولمعايير الجودة ،وفق
السياسات الوطنية

المسؤوليات

الواقع الحالي

مؤشرات األداء

الرئيسية

المخاطر وعوامل

-

تقود و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي عملية اإلصالح بالتشاور مع الجامعات
والقطاع الخاص وو ازرات أخرى

تفتقر هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى وحدة سياسات وتخطيط فعالة لتوجيه تركيزها على

القضايا االستراتيجية على مستوى النظام بأكمله .فهي في الواقع الحالي غير مستقلة تماماً والعاملين فيها
مختصين دائمين.
وموظفيها أساتذة ُمعارون من الجامعات على أساس دوري بدالً من تعيين
ّ
-

إعداد الهيكل التنظيمي الجديد ضمن المرحلة  1من االستراتيجية

-

التنفيذ الكامل بحلول المرحلة  ،2إجراء دراسة للوقوف على أداء مجالس

الجامعات (المعاد تشكيلها والرؤساء) حول فعالية الهيكلية الجديدة ولمجلس التعليم

العالي وجدواها.

التخفيف من أثرها

ال يوجد آثار سلبية متوقعة ،على افت ارض أن المسؤوليات الموكلة للجامعات (التعليم العالي  )3.2تُثبت
فعاليتها

مراحل التنفيذ

المرحلة  1و 2كما هو موضح أعاله
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اسم المشروع
األهداف

التعليم العالي  :3.2وضع نظام خاص لعملية تعيين رؤساء الجامعات
ضمان مستوى الجودة ضمن قيادات التعليم العالي من خالل التشدد في عملية اختيار رؤساء الجامعات
وتعيينهم.

-

وضع نظام لتعيين رئيس الجامعة الرسمية يصدر لهذه الغاية ويحدد آلية التعيين
عن طريق لجنة استكشاف ولجنة اختيار ترفع تنسيبها بثالثة مرشحين لمجلس

التعليم العالي الذي ينسب بأحدهم لمجلس الوزراء.

األنشطة

-

تقوم وحدة السياسات والتخطيط لتنمية الموارد البشرية في مجلس التعليم العالي

) (HEC-HRDبإجراء دراسة الستراتيجية تنمية الموارد البشرية من أجل منح

مجالس األمناء دو اًر أكبر في تعيين الرؤساء ،وفي هذه الحالة سيكونون مسؤولين

أمام المجلس عن حسن أدائهم ،كما هو الحال في العديد من أنظمة الجامعات
العالمية.

المسؤوليات

الوضع الراهن
مؤشرات األداء

-

تُنّفذ اإلصالحات من ِقبل و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،وتخضع للموافقة
عليها من ِقبل مجلس الوزراء

-

إلزام مجلس التعليم العالي والجامعات بتنفيذ االجراءات.

-

تُ ّقيم وحدة تنمية الموارد البشرية في مجلس التعليم العالي ) (HEC-HRDإمكانية
إشراك مجالس الجامعات في عملية اختيار وتعيين رؤساء الجامعات.

ال يوجد آلية ثابتة لتعيين رؤساء الجامعات والقرار النهائي حالياً لمجلس التعليم العالي.
ينم حالياً تعديل التشريعات الناظمة للتعليم العالي بهدف إدخال معظم التغييرات الواردة هنا.
-

الرئيسية

-

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها

-

تقييم بعد  3سنوات وكل  3سنوات بعد ذلك ،للتأكد من تطبيق اإلصالحات بشكل
فعال

الخطر :سيواصل أصحاب المصالح االلتفاف على األنظمة الرسمية والتدخل في

تعيين الرؤساء

التخفيف من أثره :وضع نظام ثابت إلجراءات ومعايير اختيار الرؤساء

-

مراحل التنفيذ

المرحلة ( 1السنوات  )2-1لتمكين اإلصالحات التشريعية واالصالحات ذات العالقة بالسياسات العامة،
والمرحلة  2وما بعدها لتنفيذ االجراءات الجديدة

275

اسم المشروع

التعليم العالي  :3.3تعزيز الحوافز لإلدارة الفعالة للموارد

األهداف

ربط التمويل الحكومي بأداء الجامعات وفقاً ألهداف االستراتيجية والممارسات اإلدارية األفضل
-

تعديل التعليمات الخاصة بتوزيع الدعم المالي على الجامعات بحيث تمنح الو ازرة صالحيات

-

إدراج شروط التمويل في "اتفاقيات أداء الجامعات" المقترحة ( في قسم التعليم العالي ،)3.2

-

تشجيع الجامعات على إعادة توجيه الموارد نحو التدريس والبحث والطلبة

-

تقوم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بإعداد ونشر دراسة مستقلة حول تخصيص الموارد

-

إدراج الحدود الدنيا للجودة في إجراءات تفتيش هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لمؤسسات

أوسع في اتخاذ قرار توزيع الدعم وفق شروط يضعها مجلس التعليم العالي.

مع اعتماد التوزيع على نتائج وأداء الجامعة

األنشطة

وكفاءة الموظفين في الجامعات

التعليم الرسمية والخاصة ،بحيث يتم تصنيف الجامعات كالتالي" :ممتاز" أو "جيد" أو "بحاجة

صنف
لتحسينات" .وجعل التمويل الحكومي مشروطاً (لمؤسسات التعليم العالي الرسمية) التي تُ ّ
صنف بدرجة "ممتاز".
بدرجة "جيد" على األقل ،ومنح تمويل أعلى للجامعات التي تُ ّ

المسؤوليات
الواقع الحالي

-

مؤسسات التعليم العالي وو ازرة المالية

التوزيع الحالي للتمويل غير مشروط بأداء الجامعات ،وال يكافئ على األداء أو الكفاءة .يمكن أن تمثل

نسب الموظفين اإلداريين إلى أعضاء هيئة التدريس عوامل فعالة لبيان الكفاءة اإلدارية لدى الجامعات.
-

مؤشرات األداء

الرئيسية

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مع مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد

يتم تقييم هذه االجراءات على ضوء التحسين المطلوب في األداء ،أي من خالل

مؤشرات تشغيلية مثل نسب الموظفين إلى أعضاء هيئة التدريس ،النسبة المئوية

للمبالغ التي تنفق على التدريس والطلبة من إجمالي اإليرادات.
-

نسبة الموظفين األكاديميين إلى نظرائهم غير األكاديميين بما ينسجم مع المعايير

-

الخطر :ستفقد الجامعات ضعيفة األداء الدعم المالي نتيج ًة تطبيق هذه
اإلجراءات ،غير أنها إجراءات ضرورية إلنشاء نظام تمويل فعال قائم على

-

الخطر :المستويات الحالية متدنية للغاية وال تمثل محف اًز أساسياً لتطبيق هذه
اإلصالحات

-

التخفيف من أثره :أدوات أخرى لدعم هذه الجهود تعزز أعلى درجة من الشفافية

الدولية

األداء.

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها

من خالل االطالع على دراسات دولية لتوزيع الموارد وتوفير مساعدات مالية
للطلبة بضمانة حكومية ..الخ.

مراحل التنفيذ

المرحلة ( 2السنوات  )4-2لتصميم المنهجيات الجديدة ،والمرحلة ( 3السنوات  )5-3للبدء باإلطالق
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التعليم العالي  :4االبتكار – لتمكين تبّني أفضل الممارسات الدولية في التدريس والتعّلم التي من شأنها دعم
تحقيق مستويات أفضل من إتاحة فرص التعليم والجودة
اإلجراءات المقترحة لدعم هذا الهدف:


إنشاء صندوق لالبتكار والتطوير



كما يساهم االبتكار في تحقيق أهداف أخرى المدرجة في إطار الجودة (تحسين جودة التدريس) والمساءلة كما هو
مبين أعاله.
ّ

اسم المشروع

التعليم العالي  :4.1إنشاء صندوق لالبتكار والتطوير في التعليم العالي

األهداف

وتبني ممارسات مبتكرة ،واالستفادة من الشراكات بين القطاعين
تمويل المشاريع التجريبية لتشجيع تقديم ّ
العام والخاص
-

تقدم و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد ميزانية الصندوق وترفعها لمجلس

-

يدعو مجلس التعليم العالي الجامعات لتقديم عروض مشاريعها المتوافقة مع

الواقع الحالي
مؤشرات األداء

الرئيسية

المخاطر وعوامل

التخفيف من أثرها
مراحل التنفيذ

األهداف الشاملة للسياسات مثل تحسين القدرة على تقديم التعليم اإللكتروني

(التعليم العالي  ،)2.3أو إلطالق الجامعة مثل تلك المشاريع مع الشركاء من

األنشطة

المسؤوليات

التعليم العالي

القطاع الخاص

-

يقوم مجلس التعليم العالي بمراجعة مخرجات المشاريع الممولة وتعميم النتائج

-

تضمين الدروس المستفادة والتقدم الذي تم إنجازه في التقرير السنوي لمجلس

-

مجلس التعليم العالي بتمويل من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

على نطاق واسع في القطاع.
التعليم العالي

لدى صندوق البحث العلمي في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مجلس إدارة وآلية اختيار تنافسية،

إال أنه موجه لألبحاث العلمية بدالً من التدريس أو أي من المجاالت اإلبداعية األخرى

عدد المشاريع الممولة من خطة التمويل واالبتكارات التي يتم تبنيها نتيج ًة لتلك المشاريع

ال ينبغي أن يكون هنالك أي أثر سلبي لهذه المبادرة
المرحلة ( 2السنوات )4-2
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اسم المشروع
األهداف

التعليم العالي  :4.2تطوير البنية التحتية واألجهزة التكنولوجية في مؤسسات التعليم العالي
وترويج استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصدر.
تطوير وتفعيل استراتيجية وطنية حتى عام  2025تهدف لتطوير البنية التحتية واألجهزة التكنولوجية في

مؤسسات التعليم العالي وتعزيز استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصدر لتحسين التعليم والتعّلم

واألبحاث العلمية.

تطوير وتفعيل استراتيجية وطنية من قبل الجهات المعنية بالتعليم العالي في األردن (و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي ،مجلس التعليم العالي ،هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي) وذلك لدمج المصادر

التكنولوجية في التعليم العالي بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية .ستعمل هذه
فعالة تشمل ما يلي:
اإلستراتيجية على تحديد مصادر التمويل باإلضافة إلى آليات تنفيذ ّ
تطوير البنية التحتية والمصادر التكنولوجية:


ضمان توفر شبكة إنترنت السلكي عالي السرعة في جميع مؤسسات التعليم العالي



إتاحة الفرص لجميع الطالب والعاملين في الجامعات بإستخدام األدوات التكنولوجية

باإلضافة إلى أنظمة إتصاالت لجميع الطالب والعاملين في الجامعات.

(الحواسيب ،األلواح التفاعلية ،إلخ )...والبرامج في مختبرات الحاسوب وقاعات

المحاضرات لدعم عملية التعليم و التعّلم.


بناء قدرات مؤسسات التعليم العالي لتزويد المصادر التعليمية مثل المحاضرات،



تعزيز استخدام األجهزة التكنولوجية لغايات الدعم اإلداري في مؤسسات التعليم العالي



ضمان وجود خطط لصيانة األجهزة بشكل دوري.



تطوير نظم المعلومات اإلدارية المؤسسية ودمجها مع النظام المعلوماتي للو ازرة باإلضافة



إنشاء لجنة وطنية للتنسيق واإلشراف على األمور المتعلقة ببيانات نظم المعلومات

الواجبات المنزلية ،واإلمتحانات إلكترونياً.

المختلفة.

األ نشطة

إلى تدريب األشخاص المعنيين في استخدام البيانات لصنع الق اررات.

اإلدارية وضمان جودة ومالءمة جميع المؤشرات الوطنية.
تعزيز استخدام األجهزة التكنولوجية لدعم التعليم والتعلم واألبحاث العلمية:


إنشاء مركز وطني لترويج استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصدر مثل منصة

إدراك ومصادر تعليمية أخرى بالتعاون مع مراكز تعليمية إلكترونية في مؤسسات تعليمية

مختلفة (انظر الهدف  )2.3باإلضافة إلى هيئات التدريس في الجامعات وشركاء آخرين

لتطوير المحتوى التعليمي اإللكتروني.


تطوير أطر وقوانين لمراقبة وضبط التعليم اإللكتروني لضمان الجودة.



تأسيس عملية تخطيط ديناميكية لتعزيز استخدام التكنولوجيا وذلك لمواءمة مخرجات

التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل (مثال :ترويج عقد اجتماعات/مؤتمرات عبر
اإلنترنت لتطوير مهارات اإلتصال والتعاون الدولية).
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دعم األبحاث التطبيقية متعددة التخصصات على استخدام التكنولوجيا لتعزيز المصالح



تدريب أعضاء هيئة التدريس لدمج التكنولوجيا في التعليم والتعّلم (انظر الهدف .)2.3



و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،مجلس التعليم العالي ،وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم



و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات



ومطورو
الجهات المعنية من القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي (مؤسسة إدراك،
ّ

اإلقتصادية الوطنية.

العالي

المسؤوليات

مصادر تعليمية مفتوحة والمساقات اإللكترونية الصغيرة الخاصة ،إلخ)....
-

الواقع الحالي

منسقة إلدخال التكنولوجيا في عدة مؤسسات للتعليم العالي
هناك عدة جهود غير ّ
ولكن ال يوجد استراتيجية شاملة لدمج التكنولوجيا في هذه المرحلة التعليمية .وقد
تم تطوير مصادر تعليمية مفتوحة في اللغة العربية من قبل مؤسسة إدراك و

تبنيها من جميع مؤسسات التعليم العالي.
مزودين آخرين ولكن لم يتم ّ
ّ

مؤشرات األداء

الرئيسية

-

نسبة مؤسسات التعليم العالي التي يوجد فيها إنترنت السلكي للجميع.

-

نسبة مؤسسات التعليم العالي التي يوجد فيها نظم إدارة التعليم (والتعّلم) واتصاالت

-

نسبة المساقات المقدمة في مرحلة التعليم العالي التي تحتوي على ألواح تفاعلية

-

نسبة المساقات المقدمة في مرحلة التعليم العالي التي تدمج/تستخدم المصادر

وحوسبة سحابية

أو أي أجهزة تعليمية أخرى
التعليمية المفتوحة

من الصعب التنسيق بين جميع مؤسسات التعليم العالي لتنفيذ المشاريع ،ولكن يجب تطوير خطة
قطاعية شاملة تتضمن آليات وحوافز لضمان التنفيذ.

المخاطر وعوامل

يجب تخصيص مبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية .واذا زاد استخدام المصادر التعليمية

التخفيف منها

تقلل نفقاتها (كونها مجانية) باإلضافة إلى توفير الوقت
المفتوحة ،يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن ّ
إلعضاء هيئة التدريس .يجب أن تحتوي الخطة القطاعية على دراسة عن نماذج مقترحة لشراكات بين

مرحلة التنفيذ

سيبدأ التخطيط في المرحلة األولى والتطبيق في المرحلة الثانية.

القطاع الحكومي والخاص وذلك لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بأقل التكاليف.
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التعليم العالي  :5أنماط التفكير – زيادة وعي الجهات المعنية المستفيدة حول أهمية التعليم العالي وما يعكس
من مكاسب وطنية بعدف تعزيز مشاركتهم في عملية التعليم العالي
تهدف المقترحات أعاله المبينة في التعليم العالي  1والتعليم العالي  2الى تغيير مواقف ومفاهيم الجهات المعنية بشكل
عام.
لقد تم تصميم جميع اإلجراءات الموضحة في المحاور لتغيير مواقف الجهات المعنية ومفاهيمهم بما يخدم األهداف
التالية:


ترسيخ توجهات جديدة لدى الطلبة واألهالي حيال خيارات ما بعد المرحلة الثانوية من خالل تقديم خدمات إرشادية



بناء ثقة عموم المواطنين وأصحاب العمل بجودة خدمات التعليم العالي من خالل االعتماد وضمان الجودة

خالل المرحلة المدرسية
وتقارير األداء



تعزيز االلتزام المؤسسي وتزويد الطلبة بأفضل الخبرات والمخرجات ذات المستوى العالي /من خالل إعادة هيكلة



تحمل مسؤولية أداءهم األكاديمي والتنافسي من خالل تفويض الصالحيات وخضوعها
تشجيع المؤسسات على ّ
للمساءلة.



تشجيع أصحاب العمل وقادة األعمال على المشاركة في الخطط الدراسية من خالل تطبيق عدد من اآلليات

آليات حوافز التمويل وزيادة الشفافية حول مستوى الجامعات ورفع الوعي حيال فرص العمل

تتضمن تمثيلهم في المجالس.
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 7إدارة تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية

 .7.1ملخص القسم

لقد تم تكليف اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البش ر ر رروة م ر ر ر ولية افش ر ر رراي يل تنيي ا ر ر ررتراتيجية تنمية الموارد البش ر ر رروة ن يل

التوجيه ت الملكية ال ر ر ر ر مية الواردة في ر ر ر ر ر لة ج لة الملث ي دا الظ ني المه هللا م لي م ا ل مه لي راي

الوت ار الد تور

ي دا الن ررور في  24آ ار 2015؛ وانط ق من ه ه الم ر ولية تو رري اللجنة بةرررورة تلقيق التوافق ين أيم ل الهياة التي
رررتكون م ر ر ولة ين الرق بة وطلب

ر ر لبة الج لة الملكة راني اله دا :بأن تكون الهياة م ررتقلة تتمت ب ل ر ر لي ت والقدرات

المطلوبة لةم ن تنيي اال تراتيجية.

وووة ر ر ر ه ا الق ر ر ررم منهجية التنيي التي تو ر ر رري اللجنة بةر ر رررورة ايتم ده لتلقيق الر ية الملددة في ه ه اال ر ر ررتراتيجية؛ وهي
منهجية ت تند ل أفةل المم ر ت الدولية وألدث التج رب في مج ل تنيي اف

ل ت .ولهله ت ش ل الجت األكظر أهمية في

مجمل ا تراتيجية تنمية الموارد البشروة ويدم تنيي ه يجهل من بقية أج ات اال تراتيجية يديمة القيمة.

يغطي الق م:








شرح وتوةي الل جة ل وجود منهجية تنيي قوية

اف ر من دول أخرى ومجموية يرة من المنهجي ت التي يم ن ايتم ده للنج ح في التنيي
و ف للمتطلب ت األ

ية ال تة التي ينبغي تل يته في األردن هدي تلقيق التنيي الن ج :

هيا ت واةررلة  -بم في لث نش ر مجل

.i

تأ رري

.ii

تلديد الم ولي ت الكييلة تلقيق النت اج المنشودة من مختلف ال رامج ةمن األنشطة.

الموارد البشروة" "وولدة مت بهة تنيي ونت اج

تنمية الموارد البش رروة" "ولجنة يمل تنيي ا ررتراتيجية تنمية

تراتيجية تنمية الموارد البشروة".

.iii

تأمين وتخ يص الموارد بم في لث ا تخدام م

.iv

مش ر ة االطراي المهنية لةم ن الديم والملكية واي

.v

مت بهة التقدم ومق رنتم ب لخطط والتط يق يل ارض الواق بم يتهلق جم ال ي ن ت وتق رور األدا لة ر ر ر ر ر ر ر م ن

.vi

تقييم الخطط وتلديظه واج ار التهدي ت الةروروة يل مدار فترة تط يق اال تراتيجية.

الم

در التموول ال ديلة والم تكرة.
ل ر ية اال تراتيجية اال

ية.

لة أم م الجه ت الم ولة والجمهور.

م يتةر ر ررمن ه ا الق ر ر ررم مجموية من المب دا افرش ر ر ر دية الخ

ر ر ررة ب فة ر ر ر فة لتو ر ر رري ت لول ييية التط يق وتنيي

اال تراتيجية ومجموية من المش رو اله مة ليتم تط يقه لكل والدة من المتطلب ت الم ورة اي ه .



و ف لخ رطة طروق التنيي وطروقة نش اه وا تخدامه
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 .7.2أهمية التنفيذ

يم نن القول بأنم ال قيمة ألي ا ر ررتراتيجية ال تني بي يلية فيي األردن لم تقدم جهود اف ر ر ر ح ال ر ر ر بقة في ظير من المج الت
اليوااد المنش ررودة من اال ررتراتيجي ت الموة رروية ن ار ل ررو التنيي  .وأدى لث ل انتشر ر ر ل ر ر

قوي ب لش ررث ين ي مة الن

لول ا ررتهداد الل وم ت المته قبة وقدرته يل االلتتام ب ف ر ل ت وتط يق اال ررتراتيجي ت طوولة المدى .وزرتت مجموية من

تلدي ت ويوااق التنيي ن تجة مم يلي:
 .1انعدام المساااة لة ال الن ةم :خ ل الهقود الم ة ررية لم توجد أي آلية شر ر ملة لتهتوت الم ر ر لة أو فرة رره في الن م.
مم يهني أن األفراد ال يخةر ر ررهون للم ر ر ر لة من ق ل ر ر ر ر اهم المب ش ر ر ررون

م ال يتم م ر ر ر لة المش ر ر ررفين والمد ار .

وتتةررمن مه م "ولدة جودة التهليم والم ر لة" ) (EQAUالتي تم تأ رري رره م خ ار في و اترة الترزية والتهليم آلي ت وايدة
لتط يق الم ر ر ر ر ر لة فيم ينهدم وجود ولدات مم ظلة في ل من و اترات الهمل والتهليم اله لي والبلث الهلمي والتنمية

االجتم يية.
 .2عدم كفةية التواصا والتنساايض ناامو الو ات ار وايمة بينهة ايمة يخص االسااتراتيجية والخطط الساانوية والميتانية :ال
تهمل الو اترات المو لة بم ر ر ولي ت تنمية الموارد البش ر رروة يل التن ر رريق الدوري فيم ينه للتأكد من التأظيرات الملتملة
لخططه و رري ر ر ته يل المج الت األخرى من من ومة تنمية الموارد البشر رروة .ولي

هن ث م ي يي من الته ون ين

األطراي الم ر ر ر ولة ين اال ر ر ررتراتيجية الوطنية ’المتيق يليه ‘ ومو يي الو اترة المن ط هم م ر ر ر ولية وة ر ر ر المواتن ت

وتنيي الخطط ال نوية.
 .3القدرة المؤسسية :يواجم ا تقط ب مرشلين من وي الكي ات ل نةم م ل الخدمة المدنية ل الكظير من التلدي ت.
مم يشر ل فجوة في قدرات القي دة ةررمن الهديد من افدارات في الو اترات الراي ررية المهنية تنمية الموارد البشرروة :وتارة

الترزية والتهليم وو اترة الهمل وو اترة التهليم اله لي والبلث الهلمي وو اترة التنمية االجتم يية وو اترة الم لية وو اترة التخطيط

والته ون الدولي وو اترة ال لة.

 .4تعةقب القيةدة :ش هللا ل الته قب يل م توى الوت ار خط ار ي ار يل ا تم ارروة تط يق ال ي
من األلي ن ال يلتتم الوت ار الجدد ب لمنهجي ت ال رري ررية التي دأه الوت ار ال ر بقون .مم ي دي ل تط يق منهجي ت

ت الموةوية .وفي ظير

يمل ق ر رريرة األجل تيتقر للتن ر ررق وتنطوي يل الكظير من التلدي ت ل دارة الو ر ررط المو لة بمهمة ي دة التجمي

والمت بهة لتط يق أولوي ت متغيرة في ظير من األلي ن.
 .5المشةركة والتواص غير المّت سض مع الجهة المعنية :بهد الموافقة يل اال رتراتيجي ت ت رت الل جة لوجود م ي يي
من جهود متك ملة ومر تة لتو دة الويي بأهمية مب درات التغيير وديمه داخل الل ومة وخ رجه  .وي ر ر ر ر ر ر ررهم انخي ض
م توى مش ر ة الجه ت المهنية في خلق تلدي ت ت دي ل ’ ي قة‘ اف
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ل ت.

ورغم أن هر ا التر يت يل التنيير الهملي يهت ر ير م هر مر في أي رنر مج تغيير ال أن أهميتررم أك ر ب ظير في تنميررة الموارد
البشر رروة .ووتر ت جوهر ا ررتراتيجية تنمية الموارد البشر رروة بشر ر ل أ ر ر رري يل لش ررد الجهود لنش ررر ال ررلو ي ت التي تم تل ررينه

وتغيره  -والدف ب تج ه الداث التغيير في توجه ت المواطنين .ال يتلقق ه ا التغيير ال ر ر ر ر ررلو ي ب ر ر ر ر ر طة وبمجرد أن تتةر ر ر ر ررمن
اال ر ر ر ررتراتيجي ت تو ر ر ر رري ت وجوب التغيير؛ ال يم ن أن يتلقق التغيير اللقيقي ال بمب درة المواطنين تدا من األطي ل واآلب

والط ب والمتهلمون والمهلمون ومو يو الخدمة المدنية في الو اترات المهنية تنمية الموارد البشر ر رروة ل

في تهديل ر ر رلو ي تهم

واتب ع طرق أفةررل في ييية أدا أيم لهم ..وال شررث أن االيتم د اللقيقي يل الهوامل التي من شررأنه تلقيق ه ا التغيير والتي

تهت ر ه مل أ

ي لتلقيق النج ح اال تراتيجي.

لقد تم ت ميم ه ه اال تراتيجية لةم ن تنيي ه من خ ل تط يق ق يدتين أ


يتين:

ت ر ر ررميم آلية افشر ر ر رراي يل تنيي ا ر ر ررتراتيجية تنمية الموارد البشر ر ر رروة من ال داية .في األق ر ر ر ر م من  3ال  6في ه ه
اال ررتراتيجية ر رتتن ول

من األن مة التهليمية األرزهة (للتهليم المب ر وتنمية الطيولة والتهليم األ ر ر رري والظ نوي

والتهليم والتدروب المهني والتقني والتهليم اله لي) يتم تلديد الخ ر ر ر ر ر ر ر اص الهملية أل ر ر ر ر ر ر رلوب تنيي

ل مجموية من

ال رامج من الجهة المهنية التي تتلمل م ر ر وليته والت ررل ررل واألنش ررطة الهملية والموارد المطلوبة .وتأخ ه ه المنهجية
بهين االيتب ر اآللية األمظل لتلقيق ه ه األهداي اال ررتراتيجية  -يل

ر ر يل المظ ل من خ ل تش ررجي اال ر رتظم ر من

القط ع الخ ص دال من االيتم د يل التموول الل ومي لتو دة فرص نج ح التنيي وي ر أدوات التموول المختلطة من
ق ل الجه ت الم نلة ومن خ ل مش ر ة المجتم المدني (القط ع الظ لث).



نش ر ر ر ر ر ر ر ال ياة الم امة لتلقيق النت اج والتي ر ر ر ر ر ر رريجري فيه التنيي نج ح .و ر ر ر ر ر ر رريتطلب تلقيق النت اج المطلوبة من

اال ر ر ر ر ر ر ررتراتيجية تط يق ط ر يمل ونهج وظق فة واةر ر ر ر ر ر ررلة المه لم للتنيي – م ينبغي أن يتم تلديد من يتول القي دة
والم ر ولي ت والتموول والم ر لة فة ر ين المت بهة والمراجهة .وي هر ط ر يمل تطوور اال ررتراتيجية الموة ر في
الق م  1من ه ه اال تراتيجية (تم تلخي م أدن ه) م تووين من متطلب ت تلقيق النت اج يل ق يدة الهرم.
الش ل  7.1ط ر اال تراتيجية
األهداف الوطنية (رؤية األردن لعام  )2025التي
ينبغي تحقيقها من خالل استراتيجية تنمية الموارد
البشرية
القيم والمعايير التي ينبغي أن تعكسها
المنظومة المستقبلية لتنمية الموارد البشرية

األهداف
االستراتيجية
المبادئ الحاكمة

مسيرات تنمية ناجحة لكل من الطالب ،والمعلمين
وأصحاب العمل

النتائج المنشودة

التغييرات المباشرة المقترحة في كل نظام
فرعي لتنمية الموارد البشرية

أولويات اإلصالح

الظروف الداعمة الضرورية لتمكين أو
دعم اإلصالحات الضرورية

معايير التمكين

متطلبات الحرص على تحقيق الرؤية
االستراتيجية

إدارة التنفيذ
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 .7.3أان الممةرسة العةلمية ال التنفيذ:
واجهت الهديد من ال لدان مش لة تلديد أفةل ال ل الكييلة تنيي رامج اف

ح الوطنية  -في تنمية الموارد البشروة وغيره

من المج الت .و هرت ظ ث منهجي ت وا هة النط ق لقي دة التغيير يل النلو الم ين أدن ه.

 .7.3.1النمةذج المبرمجة
تهتمررد النم ر م الم رمجررة يل

رن ر مج تغيير تن ر تلي موجررم مر تو ر من الو اترات أو ألررد الجه ر ت الوطنيررة المهنيررة .وتهمررل ه ر ه

النم م بش ر ر ر ر ر ر ر ل جيد يندم تكون األهداي والغ ي ت واةر ر ر ر ر ر ررلة في وجود قي دة مر توة قوية تل

ب اللترام والقدرة يل تنيي

تهليم ته من اله ملين في الم ر ر ر ر ر ر ررتوي ت األول  .وه ا يتطلب وة ر ر ر ر ر ر ر أ رع المراقبة في أيدي الل ومة ووتم التر يت يل النت اج
ب تخدام ال ي ن ت وم شرات األدا الراي ية.
وم

لث فقد أ هرت التج رب بأن نج ح ه ه المنهجية يقت ررر يل الل الت التي تتوفر فيه قدرات ي لية الم ررتوى وقد اخت رت

الهديد من الدول تهتوت قدراته لتنيي ال رامج خ رات من خ رم الدولة وي دة م ي دي لث ل تش ر ر ر ر ر ر ر يل مجل
دارة تنيي يلي تتمت

لل رامج تديمم

درجة ي لية من االنةب ط ومن غير المرج أن يتلقق نج ح ه ه المنهجي ت ن لم تتوفر ه ه الهن

ر.

ونجلت ورو الجنوزية والمملكة المتلدة في ا ر ر ر ر ر ررتخدام نم م م رمجة .وز لت الهديد من المل والت لطرح مظل ه ه النم م في
الدول الن مية ولكنه لم تتكلل ب لنج ح في جمي الل الت.

 .7.3.2النمةذج سريعة االنتشةر
تهتمد النم م ر رروهة االنتشر ر ر يل التغيير ال ررلو ي الت ر ر يدي من األطي ل ل الط ب والمتهلمين واأل ررر والمهلمين ولت
المجتم فلداث التغيير الش ر مل .وتقوم ه ه المنهجي ت يل الم ر ولية الشررخ ررية ب يتب ره الملرث األ ر رري للتغيير .ويهتقد
بأنه تتمت ب لقدر األك ر من التأظير يل ال رامج الخ

ررة بلم ت تهليم الل ر ب والق ار ة ويل

األ ر ر ررر نشر ر ر ر ط ت ي الية جهلت من الق ار ة لألطي ل وم األطي ل ق يدة أ ر ر ر ر ر ر ررية  -وقد انه

ر يل المظ ل فقد ت نت بهض

ه ا النهج يل مهدالت ملو

األمية بش ل ير.
وتهتمد المنهجي ت ر ر رروهة االنتشر ر ر ر يل االرشر ر ر دات والتوجيه ت ي لية الجودة ويل النم م المقتدى ه وتقني ت االقت ر ر ر د

ال ررلو ي لدف ’األفراد‘ نلو تغيير ررلو ي تهم .وأوجدت و ر ال التوا ررل االجتم يي فر ر ل يتم د يل نم م التغيير رروهة
االنتش ر ب ورة أكظر ف يلية مم

ن يليم الل ل في الم ةي .وت هر التج رب ب لرغم من ايتب ر النم م روهة االنتش ر فه لة

لتغيير ال ر ر ررلو ي ت في الن م فمن المرج أن ال يشر ر ررمل نج له جمي القة ر ر ر ي ات اله قة ب ف ر ر ر ح لم ر ر ر لة والنم م
والتقييم.
وقد ا ر ررتخدمت فنلندا و ر ررنغ فورة النم م ر رروهة االنتش ر ر ر بش ر ر ل ف يل جدا من خ ل تغيير مي هيم األ ر ررر واألفراد تج ه التهليم
وأهميتم يل نمو الشخ ية.
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 .7.3.3النمةذج المعتتة للقد ار
ت ر رره النم م المهتتة للقدرات ل تل ية الل جة لمتطلب ت التنيي من خ ل نش ر ر م ر ر ر ر ت جديدة تكون م ر ر ولة تلديدا ين
تلقيق النت اج وتمظل ميتة ة ر ر ر ر فية للهي لي ت الل ومية الق امة .وقد ا ر ر ر ررتخدمت مظل ه ه المنهجي ت بش ر ر ر ر ل ف يل لخلق نم م
وأمظلة ق لة للتط يق

تنيي الخطوة األول فلداث التغيير في الن م من خ ل ا ر ر ر ررتقط ب أ ر ر ر ررل ب األيم ل الراي ر ر ر رريين في

القط ع الخ ص وخلق فرص نش من ومة رق ية

رمة تةمن تط يق المه يير وتل ين الهملي ت التشغيلية

غير أن ه ه لي ر ررت ف يلة في جمي المج الت ل ا فمن الة ر ررروري ج ار تخطيط مدرو

لمهرفة المج الت التي يم ن أن تقدم

فيه القدرات الجديدة .وتهتمد ه ه المنهجي ت يل تقييم المخ طر ألنه قد تهتمد يل ال وق والمه يير ون م ةم ن الجودة دال

من افدارة المب ش ر ر ر ر ر ر ررة من خ ل هي لية متدرجة .ويم ن أن تهمل ه ه المنهجية بي يلية فقط في ل لة ديمه ب لقدرات  -من
شر ت القط ع الخ ص والمنشآت االجتم يية ومن م ت المجتم المدني والجمهي ت الخيروة أو غيره من متودي الخدمة.
ووتمظل نج ح د ي في

ر ح مدار رره بش ر ل لي أفةررل مظ ل يل ديم القدرات والكي ات المتوفرة من القط ع الخ ص تلت

شراي جهة تن يمية ف يلة.
ويم نن القول بأنم م من أ ر ررلوب يم ن أن ينج منيردا

يهتمد األ ر ررلوب الن ج يل الواق الل لي وتراكم المب درات ال ر ر ر بقة

والمي هيم االجتم يية والظق فة ال ادة في الدولة المهنية .وقد تم ا تهراض بهض الم ل ت لول واق ملدد والدرو

الم تي دة

من الدول المشر ر ر ر ليه أي ه موة ر ررلة في الجدول  1.7أدن ه .وقد تم ا ر ررتهراض تج رب ه ه الدول ن ار اليتب ره بمظ بة أمظلة
ملددة لتط يق المنهجي ت المش ر ليه أي ه فة ين أن الهديد منه مظل و نغ فورة
ق ل ال د بم يرتهم اف

لية.
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نت دوال ات م توى دخل منخيض

الشك  :7.2الدروس المستفةدة مو ستة مقةرنة معيةرية عةلمية
الدولة

الدروس المستفةدة

السيةق
أول منهج لديث ل يتم د يل التهليم أ

كورية الجنوبية

دية يل مدى  60ي م  .مهدل ا تظم ر مرتي

( %7.6من الن تج المللي افجم لي) يملية تقييم مليوفة ب لمخ طر التشغيل المرتبط ب لجدارة واألدا

•

التهليمي االرتق ب لط ب وي الم توى المرتي وتلييت الوالدين ي لبم ني ق ي ل يل التهليم الخ ص

( %80من الط ب في المدار الخ

لققت نغ فورة التيوق من خ ل رزط

سنغةاورة

التنمية االقت

•

•
•

ة).

دية .م لددت

ل ته التهليمية بش ل ير م خططه االقت

ة مر توة جديدة تته ون م الل ومة وتتول م ولية المن هج

مطلوب وتمت ا تدامة اف

وجودة المهلمين والنت اج المتوخ ة من الط ب.

تت وأ فنلندا م نة دولية رفيهة الم توى من ليث األدا وفق التقييم ت الدولية مظل االتهللاج ه ت في الد ار ة اله لمية
للرو ةي ت والهلوم  TIMSSوال رن مج الدولي لتقييم الط ب  .PISAوقد نيت
هللا

انلندا

ل المدار والمهلمين ويل ي

تني اف

الهديد من الدول ات األدا المرتي

ل ت من خ ل االشراي المب شر يل

في مج ل التدرو

وتمت ت ب ون مهنة التدرو

ل ته لول نقل ال لط ت

فلديه ا تراتيجي ت خم ية ولكنه ال

دارة التموول واألهداي والنت اج .وتتمت فنلندا بم توى ي لي

فيه من المهن الميةلة لخروجي الج مه ت

متقدمين لكل ش غر .م يوجد ديم ي الي ير للتهليم والتهلم ا تن دا ل ج وره الدينية.
في غةون أقل من  20ي م امت تت المملكة المتلدة في تنيي الهديد من أوجم اف

يتقدم 10

ح بم في لث يل

يل المظ ل :ا تراتيجي ت الق ار ة والكت بة والل ب ب فة فة لتوظيق التوجيه ت واختب رات وطنية جديدة ونشر

المملكة المتحدة

النت اج الخ

ة ب ل مدر ة ومه يير جديدة للمن هج وتموول متك مل للمب درات الجديدة وتو دة قوى التيتيش في

أوف تد وغيره من الهيا ت الوطنية .وتج دت اف

 4أيوام .وفي ط ر ألد أو

رامج اف

ل ت الي يلة في تلث التي تم تكيييه وا تدامته ألكظر من

ح الل ومية أنشأ راي

تنيي المب درات ةمن هيا ت ل ومية متهددة.

الوت ار ولدة تلقيق النت اج لت هيل يملية

اتخ ت د ي م ار فرودا من نويم ي ر االرتق بم توى التهليم الخ ص لل للتلدي المتمظل في توفير ن م

دبل

تهليم لديث ومرغوب للهدد الك ير من المقيمين األج نب .فيي قط ع المدار
التيتيش لتهتوت م

يل

يل المظ ل ايتمدت يل

الترخيص فبق األمور تلت ال يطرة .وتيوقت د ي يل أ و ي والدولة ي ر ةم ن تهتوت ان مته األ
لم تيرض ال يطرة يل ال وق التي ملت نموه.

ية

ح التهليم التي تل هللا ن وتيرة أ رع
لط لم ايت رت ولندا ومن ي م  1999ق ة نج ح مللو ة في مج ل
ب لمق رنة م من ف ته افقليمية في أوروب يل الرغم من قلة ني قه ب لمق رنة م تلث الدول .ول ب ال رن مج
الدولي لتقييم الط ب  PISAتتيوق ولندا اليوم يل

ل من الوالي ت المتلدة األمرو ية وفرن

والمملكة المتلدة .وترافق التغيير الهي لي لمن ومة التهليم وال ي يهدي ل تخييض مرللة التهليم اال تدااي
التهليم المهني م تطوور المن هج والم ه ت .وتهود ج ور ه ا النج ح لمط لب شه ية – ليث هرت ياة

ي ية جديدة في ت هيني ت القرن الهشرون بهد أفول ي ر الشيويية مم أوجد رغبة شديدة لتغيير أوجم اللي ة
دية والظق فية وتمت ترجمتم ل مط لب ل رتق بم توى التهليم.
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دية وتهليمية متن غمة

خطط خم ية ني ت دقة

لة واالمتظ ل
ليين

تل لف داام ين اف

تر يت م تمر يل جودة المهلمين
ية في اللي ظ يل م توى

•

جودة التهليم ميتة أ

•

يم ن أن ت دي القوى اله الية واالجتم يية دو ار

•

•

ي ل من األدا

مهم في تلقيق نت اج جيدة

ليث يتواجد الوةوح والمقدرة المللية نقل

ال لط ت قد تهمل بش ل جيد
يم ن أن تهمل اف

ل ت الم تهدفة بش ل جيد

وتجم ين التموول واألهداي الواةلة والديم

•

الم

•

من ال هب ا تدامة االندف ع

•

ية

لة المللية ف رة أ

خطر ظق ل هل الن م ب لكظير من اف

•
•

لم ي ن التموول المر تي األ لوب الوليد المتهللاب
ليث يم ن للقط ع الخ ص أن ي ون م تظم ار

•

التر يت المنةبط يل األمور األكظر أهمية

•

•

الم

لة أداة أ

ية ل

لت

تهت ر الم

وألم ني وال وود

واة فة م ر تهليمي مدتم ظ ث نوات للمرالل األيل لمن الط ب متودا من الوقت ق ل اختي ر ألد م رات

االقت

•

لة المدار اليردية وأدارت بهن ية يملي ت تو دة الر وم المدر ية وا تخدمت التهديد ب لب

ب ل رية والي يلية والتأظير – م ا تظن ات قليلة –

بولندا

•

م توى ي ل من الم

•

تنمية التهليم والتدروب المهني والتقني نش م

مخ وي راهنة لول اف داع والبط لة ين الشب ب

•

ل ته بهن ية بليث وةهت أهداي ل مرللة بش ل واة ي يد في تنيي ه ب ورة ليمة .االلتتام أمر
ل ت التي التتم ه األشخ ص المهنيون .يل

االن ج م الظق في م أخ قي ت يمل قوية
ا تراتيجي ت اقت

•

يل المظ ل تةمنت يملي ت

ا تظم رات م تدامة

ن م ق ام يل الجدارة واالدا لتلييت الجمي

لة الم تهدفة دو ار م يدا

ح فيم تلهب

وي مل تم ين هللاقيم

تلقيق التن غم ين ا تراتيجية التهليم والنمو م
دي للمدينة

االقت

اال تق ل واتخ القرار ين

رأ

ية – ولكن

التدخل الل ومي الم تهدي ن مطلوب في
المن طق األكظر فق ار وفي تدروب المهلمين

•

اال تهداد فج ار تغييرات ج روة في الهي كل أدى

•

ملي ات
الةغط من اآلب واله ا ت ن ي م
هللا

ل تل ين نت اج الط ب

أ

ي

ول لث فقد تم اقتراح منهجية تهتمد يل الجم

ين ه ه المنهجي ت وتأخ في ايتب ره ال روي الخ

ررة في األردن .و رريتةررمن

نمو م التنيي يددا من دواف التغيير من النم م المختلية:


تن تلي – تط يق ال ي ت أو المب درات اال تظم روة



ت



قدرات مة فة – التهليم ت وافج ار ات التم ينيم واق مة الشراك ت ين القط يين اله م والخ ص



المخولة
يدي – ردود األفه ل المللية يل ال لط ت والواجب ت
هللا

روهة االنتش ر – اللوافت واللم ت الترووجية الخ

ولتلقيق التغيير

ة تغيير ال لو ي ت

ت تهدي ه ه الدواف أرزهة جوانب للن م:
يل المظ ل تهتوت الجه ت المهنية أو الم



الهي لي ت – يل



الن م والهملي ت – يل



ن القدرات – يل



ال لو ي ت – يل

ت الق امة أو اللديظة

يل المظ ل يملي ت جديدة لةم ن الجودة والمت بهة والتقييم ون م دارة المهلوم ت
ر ر ر يل المظ ل تدروب المهلمين أو تهتوت م ر ر ر همة القط ع الخ ص في تقديم الخدمة لديم القط ع

اله م يندم ال تتم ن الل ومة من تل ية الطلب بش ل مل
يل المظ ل

ن د الم ولي ت أو تغيير االتج ه ت.
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 .7.4الدروس المستفةدة مو جهود التنفيذ السةبقة ال األردو:
"وحدة تحقيض النتةئج" التةبعة لرئيس الوت ار

ينبغي أال تقت ررر ا ررتي دة األردن من أ رت افنج تات اله لمية فقط ل يجب أن يتج وت لث وي ررتييد من التج رب الوطنية التي
م ر ررته المملكة في تنيي اال ررتراتيجي ت التي لققت قد ار من النج ح – يل الرغم من يدم ا ررتمراره  .منه يل

ر ر يل المظ ل

"ولدة تلقيق النت اج " التي تم تأ رري رره خ فترة لدى ر ر الوت ار ال ر بقين هدي ي دة هي لة را ررة الوت ار وتهتوت دوره
وتل ر ررين ي ته

ر ررلطة توجيهية ورق ية وقد تش ر ر لت الولدة من ( )9أشر ررخ ص ينم يرتكت يمل "ولدة تلقيق النت اج " يل
نت م ممة لهمل ظ ث امور راي ة اال وهي:

ب اولوي ت ل ومية (ر ات الل ومة) م انه
 )1توفير المهلوم ت والد ار ت التلليلية

 )2توفير التو ي ت لول الخطط وال ي ت وتق رورين انج تات المب درات ات األولوية في خطة الل ومة.
 )3تن يق الجهود الل ومية لتنيي المش رو والتدخل لمه لجة المهوق ت ولل المش ت يند الل جة.
وووة الر م ال ي ني أدن ه الدور ال ي ت ديم ولدة تلقيق النت اج في تنيي خطة الل ومة:
الش ل  7.3ولدة تلقيق النت اج الت بهة لراي

الوت ار

اللجان الوزارية
•

•

اإلبالغ عن التحديات
والحلول المستحسنة
التقرير الشهري عن دعم
التقدم األساسي

•

•

حل مشكالت التنفيذ واتخاذ
القرار حول الحلول
تحديث الخطط عند الحاجة

وحدة تحقيق النتائج
المنشودة
التابعة لرئيس الوزراء
•

•

التقرير الشهري عن التقدم
األساسي
التنبيهات الخاصة بتحديثات
ومعوقات التنفيذ

•

العمل مع الوزراء واإلدارات على
حلول التنفيذ

الوزارات والدوائر الحكومية
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الدروس المستفةدة :النجةحة واعتبة ار المستقب

خ ل ي مه األول ايت رت ولدة تلقيق النت اج ن جلة من ليث نشر ر ر ر

ر ر ررل ر ر ررلة مت ر ر ررلة ومتهددة الم ر ر ررتوي ت لتن يم الهمل

والم ولي ت وقد تم تلقيق لث تط يق الخطوات الت لية:


التركيت على مشةركة صنةع القرار التنفيذييو :تلق راي



اسااتخدام الهيةك التن يمية والعملية القةئمة إلخنااةع الوت ار للمحةساابة :ق م راي

يل األمور التي تلت م اتخ القرار.
الهملي ت في اجتم ي ت مجل

الوت ار ومجل

الوت ار تق رور منت مة وموجتة ت لط الةو
الوت ار ب ررتهراض تق رور ررير

الوت ار وطلب من ولدة تلقيق النت اج تتووده تقييم ت مني ر ر ر ر ر ر ررلة لألدا الو اترات في

تنيي الخطة.


النااااغط مو خالل عرض تقةرير سااااير العم على المواطنيو :نشر ر ررر الموق افلكتروني الر ر ر ررمي للمواطنين وو ر ر ر ال
افي م التق رور الخ

ر ررة ب لتقدم ال ي تم ل ارته والو اترات التي نجلت في تلقيق النت اج المنش ر ررودة ووفق الم ر ر ر ولي ت

الملددة ب لخطة.


إيجةد حلول لمعيقة التنفيذ مو خالل التنساايض وتخصاايص الموارد :رف التق رور ل اللج ن الو اتروة والمت بهة ر ر يد
في لل المش كل ب رية.

لأل ر ررف توقف التقدم نتيجة التغييرات التي شر ررهدته المنطقة من ي م  .2010وية ر ر ي ل

لث يدم التتام الل وم ت المته قبة

بر ال ر ر ر ر ر ر ررتمرار بر لهمرل ولردة تلقيق النتر اج .وال تتال هر ه الولردة موجودة لت اليوم ولكن الهملير ت وافج ار ات الروتينيرة التي
أ

ته لم تهد موجودة.

ون ار لبهض النجر لر ت التي لققتهر الولردة ينبغي التي ير تط يق هر ه اآلليرة مجرددا (راج  1.5.7أدنر ه) .مر ينبغي اللير ظ
يل بهض االيتب رات األ


ية أظن تش يل هي ل ولدة تلقيق نت اج في الم تق ل تجنب لمواجهة ني

التلدي ت و م يلي:

االرتبةط بةلهيةك المساااتمرة :التغيير ال ر رري ر رري م ر ررألة لتمية يل مدى يشر ررر ر ررنوات .ولتج وت التغييرات الل ومية

وتغيير األولوي ت يتم رزط أي ولدة تلقيق نت اج بم في لث الج نب الم لي وأن ت ر ر ررتمد ر ر ررلط ته من الن م
ولي

من لطة داارة او م

ل

ة.



االلتتام الشااااخصاااال مو قب رئيس الوت ار  :ينبغي يل مو يي ولدة تلقيق النت اج االجتم ع ب ر ررورة ش ر ررهروة مرة أو



بنة عالقة عم اةعلة مع الوت ار ومو فل الخدمة المدنية المساااؤوليو عو التنفيذ :ينبغي أن تكت ررب الولدة ظقة

مرتين م راي

الوت ار للل ول يل ديمم الشخ ي.

الوت ار و ب ر مو يي الخدمة المدنية في الو اترات ي ر تخطي الدور الرق ي ل الم ر ر ر يدة في لل مش ر ر ر كل ومهيق ت

التنيي  .وه ا من شأنم يهتت الن م من خ ل تقديم يملي ت واج ار ات الهمل وظق فة جديدة.



التركيت على التعةوو مع الوت ار المسااؤوليو عو التخطيط وتخصاايص الموارد :لر ر يل تلقيق النت اج المنشررودة

يتهين يل الولرردة أن تتهر ون م و اترة التخطيط والتهر ون الرردولي وو اترة المر ليررة وو اترة تطوور القطر ع الهر م وديوان
الخدمة المدنية.
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 .7.5إطةر العم واالعتبة ار الالتمة للتنفيذ النةجح:
النةجح :ح الن ج في تنمية الموارد البش رروة في األردن ن يل
لتنيي اف ر
من ل رربة
عتبة ارلتوفير ياة
االالهمل
العم اتوو
إطةراالج ار
.7.5أفةررل
يتم د
لتنفيذ
الالتمة
متطلب ت موةلة في الش ل أدن ه:
يتم د أفةررل االج ار ات والهمل لتوفير ياة من رربة لتنيي اف ر ح الن ج في تنمية الموارد البش رروة في األردن ن يل
الش ل  7.4متطلب ت التنيي الن ج
متطلب ت موةلة في الش ل أدن ه:

ررتة
ررتة

الش ل  7.4متطلب ت التنيي الن ج
خلق سلطات
واضحة

تقييم النتائج
وتحديث الخطط

تحديد المسؤوليات
لتقديم النتائج

تحقيق
التغيير
الحقيقي
مراقبة تقدم اإلنجاز
ومقارنته بالخطط

توفير وتخصيص
الموارد
كسب دعم
المستفيدين
بمشاركتهم

وقد تم تي رريل ل متطلب من المتطلب ت ال ررتة ومجموية من األل م الن مة والتو رري ت الخ

أدن ه.
وقد تم تي رريل ل متطلب من المتطلب ت ال ررتة ومجموية من األل م الن مة والتو رري ت الخ
أدن ه.
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ررة ب ل متطلب م هو م ين
ررة ب ل متطلب م هو م ين

 .7.5.1تشكي سلطة وانحة
المبةدئ التوجيهية


من أجل تنيي الر ية اال ررتراتيجية ال د من توفير اشر رراي م ررتقل يل التنيي وأن ترتبط هياة افشر رراي الم ررتقلة راي
ت تمد لط ته من الن م

ل ولي

من لطة داارة او م

ة م لةم ن منله ال

الوت ار وأن

لي ت الك فية لمخ طبة الوت ار مب شرة.



هياة افشراي مهنية ت هيل تلقيق النت اج ول ا فهي مختلية ين هيا ت تط يق اال تراتيجية الت بهة للو اترات.



ينبغي أن تت م قي دة اال تراتيجية ب ال تدامة ليترة طوولة وأن تتج وت لدود التغييرات الل ومية والوت ار واألفراد



يجب وة تشروه ت تةمن تط يق الشمولية خ ل افشراي يل تنيي االج ار ات.



يجب تط يق آلية واة ررلة للم ر ر لة للتأكد من االلتتام ر ية اال ررتراتيجية ب فةر ر فة ل مراقبة م شر ررات األدا وافي ن ين التقدم
للمواطنين ب نت م.



توفير الكي ات في المن

ب التنيي ية الق درة يل تنيي المه م والخطط.

التوصية
تو ي اللجنة بم يلي:
 تشر ر ر ر ر يل مجللي ت الم

تنمية الموارد البشر ر ر ر رروة ي ون م ر ر ر ر ر ول ين تلقيق النت اج التي تتة ر ر ر ررمنه اال ر ر ر ررتراتيجية وي ون لديم
لة وي من أن يتش ل ه ا المجل

من خم ة ال

طوولة االشراي اله م يل تنيي الر ية والتأكد من أن التنيي

ي ون المجل

بهة أشخ ص من وي الم نة اله لية يتولوا ليترة

ي دي ل

م ر ر ر ول أم م ج لة الملث المه م من خ ل راي

لداث تغييرات يج ية م تدامة في األردن.

الوت ار ويية ر ررل أن ي ون من أيةر ر ر المجل

من

لهم خ رة في القط ع الخ ص وخ رة ر بقة في الهمل الل ومي و ررتكون الو اترات والم ر ر ت األخرى المهنية م ر ولة
أم م راي

الوت ار ال ي دوره يهمل إ تمرار م مجل

في جمي المل ور ووجب أن يهقد المجل
 -انشر ر ؛ ولدة م ررتقلة لمت بهة تنيي ونت اج

تنمية الموارد البشروة لمراقبة ل ن تنيي خطط اال تراتيجية

اجتم ي تم مرة ل ظ ظة أشهر.
ررتراتيجية تنمية الموارد البشر رروة هدي تتوود مجل

تنمية الموارد البشر رروة

بقدرات اة فية داامة بليث تتش ل الولدة من فروق يهمل دوام مل وتهمل ب ية ولدة يمل ملتلقة ب لهياة وب لني بة
ينه لتن ر رريق الهمل وتهتوت القدرات والم ر ر ر يدة في جهود تغيير أ ر ررلوب يمل الو اترات والم ر ر ر ر ر ر ت المهنية ب لتغيير

وفيم ترف الولدة تق روره ات الط يهة الينية ل الهياة وترف تق روره افداروة ل راي
و تقوم الولدة

الوت ار .

لث إدارة وتن يم مش ر ة الجه ت المهنية في يملية التنيي وأنشطة التوا ل وتن يم اله ق ت اله مة

بم في لث يرض ال ي ن ت والمهلوم ت لول ررير يمل تنيي اال ررتراتيجية يل المواطنين بشر ر ل داام .م

رريش ررمل

يمل الولدة الرق بة والتقييم وايداد الد ار ر ر ر ر ر ت التلليلية لتقييم م ر ر ر ررتوى التقدم والوقوي يل الم ت ر ر ر ررب ت التي تلققت

وب فة ر ر فة ل ه ه المه م ولر ر ر يل تر يت الولدة يل تلقيق النت اج ولي
ب لقدرة يل

-

المراقبة فقط ال د وأن تتمت الولدة

يج د للول من رربة لمهوق ت التنيي المهقدة وال ررهي الداام فيج د الللول

الو اترات المهنية ب لتنيي والجه ت األخرى ات اله قة.

لث للمش ر كل التي قد تط أر م

نش ر لجنة يمل تنيي ا ررتراتيجية تنمية الموارد البش رروة هدي تن رريق جهود تلقيق النت اج المنشررودة من اال ررتراتيجية.

و رتتشر ل ه ه اللجنة من م ر ولين تنيي يين ( م ررتوى وت ار ور ر هيا ت أخرى) من الو اترات األ ر ررية وغيرهم من
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الجه ت المهنية تلقيق النت اج .و ر ر ر ر ر ر ررتو ل ل اللجنة مهمة دارة التنيي م خطط ال رن مج المتيق يليه من خ ل
تنميةخالملوارد
اج ر ر
ولدة ممت بهة
مهمةظبدامرة "
اللجنةين
هملله ل ه اللجنة
النت ر رر
تلقيقالبشر ر
المهنية الموارد
مجلت تنمية
اتيجية من
المتيررتقر يليه
تنييال رنونتمج
خطط
التنيي
وة .وو ر ررررررررر رترتو
اج.
الجه
ولمواردأم م
للجنة م
اج و ر رت ررتكورن ا
اتيجية .
اال ت
المنشودة "من
لتلقيق
مجلالبشروة"
تنمية الم
اتيجية
تنيير ونت
امجبهة
ولدةرمت
اج ظب م
اللجنةالنتين
الديمرتالهملتمه ه
توة.و و ر ر ر
المتطلبر ر رر
لتلديدوارد البشر
تنمية الم
ومنم ظم
األولينن امن اف
اال تلر اله
امجوة خ
شهر
المنشودة ورة
الهملي ت ب
لتلقيق ير
الخ ة ب
المتطلب ترف و التق
لتلديد  .ويقوم
البشرايروة" الوت ار
للجنة م حولم أم
مين و تكو
اتيجية .
من ر
النت اج
ور تم
الديمرال
ومن ظمرفده
مم يتي
الو اتر
تكونل لهاله ر
شهرأن
ينبغي
ير ر ر ر
وررريالخ الطةب ب الم
ويقوم ر ررف يلالتق رة
ون .ولر
راي ل ش رره
افوة – ح
اللجنة من
مينريةاألولين
وة خ
يليم ورة
الهمليريت ب
الوترار .
بأيةرون.من خ
المدني).تكون له
المجتم ينبغي أن
صريويليم
القط عالمالخ ر ر ر
الل ومةة ر(ري منالط ب
ولر رر رم يل
ل ش رره

ررية اللجنة الو اتروة – مم يتي رفده

ص والمجتم المدني).
اجع الخ
القط
الل ليةومة (
بأيةل من
المنشودة
منالنت
تلقيق
 5.7خأدنرهم هي
وووة الش
وووة الش ل  5.7أدن ه هي لية تلقيق النت اج المنشودة
الش ل  7.5هي ل لجنة ا تراتيجية تنمية الموارد البشروة
الش ل  7.5هي ل لجنة ا تراتيجية تنمية الموارد البشروة

توفر ه ه الهي لية اال تق لية والتم ين واال تم ارروة لتأ ي
توفر ه ه الهي لية اال تق لية والتم ين واال تم ارروة لتأ ي

ات ي يديم ويةمن تلقيق النت اج.
ات ي يديم ويةمن تلقيق النت اج.
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 .7.5.2تحديد المسؤولية الخةصة بتحقيض النتةئج
المبةدئ التوجيهية


يجب وة هي كل تن يمية ف يلة التنيي ية لمل ور تنمية الموارد البشروة اليريية األرزهة.



يجب أن تتوافق م



يجب تلديد الم

ل االطراي الم تييدة المهنية م الر ية الش ملة وزرامج التغيير في المج الت فة.
لة والم ولية لتط يق اف

ل ت واللم ت المتيق يليه .

ة للموارد وتتوود الخدم ت يلم بأنه غير موجودة ل لي .



ينبغي نش

دارات خ



يجب تأ ي

دارة ي لية الم توى فدارة ال رامج وةم ن الجودة.

التوصية

تو ي اللجنة بم يلي:
 ينبغي يداد ال رامج اال ر ررتراتيجية م من خ ل م لة تشر ررمل م ر ر ر ر ت مقترلة جديدة أومه د تش ر ر يله وتهت ر جهةم ر ر ولة ةر ررمن ه ه اال ر ررتراتيجية ؛ أو من خ ل الهمل م لجنة يمل تنيي ا ر ررتراتيجية تنمية الموارد البش ر رروة هدي
تلديد الهياة المن بة .وتتةمن الهيا ت الجديدة المقترلة

من:

 oلجنة مشتر ة للتهليم المب ر وتنمية الطيولة
 oم

ة تنمية المه رات )(SDC

 ينبغي أن تل ر ررل مواتن ت ال رامج والمشر ررروع يل الموافق ت الم ر ر ر ررية ال تمة بليث تتج وت القيود الم ر ر ر ررية فيل الت الةرورة (وتشري يليه ولدة مت بهة تنيي ونت اج

تراتيجية تنمية الموارد البشروة ولجنة يمل تنيي ا تراتيجية

تنمية الموارد البشروة)
 يجب تلديد م ر ر ررتوي ت ل كمية و ر ر ر لي ت والم ر ر ر ولي ت المترتبة لكل مشر ر ررروع يند ال د تنيي ه و م هو ملدد فيخ رطة طروق تنيي اال تراتيجية.

 -يجب وة ر ر ر ر ر وتيهيل ج ار ات دارة ال رن مج– و لث ايتم دا يل لجم ال رن مج و ط يهتم هدي م

متم ألهداي ل

ل لة – ب فة فة ل وة الترتيب ت ال تمة للشراكة م الجه ت المهنية المن بة.
 يم ن تنيي بهض ال رامج والمش ر ر ر ر ر ر ر رو وتقديمه من خ ل القط ع الخ ص والمجتم المدني وب ل ات رامج الملوراليريي للتهليم المب ر وتنمية الطيولة

 يجب وة ر ر ر افج ار ات الكييلة ب فب غ ين ر ر ررير يمل المشر ر ررروع م موا ر ر ررلة رف التق رور ل مجلالبشروة ولجنة يمل تنيي

تراتيجية تنمية الموارد البشروة .
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تنمية الموارد

 .7.5.3تأميو المصةدر وتخصيصهة
المبةدئ التوجيهية


االلتتام ت اال تراتيجية ب ف



ينبغي أن تكون اال تظم رات م ررة ومن خ ل مش رو تج روة واةلة ت دي ل م



ح يجب أن تل

ديم وتموول مةمون

ال تلت م جمي التغييرات المقترلة لتموول ة في –

تكون أكظر ف يلية وأقل لية من افني ق يل المش رو .



تهت ر دارة الم

ب لقيقية

يم ن ترشيد ني ق الموارد المتوفرة ل لي ة فة ل أن التغييرات ال لو ية قد

ب والمواتنة م ال مر توة لتلقيق التنيي الن ج

التوصية

تو ي اللجنة بم يلي:
 ينبغي ر ررد المواتن ت لجمي ال رامج واألنش ررطة ووةر ر خطة لتموول اال ررتراتيجية – يوافق يليه مجليل تو ر ر ر ررية من مجل

الوت ار ن

تنمية الموارد البشر ر ر ر رروة وتوظق لدى و اترة الم لية وو اترة التخطيط والته ون الدولي والهيا ت

الم نلة.
 -يجب ي دة توجيم

ري المواتن ت الل لية لديم الخطوات اف

لية ليظم

ن لث مم ن .

 -ينبغي مشر ر ر ة الم نلين الملتملين في المل ور المن رربة من اال ررتراتيجية هدي تلديد المشر ر رو وتلقيق الم

ررب

بأ ليب تكيل التوافق ين تموول الجه ت الم نلة وأهداي اال تراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشروة.
 -يجب أن ت خ ب فيتب ر م

در التموول الم تكرة ( لتموول المختلط) ( م هو م ين أدن ه) م يجب ج ار الد ار ت

التمهيدية للتأكد من جدوى ا تخدام مظل ه ه األ ليب للتموول.

 يجب تش ر ررجي الشر ر رراكة ين القط ع الخ ص والمجتم المدني – يلالقدرات والكي ة المطلوبة.

ر ر ر يل المظ ل الل الت التي تتطلب تهتوت وتنمية

أهمية التخصيص الفةع للموارد
ت رت أهمية تن ر ر رريق وترشر ر رريد الموارد (الل لية وغيره ) في تهتوت ف يلية تنيي أية ا ر ر ررتراتيجية ب لميهوم الوا ر ر ر
الم توي ت المتوفرة من الكي ات وف يلية افني ق اله م .وونبغي اتخ الق اررات الخ

بغض الن ر ين

ة ب لموارد ايتم دا يل مه يير ظ تة ت يد

في ةر ر ررم ن تخ ر ر رريص الموارد وتموول النيق ت األكظر أهمية وفق ر ر ررلم أولوي ت ا ر ر ررتراتيجية تنمية الموارد البش ر ر رروة .ووت ين من
ج ار ات افني ق وتخ رريص الموارد المتبهة ل لي بأن ق ارراته غير مت ررقة وتيتقر ل التن رريق .األمر ال ي ي د ةرررورة وة ر

خطة منهجية وتك ملية لتموول ا ررتراتيجية تنمية الموارد البش رروة ويهود لث ل يدم وجود ط ر متيق يليم في أيل الم ررتوي ت
وزين الوت ار المهنيين تنمية الموارد البشروة لول تخ يص الموارد وو ين أدن ه يددا من ه ه التلدي ت:
ب لن بة للتهليم المب ر وتنمية الطيولة هن ث الهديد من الو اترات المهنية تقديم الخدم ت لألطي ل في ن مب رة غير أن جهوده
تيتقر ل التن يق الداام لمراجهة افني ق يل النش ط ت وتلديد أي اتدواجية في الجهود الم ولة أو لتقييم افني ق اله م.
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أم ن رربة للمرللة األ ر ررية و اف تدااية ت ين د ار ررة لل نث الدولي بأن افني ق الكلي يل ه ا القط ع يق رب ني ق دول من مة

الته ون االقت

دي والتنمية ) (OECDولط لم ل ي قط ع التهليم اله م بمواتنة يرة ن ي وته دل يل

المخ ر ر ر ر ر ر ررة لشر ر ر ر ون الدف ع .1وم

يل المق رنة المواتنة

لث فهن ث يوامل ر ر ررل ية تتمظل تلديدا في جم لي الرواتب واألجور التي تشر ر ر ر ل لوالي

 %92.3من جم لي النيق ت الج روة بم يترث فقط  %7.7لل نود غير المتهلقة ب ألجور فيج رات و ر ر ر رري نة المب ني وخدم ت
التن يف والم ر همة المب ش ررة في التدرو  .ينم لغ متو ررط ل ررة األجور والرواتب من جم لي النيق ت غير الج روة %78.9
و ل ر ر ر ر ررة الخدم ت غير الت بهة لألجور لوالي  %21.1في دول من مة الته ون االقت ر ر ر ر ر ر دي والتنمية ) .2(OECDوتش ر ر ر ر ررير

للرو ةرري ت
م ش ررات األدا له ه المرللة نخي ض م ررتوي ت األدا في ال رن مج الدولي لتقييم الط ب  PISAوالد ار ررة اله لمية هللا

والهلوم  TIMSSبأن األمور لي ر ررت يل م يرام وأن األردن ال يلقق أق ر ر قدر مم ن من ي ادات يل اال ر ررتظم ر ويم نم
ا تكش ي و ال ديلة في دة توتو الموارد الل لية.
وفي التهليم اله لي تتشر ر ر ر ر ر بم األمور

رغم الم ر ر ر ر ررتوى اله لي ن ر ر ر ر ر ر ي من تموول التهليم اله لي مق رنة ب لن تج المللي افجم لي

) .(GDPف تتال الج مه ت ت رره ج هدة لتأمين نيق ته التش ررغيلية (فيم يمظل التموول المختلط مشر ر كل ظيرة) .ويهتمد الن م
بش ل ير يل الموارد ال اتية التي تش ل الر وم الد ار ية التي يدفهه الط ب وهو م ي ظر لب يل الجودة.

وفي المق ل فإن افني ق اله م يل قط ع التهليم والتدروب المهني والتقني منخيض وفق المق رن ت الدولية ( %0.3من الن تج
المللي افجم لي مق ل ن ر ر رربة  %2-1.5لغته المم ر ر ر ر ر ت الدولية األخرى) وال توجد أية آلي ت

رر ر ررري ف يلة أو ط ر ظ ت

لتخ يص الموارد المتوفرة.

وفيم تتةرمن ا رتراتيجية تنمية الموارد البشرروة مشر رو ته لج يددا من القةر ي األ ر رية الموةرلة ت د التلدي ت التي تواجم
تخ ر رريص الموارد يل الل جة الم ر ررة لوةر ر ر آلي ت قي
يل مجل

تنمية الموارد البشر رروة ومجل

وتقييم االلي ت المتبهة يل م ر ررتوى الن م ومدى نج له  .ووتهين

الوت ار وةر ر منهجية لتخ رريص الموارد تلدد األهداي واأل ر ر

التي تتطلب تخ

ق اررات بشأنه  .وه ا من شأنم الم يدة في ةم ن ج ار يملي ت تخ يص تنمية الموارد البشروة فة وفق المه يير المتبهة في
الل ومة وأن تتخ الق اررات يل م توى الن م ولي

يل م توى الو اترات التي تأخ ب فيتب ر أولوي ته الخ

 1مراجهة ال نث الدولي للنيق ت اله مة في قط ع التهليم ب ألردن (النت اج األولية) أغ ط
2

ال نث الدولي 2015
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2015

ة.

ملخص عو منهجية التموي المختلط ال استراتيجية تنمية الموارد البشرية

مر الل نر ينررد التطرق ل األمور االجتمر ييررة األخرى ر لتو يف والنقررل والرير يررة االجتمر ييررة فررإن الل ومر ت تتوجررم داامر

للقطر ع الخر ص والمجتم المرردني لي ون م م للقطر ع الهر م في مجر لي التمووررل وتقررديم الخرردمر ت .وقررد ش ر ر ر ر ر ر رهررد ’اال ر ر ر ر ر ر ررتظمر ر
االجتم يي‘ وهو لدى اآللي ت الم لية التي ت ه للل ول يل يوااد م لية واجتم يية ولقيت انتش ار وا ه يل مدى الهقد
الم ةي من التمن .وتشمل نم م اال تظم ر االجتم يي والشراك ت الق امة ين القط يين اله م والخ ص


ندات األظر االجتم يي )(SIB



ندات األظر افنم اي )(DIB



ندات تلوول الدين افنم اية




مم يلي:

القروض بي ادة مخيةة
ندات المغترزين

في ي م  2014قدرت قيمة ال وق اله لمية الخ

ة بأش ل اال تظم رات ال ديلة في القط يين اله م والخ ص بلوالي  46ملي ر

دوالر أمرو ي تم ا ر ررتظم ر  32ملي ار منه في الدول الن مية .3وهن ث فر ر ررة لألردن ل
تموول ة ر ر في لتوفير أر

الم ل ل

ر ررتي دة من ه ه اآللي ت للل ر ررول يل

ر ررتظم ر وةر ررم ن لتتام وانةر ررب ط القط ع الخ ص وا ر ررتقط ب ي ات فدارة األدا لتو ر رري

رقهة التهليم ورف م ر ر ررتوى جودتم في جمي مراللم .ويم ن طرح الهديد من أش ر ر ر ل ’اال ر ر ررتظم ر االجتم يي‘ في التهليم المب ر

وتنمية الطيولة ومرللة التهليم األ ر رري والظ نوي ومرللة التهليم والتدروب المهني والتقني (ل ط ع يل متود من التي

رريل

راج الق ر ر ررم المخ ر ر ررص لكل ن م فريي) .وتمظل ر ر ررندات األظر االجتم يي و ر ر ررندات األظر افنم اي و ر ر ررندات تلوول الدين
افنم اية آلي ت وايدة جدا لألردن في الوقت الل لي .ويم ن د ار ر ر ر ر ر ر ررة متود من اآللي ت ( ن يل افنج تات المتلققة م هو
الل ل في ر ر رندات تلوول الدين افنم اية) ومن ظم طرله في مشر ر ر رو تجرو ية للوقوي يل مدى م

المشروع يل نط ق وا

يشمل المملكة.

مته وف يليته ق ل تهميم

سندا األئر االجتمةعل
تهت ر ندات األظر االجتم يي التي يطلق يليه " ندات الدف مق ل النج ح" ( )PFSفي الوالي ت المتلدة األمرو ية و ندات
الي ادة االجتم يية ( )SBBsفي أ ررترالي من األشر ر ل الم تكرة آللي ت التموول التي ا ررتخدمت في ال لدان الن مية ل

ررتي دة من

الموارد الخ رجية في تطوور المب درات التهليمية .وووة الر م ال ي ني الت لي ا تهراة مراي للن م ليث يقدم الم تظمر (غير
الل ومي) أر

الم ل األولي ل د مش ر ر ررروع م  .ومن ظم تقوم الل ومة ب لت ر ر ررديد للم ر ر ررتظمر ن يل تلقيق النت اج الم ر ر ررتهدفة

الملددة م رربق  .وزه ا تكون الجهة الم نلة هي ممول النت اج دال من الل ومة ويشر ر ر ل ه ه اآللية بم ررطل " ررندات األظر
افنم اي" (.)DIB

3جو ت ي رايت ال

.2015
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الش ل  : 7.6نمو م ندات األظر االجتم يي

4

الش ل  : 7.6نمو م ندات األظر االجتم يي

4

ولققت ندات األظر االجتم يي ) (SIBالنج ح في األمور الت لية:

ولققت






وتتةمن


وتتةمن




دال من مدخ ت ومخرج ت
تلوول تر يت ال رامج للل ول يل نت اج ق لة للقي
ندات األظر االجتم يي ) (SIBالنج ح في األمور الت لية:
تهتوت الته ون الي يل ين مجموي ت الجه ت المهنية التي تت ررم ب خت فه في ظير من األلي ن بم في لث الل ومة
دال من مدخ ت ومخرج ت
تلوول تر يت ال رامج للل ول يل نت اج ق لة للقي
والهيا ت الل ومية والقط يين اله م والخ ص
تهتوت الته ون الي يل ين مجموي ت الجه ت المهنية التي تت ررم ب خت فه في ظير من األلي ن بم في لث الل ومة
ن ن م ف يلة للمراقبة والتقييم
والهيا ت الل ومية والقط يين اله م والخ ص
تأ ي يملية التهلم التكييي ) (Adaptive Learningوتل ينه
ن ن م ف يلة للمراقبة والتقييم
تلدي ت وقيود تط يق ندات األظر االجتم يي م يلي:
تأ ي يملية التهلم التكييي ) (Adaptive Learningوتل ينه
تكلية يرة وتهقيد في ترتيب ال يق ت
تلدي ت وقيود تط يق ندات األظر االجتم يي م يلي:
متطلب ت ال نية التلتية الق نونية ال ررليلة وال ياة ال رري ررية المش ررجهة .وتتطلب ررندات األظر االجتم يي ر رن قوانين
تكلية يرة وتهقيد في ترتيب ال يق ت
ن مة للش ر ر رراكة ين القط يين اله م والخ ص مم يتطلب تلقيق ج ار ات ل تمة واج ار يملية تأهيل م ر ر ر ق وا ر ر ررهة
متطلب ت ال نية التلتية الق نونية ال ررليلة وال ياة ال رري ررية المش ررجهة .وتتطلب ررندات األظر االجتم يي ر رن قوانين

2015
4جو ت ي نرايت ال
اكة ين القط يين اله م والخ ص مم يتطلب تلقيق ج ار ات ل تمة واج ار يملية تأهيل م ر ر ر ق وا ر ر ررهة
مة للش ر ر رر
4جو ت ي رايت ال

2015
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النط ق تديره الل ومة .ووتمظل التهقيد في تط يق ر ر ر ر ر ررندات األظر االجتم يي ب فلتتام المتش ر ر ر ر ر ر ل يل الل وم ت مم
يهرةه لمخ طر م لية ملتملة ن شاة ين يب ت ديد االلتتام ت الم لية للطري الخ ص من المشروع في الم تق ل.


يدم قدرة ر ر ر ررندات األظر االجتم يي – لت اآلن – يل تلقيق نج ح ملمو

(يل الم ر ر ر ررتوى الوطني يل

ر ر ر ر ر يل

المظ ل).
وتلدد أفةل المم ر ت الدولية أرز مه يير لةم ن تلقيق ندات األظر االجتم يي النج ح .وهي الموةلة في الش ل الت لي؛
الش ل  7.7مه يير نج ح ندات األظر االجتم يي وفق أفةل المم ر ت الدولية

نتائج ذات
معنى وقابلة
للقياس

أفق زمني
مناسب
لتحقيق
النتائج

دراسة
الجدوى
لتأثير
السندات

مثال على
النجاح في
تحقيق
النتائج
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ظروف
قانونية
وسياسة
مناسبة

سندا تحوي الديو االئتمةنية ()DCDBs
تهت ر ندات تلوول الدين االاتم نية من أش ل التلوي ت التقليدية للديون أو مق يةته ؛ وت تخدم يندم ت دي الجه ت الم نلة
رغبة في توتو تكلية الم ر ر ر ر ر يدة الم لية يل مدى فترة من التمن ل

الم يدة ي ر

ر ر ر ررتي دة من قدرات الل ومة الم ر ر ر ررتييدة وتقديم مردود فوااد

دار ندات مللية .وبهب رات ب يطة تهت ر ندات تلوول الدين االاتم نية ندات مللية ت دره الل وم ت

في الدول الن مية ليث تتم م واة دفه ت ور وم خدم ت الدين الم تق لية م المج ل الم لي ال ي أنشأه الداانون ال ين توقيوا ين

دف خدمة الديون الم تق لية .5وتتي للجه ت الم نلة توتو تك ليف الم يدة الم لية وللم تييدين ل

تي دة م بق .

وهن ث يدد من الشروط الةروروة لةم ن نج ح " ندات تلوول الدين االاتم نية" وهي:




ديون الدولة الم تييدة م تلقة لداانين م تهدين لتلوول ه ه االلتتام ت ل

من الميترض أن لدى الل ومة الم تييدة القدرة يل تقديم خدمة القروض.

وجود ل جة مللة لتو دة افني ق يل التنمية االجتم يية واالقت



لدى الدولة القدرة والكي ة ل



هن ث طلب ي من الم تظمرون الملليين ال تيه ب ال ندات.



التأكد من أن الل ومة نجلت

ندات من ه ا النوع.

دية بش ل ير.

تي دة الي يلة من التو دة الك يرة في الموارد الم لية.
بق في

دار ندات دين طوولة األجل بأ ه ر ف ادة لقيقية ظ تة ومن بة.

لقد تطور القط ع الم لي في األردن بم ي يي ف ر رردار ر ررندات تلوول دين ااتم نية ) .(DCDBفهن ث طلب داام يل

ر ررندات

) Guarantee Corporation (AMFاألمرو ية المهروفة ر ر ر ر بق ب ر ر ر ررم  Affinity MacroFinanceوزديم من

ر ر ر ررندوق

الختونررة في ال نررث المر تي األردني .وأكرردت لرردى الررد ار ر ر ر ر ر ر ر ر ت التي أجرتهر شر ر ر ر ر ر ررر ررة Ascending Markets Financial
الميتوح للمجتم الت ب لليون ر ر و من م نية ج ار تجرزة أولية يل مشر ررروع ر ررندات تلوول دين ااتم نية في األردن .وأش ر ر رت
الش ر ررر ة في د ار ر ررته ل

ييية اف ر ررتي دة من ه ه ال ر ررندات لتو دة االدخ رات المللية وا ر ررتغ له في تموول المشر ر ر رو التنموية

و ر ر ر ر ر هللارلطت الةر ر ر ر ررو يل م

مة ه ه ال ر ر ر ر ررندات لتو دة تموول القط ع التهليمي في األردن .6فهل

رر ر ر ر ر يل المظ ل لو تن تل ألد

المقرةين ين فوااد قرض قيمتم ( )15مليون دوالر يل مدار يشر نوات فإن لث يتي للل ومة مج ال م لي ف دار ندات

ب لدين ر بقيمة ( )100مليون دين ر لمدة يشررر ررنوات والتي يم ن ا ررتخدامه لتموول أق ر م في رن مج ا ررتراتيجية تنمية الموارد
البشروة.7

 5وند د2012 .
6

وند د2012 .

7الديوان الملكي اله شمي اله مر 2015
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سندا المغتربيو
تهت ر ر ررندات المغترزين ألد أشر ر ر ل ال ر ررندات التي ت ر رروقه الل وم ت ين أو ر ر ر ط مواطنيه المغترزين .وغ لب م ي ون ه ال

الم ررتظمرون يل ا ررتهداد لق ول مهدالت ي ادات وةررم ن ت أقل قي ر ب لم ررتظمرون اآلخرون و لث ب ر ب الروابط الوطنية التي

تجمههم وطنهم .وي دة م تكون ر ر ر ر ررندات المغترزين أكظر نج ل يندم يتواجد المغترزون في الدول المة ر ر ر ر رريية من الجيل األول
وية ررم يددا ي ار من المغترزين في دول ات م ررتوى دخل متو ررط أو مرتي  .وقد لققت دول لهند نج ل

ي ار في اف ررتي دة

من ندات المغترزين لتموول رامج ال نية التلتية اله مة.
وبل ررب األرق م ال ر ر درة ين و اترة الخ رجية والمغترزين هن ث م يق رب  750ألي مغترب أردني يقيمون في الخ رم .ويم ن أن
يتم توفير و يلة دخ ر (

ندات المغترزين يل

يل المظ ل) للجيل األول والظ ني من المواطنين األردنيين المقيمين واله ملين

في الخ رم بليث يتم ت ررويقه (أو تقديمه وفق ش ررروط أفة ررل) للمه جرون فقط .وقد ي ون لدى المغترزين في الخ رم اال ررتهداد

والل فت بشر ر ر ر ار ه ه ال ر ر ررندات انط ق من الش ر ر ررهور الوطني والرغبة بم ر ر ر ر يدة وطنهم األم يل النمو واالتده ر .ويل
التوةي

فإ ا ن من المم ن قن ع شخص من ين  20شخ

ر ر ر ر يل

مغترز ب تظم ر م لغ  1000دوالر أمرو ي في األردن نوي

واقن ع مغترب من ين  500مغترب ب ر ررتظم ر م لغ  10آالي دوالر أمرو ي في األردن ر ررنوي ويم ن قن ع مغترب من ين 10
آالي مغترب ب ر ر ر ررتظم ر  50ألف دوالر أمرو ي ر ر ر ررنوي فيم ن لألردن أن يجم لوالي  60-55مليون دوالر أمرو ي ر ر ر ررنوي
لتموول التهليم .ومن الملتمل أن ي تظمر المغترزون في الخ رم مب لغ أك ر ب ظير من ألف دوالر أمرو ي.

القروض ذا الفةئدة المنخفنة
تهت ر القروض ات الي ادة المنخية ر ر ررة آلية يم ن من خ له لطري ظ لث شر ر ر ر ار جم لي فوااد قرض ين الدولة والداان أو جت
منه أو ش ر ار القرض م أو جت منم أو اليوااد والقرض مه وب لت لي الدولة المدينة من بهض التتام ت ال ررداد الم ررتق لية أو
جميهه  .8وتكون ه ه اآللي ت أكظر نج ل يندم ت تخدم لم يدة دولة م يل تموول مش رو ي مة ةخمة دون االقتراض من

الخ رم .وغ لب م ت ر ر ر ر ر ر ررتخدم ه ه اآللي ت في ال لدان ات الدخل المنخيض غير الق درة يل تلمل المتود من الديون رغم من

ل جته الم ررة ل الديم الخ رجي لتموول خدم ت اجتم يية لتهليم .ومن األمظلة يل ه ه الدول أفغ ن ررت ن وزوروندي وتشر د.
م تم ا ر ر ر ر ررتخدام القروض ات الي ادة المنخيةر ر ر ر ررة التي اقترةر ر ر ر ررته بهض ال لدان من الو لة الدولية للتنمية ومن ال نث الدولي

في دة ال ن والتنمية لتغطية والخروم من التلدي ت الك يرة في قط ع التهليم .وتتةر ر ر ر ر ر ررمن األمظلة يل ه ه الدول

من أنجوال

والهند ونيجيرو و رررو ن  .وقد أظ تت القروض ات الي ادة المنخيةررة ف ادته بشرر ل خ ص في ال لدان التي ته ني من انخي ض
المن والمهون ت الخ رجية فتتود ل جته لم

در تموول ة فية لتهويض ف رق افيرادات.

ووتلق
يم ن اال ررته نة ب لقروض ات مهدالت الي ادة المنخيةررة أية ر للل ررول يل تموول ة ر في لتهليم الط ب ال رروروين .هللا
األردن قروة ر ات مهدالت ف ادة منخيةررة لتموول المب درات اله دفة ل تأمين فرص الهمل ل جاين ال رروروين ويم ن تو رري

8مههد النت اج للتنمية (Results for Development Institute) 2013
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9
مهجرون تلت
رجلين جاين أو أش ر ر ر ررخ ص هللا
ه ه الخطة لتش ر ر ر ررمل مج الت أو ر ر ر ر ر  .ووندرم تهليم ال ر ر ر رروروين في األردن الم ر ر ر ر هللا
تتلمل لتهللا اآلن الق ررم األك ر من ه ا الهب  .ووجوت ا ررتخدام القروض ات مهدالت الي ادة
الم ر ر ولي ت الدولية لكن األردن هللا

المنخيةررة و رريلة للجه ت الم نلة لتقوم جت من واجب ته اله لمية التي تقةرري ديم تهليم ال رروروين .من ه ا المنطلق ب تهللاب ع

ه ا النمو م توافق الجه ت الم نلة يل ت ليف القروض ات مهدالت الي ادة المنخيةة لم يدة األردن يل اقتراض األموال

ل ر ل م ر ر ت التموول اله لمية لكن ين طروق آلية تشر طر التك ليف في ون ت ررديد القرض (األ ر رري واليوااد المترتهللابة يليم)
فيه م ر ر ر ولية مشر ر ررتر ة تق يل ي تق األردن م ال لدان الم نلة .وز لث ال ي ون األردن ولده الجهة التي تتكهللاد تك ليف تهليم

يتلمل غ ل ية لية
الط ب ال رروروين .لكن بموجب ه ه اآللية يبق األردن ال لد ال ي ي ر هللاردد الجت األ ر رري من القرض وب لت لي هللا
الخير اله م اله لمي لتهليم ال وروين .ومن هن ال يجوت االيتم د يليم م در راي ي للتموول

للتعليم المبكر وتنمية الطفولة  -سااااندا األالر االجتمةعل  .SIBsتم وة ر ر ر
ب لوالي ت المتلدة األمرو ية في ي م  2014لتأ ر ر ر ر ر ر رري

النج ح‘ .وتهدي ه ه المب درة لوة

رن مج ل ر ر ررندات األظر االجتم يي في شر ر رري غو

مر ت لألطي ل واآلب من أجل ت ر ر ر ر ر ر ررديد نيق ت مب درة ’الدف من أجل

رن مج خ ص بمر ت اآلب واألطي ل للهمل بش ل مب شر م اآلب واألطي ل خ ل ن ف

يوم ي ر ر ر ق مرللة رو ض األطي ل هدي تل ر ررين النت اج التهليمية .وا ر ررتهدفت المب درة نلو  2600طيل ب رر ررن الرابهة من وي
الدخل المنخيض في  8مواق لول شي غو .ل
’جولدم ن

تي دة من رن مج ندات األظر االجتم يي قدم

ندوق األظر االجتم يي لدى

ك ‘ والتي التتمت ديم أر م لي أولي ر ر ر ر ر ر ر  16.9مليون دوالر أمرو ي .وق مت ’مدار شي غو الل ومية‘ دور

متود الخدم ت

م ق م ل من م تب يمدة مدينة شي غو و’مدار شي غو الل ومية‘ دور ة مني داد التموول ن يل

المخرج ت .ووافق ه ان الطرف ن يل تهويض ’جولدم ن ر ك ‘ ين م لغ اال ررتظم ر األولي فة ر ين مب لغ ة ر فية ت ررل

لت  %6من قيمة اال ر ر ررتظم ر ا م تم تلقيق النت اج المتيق يليه وم ر ر ر دقته من ق ل جهة تقييم م ر ر ررتقلة .وتم قي

النت اج

ب تخدام ظ ظة مق يي :
 .1االنخي ض في الل جة ل خدم ت التهليم الخ ص (درو

تقوية) في رو ض األطي ل وو وال ل ال ف الظ ني يشر.

 .2تو دة ا تهداد رو ض األطي ل م تم قي ه ب تخدام أداة التقييم.
 .3تل ين م توى الق ار ة لطلبة ال ف الظ لث.

المدارس – ساااندا األالر االجتمةعل  .SIBsطبقت لدية مدينة لشرر ر ونة ال رتغ لية رن مج ل ر ررندات األظر االجتم يي في ين ير

من ي م  2015م ررمم ال ررتهداي مهدالت الر رروب والت ر هللاررب في بهض المدار اال تدااية المخت رة .وق م رن مج ررندات األظر
االجتم يي تموول دورة تدرو ية يل رمجة الل ر ر ر ر رروب من ظ ظين أ ر ر ر ر ر وي للط ب المتهظرون .و ر ر ر ر ررممت الدورة التدرو ية ليتم
دمجه ةر ررمن المنه م الخ ص ب لمدر ر ررة .وق مت لدى الشر ررر ت االجتم يية الرزلية توفير االلتتام ال أر ر ررم لي األولي لتطوور

الدورة التدرو ية وش ر ر ار المهدات المطلوبة (مظ ل أجهتة اللوا ر رريب والروزوت ت الم ر ررتخدمة في ال ر رريوي الد ار ر ررة) ودف رواتب
المدرزين .ووافقت ال لدي ت يل ت ر ر ررديد المهدالت المتغيرة لله اد يل ا ر ر ررتظم رهم يل أ ر ر ر
م قي ر ر ررين :التي ير المنطقي واألدا المدر ر ر رري .ووتم قي

وت ر ر ررديد الدفه ت الخ

9ال نث الدولي2016
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تل ر ر ررن الت مي ال ي يق

وفق

ر ر ررة تل ر ر ررين التي ير المنطقي ومه رات لل

المشر ر كل بهد ي م والد .ووتم قي

وت ررديد الدفه ت الخ

ررة ب ألدا في االمتل ن ت الوطنية يند نه ية اليترة التمنية الملددة ر

 20شه ار.10
ررندوق اال ررتظم ر لألطي ل‘ ( )CIFFأول ررندات األظر افنم اي

المدارس – سااندا األالر اإلنمةئل  .DIBsقدمت ’م ر ررة
الخ

ر ر ر ررة بقط ع التهليم في اله لم خ ل ي م  .2015و ر ر ر ررمم المشر ر ر ررروع لتل ر ر ر ررين نت اج التهليم والتهلم لدى  18ألف طيل في

المدار اال تدااية الل ومية في والية راج ر ر ر ر ر ر ررت ن الهندية .وقدمت م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ’يو ي
( Foundationال راع الخيروة ل نث يو ي

) تقديم اال ر ررتظم ر األولي لل رن مج ال ي لغت قيمتم  17مليون روزية هندية ليتم

تقديمه من خ ل جمهية ’يلموا اليتي ت‘ .من خ ل ر ررندات األظر افنم اي
تهويض م

ة ’يو ي

أوزتيمو ‘ UBS Optimus

ر ررتقوم ’م ر ر ر ر ررة

ر ررندوق اال ر ررتظم ر لألطي ل‘

أوزتيمو ‘ جم لي م لغ التموول األولي ب فة فة ل مب لغ ة فية في ل ل تم تلقيق مجموية

متيق يليهر من نتر اج االلتلر ق بر لمردار والتهليم بهرد أن يتم التلقق من

ر ر ر ر ر ر ررلتهر من جهرة تقييم م ر ر ر ر ر ر ررتقلرة وهي شر ر ر ر ر ر ررر رة

.IDinsight11

االعتبة ار المؤسسية والسيةسية
في لين يم ن أن تهمل مجموية متهددة من اآللي ت في األردن

ر ررتهتمد في نه ية المط ي يل افرادة ال ر رري ر ررية والقدرة يل

تلمل المخ طر من ج نب و اترة الم لية وال نث المر تي والجه ت الم نلة والم ر ر ر ررتظمرون أكظر من أي متطلب ت أخرى اليتم د أي
من ه ه المنهجي ت الجديدة( .أش ر التقرور ال

در ين

ندوق النقد الهرزي يل

يل المظ ل ل أن المل دظ ت التي جرت

م اظنتين من الجه ت الم نلة لول ر ر ر ر ررندات تلوول الدين االنم اية  DCDBشر ر ر ر ررهدت اهتم م من ليث الم دأ( وقد أ دت و اترة

الم لية اهتم مه في ه ه المق رز ت الجديدة .وبهيدا ين المش ر ر ر ر ر ة في يمل
الش ر ر ر رراكة ين القط يين اله م والخ ص

ر ر ر ررندوق النقد الهرزي ق مت الو اترة إنش ر ر ر ر ق نون

م أنه تهمل يل يدد من المب درات المتهلقة ب ر ر ر ررندات التنمية وتقوم د ار ر ر ر ررة جدوى

ال ر وث اف ر مية .12ومن أجل أي آلي ت منشررودة ينبغي أن يتي يل مجل

تنمية الموارد البش رروة " وولدة مت بهة تنيي ونت اج

ررتراتيجية تنمية الموارد البشر رروة " م األطراي المهنية في أقرب وقت مم ن تل ررب للوقت ال ي قد ت ررتغرقم يملية الم ر ر دقة

يل شروط الد ار ة التجرو ية.

10جو ت ي رايت ال

2015

 11ندوق اال تظم ر ل طي ل )(Children’s Investment Fund Foundation
12

اجتم ع م و اترة الم ليم ي ن 2016
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 .7.5.4تفعي دعم الجهة المعنية
المبةدئ التوجيهية
 تهتمد ا ر ررتراتيجي ت التلول الن جلة يل أ ر ر ر
قيمة ن لم ت دي ل تغيير ال لو ي ت.

تغيير ر ررلو ي ت الجه ت ات اله قة – ولن ي ون ل رامج التنيي أي

 ينبغي يل رن مج ر ر ر ح تنمية الموارد البش ر ر رروة أن هللاييهل مش ر ر ر ر ة جمي الجه ت المهنية بليث يم ن الوقوي يل
اهتم م ت ه ه الجه ت ومخ وفه وم لله وب لت لي وة الللول المن بة.
 ينبغي أن يتم تدييم اللم ت التي تليت يل المش ر ة والتوا ل ن القدرات واللوافت والتن يم

التوصية
تو ي اللجنة بم يلي:
 ينبغي التوا ر ررل م الجه ت المهنية ي ر الن م لتيهيل مش ر ر ر ته المتوا ر ررلة في جمي نش ر ر ط ت الن م بليث تتولولدة مت بهة تنيي ونت اج

تراتيجية تنمية الموارد البشروة ه ه الم ولية وتديره من خ ل دارة ملددة.

 -يتوجب يل ولدة مت بهة تنيي ونت اج

ررتراتيجية تنمية الموارد البشر رروة وةرر ترتيب ت ملددة تهدي ل التوا ررل م

الم نلين الل ليين والملتملين والمن م ت غير الل ومية ومتودي الخدم ت في القط ع الخ ص والشر

اال تراتيجيين

 ينبغي ط ق رن مج فه ل لللوار والتوا ل لنشر الويي بأهمية يملية تنيي اال تراتيجية وتوفر الديم الم تمر له . -ينبغي أن يتم الترووج يل نط ق وا ر ر ر للمشر ر ر رو التي تم تنيي ه نج ح و لث من أجل االبق يل اللم

والتي ل

ب لنج ح.
تم نشر ر

ط ر يمل ل ت ر ر الت هدي تلديد الموة رروي ت والمق رز ت الراي ررية ال تم ا ررتخدامه  .ووتر ت الموة رروع الراي رري

يل تلديد ا تراتيجية تنمية الموارد البشروة لطمول ت طوولة األمد لدف يجلة النمو لتلقيق االتده ر واال تقرار االقت

دي في

األردن من توفير اليرص لكل ط لب ومتهلم في مرالل التهليم المختلية فدراث م ن تم اللقيقية – "م ر ر ر ر ر ر ر يدة أطي لن في أن
ي بلوا أفةل م يم ن أن ي ونوا".و تني الخطة م يلي :
 -التر يت يل المواةي الل

ة :لهل أهم م تم التطرق ليم هو تنمية الشب ب ومهلميهم ومقدمي الري ية ومدرزيهم.

 التأظير يل المي هيم واألف ر ال ر ادة :ررير ت نهج االت ر الت يل "م هو لقيقي" ولي-

يل ال رري ر ت والمب درات

المجردة

ن الظقة ب لن م من خ ل افقرار واق الن م الل لي :رري ون افي ن ين االلتتام ت مديم بأمظلة واقهية لمب درات

تم اختب ره ومن شأنه ن الظقة وتوفير أمظلة ين الم

ب اال تراتيجية ال روهة

 -المش ر ة اليه لة :يهتمد أ لوب المخ طبة يل اللوار وبمنطق يدرث التلدي ت الشخ ية لتل ين من ومة التهليم.
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و تتةمن نش ط ت التوا ل رن مج ش م ب لقنوات  -واال تي دة من ال ل فة وو ال افي م المراية والم موية والمق ب ت
م الخ ار وو ر ر ال التوا ر ررل االجتم يي .و ر رريتم التخ طب بأ ر ررلوب يتن ر ررب م ط يهة الم ر ررتمهين من أجل التهروف بم ررات
اال ر ر ح وام نيتم وةر رررورة تغيير المي هيم وال ر ررلوث.فهل

ر ر يل المظ ل يم ن أن توجم الر ر ر ر لة التي تتن ول

ر ر ح التهليم

المب ر وتنمية الطيولة ين طروق تو دة ويي أولي أمور الطلبة لي ل أهمية مم ر ر ر ر ر ر ر ررتهم الق ار ة و الغن فطي لهم و بأن اآلب
ومقدمي الري ية هم أية ر ر بمظ بة مهلمين وتمظل األنشر ررطة التي يقوم ه أولي األمور بمش ر ر ر ة أطي لم ال ر ررغ ر بمظ بة األ ر ر
المتيين لتطوور مه راتهم المتقدمة خ ل المرالل ال لقة من لي تهم.

 .7.5.5رصد التقدم المنجت واض الخطط المونوعة
المبةدئ التوجيهية
 يجب وة أهداي م شرات أدا طمولة ولكن ني

الوقت واقهية وق لة للتط يق وأن تكون من جمة م مهي ر تلديد

األهداي ال ية  S.M.A.R.Tأي أن تكون ملددة وق لة للقي

والتط يق وموة ر ررويية وملددة جدول تمني .وونبغي

أن تتوافق األهداي يل المدى البهيد (في ه ه الل لة له م  )2025م األهداي المرللية الم قتة.

 ينبغي ا ن د م ولي ت تنيي ية واةلة لتلقيق التقدم في جمي مرالل األهداي وخطط ال رن مج.

 يجب أن تتميت التق رور المهلنة ين م ش ر ررات األدا وخطط تط يق ال رن مج ب لم ر ررداقية والشر رري فية لتكون بمظ بة جر
ن ار مب ر لمواجهة التلدي ت أو أي تأخير في تنيي الخ ة لم ي ن مل وب .

التوصية
تو ي اللجنة بم يلي:
ر ر ر ر ر ررغير من األهداي وم شر ر ر ر ر ر ررات األدا الراي ر ر ر ر ر ررية الطمولة والق لة للتلقيق لكل غ ية

 ال هللاد من االتي ق يل يددتم اقتراح مجموية م داية من األهداي وم شرات األدا الراي ية
ا تراتيجية م تلديد الم ولي ت والتوافق يليه  .وقد هللا
في رري ق ه ه اال ررتراتيجية ووجب مراجهته وتأكيد الخطط األ ر ررية ودمجه في خطة الر ررد والتقييم المي هللا رلة يند
د التنيي .

 -يجب يداد خطط ت ليم لكل ال رامج الت بهة لكل غ ية ا تراتيجية ومراق ته ل ظ ظة أشهر.

ررتراتيجية تنمية الموارد البش رروة يملي ت لجم م ش ررات األدا الراي ررية فة

تلدد ولدة مت بهة تنيي ونت اج
 يجب أن هللاوايداد التق رور ينه ق ل أن ت تخدمه لجنة يمل تنيي
يجب أن تنشئ ولدة مت بهة تنيي ونت اج

تراتيجية تنمية الموارد البشروة ومجل

تنمية الموارد البشروة

تراتيجية تنمية الموارد البشروة موقه لكتروني ي م ال تراتيجية دارة تطوور

تقدم اال تراتيجية ب ل شي فية ويشمل لولة ت هر األدا مق ل م
تجدات الدوروة لول هللا
الموارد البشروة .وونشر الموق الم هللا

يتم نج ته من أهداي وم شرات أدا راي ية ومتاي أ
هللا

ية.
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 .7.5.6تقييم النتةئج وتحديث الخطط
المبةدئ التوجيهية
 يجب اط ق تل يرات مب رة ووة للول وخطط لمواجهة أي خروم ين األهداي الموةوية أو خطط التنيي .
 يجب تلديث األهداي والخطط إ تمرار لم ت تديي الل جة ل لث لتبق متوافقة م الهدي اال تراتيجي.
 يجب تقييم االنج تات التي تلققت بيه لية.

التوصية
تو ي اللجنة بم يلي:
 -ينبغي أن تقوم " ولدة مت بهة تنيي ونت اج

تراتيجية تنمية الموارد البشروة " إج ار د ار ت لتوةي التقدم الملرت في

تلقيق النت اج واألهداي الموةوية وزي ن الم ت ب ت التي تنتج ين تط يق اال تراتيجية
 -ينبغي أن تقوم ولدة مت بهة تنيي ونت اج

رتراتيجية تنمية الموارد البشرروة تكليف جه ت أبل ث خ رجية م رتقلة فج ار

أبل ث وايداد الد ار ت بش ل دوري منت م من أجل تقييم أظر اال تراتيجية يل أن مة تنمية الموارد البشروة.

 -ينبغي أن يقوم مجل

تنمية الموارد البشروة و لجنة يمل تنيي

تراتيجية تنمية الموارد البشروة إج ار د ار ت للوقوي

يل أي تغييرات في الهوامل الخ رجية أو ال رفية التي تتطلب ج ار تهدي ت يل اال تراتيجية أو ألد رامج
األنشطة اليردية.منه يل

يل المظ ل تدفق ال جاين وتغيير ال روي االقت

دية وتطور التقني ت الجديدة أو

افج ار ات التي تتخ ه دول أخرى.
 يجب ج ار مراجهة شر ر ر ر ملة وتقييم لتل ي متطلب ت اف

ر ر ررتراتيجية في اله مين الراب وال ر ر ر ر ب من ال د تط يقه للتأكد من أنه م تتال

ح وان تطلب األمر ج ار د ار ة بلظية جديدة لني

ل ظ ث نوات تتم فيه المراجهة.
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الغرض م ووجب تلديث اال تراتيجية بهد

 .7.6مشةريع التنفيذ
تو ي اللجنة تنيي المش رو الم نية أدن ه من أجل وة أ

ن ج لهملية التنيي  .وب لرغم من وجود الكظير من األيم ل

والمتطلب ت األخرى يتوجب القي م ه وتنيي ه ال أن له ه المشر ر ر ر رو األهمية الق ر ر رروى لل د في يملية تنيي اال ر ر ررتراتيجية
ومواجهة التلدي ت التي ل لت دون نج ح جهود اف ر ر ح ال ر ر بقة بشر ر ل مب ش ررر وهي الموة ررلة في الق ررم  .1 2ووتوافق

ه ه المش رو م األهداي اال تراتيجية األرزهة الت لية:
 وةر ر ر ر هي كل تن يمية تتمت بقدر من اال ر ر ررتق لية وال ر ر ر ر لي ت وآلي ت للم ر ر ر ر لة ال تمة لدف يملية تط يق وتنيياال تراتيجية.

 توفير در م هل من المو يين من خ ل التدروب والتو يف لتلقيق النت اج المرجوة. -تيهيل مش ر ة الجه ت المهنية الداخلية والخ رجية لةم ن تن يق الجهود ولشد التأييد الشه ي ل

تراتيجية

 -ةم ن تأمين الموارد الم لية الك فية لتنيي اال تراتيجية وأن تتوافق موارد الدولة م المتطلب ت الم لية ل
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تراتيجية.

الهدف االساااتراتيجل  :1وناااع هيةك تن يمية تتمتع بقدر مو االساااتقاللية والصاااالحية وللية للمساااة لة الالتمة
لداع عملية تطبيض وتنفيذ االستراتيجية
عنواو المشروع

مشةريع التنفيذ  :1.1إنشة مجلس تنمية الموارد البشرية
نشر ر ر مجل



األهداف

م ر ررتقل يمتلث ال ر ر ر لي ت المن ر رربة وي ون م ر ر ر ول ين توجيم

يملية تنيي وتط يق اال تراتيجية
تش يل مجل

تنمية الموارد البشروة وتهيين أية المجل  .وبهد تش يل المجل

تلديد نط ق يملم وفق أيل الم توي ت بليث يهمل يل المه م الت لية:
افشراي يل تنيي اال تراتيجية



افشر رراي يل ولدة مت بهة تنيي ونت اج



ل )IMP1.2

األنشطة



اله قرة م راي



م ولي ت المجل

الوت ار

مجل

الموارد البشروة (ان ر ل )IMP1.3

مؤش ار األدا الرئيسية

ر ر ر ر ر ررتراتيجيرة تنميرة



ا ر ررتهراض ر ررير يملي ت التنيي والمنجتات واي دة تقييم ر ية اال ر ررتراتيجية وفق



تن وب يةوية المجل



وفي نه ية المط ي

ووتب

الواقع الحةلل

ررتراتيجية تنمية الموارد البشر رروة (ان ر

الوت ار ولجنرة يمرل تنيير

فترات تمنية ملددة م بق (اله م الراب

المسؤولية

يتم

لث يقد االجتم ع األول المجل
ل لطة داارة او م

واله م ال ب

واله م اله شر)

ووة خطة تنيي المه م خ ل اله م األول.

ر ري ون المجل

ةم

خ ة ر ر للم ر ر لة ام م الن م

ل ولي

ال يوجد


ينبغي أن ي ون المويد الم تهدي لتأ ي

مجل

تنمية الموارد البشروة \وانط ق

أيم لم في أقرب وقت مم ن بهد الم ر ر ر ر ر ر ر دقة يل اال ر ر ر ر ر ررتراتيجية واقرار خطة

واألهداف

تنيي ه .
نش مجل

م غر يل

المخةطر وعوام التخفيف منهة

التوافق في الر ية تج ه ل

مرحلة التنفيذ

المرللة 1

المملكة

به قة وظيقة م الل ومة ولي

ت ب له وان يقود لتوفير

تراتيجية ب ري الن ر ين تأظير األلداث ال ي ية في
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عنواو المشروع
األهداف

مشةريع التنفيذ  1.2إنشة وحدة متةبعة تنفيذ ونتةئج إستراتيجية تنمية الموارد البشرية


نش ر ر ولدة م ر ررتقلة م ر ررغرة تمتلث ال ر ر لي ت المن ر رربة لتكون م ر ر ولة ين

توجيم يملية تنيي اال تراتيجية
ينبغي أن تشمل ال


لي ت التن يمية وفق أيل الم توي ت م يلي:

التأكد يل وةر ر ر خطط تي ر رريلية لمل ور اال ر ررتراتيجية اليريية (التهليم المب ر

وتنمية الطيولة والتهليم األ ر ر ر رري والظ نوي والتهليم والتدروب المهني والتقني

والتهليم اله لي) من أجل تلقيق ل ملور وأهداي اال ر ر ررتراتيجية وفق م شر ر ر ررات

األدا الراي ية الخ

ة ه



الهمل من أجل تن ر ر رريق الميتاني ت المشر ر ررتر ة ين الو اترات أو الم ر ر ر ر ر ر ت يند



ر ر ر ر ررد التقدم المنجت ب لن ر ر ر رربة لكل هدي ونش ر ر ر ررر التق رور لول افنج تات يل



ج ار يملي ت التقييم والمت بهة لللي ظ يل وتيرة التقدم ويل التنيي وفق الجدول

الل جة

الم تووين الداخلي واله م (مظ ل ي ر لولة ي ن ت ي مة)
التمني الملدد




تكليف طري ظ لث إج ار يملي ت تقييم تتن ول ين

ر

لية ملددة

التدخل فيج د للول للمهوق ت والتلدي ت التي تواجم يملية التنيي



نرر



الهمل م الو اترات لموا مة يملي ت التخطيط وايداد الميتاني ت م ا ر ر ر ر ر ررتراتيجية

األنشطة

القر رردرات لتطوور المه ر ر رات ال تمر ررة للقي ر ر دة والر ررداث التغيير ي ر جمي

م توي ت مو ييي الو اترات
تنمية الموارد البشروة




االت

ل وادارة اله ق ت

ايتم د الهي ل التن يمي والمقترح األول بأن يةر ر ررم ( )12مو ي بمن فيهم المدير
ونر ارب المردير .والمش ر ر ر ر ر رررفين يل

رامج التنيير وتلقيق األهرداي في قطر ي ت

التهليم في مرللة التهليم المب ر وتنمية الطيولة والتهليم األ ر ر ر ر ر ر رري والظ نوي
والتهليم والت رردرو ررب المهني والتقني والتهليم الهر ر لي

وزرامج التنيير ر

واظنين من

ملللي ال ي ن ت واالت ر ر الت والتويية ومشر ررري يل الموق افلكتروني وآخر

للمه م افداروة.






تلديد المه م والم ولي ت

تلديد المه رات والقدرات المهرفية المطلوبة للقي م ه ه المه م والم ولي ت

تهيين المو يين المن ين للمه م

وةر ر ر ر خطط تي ر ر رريلية لكل ملور فريي من أجل تلقيق أهدافم اال ر ر ررتراتيجية

ومن ةمنه ن القدرات

309

وة ر آلي ت لةررم ن التوافق ين يملي ت التخطيط وايداد المواتن ت ال ررنوية في



الو اترات م أولوي ت ا ر ررتراتيجية تنمية الموارد البشر ر رروة .وةر ر ر خطط تي ر ر ريلية

لهملي ت الرق بة والتقييم تتةمن يداد التق رور الداخلية والخ رجية واج ار ات رام
شراك ت ا تراتيجية هدي ر د تقدم يملية التنيي  .يل

اله ق ت م من م ت المجتم المدني

المسؤولية
الواقع الحةلل

مجل



تنمية الموارد البش ر ر ر رروة وراي

تنيي ونت اج

الوت ار  .ينبغي ان تق ولدة مت بهة

تراتيجية تنمية الموارد البشروة ةمن م ن را ة الوت ار .

ال يوجد
لي ت التن يمية في أقرب وقت مم ن بهد تأ ي



تلديد ال



ن الهي ل التن يمي وط قم المو يين في غةون  3أشهر من تأ ي



خطط تي يلية لكل ملور فريي لهملي ت الرق بة والتقييم في غةون 6أشهر من

الموارد البشروة

مؤش ار األدا الرئيسية

مجل

تنمية الموارد البشروة

واألهداف

تأ ي

مجل

مجل

الوت ار .

المخةطر :تة رب الم
تنيي ونت اج

اف

تنمية
مجل

تنمية الموارد البشروة

المخةطر :يجب التأكد من أن أيم ل الولدة و

المخةطر وعوام التخفيف منهة

مجل

يل المظ ل من خ ل

لي ته ال تتأظر بأي تغييرات في أولوي ت

ل وانهدام اال تق لية في ل ل ن م در تموول ولدة مت بهة

تراتيجية تنمية الموارد البشروة من أي من الو اترات المهنية تنيي

ل ت ات اله قة تنمية الموارد البشروة

عوام التخفيف منهة :ينبغي تموول الولدة من خ ل جم ت تمد لط ته من الن م
ولي

من لطة داارة او م

ة ومن ةمنه رواتب مو يي الولدة من أجل ةم ن

ا تم ارروة وا تق لية الولدة وقدرته يل الهمل بيه لية

مرحلة التنفيذ

المرللة 1
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عنواو المشروع

مشةريع التنفيذ  1.3إنشة لجنة عم تنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد البشرية


األهداف

نشر ر ر ر ر لجنة الهمل من وت ار مهنيين ومن الجه ت المهنية وي ون م ر ر ر ر ر وال ين

تلقيق النت اج
تلديد ال


لي ت التن يمية التي ينبغي أن تشتمل وفق أيل الم توي ت يل م يلي:
دارة تنيي ر خطط ال رن ر مج الموافق يليه ر من مجل

والم



األنشطة

دق يليه من ق ل مجل

الوت ار

الهمل بش ل وظيق م ولدة مت بهة تنيي ونت اج

تنميررة الموارد البشر ر ر ر ر ر رروررة

تراتيجية تنمية الموارد البشروة

لتلديد المتطلب ت والديم المطلوب فنج ت ال رامج اال تراتيجية



تأكيد التمظيل من ق ل الو اترات وغيره من الجه ت المهنية والم ر ر ر ر ر ر ت المهنية

بهملية التنيي


ويقد اجتم ع أولي للجنة الهمل من أجل التأكيد يل أولوي ت التنيي وزد يملية

التخطيط األولي

المسؤولية



الواقع الحةلل

ال يوجد


مؤشاااااااااا ار

األدا الرئيسااااااااااياااااة

واألهداف

راي

مجل

الوت ار م المش ر ة من مجل

تنمية الموارد البشروة

تلديد ال ر ر ر ر لي ت التن يمية في أ ر ر رررع وقت مم ن بهد تأ ر ر رري

الموارد البشروة



يقد االجتم ع األول للجنة يمل تنيي
وقت مم ن بهد تأ ر رري

مجل

تراتيجية تنمية الموارد البشروة

مجل

تنمية

ررتراتيجية تنمية الموارد البش رروة في أ رررع

تنمية الموارد البشر ر رروة وولدة مت بهة تنيي ونت اج

تهت ر لجنة الهمل ة ررروروة لة ررم ن التن رريق اليه ل ين الم ر ر ر ر ت المشر ر ر ة في التنيي

المخةطر وعوام التخفيف منهة

وتتوود الخدمة .ومن ش ر ر ر ررأن ه ه الجنة أن توفر قن ة للوت ار من أجل يرض وجه ت ن رهم
وت وراتهم واف ه م في تلديد االتج ه الم تق لي ل

مرحلة التنفيذ

عنواو المشروع

مشةريع التنفيذ  1.4تقييم اعةلية وحدة جودة "نمةو التعليم والمسة لة" ال وتارة التربية

والتعليم واالستفةدة مو الدروس المستفةدة مو تأسيس وحدا مسة لة مشةبهة ال وتارة
التعليم العةلل والبحث العلمل ووتارة العم ووتارة التنمية االجتمةعية


ي دة توجيم المي هيم اله مة نلو االيج ية تج ه نشر ر ر ر ولدة تهتت بشر ر ر ر ل فه ل

وم ررتوى أيل من الم ر لة يل جمي م ررتوي ت من ومة تنمية الموارد البش رروة

األهداف

وةمن اخت

ص ل و اترة



أن تقوم بمهمة التن رريق الراي ررية في الو اترات ني بة ين ولدة مت بهة تنيي ونت اج



أن تكون م ر ر ر ر ولة ين مت بهة خطة تنمية الموارد البشر ر ر رروة وتقييمه وفق ال رامج

تراتيجية تنمية الموارد البشروة

التي تم تتوود الو اترات ه

يم ن أن ت ر ر ررتخدم ولدة ةر ر ررم ن جودة التهليم والم ر ر ر لة التي تم نش ر ر ر ه م خ ار في و اترة
الترزية والتهليم مشررروع تجرو ي لت ررميم ولدات م ر لة مش ر هة في و اترات التهليم اله لي

والبلث الهلمي والهمل والتنمية االجتم يية.

ن ار لكون الولدة قد أنشر ررات جتاي ينبغي يل ولدة مت بهة تنيي ونت اج

ر ررتراتيجية تنمية

الموارد البش رروة أن تقوم تقييم نت اج يمله خ ل أول ررتة أشررهر ل ي م من الهمل هدي
د ار ر ر ر ر ررة م نية الهمل م الو اترات األخرى فط ق ولدات مش ر ر ر ر ر هة ب ر ر ر ر ررتخدام الدرو

الم تي دة من الهملي ت األولية لولدة و اترة الترزية والتهليم.

ويم ن أن يتم تق يم المشروع ل مرللتين :التقييم والت ميم.


المرحلة األولى :التقييم والتخطيط

-

األنشطة



الهمل م الجه ت الم نلة ات ال ر ر ر ر ر ررلة لتقييم يملي ت اله م األول وتوظيق

الدرو

الم تي دة

الهمل م جمي الو اترات فنش

المرحلة الالةنية :التصميم

-

-

ا ررتخدام الدرو

ط ر تمني مقترح لتطوور ولدة الم

لة

الم ررتي دة من ولدة ةررم ن جودة التهليم والم ر لة لوتارة

الترزية والتهليم وت ر ر ر ر ر ررميم ولدات م ر ر ر ر ر ر لة للو اترات األخرى وفق ل ط ر

التمني المهتمد

تلديد ال ر ر ر لي ت التن يمية لكل ولدة م ر ر ر لة ا ر ر ررتن دا ل نمو م و اترة
الترزية والتهليم يل أن تتةمن:

 .1تقييم الم ر ر ر ر ر ر ت التي يتش ر ر ر ل منه القط ع يل ظ ظة م ر ر ررتوي ت:
الم

ي المتود المديرو ت وافدارات المر توة.

 .2ديم تطوور يملي ت الم

لة.

 .3ن قدرات مو يي جمي الولدات.

 .4التطوور والمراجهررة الرردوروررة لمهر يير الم ر ر ر ر ر ر ر لررة وم شر ر ر ر ر ر ررات األدا
الراي ية.

 .5ت ميم أدوات تقييم الم
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تراتيجية.

 .6تقديم التو ر ر ر ر ر رري ت وافب غ ين ر ر ر ر ر رري ر ر ر ر ر ررة اف ر ر ر ر ر ر ح والتخطيط
اال تراتيجي ا تن دا ل نت اج التقييم ال ي تم ج ار ه.

 .7تطوور ق يدة ي ن ت خ

ة ب لم

لة.

 .8يداد تق رور ف ررلية و ررنوية وتقديمه للوت ار من أجل ا ررتخدامه في
أنشطة التخطيط.

 .9تقديم المشورة والتو ي ت لتل ين من ومة التهليم.

 .10ط ق لم ت تويية ين طواقم مو يي الو اترات والم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ت
المني ة.

ايتم د الهي ل التن يمي

تلديد األدوار والم ولي ت

تلديد المه رات والقدرات المهرفية المطلوبة ألدا األدوار والم ولي ت

تلديد مه م طواقم المو يين وتو ييهم

تلديد ال ي ت وافج ار ات التن يمية


المسؤولية

ينبغي يل

الو اترة وتقوم ب لتن ر ر ر ر ر رريق م ولدة مت بهة تنيي ونت اج

البشروة

الواقع الحةلل

ل ولدة م ر لة أن تقدم تق روره مب شررة ل الوتور المهني في تلث

في نون األول 2015

ر ر ر ر ر ررتراتيجية تنمية الموارد

رردر ق نون الالة تن يمية يية رري إنشر ر ن م ة ررم ن الجودة

والم ر ر ر لة في و اترة الترزية والتهليم .وال توجد هيا ت ه ه في و اترات التهليم اله لي والبلث

الهلمي والهمل والتنمية االجتم يية.

مؤش ار األدا الرئيسية واألهداف

ر رريتم كم ل التقييم والتقرور ال ي يوظق الدرو

الم ر ررتي دة في نه ية ي م 2016

أو أوا ط ي م  2017تبه لوقت انط ق يملية تنيي اال تراتيجية


يتم نش وتشغيل ولدات م

ي م ون ر ررف ومن ت رو

لة في والدة من الو اترات افة فية في غةون

د يملية تنيي اال ر ررتراتيجية وفي اظنتين من الو اترات

افة فية بللول نه ية اله م الظ ني من يملية تنيي اال تراتيجية

المخةطر :مه رةة الوت ار فرض هي كل تن يمية خ رجية يل و اتراتهم
المخةطر وعوام التخفيف منهة

المخةطر :ا تمرار االلتتام تنيي التغييرات المخطط له في ل ل تغيير قي دات الو اترات
عوام التخفيف منهة :ت رردر تهليم ت النشر ر ولدات الم ر ر لة من راي
ن يل تو ية ولدة مت بهة تنيي ونت اج

مرحلة التنفيذ

التقييم :المرللة األول

ت ميم ولدات الم

تراتيجية تنمية الموارد البشروة.
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مجل

الوت ار

الهدف االستراتيجل  :2تواير كةدر مؤه مو المو فيو مو خالل التدريب والتو يف لتحقيض النتةئج المرجوة.

عنواو المشروع
األهداف

مشةريع التنفيذ  2.1تصميم وتنفيذ خطة لبنة قد ار طةقم إدارة العملية المسؤول عو
تقديم الخدمة ومو فيو الخدمة المدنية


ن المه رات ال تمة لط قم افدارة والمو يين الم ر ر ر ر ر ولين ين تقديم الخدمة في



ومه ر يير للقرردرات والمه ر رات المهرفيررة ال تمررة لتلررديررد متطلب ر ت

الو اترات لدف يملية التغيير وتنيي اال
ا تك ر ر مق ر يي

ل ت إ تمرار

القدرة يل تولي األدوار ات ال لة ةمن الو اترات





األنشطة

تقييم اليجوات الك منة في القدرات المطلوبة

تقييم الهدد افجم لي للمو يين المتأظرون

وة خطط تنمية وفق لنوع الدور بليث تشتمل يل أنشطة موارد مظل:
-

التدروب والتوجيم

-

تتوودهم ب لخطط واالدوات والمه رات ال تمة بل ب الدور




المسؤولية
الواقع الحةلل



تأ ي

مجتمه ت المم ر ة وتب دل المه ري (بش ل شخ ي وي ر شب ة

افنترنت)

ت ميم أنشطة تدرو ية وتنموية

تقديم أنشطة تدرو ية وتنموية
ولدة مت بهة تنيي ونت اج

ررتراتيجية تنمية الموارد البش رروة وولدة رري ررة الموارد

البشروة في الو اترات وديوان الخدمة المدنية

ال توجد خطة تنمية ش ملة لمو يي الو اترة تتهلق ب لتنيي


كمر ر ل يملي ررة التقييم والتخطيط بللول الش ر ر ر ر ر ررهر الظر ر من من ررد يملي ررة تنيير ر



يدد المو يين ال ين تم تدرو هم

مؤش ار األدا الرئيسية

واألهداف

دارة التغيير والتدروب اليني (بش ل شخ ي وي ر شب ة افنترنت)

اال تراتيجية



نت اج ا تط ع تشير ل ايتم د يملي ت التدروب

المخةطر :أن يهت ر مو يو الو اترة خطط التنمية بمظ بة يمل ة في ويمتنهون ين

المخةطر وعوام التخفيف منهة

المش ر ة

عوام التخفيف منهة :توةي اليوااد المترتبة يل المش ر ة لط قم المو يين والهمل م
دارة ش ون المو يين في ل و اترة وفي ديوان الخدمة المدنية لوة اللوافت المن بة

لمش ر ة المو يين

مرحلة التنفيذ
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عنواو المشروع
األهداف

مشةريع التنفيذ  2.2إنشة مسةر الخدمة المدنية السريع لتو يف المتفوقيو ال منةصب
تنمية الموارد البشرية ال الو ات ار


نشر ر ر م ر ر ر ر مب ش ر ررر يو ر ررل أفة ر ررل الخروجين المتيوقين ل التهيين واش ر ررغ ل



تقييم رن مج نتق لي يهتمد ال ر ر ر ر ر ر ررية في تهيين المو يين ايتم دا يل جدراتهم

و اف الخدمة المدنية ات ال لة تنمية الموارد البشروة في الو اترات.

وتط يق ررم في و اترة الترزي ررة والتهليم وو اترة التهليم الهر ر لي والبل ررث الهلمي وو اترة

الهمل وو اترة التخطيط والته ون الدولي وو اترة الم لية .وتش ر ر ر ر ر ررتمل متاي ال رن مج

يل :
-

-



األنشطة

-

تلررديررد المهر م الم

-

تأكيد لجم ا تيه ب التو يف األولي وخطة النمو

الواقع الحةلل
مؤش ار األدا الرئيسية
واألهداف

مررة ومجر الت التطوور والم ر فررآت واطر ر الترقيررة

ايتم دا يل التي ج ت ل و اترة

-

أيتم د الو ف الو ييي ومه يير التو يف

-

ت ميم رن مج أنشطة ي تمر يل مدى ي م والد للمو يين األواال

-

المسؤولية

لوافت م لية تشجيهية للمش ر ين

وتشتمل األنشطة يل :

-



فرص التدروب والترقية ال روهة للمش ر ين

تلديد آلية يمل المق ب ت واالختي ر

ط ق لملة ت ر ر ر ر ر ررويقية وتويوية ل ي ن ين الجولة األول للتو يف

واالختي ر

ولدة مت بهة تنيي ونت اج

تراتيجية تنمية الموارد البشروة وديوان الخدمة المدنية

ال توجد ق يدة ل رن مج ه ا




يدد طلب ت التو يف

م توى المتقدمين للتو يف

مهدالت اال تبق والتقدم الملرت في ال رن مج

ر ر ررتقوم ه ه المب درة إة ر ر ر فة المتود من التهقيد يل

المخةطر وعوام التخفيف منهة

أ ر ر ر ل ا .وونبغي الن ر في م نية

مرحلة التنفيذ
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ر ررن د

ج ار ات ديوان الخدمة المدنية المهقدة

ر ر ر لي ت أو ر ر ر للو اترات للتو يف ةر ر رمن

الهدف االسااتراتيجل  :3تفعي مشااةركة الجهة المعنية الداخلية والخةرجية لناامةو تنساايض الجهود وحشااد
التأييد الشعبل لالستراتيجية

عنواو المشروع
األهداف

مشةريع التنفيذ  3.1إنشة خطة اتصةال داخلية شةملة لمو فل الوتارة


ةم ن أن ي ون جمي الجه ت المهنية ب لتنيي يل دراية ب تراتيجية تنمية الموارد

البشروة والدور ال ي يتهين يل الدواار المهنية ب لقي م بم.




الت

تلديد أهداي االت

تلديد التغييرات وتق يم المجموي ت في الوترات.

تطوور ر ال توةيلية راي ية لجمي المتلقين ور ال توةيلية أولية وظ نوية ا
ديت الل جة .وي من أن تتةمن نم م الر ال المهلوم ت الت لية:
-

األنشطة

-




المسؤولية
الواقع الحةلل
مؤش ار األدا الرئيسية
واألهداف



أهداي اال تراتيجية

اآلظ ر المترتبة يل الهملي ت الراهنة
ييية المش ر ة

مدى تأظير األنشطة افداروة وم شرات األدا الراي ية الخ

يل م شرات األدا الراي ية ات اله قة ب ال تراتيجية

تلديد القنوات والمنتج ت ال تمة في

ل الر ال

نش جدول تمني مي ل فنج ت األيم ل

ولدة مت بهة تنيي ونت اج

ب لتوا ل واالت

الت

ر ر ر ررتراتيجية تنمية الموارد البشر ر ر ر رروة وش ر ر ر ررر ة مخت ر ر ر ررة

ال توجد أي أنشطة ل لية


كم ر ل خطررة االت ر ر ر ر ر ر ر ر الت بللول نه ر يررة الش ر ر ر ر ر ررهر الظ ر ني من ررد يمليررة تنيي ر



يدد المو يين ال ي تم الو ول ليهم ي ر القنوات المختلية

اال تراتيجية



اآل ار والم ل ت التي تم جمهه من خ ل د ار ر ر ر ت ا ر ررتق ر ر ر اية تتن ول التويية

ب ال تراتيجية والمواقف المتخ ة تج هه

المخةطر وعوام التخفيف منهة
مرحلة التنفيذ

ة ب لمو يين

تتوود الجه ت المهنية الداخلية بشرح واة ل
ينطلق المشروع خ ل المرللة األول
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تراتيجية ودورهم يليه

وي تمر خ ل فترة تنيي اال تراتيجية

عنواو المشروع
األهداف

مشةريع التنفيذ  3.2تنفيذ خطة اتصةال موجهة للعموم لبنة الالقة العةمة ال االستراتيجية



ن م توى من الويي والظقة ب ال تراتيجية من خ ل

ه ر افنج تات

ج ار د ار ر ر ر ر ر ت ا ر ر ر ر ررتق ر ر ر ر ر اية لت ني مواقف يج ية ونشر ر ر ر ررر الويي لول أهمية

اال تراتيجية بهد انهق د الم تمر الوطني.




تلديد أهداي خطة التوا ل

تق يم الجم هير ل شراا ل ب التغييرات والتأظيرات الراي ية المترتبة



وة ر ر ر ال توةرريلية راي ررية أ ر ررية لجمي المهنيين ر ر ال توةرريلية أولية



أهداي اال تراتيجية

وظ نوية ا ديت الل جة .ويم ن أن تتةمن نم م الر ال:

األنشطة






ييية تأظير مب درات اال تراتيجية الملددة يج ب يل لي ة األ ر والمواطنين

م هي نم م التغييرات افيج ية الموجودة ب ليهل والتي يهتمد يليه ه ا األمر
ب ال روهة‘ ف ه ر التقدم ال رو

ق ص لول ’الم

تلديد والقنوات والو ر ر ر اط المطلوبة في ر ر ر ل الر ر ر ر ال وخطط افنج ت التي ر رريلية.
وونبغي أن يرتبط ه ا األمر بشر ر ر ر ر ر ل من ر ر ر ر ررب م يملي ت وآلي ت الرق بة والتقييم
لولة ي ن ت ي مة تهرض تقرو ار يتمت ب لم ر ر ر ررداقية والشر ر ر رري فية لول افنج تات

وفي ل لة يدم لرات أي تقدم م ال ي يتم فهلم لتلقيق افنج تات.

المسؤولية
الواقع الحةلل
مؤش ار األدا الرئيسية
واألهداف



ولدة مت بهة تنيي ونت اج

ب لتوا ل واالت

يتم ل لي تطوور م ودة خطة االت

الت .و تلت م ه ه الم ودة فقراره ق ل الشروع تنيي ه



اآل ار والم ل ت المجموية من خ ل د ار ر ر ر ر ر ر ت ا ر ر ر ر ررتق ر ر ر ر ر ر اية تتن ول التويية



أيداد المواطنين ال ين تم الو ول ليهم

ب ال تراتيجية والمواقف المتخ ة لي له ومب درات اال تراتيجية الملددة
المخةطر :ال تل

المخةطر وعوام التخفيف منهة

الت

ر ر ر ررتراتيجية تنمية الموارد البشر ر ر ر رروة وش ر ر ر ررر ة مخت ر ر ر ررة

ا تراتيجية االت

الت والتوا ل ب ألولوية أم م أنشطة أخرى

عوام التخفيف منهة :ينبغي ان تتب ا ر ررتراتيجية االت ر ر ر الت والتوا ر ررل لولدة مت بهة تنيي
ونتر اج

ر ر ر ر ر ررتراتيجيررة تنميررة الموارد البشر ر ر ر ر ر رروررة ممر يقلص من التمر الت أن تهط األولوليررة

للمب درات في الو اترات األخرى.

مرحلة التنفيذ
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وي تمر خ ل فترة تنيي اال تراتيجية

الهدف االسااااااااتراتيجل  :4ناااااااامةو تأميو الموارد المةلية الكةاية لتنفيذ االسااااااااتراتيجية وأو تتوااض موارد الدولة مع
المتطلبة المةلية لالستراتيجية.
عنواو المشروع
األهداف

مشةريع التنفيذ  4.1ونع خطة لتموي تنمية الموارد البشرية


اال تي دة بش ل أفةل من الموارد المت لة وموا مة الموارد م األولوي ت

اال تراتيجية لتنمية الموارد البشروة وتجرزة آلي ت تموول جديدة لمش رو للتنمية



تطوور نهج وخطة ش ملة لتموول اال تراتيجية وونبغي الهمل م الو اترات لتطوور

مظل ه ه الخطة أول األنشطة التن يقية لولدة مت بهة تنيي ونت اج
الموارد البشروة.


-

-

ومن أجل تنيي الخطة يجب يل جمي األطراي المهنية القي م بم يلي:

تلديد أهداي ومب دا نهج تموول ا تراتيجية تنمية الموارد البشروة

مراجهة النيق ت المتهلقة تنمية الموارد البشروة (ال أر
ات ال لة وم

م لية والج روة) والميتاني ت

در التموول الل لية وآلي ت افني ق .ووتطلب ه ا األمر ج ار

مراجه ت ل ني ق اله م لكل من قط ي ت التهليم في مرللة التهليم المب ر وتنمية

األنشطة

الطيولة والتهليم اله لي والتهليم والتدروب المهني والتقني و لث من أجل ا تكم ل
-

المسؤولية

تراتيجية تنمية

مراجهة افني ق اله م لو اترة الترزية التهليم التي تم ج ار ه م خ ار
تقييم وتلليل النيق ت والميتاني ت وم

تنمية الموارد البشروة
قرار م

در التموول الل لية مق ل تك ليف مشروع

در التموول وآلي ت افني ق وتلديد الظغرات

-

اقتراح آلي ت لهملية د الظغرات بليث تشتمل أ ليب التموول المختلطة وديم



دمج الخطة في ميتانية الل ومة



الم نلين المقترح
مجل

تنمية الموارد البشروة من خ ل ولدة مت بهة تنيي ونت اج

الموارد البشروة وو اترة الم لية وو اترة التخطيط والته ون الدولي

تراتيجية تنمية

ال توجد ا تراتيجية تموول مشتر ة ين الو اترات أجرى ال نث الدولي مراجهة ش ملة ل ني ق

الواقع الحةلل

اله م يل التهليم المدر ي في و اترة الترزية والتهليم في أواخر ي م  .2015ال توجد أي

مراجه ت ل ني ق اله م الخ ص ب لتهليم في مرللة التهليم المب ر وتنمية الطيولة والتهليم
اله لي والتهليم والتدروب المهني والتقني

مؤش ار األدا الرئيسية

واألهداف




يتم تطوور وتنيي الخطة في غةون تة أشهر من د يملية تنيي اال تراتيجية
هن ث آلية م لية مختلطة والدة يل األقل تهت ر جت ا من الخطة

المخةطر :يه رض الوت ار خطة موا مة وتوتو الموارد

المخةطر وعوام التخفيف منهة

عوام التخفيف منهة :التر يت يل ل لم واةلة لي ادة موا مةالموارد في م نية تلرور

مرحلة التنفيذ

المرللة 1

الموارد و رفه يل مش رو الو اترة.
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 .7.7خةرطة الطريض الخةصة بعملية التنفيذ
 .7.7.1الجدول التمنل للتنفيذ

يتألف ل رن مج من ال رامج الم ينة في األق ر م الراي رية ل

 .7.7خةرطة الطريض الخةصة بعملية التنفيذ

رتراتيجية من مشرروع او أكظر ليث تم التهروف وتتوود بشررول ت

تتهلق ب لمشروع .وفي ل ل لة يتم توةي مرالل تق يم المشروع ايتم دا يل مرالل التنيي والموةلة أدن ه.

 .7.7.1الجدول التمنل للتنفيذ

الش ل  7.8مرالل خطة تنيي ا تراتيجية تنمية الموارد البشروة
يتألف ل رن مج من ال رامج الم ينة في األق ر م الراي رية ل رتراتيجية من مشرروع او أكظر ليث تم التهروف وتتوود بشررول ت
تتهلق ب لمشروع .وفي ل ل لة يتم توةي مرالل تق يم المشروع ايتم دا يل مرالل التنيي والموةلة أدن ه.
الش ل  7.8مرالل خطة تنيي ا تراتيجية تنمية الموارد البشروة

ويم ن تلخيص ه ه المرالل بم يلي:
المرحلة األولى – التغيي ار على المدى القصاااير :تنيي المشر ر رو المهلقة والمتيق يليه ( رن مج يداد وتأهيل المهلمين الت ب
ات الم ر ال رو "الم

ب" والمش رو الراادة (مظ ل لم ت

ألك ديمية الملكة راني لتدروب المهلمين) ب فة فة ال المش رو
ويم ن تلخيص ه ه المرالل بم يلي:
االنتشر ر ر األول ام نية االلتل ق بم ر ر ر والد ل لية الطب) ووةر ر ش ررروط م رربقة فج ار المتود من التغييرات ( مج ل

مه رات القط ع)
المرحلة األولى – التغيي ار على المدى القصاااير :تنيي المشر ر رو المهلقة والمتيق يليه ( رن مج يداد وتأهيل المهلمين الت ب

ألك ديمية الملكة راني لتدروب المهلمين) ب فة فة ال المش رو ات الم ر ال رو "الم ب" والمش رو الراادة (مظ ل لم ت
المرحلة الالةنية – تنفيذ مبةد ار جديدة :تطوور وطرح خدم ت جديدة (مظل الو اف وتدروب المهلمين أظن الخدمة اليهلية
االنتشر ر ر األول ام نية االلتل ق بم ر ر ر والد ل لية الطب) ووةر ر ش ررروط م رربقة فج ار المتود من التغييرات ( مج ل
والتلم ة المهنية) وت ميم وتقديم لواا تن يمية جديدة (مظ ل ترخيص األيم ل الينية واللرفية)
مه رات القط ع)
المرحلة الالةنية – تنفيذ مبةد ار

جديدة :تطوور وطرح خدم ت جديدة (مظل الو اف وتدروب المهلمين أظن الخدمة اليهلية

والتلم ة المهنية) وت ميم وتقديم لواا تن يمية جديدة (مظ ل ترخيص األيم ل الينية واللرفية)
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المرحلة الالةلالة – إطالق إصااالحة على مسااتوى الن ةم :تنيي رامج التغيير الك رى (مظل
أن مة الق ول في التهليم اله لي والمرالل التهليمية وال رامج الجديدة)

ر ر ح مرللة التوجيهي وا ر ر ح

لقد تم يتم د ه ة اآللية المتداخلة للمرالل بش ل متهمد – ب ب ال رامج المتب ينة في ل مرللة والل جة آللية تت ف ب لمرونة.
لقد تم وة الجدول التمني للتنيي يل أ

ت ميم رامج التغيير وتط يقه في غةون ت نوات .و تكون ال نوات األرز

المتبقية من ه ه اال ر ر ر ر ر ررتراتيجية مهنية تلقيق اليوااد م انتق ل تأظير التغييرات ل المتود من المتهلمين والتوجه ت ال ر ر ر ر ر ررلو ية
الجديدة .وفي المم ر ر ررة الهملية من الملتمل أن يت ين ةر رررورة اج ار بهض التلديظ ت خ ل مراجه ت اال ر ررتراتيجية بهد ظ ث
نوات أو ت نوات من رامج التغيير خ ل ه ه اليترة.

وتوفر خ رطة الطروق الخ

أنه ت هر الجم

ر ر ررة بهملية التنيي والمقدمة في المللق (أ) المتود من التي

ين جمي المش رو ةمن جدول تمني والد للتنيي .
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ر ر رريل لول الجدول التمني المقترح

م

 .7.7.2الجدول التمنل لتحقيض الفوائد
ب فة ر ر فة ل فهم الجدول التمني للتنيي

ر رري ون من المهم أية ر ر أن ن ر ررتويب اآلظ ر الن تجة ين تلقيق اليوااد .وبأن التغيير

الجدول لمالتمنل
ائد ررطة فرق المشرر ررروع ولكن من خ ل التغييرات التي طرأت يل ال ر ررلوث في قط ي ت
الفوأنش ر
لتحقيض ل
يتلقق من خ
7.7.2ي .اللقيقي
افيج

التهليم في مرللة التهليم المب ر وتنمية الطيولة والتهليم األ ي والظ نوي والتهليم والتدروب المهني والتقني والتهليم اله لي.
ر رري ون من المهم أية ر ر أن ن ر ررتويب اآلظ ر الن تجة ين تلقيق اليوااد .وبأن التغيير
ب فة ر ر فة ل فهم الجدول التمني للتنيي

"آفش ر رقرطة فرق
لتلقيق خالي لادة:التغييرات التي طرأت يل ال ر ررلوث في قط ي ت
ولكن من
التغيير" الم
تخدمتل أن
يتلقق امن خ
ط راللقيقي
وفي ي
افيج
الظش ر رظةرروعالت لية
تلديد لمال رامج
التهليم في مرللة التهليم المب ر وتنمية الطيولة والتهليم األ ي والظ نوي والتهليم والتدروب المهني والتقني والتهليم اله لي.
 رامج تغيير مهنية تطوور األنم ط المتبهة ل لي لتنمية الموارد البشر ر ر ر رروة وجهله أفة ر ر ر ررل وأكظر فه ليم .وي دة م ي وناتيجيةلتلقيق
الت لية
امج ا
تلديدال الر ر
ولكن الييم ن
التغيير"ليةالظ االظة تر
تخدمت ن"آف يق من الن
تأظير ةايل
امج
وفي ط ر له ه
ادة:تلقيق اليوااد ب ورة روهة ن ي
-

ه ر ه ال رامج أظ ار أك ر من الن ر ليررة
رامج تغيير مهنيررة تق رديم أنم ر ط وفرص جررديرردة لقط ر ع التهليم  .وي ر دة م ر ته
رامج تغيير مهنية تطوور األنم ط المتبهة ل لي لتنمية الموارد البشر ر ر ر رروة وجهله أفة ر ر ر ررل وأكظر فه ليم .وي دة م ي ون
اال تراتيجية ال أن تلقيق اليوااد ي تغرق مدة تمنية أطول
له ه ال رامج تأظير ةايل ن ي من الن لية اال تراتيجية ولكن يم ن تلقيق اليوااد ب ورة روهة ن ي
رامج تغيير مهنية تطوور و ر ر ر ال جديدة لي لتلقيق طمول ت تنمية الموارد البشر ر رروة .وي دة م تو ر ررف ه ه ال رامج
ه ر ه ال رامج أظ ار أك ر من الن ر ليررة
رامج تغيير مهنيررة تق رديم أنم ر ط وفرص جررديرردة لقط ر ع التهليم  .وي ر دة م ر ته
ه ه ال رامج أظ ار ي ار من الن لية اال ر ر ر ر ر ررتراتيجية ولكن في ظير من األلي ن ( ولي
بأنه "تغير قوايد اللهبة" .وته
اال تراتيجية ال أن تلقيق اليوااد ي تغرق مدة تمنية أطول
داام ) ي تغرق تلقيق اليوااد مدة تمنية طوولة
رامج تغيير مهنية تطوور و ر ر ر ال جديدة لي لتلقيق طمول ت تنمية الموارد البشر ر رروة .وي دة م تو ر ررف ه ه ال رامج

اللهبة".لوتهأدن ه .ه ه ال رامج أظ ار ي ار من الن لية اال ر ر ر ر ر ررتراتيجية ولكن في ظير من األلي ن ( ولي
بأنه "تغير
ايدفي الش
التغيير قهو ه
وت هر آف ق
داام ) ي تغرق تلقيق اليوااد مدة تمنية طوولة
الش ل  7.9آف ق التغيير لتلقيق اليوااد
وت هر آف ق التغيير ه ه في الش ل أدن ه.
الش ل  7.9آف ق التغيير لتلقيق اليوااد
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الملحق أ  -خريطة خطوات التنفيذ

خارطة خطوات التنفيذ هذه ترسي الجداول الزمنية المحتملة لتقديم اإلصالحات المقترحة في استراتيجية تنمية الموارد البشرية
الوطنية وتسلط الضوء على العالقة بين األنشطة المختلفة .الحدود الزمنية المقترحة هنا تتوافق مع مراحل تنفيذ االستراتيجية المحددة
في خطة التنفيذ:




المرحلة  2-1 :1سنوات
المرحلة  4-2 :2سنوات
المرحلة  6-3 :3سنوات وأكثر.

كل عام في خارطة التنفيذ هو العام الدراسي ،يبدأ في شهر أغسطس وينتهي في شهر يوليو .وهذا يعني ربع السنة سيكون على النحو
التالي:





الربع  :1أغسطس إلى أكتوبر
الربع  :2نوفمبر إلى يناير
ربع  :3فبراير إلى إبريل
ربع  :4مايو إلى يوليو

من المفترض أن يخصص الربع األول والربع الثاني من السنة األولى إلنشاء هياكل اإلدارة الالزمة لتنفيذ إستراتيجية التنفيذ .لذلك
سوف يبدأ العمل في األعمال األخرى للمشروع من الربع الثاني للسنة األولى إال إذا كان العمل جاري على مشروع ما.
تم تحديد الجهات القائدة والجهات المساندة التي يتجوب عليها تسليم العمل لكل مشروع.
العناصر األساسية المحتملة من الجداول الزمنية لتسليم كل مشروع هي كالتالي:
التصميم و التخطيط :مطلوب فترة من التصميم والتخطيط قبل بداية تنفيذ األنشطة  -على سبيل المثال،
دراسات الجدوى ،وتصميم الهيكل التنظيمي  ،وتطوير المحتوى والجدول الزمني للبرنامج التدريبي.
التنفيذ :أنشطة لوضع أهداف المشروع ،على سبيل المثال ،تقديم البرنامج التدريبي بعد أن تم تطوير
محتوياته.
إطالق :خالصة خطة التنفيذ هي عالمة فارقة لتنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ،على سبيل
المثال ،إطالق منظمة جديدة ،أو عملية تنفيذ تغيير نظام رئيسي مثل سياسات القبول في الجامعات،
نظام الترخيص للمعلمين أو المدربين.
المتابعة أو العمل على النحو المعتاد :ملخص عن ما سيحدث بعد اإلنتهاء من المشروع.

هذه الجداول الزمنية هي تقييم أولي ،ومن المتوقع أنها سوف تتغير بمجرد تأكيد الموارد والقائمة النهائية للتوصيات.
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة
التعليم المبكر وتنمية الطفولة
األهداف

 .1إتاحة الفرص

 .2الجودة

 .3المساءلة

الرقم

إسم المشروع

الجهات المسؤولة

الجهات الداعمة

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 1.1

زيادة استيعاب رياض األطفال  2ونسبة التسجيل فيها

لإلدارة والتنسيق من قبل وزارة التربية والتعليم

المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 1.2

زيادة نسبة االلتحاق في رياض األطفال  1والحضانات من
خالل تشجيع القطاع الخاص والجهات غير الحكومية على
توسيع نطاق تقديم خدمات تحقق المستويات المطلوبة

لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة ،وزارة
التربية والتعليم لتشجيع القطاع الخاص ومزودي
الخدمات ،ووزارة التنمية اإلجتماعية للتنسيق مع
الحضانات

وزارة العمل

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 1.3

تحسين صحة األطفال واألمهات وتغذيتهم

وزارة الصحة

المجلس الوطني لشؤون األسرة
المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين
وزارة التنمية االجتماعية

التعليم المبكر وتنمية الطفولة2.1أ

تطوير منهاج دراسي جديد لمرحلة التعليم المبكر وتنمية
الطفولة يفي باحتياجات فئة صغار العمر من األردنيين

مركز وطني مستقل للمناهج والتقييم ووزارة التربية
والتعليم

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.1ب

إعادة تصميم متطلبات قبول المعلمين ومقدمي الرعاية

وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

التبعيات

التنسيق

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 3.2

التعليم األساسي
والثانوي 2.1أ
التعليم األساسي
والثانوي 2.1ب

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 2.2ب

تحسين وزيادة فرص تدريب القوى العاملة في التعليم
المبكرة وتنمية الطفولة

لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة

وزارة التنمية االجتماعية
وزارة التربية والتعليم

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 3.2

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 3.1

إصالح التشريعات ذات العالقة بتوفير التعليم المبكر وتنمية
الطفولة وتوحيدها

لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة

المجلس الوطني لشؤون األسرة

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 3.2

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 3.2

إنشاء هيئة واحدة لتنسيق جميع أنشطة التعليم المبكر
وتنمية الطفولة واتخاذ القرارات بشأنها

مجلس تنمية الموارد البشرية

وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية
الموارد البشرية
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة التربية والتعليم

تنفيذ االستراتيجية 1.1
تنفيذ االستراتيجية 1.2

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 3.3

إنشاء هيئة تفتيش مستقلة للحضانات ورياض األطفال في
القطاعين العام والخاص

لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة

وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة
المالية ووزارة العمل والمنظمات الغير حكومية
ومنظمات المجتمع المدني

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 3.4

تطوير نظام اعتماد/تأهيل للمعلمين ومقدمي الرعاية في
التعليم المبكر وتنمية الطفولة

وزارة التربية والتعليم ،وزارة التنمية اإلجتماعية

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 3.5

إنشاء فريق عمل لجمع البيانات تحت لجنة التعليم المبكر
تطوير آلية إلتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير مستمر لنظام
التعليم المبكر وتنمية الطفولة بنا ًء على البيانات والدراسات وتنمية الطفولة المشتركة

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 4.1

إستخدام أفضل للتكنولوجيا ووسائل اإلعالم لدعم التحسينات
في توفير التعليم المبكر وتنمية الطفولة

لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة

التعليم األساسي
والثانوي 3.3
التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 3.2
التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 3.2

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 2.2ب
التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 5.2

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 4.2

وضع دراسات الجدوى وتطبيق األساليب المبتكرة الرائدة
لتمويل التعليم المبكر وتنمية الطفولة

لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة

مؤسسة الملكة رانيا
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة التربية والتعليم
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة المالية

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 3.2

تنفيذ االستراتيجية 4.1

التعليم المبكر وتنمية الطفولة 5.1

تحسين إمكانيات وصول التدريب إلى األهالي وغيرهم من
مقدمي الرعاية األولية

لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة

منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وغيرها
من الشركاء كبرامج األمومة واالبوة واالعالم
المرئي والسمعي وشركات االتصاالت

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 3.2

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة 4.1

 .4االبتكار

 .5أنماط التفكير
التعليم المبكر وتنمية الطفولة 5.2

تكثيف الجهود القناع أولياء األمور بدعم تنمية الطفولة
المبكرة والتعلم في المنزل بشكل أفضل والتفاعل مع أطفالهم بداية عبر مؤسسة الملكة رانيا
فيما يخص التعليم النظامي
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تعاون أصحاب المصلحة المعنيين في تنمية
الطفولة المبكرة بناء على المبادرات القائمة في
األردن

التعليم األساسي
والثانوي 5.1

السنة 1
ر1

ر2

السنة 2

ر3

السنة 3

السنة 4

التصميم
والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التصميم والتخطيط

إطالق :المناهج واستخدامها من هذه النقطة

التنفيذ

اطالق :متطلبات القبول الجديدة للمعلمين ومقدمي الرعاية إبتدا ًء من هذه النقطة

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

البرامج التدريبية المشغلة والجديدة

التنفيذ

التنفيذ

تطبيق التشريعات المتجانسة المطبقة

التصميم والتخطيط

التنفيذ

إطالق وتشغيل لجنة التعليم المبكر وتنمية الطفولة المشتركة إبتدا ًء من هذه النقطة

التصميم والتخطيط

التصميم والتخطيط

التنفيذ

إطالق وتشغيل المفتشية إبتدا ًء من هذه النقطة

إطالق وتنفيذ نظام االعتماد  /التأهيل إبتدا ًء من هذه النقطة

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التصميم
والتخطيط

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

السنة 5

السنة 6

السنة 10 - 7

ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4س 7س 8س 9س10

التنفيذ

عمليات جمع البيانات المستخدمة للعمل كالمعتاد

التنفيذ

مراجعة الدورات المتاحة على االنترنت المتاحة على إدراك ووتحديثها بصورة منتظمة

تأكيد المنهج وإطالق مشروع جديد للمبادرة التجريبية

التنفيذ

إعادة دراسة وتطبيق األنشطة التوعية من خالل مبادرات جديدة بعد أن يتم إعادة تقييم االحتياجات عقب إتمام المشروع

إستمرار وتحديث الحملة حسب الفترات المناسبة

التنفيذ
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التعليم األساسي والثانوي
التعليم األساسي والثانوي
األهداف

الرقم

إسم المشروع

الجهات المسؤولة

الجهات الداعمة

التعليم األساسي والثانوي 1.1

افتتاح مدارس جديدة وفق خطط استراتيجية
مدروسة

وزارة التربية والتعليم (مدراء
التخطيط واألبحاث واألبنية
المدرسية والمشاريع الدولية)

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة االشغال العامة واإلسكان
الجهات المانحة

التعليم األساسي والثانوي 1.2

تحليل أسباب ضعف أداء المدارس الصغيرة واتخاذ
اجراءات تصحيحية

وزارة التربية والتعليم (مدراء
التخطيط واألبحاث واألبنية
المدرسية)

اليونسكو  -منظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة
والجهات المنحة األخرى

التعليم األساسي والثانوي 1.3

زيادة القدرة على خدمة الطلبة ذوي االعاقة وذوي
االحتياجات الخاصة

وزارة التربية والتعليم

الجهات المانحة
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة الصحة
المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين
الجهات المانحة

التعليم األساسي والثانوي 1.4

تحسين الفرص والخدمات التعليمية المقدمة
لالجئين السوريين

وزارة التربية والتعليم

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين
المنظمات المدنية
الجهات المانحة

التعليم األساسي والثانوي 1.5

توسيع نطاق نظام دبلوم معادل لشهادات التعليم
العام على المستوى الوطني لتغطية وسد حاجة
جميع األطفال والشباب خارج المدرسة

وزارة التربية والتعليم

المدارس والمنظمات الغير ربحية

التعليم األساسي والثانوي 1.6

تحسين البيئة المدرسية لضمان معايير االمان
والرعاية والصحة

وزارة التربية والتعليم

المنظمات الغير ربحية المحلية والجهات
المانحة

التعليم األساسي والثانوي 2.1أ

إنشاء مركز مستقل للمناهج والتقييم

المركز الوطني للمناهج والتقييم
ووزارة التربية والتعليم

التعليم األساسي والثانوي 2.2أ

تحديث المناهج الدراسية في مرحلتي التعليم
األساسية والثانوية

المركز الوطني للمناهج والتقييم
ووزارة التربية والتعليم

التعليم األساسي والثانوي 2.3أ

تحديث وموائمة امتحان التوجيهي والتقييمات
الرئيسية األخرى

مديريات اإلختبارات في وزارة
التربية والتعليم والمركز الوطني
للمناهج والتقييم

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
()NCHRD

التعليم األساسي والثانوي 2.1ب

تعديل أسس القبول في الجامعات للتخصصات
المتعلقة بالتعليم

وزارة التربية والتعليم العالي
والبحوث العلمية

اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين (برنامج
إعداد وتأهيل المعلمين) والجامعات

التعليم األساسي والثانوي 2.2ب

تحسين عملية اختيار وتعيين المعلمين

وزارة التربية والتعليم ،ديوان
الخدمة المدنية

التعليم األساسي والثانوي 2.3ب

إنشاء برنامج اعداد وتأهيل المعلمين

وزارة التربية والتعليم وأكاديمية
الملكة رانيا لتدريب المعلمين
ووزارة التربية والتعليم العالي
SR

التعليم األساسي والثانوي 2.4ب

تطوير برنامج تدريب شامل للمعلمين الحاليين

وزارة التربية والتعليم

التعليم األساسي والثانوي 3.1

وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة
مهنة التعليم

ديوان الخدمة المدنية
وزارة التربية والتعليم وأكاديمية
وزارة التربية والتعليم ووحدة المساءلة
الملكة رانيا لتدريب المعلمين ITE
ومديرية التعليم الخاص

التعليم األساسي والثانوي 3.2

نقل وإحالة مسؤوليات أكبر للمديريات الميدانية
والمدارس وتشجيع الالمركزية

وحدات فعالية نتائج إستراتيجية
تطوير الموارد البشرية ووزارة
التربية والتعليم

التعليم األساسي والثانوي 3.3

وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة
المهنة للمناصب القيادية المدرسية

وزارة التربية والتعليم

التعليم األساسي والثانوي 3.4

تعديل نظام تصنيف وتقييم وترفيع المعلمين

التعليم األساسي والثانوي 3.5

االستفادة من آليات المساءلة في وزارة التربية
والتعليم للنهوض بجودة المدارس الحكومية
والخاصة

 .1إتاحة الفرص

 .2الجودة

 .3المساءلة

 .4االبتكار

التعليم المبكر وتنمية الطفولة
2.1ب

التعليم األساسي والثانوي
2.3ب
التعليم المبكر وتنمية الطفولة
3.4

اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وديوان
الخدمة المدنية
التعليم األساسي والثانوي 3.1
وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة العمل
والمنظمات الغير ربحية والمنظمات المدنية

التعليم األساسي والثانوي 3.6

تحسين جودة البيانات وزيادة استخدامها في
المساءلة وتحسين عملية التطوير

إدارة التخطيط والبحوث التربوية
في وزارة التربية والتعليم

التعليم األساسي والثانوي 4.1

البحث في آليات تمويلية مبتكرة لتسريع عملية
تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى الجودة

وزارة التربية والتعليم

المجلس األعلى للشراكات بين القطاع الخاص
والعام

التعليم األساسي والثانوي 4.2

تحفيز التوسع في خدمات القطاع الخاص عالية
الجودة

وزارة التربية والتعليم

وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي

التعليم األساسي والثانوي 4.3

تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحديث التعليم والتعلم

وزارة التربية والتعليم

وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مبادرة التعليم األردنية بالتعاون مع القطاع
الخاص

التعليم األساسي والثانوي 5.1

تفعيل دور أولياء األمور واألسر لدعم التعلم في
المنزل

وزارة التربية والتعليم

الجهات المانحة والمنظمات الغير ربحية
الدولية والمحلية

التعليم األساسي والثانوي 5.2

تفعيل دور أولياء األمور واألسر لدعم التعلم في
المدارس

وزارة التربية والتعليم

324

التعليم األساسي والثانوي 2.1أ
التعليم األساسي والثانوي 2.3أ

مراكز تدريب المعلمين في الخدمة

وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المعلمين ومدراء المدارس مدراء الميدان في
وزارة التربية والتعليم

 .5أنماط التفكير

التعليم األساسي والثانوي 1.2
التعليم األساسي والثانوي 1.4

التعليم األساسي والثانوي 2.1أ

وزارة التربية والتعليم ،ديوان
الخدمة المدنية
وزارة التربية والتعليم

التبعيات

التنسيق

التعليم المبكر وتنمية الطفولة
3.3

تنفيذ االستراتيجية 4.1

التعليم المبكر وتنمية الطفولة
5.1
التعليم المبكر وتنمية الطفولة
5.2

السنة 1

السنة 3

السنة 2

السنة 5

السنة 4

السنة 10 - 7

السنة 6

ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر4
التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

المزيد من المراجعة لتقييم التغيرات
المستقبلية

التنفيذ

التصميم والتخطيط

تجديد المساحة و غيرها من القدرات التي تعزز األنشطة  ،على سبيل المثال ،التدريب وحمالت التوعية
المستمرة

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

مراجعة البرامج أو تخفيضها تدريجيا وفقا إلعادة تقييم االحتياجات

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

التصميم والتخطيط

برامج التعليم غير الرسمية والتنفيذية ،وبانتظام حول إعادة تقييم الطلب

التنفيذ

ترقيات للمدارس كاملة؛ توالت غيرها من التدابير لتحسين بيئات الخارج

إطالق :المناهج ومعهد تقييم جاهز للعمل من هذه المرحلة

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

إطالق :المتطلبات الجديدة للقبول فيما يتعلق بالتعليم إبتداء من هذه المرحلة

التصميم
والتخطيط

إطالق :عملية اختيار
معايير جديدة

كشرط مسبق للتقدّم ) (ITEشهادة اعداد وتأهيل المعلمين

التصميم
والتخطيط

إطالق :برنامج اعداد وتأهيل المعلمين الجدد التشغيلي وتوسيع البرنامج وفقا لخطط النمو

التصميم
والتخطيط
التصميم
والتخطيط

التنفيذ

معايير جديدة للتدريب والبرامج والموارد في مكان التدريب أثناء الخدمة هي أحد األنشطة العادية للمعلمين

التصميم والتخطيط

التنفيذ

إطالق :نظام ترخيص المعلم إبتداء من هذه المرحلة

التصميم
والتخطيط

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التنفيذ

التصميم والتخطيط

تحول نماذج تشغيلية مركزية كاملة وجديدة

إطالق :شهادة إدارة المدارس ونظم الترخيص إنطالقا من هذه المرحلة

التنفيذ

التصميم والتخطيط

إطالق نظام تصنيف المعلم ونظام التقييم وتطبيقه على جميع المعلمين

وتفعيل عمليات الفحص الجديدة والمعايير في زارة التربية والتعليم

التنفيذ

إطالق تظام إدارة المعلومات وتدريب جميع المستخدمين ،ولوحات مصممة لمختلف مجموعات من المستخدمين

التنفيذ

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

تأكيد النهج ،وفي حال وجدت الحاجة ،مشروع جديد لمبادرة
رائدة إلى األمام
توصيات بناء على المراجعات التي تمت على
المشاريع الجديدة

متابعة واستعراض االحتياجات التكنولوجية الجارية

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

إستمرار الحملة وتعديلها عتد الحاجة

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

التنفيذ

إطالق :جميع التقييمات الجديدة
توالت بشكل كامل ،السنة 7
هي السنة األولى من الثانوية
العامة الجديدة

التنفيذ
يتم محاذاة توقيت بدء تنفيذ التقييمات الجديدة لطرح منهج جديد معتبرين أن
الطالب لديهم الوقت للتكيف( .يبدأ إعادة التصميم التوجيهي في السنة )5

التنفيذ

التنفيذ

إطالق :المنهج الجديد عبر
لنظام إبتداء من هذه المرحلة

التنفيذ
يتم إرجاع المنهج الجديد على فترات موقتة طوال هذه الفترة

التصميم والتخطيط

التصميم والتخطيط

س7

س8

س9

س10

األنشطة الجارية التي تم تحديدها
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التعليم والتدريب المهني والتقني
التعليم والتدريب المهني والتقني
األهداف

 .1إتاحة الفرص

الرقم

إسم المشروع

الجهات المسؤولة

التعليم والتدريب المهني والتقني 1.1

اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت

مؤسسة تنمية المهارات من خالل
مركز االعتماد وضبط الجودة

التعليم والتدريب المهني والتقني 1.2

وضع برامج للتعليم والتدريب المهني والتقني تمنح درجة وزارة التربية والتعليم العالي
والبحث العلمي
أكاديمية

مؤسسة تنمية المهارات

التعليم والتدريب المهني والتقني 1.3

تحقيق المساواة في رواتب خريجي التعليم والتدريب
المهني والتقني

مؤسسة تنمية المهارات

التعليم والتدريب المهني والتقني 1.4

اصدار رخص مزاولة المهنة للحرفيين والتقنيين

التعليم والتدريب المهني والتقني 2.1

وضع معايير ومتطلبات تدريب للمدربين/المدرسين في
القطاع

التعليم والتدريب المهني والتقني 2.2

وضع آليات خاصة باعتماد المدربين وتقييمهم

 .2الجودة

 .5أنماط التفكير

وزارة التربية والتعليم العالي والبحث
وزارة التربية والتعليم
وزارة العمل
مجلس تنمية الموارد البشرية

التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.1

التعليم والتدريب المهني
والتقني 2.4

وزارة العمل من خالل المجلس
الوطني للتوظيف
مؤسسة تنمية المهارات من خالل
مركز االعتماد وضبط الجودة
مؤسسة تنمية المهارات من خالل
مركز االعتماد وضبط الجودة

التعليم والتدريب المهني والتقني 2.3

نقل مركز االعتماد وضبط الجودة ( )CAQAإلى
مؤسسة بناء المهارات (انظر،التعليم و التدريب المهني
والتقني )3.1

التعليم والتدريب المهني والتقني 2.4

تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتماشى مع
أهداف اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل و رؤية األردن
2025

مؤسسة تنمية المهارات من خالل
المجلس الوطني للتوظيف

التعليم والتدريب المهني والتقني 3.1

تأسيس مؤسسة بناء المهارات

مجلس الوزراء

التعليم والتدريب المهني والتقني 3.2

تسهيل/اإللزام باالعتماد على بيانات الموثقة عند وضع
السياسات واتخاذ القرارات

مؤسسة تنمية المهارات

التعليم والتدريب المهني التعليم العالي 1.3
التعليم العالي 3.1
والتقني 3.1

التعليم والتدريب المهني والتقني 4.1

تأسيس صندوق لتطوير المهارات برعاية القطاع الخاص

مؤسسة تنمية المهارات

التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.1

التعليم والتدريب المهني والتقني 4.2

إنشاء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص
تتماشى مع األولويات المحددة في رؤية األردن 2025

التعليم والتدريب المهني والتقني 4.3

مؤسسة تنمية المهارات و المجلس وزارة العمل ومجالس مهارات
التوسع في برامج التلمذة المهنية ()apprenticeship
القطاعات المختلفة
الوطني للتوظيف

 .3المساءلة

 .4االبتكار

ديوان الخدمة المدنية

الجهات الداعمة

التبعيات

التنسيق

التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.1

مؤسسة تنمية المهارات من خالل
مركز االعتماد وضبط الجودة

التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.1

مؤسسة تنمية المهارات ومجالس
مهارات القطاعات المختلفة

التعليم والتدريب المهني والتقني 5.1

اصدار دليل للمهن على مستوى المدارس وتوجيه الطلبة
للتعرف على التصميم والتكنولوجيا الحديثة

مؤسسة تنمية المهارات ومجالس
مهارات القطاات المختلفة

التعليم والتدريب المهني والتقني 5.2

مشاركة الطلبة في مسابقات المهارات العالمية (World
)Skills

مجالس مهارات القطاعات المختلفة

التعليم والتدريب المهني والتقني 5.3

إجراء إصالحات على مسار التعليم المهني الحالي التابع
لوزارة التربية والتعليم وعدم ربط التعليم و التدريب
المهني والتقني بالتحصيل الدراسي منخفض األداء

وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
وزارة العمل
صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية

التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.1
التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.1

التعليم والتدريب المهني
والتقني 1.1

التعليم العالي 1.3

السنة 1
ر2

ر1

السنة 2

ر3

ر1

ر4

ر3

ر2

السنة 3
ر4

ر1

ر2

التنفيذ

ر3

السنة 4
ر4

ر1

ر2

ر3

السنة 5
ر4

ر1

ر2

ر3

السنة 6
ر4

ر1

ر2

ر3

السنة 10 - 7
ر 4س 7س 8س 9س10

اطالق إطار وطني للمؤهالت

التصميم والتخطيط

إطالق إنشاء الكليات التقنية الجديدة في الجامعات والمعاهد الفنية

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التنفيذ

التصميم والتخطيط

إطالق و تنفيذ نظام الترخيص للحرفيين والفنيين

التصميم والتخطيط

التنفيذ

تطبيق وتنفيذ سياسات جديدة ونظام تسجيل للمدربين

التصميم والتخطيط

التنفيذ

تطبيق نظام التصنيف واإلعتماد

نقل مركز االعتماد وضبط الجودة لمؤسسة تنمية المهارات حسب المسؤوليات الجديدة

التنفيذ

التصميم والتخطيط

إطالق وتنفيذ سياسات جديدة

التنفيذ

اطالق و تشغيل المجلس الوطني للتوظيف ومجالس مهارات القطاعات المختلفة ويتم مراجعة برامج التدريب المهني والتقني بشكل منتظم بناء على
احتياجات التدريب في القطاع الخاص

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

تشغيل نظام تكنولوجيا المعلومات إلدارة التعليم  .LMISيتم جمع البيانات بشكل منتظم وتستخدم هذه البيانات في مراجعة وتطوير السياسات

التصميم والتخطيط

إطالق :تشغيل صندوق تنمية المهارات

التنفيذ

التصميم والتخطيط

تبني آليات التمويل التدريب المهني والتقني ابتداءمن هذه المرحلة

التنفيذ

التنفيذ

التصميم والتخطيط

إطالق :تم اعتماد إطار التدريب على رأس العمل وجار تخطيط وتنفيذ البرامج الجديدة

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التنفيذ
التصميم والتخطيط

تطبيق اطار الشراكات بين القطاع الخاص والعام واطالقه وفقا للجدول الزمني المحدد

التنفيذ

المنهج المهني والمرشدون المهنيون مطبقة في المدارس و ويتم مشاركة الطلبة وأولياء األمور ،والقطاع الخاص بشكل منتظم

إطالق :مشاركة األردن مرتين في السنة في المسابقة العالمية للمهارات ابتداءمن من هذه المرحلة

التنفيذ

إطالق وتطبيق شروط القبول الجديدة لمسارات التعليم التقني والمهني ،وايجاد مسارات بديلةابتداءمن من هذه المرحلة
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التعليم العالي
التعليم العالي
األهداف

الرقم

إسم المشروع

التعليم العالي 1.1

نظام قبول موحّد للدرجة الجامعية األولى يشتمل على
الخروج التدريجي من البرنامج الموازي وتنظيم إستثناءات وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
القبول

التعليم العالي 1.2

مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المعينة
لتشتمل سنة تحضيرية بدايةً لتخصصي الطب وطب
األسنان بدءاً من العام  2018لتندرج على باقي
التخصصات تدريجيا ً

الجامعات في المرحلة التجريبية

التعليم العالي 1.3

توجيه الطالب وإرشادهم في اختيار الوظائف المناسبة

مؤسسة بناء المهارات
وزارة التربية والتعليم
المدارس والجامعات

وزارة العمل
ارباب العمل المحليين
لجنة التعليم العالي
صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية

التعليم العالي 1.4

توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة

وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تحت
إدارة هيئة المعونة طالب

التعليم العالي 2.1

اعتماد البرامج المتطورة والتقيد بمعايير ضمان الجودة

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

التعليم العالي 2.2

مراجعة البرامج والتخصصات المطروحة في الجامعات
الرسمية

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
لجنة التعليم العالي

التعليم العالي 2.3

زيادة أعداد وقدرات الكوادر التدريسية

لجنة التعليم العالي والجامعات

التعليم العالي 2.4

قياس ومراقبة وإعداد التقارير حول جودة التدريس
ومخرجات األبحاث العلمية

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي 2.5

تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز

الجامعات

التعليم العالي 3.1

تعزيز الحاكمية في التعليم العالي

التعليم العالي 3.2

وضع نظام خاص لعملية اختيار وتعيين رؤساء الجامعات

وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

 .3المساءلة

التعليم العالي 3.3

تعزيز الحوافز لإلدارة الفعالة للموارد

وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي 4.1

إنشاء صندوق لالبتكار والتطوير في التعليم العالي

لجنة التعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

 .4اإلبتكار
التعليم العالي 4.2

تحديث وتطوير التكنولوجيا المتوفرة لدى مؤسسات التعليم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
العالي لتعزيز استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصادر
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تنفيذ االستراتيجية
4.1

الجامعات
وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
لجنة التعليم العالي
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للتنسيق
ومراقبة الفاعلية

 .1إتاحة الفرص

 .2الجودة

الجهات المسؤولة

الجهات الداعمة

التبعيات

التنسيق

التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.1
التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.2
تنفيذ االستراتيجية
4.1

لجنة التعليم العالي
وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
التعليم والتدريب المهني
والتقني 3.2

المؤسسات الدولية المتخصصة

الجامعات والقطاع الخاص و وحدة متابعة
تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية الموارد البشرية

لجنة التعليم العالي
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وزارة المالية

وزارة اإلتصاالت وتكنواوجيا المعلومات،
مجلس التعليم العالي ،هيئة إعتماد مؤسسات
التعليم العالي

السنة 1
ر1

ر2

السنة 2
ر4

ر3

ر2

ر1

ر3

السنة 3
ر4

ر1

ر2

ر3

السنة 4
ر4

ر1

ر2

السنة 5
ر4

ر3

ر1

ر2

التصميم والتخطيط

ر3

السنة 6
ر4

ر1

ر2

ر3

السنة 10 - 7
ر 4س7

س8

س9

س10

التنفيذ
إطالق نظام قبول موحد على أساس الجدارة ويتم إغالق جميع البرامج الموازية إبتدا ًء من
هذه النقطة

مرحلة التنفيذ
(إطالق المشروع التجريبي بعد  3سنوات)

التصميم والتخطيط

السنوات التحضيرية قيد التطبيق

التصميم والتخطيط

التصميم والتخطيط

التنفيذ

اإلرشاد المهني

التنفيذ

إطالق الخيارات المتاحة للدعم المادي للطالب إبتدا ًء من هذه النقطة

التصميم
والتخطيط
التصميم والتخطيط

التنفيذ

تقييم البرامج الجامعية بشكل متواصل وتطبيق عمليات ضمان الجودة

التنفيذ

الجامعات تعمل بمحفظة مشاريع متوازنة

تأمين أعضاء جدد لهيئة المدرسين

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

الجامعات التي تعمل مع بيئة التعلم التي تشكل حافزا لإلبداع والتميز ،واإللهام والشعور باألمن واإلنصاف
والمسؤولية والمواطنة

التنفيذ

التصميم والتخطيط

تطبيق ازام إدارة المعلومات للتعليم
العالي من قبل نظام اإلعتماد
للتعليم العالي لدعم صنع القرار

التصميم والتخطيط

التنفيذ

تعمل هيئة التعليم العالي و مجلس اإلعتماد للتعليم العالي ،ومجالس األمناء حسب المسؤليات الجديدة

التصميم والتخطيط

التنفيذ

مراجعة االستراتيجية في منتصف المدة لتقييم استعداد مجالس الجامعة لتولي هذه العملية

التصميم والتخطيط

التنفيذ

التصميم والتخطيط

التصميم والتخطيط

الجامعات التي تعمل في ظل ظروف التمويل المعدلة

التنفيذ

إطالق برامج جديدة في العلوم التطبيقية .تعيد  BAUالتركيز على
تفويض برامج التعليم والتدريب المهني والتقني والعلوم التطبيقية
إبتدا ًء من هذه مرحلة
إطالق :عمليات صندوق االبتكار ومشاريع التمويل

لجامعات التي تعمل مع البنية التحتية والموارد التي تم ترقيتها وتستخدم التكنولوجيا لتعزيز التعليم
والتعلم والبحوث

التنفيذ
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خطة التنفيذ
تنفيذ االستراتيجية
األهداف

 .1الهيكليات

الرقم

إسم المشروع

تنفيذ االستراتيجية 1.1

إنشاء مجلس تنمية الموارد البشرية

تنفيذ االستراتيجية 1.2

إنشاء وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية الموارد
البشرية

رئيس الوزراء
مجلس تنمية الموارد البشرية

تنفيذ االستراتيجية 1.1

تنفيذ االستراتيجية 1.3

إنشاء لجنة عمل تنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد البشرية

رئيس مجلس الوزراء مع مشاركة مجلس
تنمية الموارد البشرية

تنفيذ االستراتيجية 1.1

تنفيذ االستراتيجية 1.4

تقييم فعالية وحدة جودة "ضمان التعليم والمساءلة" في وزارة
التربية والتعليم واالستفادة من الدروس المستفادة من تأسيس
وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية
وحدات مساءلة مشابهة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموارد البشرية
ووزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية

تنفيذ االستراتيجية 1.2

تنفيذ االستراتيجية 2.1

تصميم وتنفيذ خطة لبناء قدرات طاقم إدارة العمليات المسؤول
عن تقديم الخدمة وموظفين الخدمة المدنية

 .2بناء القدرات

وزارة التربية والتعليم
وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية وزارة العمل
الموارد البشرية ووحدة سياسة الموارد
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
البشرية في الوزارات وديوان الخدمة المدنية وزارة التنمية االجتماعية
وزارة الصحة
وزارة التربية والتعليم
وزارة العمل
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة الصحة

تنفيذ االستراتيجية 2.2

إنشاء مسار الخدمة المدنية السريع لتوظيف المتفوقين في
مناصب تنمية الموارد البشرية في الوزارات

وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية
الموارد البشرية
وديوان الخدمة المدنية

تنفيذ االستراتيجية 3.1

إنشاء خطة اتصاالت داخلية شاملة لموظفي الوزارة

وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية
الموارد البشرية وشركة مختصة بالتواصل
واالتصاالت

تنفيذ االستراتيجية 3.2

تنفيذ خطة اتصاالت موجهة للعموم لبناء الثقة العامة في
االستراتيجية

وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية
الموارد البشرية وشركة مختصة بالتواصل
واالتصاالت

تنفيذ االستراتيجية 4.1

وضع خطة لتمويل تنمية الموارد البشرية

مجلس تنمية الموارد البشرية من خالل وحدة
وزارة المالية
متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية الموارد
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
البشرية

 .3التواصل

 .4التمويل

الجهات المسؤولة

الجهات الداعمة

التبعيات

التنسيق
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التعليم المبكر وتنمية الطفولة
2.4
تنفيذ االستراتيجية 1.1
التعليم األساسي والثانوي 4.1
تنفيذ االستراتيجية 1.2
التعليم العالي 1.1
التعليم العالي 3.3

السنة 2

السنة 1

السنة 4

السنة 3

السنة 6

السنة 5

السنة 10 - 7

ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4س 7س 8س 9س10
التنفيذ

إنشاء مجلس تنمية الموارد البشرية لمدة المشروع وهي  10سنوات

التنفيذ

إنشاء وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية الموارد البشرية

التنفيذ

إنشاء لجنة عمل تنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد البشرية لمدة المشروع وهي  10سنوات

التصميم والتخطيط

إطالق وتشغيل وحدة المساءلة بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ ونتائج إستراتيجية تنمية الموارد البشرية لتطبيق المبادرات

التنفيذ

التصميم والتخطيط

مراجعة االحتياجات التدريبية وتطوير الخطط الجديدة وفقا لألولويات االستراتيجية بعد المراجعات االستراتيجية عند
السنوات  4و 7

التنفيذ

التصميم والتخطيط

إطالق وتشغيل برنامج المسار السريع للخدمة المدنية إبتدا ًء من هذه النقطة

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

التصميم
والتخطيط

التصميم
والتخطيط

التصميم
والتخطيط

التصميم
والتخطيط
التصميم
والتخطيط

التصميم
والتخطيط

التنفيذ

التنفيذ

التنفيذ

التصميم
والتخطيط

التنفيذ

التنفيذ

التنفيذ

التنفيذ

إطالق خطة التمويل وإعادة تقيمها عند السنوات  4و7-
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التنفيذ

التنفيذ

التع
ليم
من
أجل
االزد
هار

امللحق ب  -أهداف ومؤشرات األداء الرئيسية
والاش ححر املة.لةت وباد
يوض ححمل امللحق ال مؤ مؤش حرات األداء الرئيس ححية ال ذ وض ححاتم ية ،اال ح ابيهيةم وال ذ ج اتم مة الس مئت املرسوو للس ححسوات ا
قيمس مدى ال ةدم يف ال ساية وحتسححن ع لية
األهداف ومؤشحرات األداء الرئيسححية عسمصحرا ألححملححية مل م اة وبةييل ع لية بساية االح ابيهية و لال م
إظتمج إجنمزات مل ولةت
املسمءلةم واملسممهة يف وضة ليملمت همدفة بس سد إىل حةمئق ودائلت ميكستم أيضم أن بظتر مدى جنمح اال ابيهية م
ذ وض ححة مؤشح حرات األداء الرئيس ححية لكل مش ححرورت مة ح يف اال ح ابيهيةت وم املتل ال د هة ،املؤش حرات اد ال ح ك م اال ح ابيهية ق.ل إط ق ل
مشححرورتت ولح سح شدم مؤشحرات األداء الرئيسححية مل م اة مدى ال ةدم املسهه يف حتةيق أهداف االح ابيهيةم عوضححم ع م م اة جنمح املشححمجية الارديةت ويف
اض احلماتم وضات مؤشرات األداء الرئيسية على مس وى املشرورت ل .ة أهداف اال ابيهيةت
في م يلي قمئ ة ابمل.مدئ األلملية املس شدمة ل حديد مةميي مؤشرات األداء األلملية املة حةت



ي الب ال ساية الاام لل ة حمت اال ابيهية وسود مةميي واضحة للسهمح (مؤشرات األداء الرئيسية) وأهداف مسمل.ةت

جيب حتديد املةميي

ديلة إ ا لهم األمرت



يّم حبيث بكون حمددو وقم لة للةيمس وال حةيق وواقاية وحمددو زمسيم ()SMARTم وابل ح ح ح ح ح شدام مةميي

جيب ال ح ح ح ح ح شدام هة ،ال.يمىلت للوصح ح ح ح ححو إىل الا ب الةي يواستون أص ح ح ح ححاب الظروف ومارفة مةدج ل على الوصح ح ح ححو وإ م بالي تل

وبدجي.تلم ابإلضح ححمفة إىل مارفة الس مئت ال الي ية ال ذ إبةمهنمت وهةا ياين أن ال.يمىلت ال ل ححي ل ،اتمم واملؤش ححرات املشح ح ةة مستمم يس.ني أن

بكون ُمصحسّاة سمء على الد ل (و مصححة لذلححر ات الد ل األدم يف امل لكة -أدم )%20واجلس والا ر والارق ووضححة ايهرو واإلعمقة
واملوقة اجلنرايفم وغريهم م ا صمئص ال قد بكون ات الصلةت



إن أمك م جيب حتديد املةميي حبيث بكون قم لة ألي م املةمجىلت املايمجية ال ملية:
o
o
o



ال ةدم املسهه مةم ل ط األلمس.
ُ
للرايضيمت والالوم).
الدولية
الة
ج
الد
(مثلم
لية
و
الد
املاميري
ل
مةم
ات
اإلجنمز
ّ
املةمجىلت مة دو خم مجو (مثل دو ات مس وى د ل مشم ه لذجدن).

يساوي على عدد م مة حمت بس ية املواجد ال.شح حرية إ ش ححمء هيرمت أو بربي.مت سديدوم حبيث بكون مةميي السهمح املسمل حح.ة هي بلال ال
بضححاتم اييرةجاإلسراء قيد ال ساية والا ل ض ح امق زمين حمددم وي ل بةييل فمعلي تم ٍ
ادئة م حيث ال نيريات ال شححنيلية املرسوو :وخت لف

مؤشرات األداء الرئيسية هة ،م حيث السورتت
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املبكر وتنمية الطفولة
التعليمالطفولة
التعليم املبكر وتنمية
الطفولة وتوفري فرص
وتنميةفرص
املبكروتوفري
الطفولة
وتنميةالتعلم
املبكرلقطاع
التحتية
التعلم
لقطاعالبنية
التحتيةتطوير
البنيةضمان
الفرص -
ضمان تطوير
الفرص --1إاتحة
إاتحةالطفولة
املبكر-1وتنمية
الطفولة
التعليم
التعليم املبكر وتنمية
اخلدمات يف هذا القطاع.
من القطاع.
أساسيهذا
اخلدمات يف
األردنمنملستوى
ملستوىيفأساسي
األردناألطفال
وصول مجيع
وصول مجيع األطفال يف
بعد  5سنوات
خط األساس

مؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسية خط األساس

سنواتسنوات
بعد 10
بعد 5

البياانت
سنوات
بعد 10مصدر
ظمم إداجو مالوممت

األطام اال2حمق رايض األطام 1)2015( %60 2
س.ة اال حمق رايض س.ة

%801)2015( %60

%100
%80

األطام اال1حمق رايض األطام 2)2015( %18 1
س.ة اال حمق رايض س.ة

%252)2015( %18

%35%25

3)2015( %3

%103)2015( %3

%20%10

اياوناألطام الةي يس اياون
س.ة اآلابء واألطام الةيس.ةيساآلابء و
الوصو ملرا ه األلرو والاال
الوصو ملرا ه األلرو والاال

مل حتدد اد

ظمم إداجو مالوممت ظمم إداجو مالوممت
اليل%يف وزاجو ال ية ال اليل يف وزاجو ال ية
ال35

حتتونل ا ممسة الةي يام ون
الةي يام
األطام
س.ة األطام حتت ل اس.ةممسة
4)2012( %8
ولاةّووشديدو م ب.مطء الس ّو
ب.مطء الس
حمات م
م حمات م ولاة م
وشديدو م

%64)2012( %8

5

%965)2012( %93

%99%96

س.ة ال ناية ابملامعيل س.ة ال ناية ابملامعيل

)2012( %93

املوصى هبم ل
على ألمس ال وصيمت على
نةية ()2012
ألمس النةيةوصيمت املوصى هبم ل%33
)IIYCF
وصنمج األطام ()IIYCF
الرضة وصنمج األطام (الرضة

%99

6

%43)2012( %33

%53%43

%53

)2012( %35

7

%307)2012( %35

%25%30

%25

السسمء اداللوايت ي لةن جعمية مم اد
جعمية مم
س.ة السسمء اللوايت ي لةنس.ة
)2012( %82
الوادو يف اليومن ال ملين اد
الوضةاليومن ال ملين اد الوضة
الوادو يف

8

%898)2012( %82

%92%89

%92

س.ة زواج األقمجب

س.ة زواج األقمجب

1

1
رؤية لعام األردن 2025
2025
رؤية لعام األردن

2

 2016الملكة رانيا2016 ،
مؤسسة
مؤسسة الملكة رانيا،
2

3

ذات المصدر

4

4
اإلحصاءات العامة2013 ،
دائرة 2013
العامة،
دائرة اإلحصاءات

5

ذات المصدر

ذات المصدر

6

اإلحصاءات العامة2013 ،
دائرة 2013
دائرة اإلحصاءات العامة،

7

ذات المصدر

7

ذات المصدر

8

ذات المصدر

8

ذات المصدر

3

5

ذات المصدر

6
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وزاجو الصحة

مسمل السكمن والصحة مسمل السكمن والصحة
%4
األلرية
األلرية

مسمل.ةالةي يسملون بنةية مسمل.ة
ألطام
بنةية
س.ة األطام الةي يسملونس.ة ا
6

وال اليل

 %ية ااس معية وزاجو ال س ية ااس معية
20ال س
وزاجو

الصحة
اجو %20
األلمس %20%+10ط األلمسوز+
األلمس +
مل حتدد طاداأللمس  %10 +ط ط
%4 %6

ظمم إداجو مالوممت

اليل%يف وزاجو ال ية ال اليل يف وزاجو ال ية
ال100
وال اليل
وال اليل

وال اليل
س.ة اال حمق دوج احلضم ة
س.ة اال حمق دوج احلضم ة

مصدر البياانت

ملرحليت رايض األطفال
اسيةاألطفال
رايض
ملرحليت الدر
اسيةواملناهج
الطلبة
تقييمالدر
واملناهج
الطلبةملعايري
تقييمالعامة
األطر
ملعايري
العامةاجعة
األطر  -مر
اجعةاجلودة
الطفولة -م2رأ -
وتنميةاجلودة
املبكر 2أ -
الطفولة
التعليم
التعليم املبكر وتنمية
وتطويرهاوحتديثها وتطويرها
واحلضانة وحتديثهاواحلضانة
مؤشرات األداء الرئيسية
مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

خط األساس بعد  5سنوات
زايدو س.ة
األطام

أداو)ال اوج امل.كر ()EDI
EDI
مئت أداو ال اوج امل.كر (مئت
9
9
"اجلمههون لل الل‘
سمههون لل الل ()2014
 %73سمههون لل الل (%73
)2014
%7.5

سنوات
سنوات
بعدبعد10 5

البياانت
سنوات
مصدر
بعد 10

زايدوزايدوس.ةس.ة
األطام
األطام

زايدو س.ة
املر ه الوطين ل س ية
األطام
املواجد
"اجلمههون
ال.شريةجاليو يسيف
لل الل‘ %15

"اجلمههون‘
"اجلمههون لل الل
%15 %
الل‘
لل7.5

مصدر البياانت
املر ه الوطين ل س ية
املواجد
ال.شريةجاليو يسيف

للصفوفرات القراءة للصفوف
تقييم مهارات القراءة تقييم مها
األوىل )2012( 10األوىل)2012( 10
ممت املت
الارعيةلا ممت املت ة الارعية
ولط ةاحلسميب
امل ولط احلسميب لا امل
على ع
( س.ة الا ب
الا مةب احلمصلن على ع مة
احلمصلن س.ة
(
صار):

صار):

أصوات احلروف 26.4أصوات احلروف 26.4
()%24.1

()%24.1

الكل مت املش عة 5.7الكل مت املش عة 5.7
()%47.1

()%47.1

الا قة يف الةراءو الشاوية
19.4يف الةراءو الشاوية 19.4
الا قة
اض س.ة

()%20.2

()%20.2

الاتل الةرائي 2.5

الاتل الةرائي 2.5

اض س.ة

اضالاس.ةب

الا ب احلمصلن

على
احلمصلن
احلمصلن
الا ب

م ولط الس مئت و سب مالاولطبالس مئت و سب الا( ب
)%24.4
احلمصلناملتمم
احلمصلن على يهة الصار يف
على يهة الصار يف
الاتل ا اإلل
ملتمم معي  2.5الاتل اإلل معي 2.5
%5
سمب
الارعية ل ةييل متمجات الةراءو
)11.8سمب
متمجات الةر(اءو واحل
الارعية ولاحلةييل
()11.8
للصاوف األوىل (EGRA,
للصاوف األوىل (EGRA,
ولط
زايدو يف م 11
11
للصفوفاتاألوىل
احلساب للصفوف األوىل
تقييم مهارات احلسابتقييم مهار
)EGMAت
)EGMAت
الا مة لكل مت ة
()2012
()2012
فرعية  10ةمط
ممت املت
الارعيةلا ممت املت ة الارعية
ولط ةاحلسميب
امل ولط احلسميب لا امل
للا مةبصار
على ع
احلمصلن على ع مة صار
( %للا ب احلمصلن(%
()%24.4

على يهة صار

م الصف 2م الصف م:)3الصف 2م الصف :)3
على)%1
ارف%م
1( 34.7
الرقل%1( 34.7 :م )%1
ال ارف على الرقل :ال
مةمج ة الك يمت 4( 9.5
%ةم3الك)%يمت %4( 9.5م)%3
مةمج
%رمقل)%5
املاةود%6( 5.4 :م )%5
الرقل املاةود 6( 5.4 :ال
13.9ة – املس وى 13.9 :1
اجل ة – املس وى  :1اجل
(%13م)%11
(%13م)%11
%24
املسم وى %24( 2.6 :2م
 2.6ة( –
اجل ة – املس وى  :2اجل
)%18

)%18

11.6ح(18-املس%موى %18( 11.6 :1م
الارح -املس وى  :1الار
9

9
الموارد البشرية2015 ،
لتنمية2015
البشرية،
الوطني
الموارد
المركز
لتنمية
المركز الوطني

للتنمية الدولية2012 ،
األميريكية2012
للتنمية الدولية،
10الوكالة األميريكية10الوكالة
11

ذات المصدر

11

ذات المصدر
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على عيهةمةصار
صار
%5
%10
زايدوز يف
ولطولط
ايدو ميف م
الا مةالالكلمةمت ة
لكل
ةمط20
10فرعية
فرعيةمت ة
ةاة

اض س.ة
الا ب
احلمصلن على
وزاجو ال ية وال اليل وزاجو ال ية وال اليل
ع مة صار
(مشرورت الةراءو
(مشرورت الةراءو
%10
واحلسمب للصاوف واحلسمب للصاوف
زايدو يف م ولط
امل.كرو)
امل.كرو)
الا مة لكل
مت ة فرعية 20
ةاة

)%15
الارح -املس وى %48( 1.5 :2م
)%36
املسمئل اللاظية%34( 1.2 :م )%22

335

الطفولة وزايدة حجمها
وتنميةحجمها
املبكروزايدة
التعليمالطفولة
املبكريفوتنمية
التعليمالعاملة
نوعية يفالقوى
حتسنيالعاملة
نوعية -القوى
حتسنياجلودة
الطفولة 2-ب -
وتنمية -اجلودة
املبكر2ب
التعليمالطفولة
التعليم املبكر وتنمية
مؤشرات األداء الرئيسية
مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

خط األساسبعد  5سنوات

سنوات سنوات
بعد 5بعد 10

سنواتالبياانت
بعد  10مصدر

مصدر البياانت

مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
12
املؤلسية)2015( %41 :
املؤلسية)2015( %41 :

12

مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
ال م اة ملداجس وزاجو ال ال مية اة ملداجس وزاجو ال ية
13
اليل)2015( %12 :
()2015
وال
وال اليل%12 :

13

مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
ملؤلسمت اجمل ة احمللي:
ملؤلسمت اجمل الةم اة
احمللي:
اةاحل
ومةدمي الرعمية اليفم مر
نراحل
املاليف م
الرعمية
س.ة املال ن ومةدمي س.ة
14
14
األطام 12م وجايض األطام )2015( %36 )2015( %362
ايضاألطام
جايض األطام 1م وججايض
%50
يب مم ق.ل
على بدج
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
احلمصلن على بدجيب مم ق.ل
احلضم ة
واحلضم ة احلمصلن و
ا دمة

ا دمة

15
مصة)2015( %27 :
()2015
ا
ا مصة%27 :

دجالة أسر م مؤلسة دجالة أسر م مؤلسة
%75 %50

15

امللكة جا يم لل اليل وال س ية
امللكة جا يم لل اليل وال س ية
%75
حولة باليل مرحلة الااولة
حو باليل مرحلة الااو
امل.كرو

امل.كرو

مال يفي جايض األطام  2يف
مال ي جايض األطام 2
املداجس الاممة :مل حتدد اد
املداجس الاممة :مل حتدد اد
مال ي جايض األطام 1
مالم ي جايض األطام 1م
املداجس
األطام  2يف املداجس
وجايض األطام  2ويفجايض
ا مصة :مل حتدد اد ا مصة :مل حتدد اد

مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
املؤلسية (يف أمم الا ل):
املؤلسية (يف أمم الا ل):
16
)2015( %30 16)2015( %30
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
ال م اة ملداجس وزاجو ال ال مية اة ملداجس وزاجو ال ية
17)2015( %10 17
)201اليل:
وال اليل 5( %10 :وال
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
احمللي:
ملؤلسمت اجمل ة احمللي:
ال م اة ملؤلسمت اجمل الةم اة
مل حتدد اد %50
مل حتدد اد

ومةدمي الرعمية يف مراحل
س.ة املال ن ومةدمي س.ة
نراحل
املاليف م
الرعمية
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
مةدمي الرعمية يف احلضمىلت
األطام 12م وجايض األطام 2
ايضاألطام
جايض األطام 1م وججايض
ا مصة :مل حتدد اد ا مصة :مل حتدد اد
احلمصلن على بدجيب أثسمء
احلضم ة
واحلضم ة احلمصلن و
يب أثسمء
على بدج
املمضيندمة يف الاممن املمضين مال ي جايض األطام 2
مال يفي جايض األطام  2يف
ا دمة يف الاممن ا
املداجس الاممة :مل حتدد اد
املداجس الاممة :مل حتدد اد
مال ي جايض األطام 1
مالم ي جايض األطام 1م

املداجس
األطام  2يف املداجس
وجايض األطام  2ويفجايض
ا مصة :مل حتدد اد ا مصة :مل حتدد اد

12

الملكة رانيا2016 ،
2016
مؤسسة
 12رانيا،
مؤسسة الملكة

13

ذات المصدر

13

ذات المصدر

14

ذات المصدر

14

ذات المصدر

15

ذات المصدر

15

ذات المصدر

16

الملكة رانيا2016 ،
2016
مؤسسة
 16رانيا،
مؤسسة الملكة

17

ذات المصدر

ذات المصدر

17

336

%75%50

دجالة أسر م مؤلسة دجالة أسر م مؤلسة
امللكة جا يم لل اليل وال س ية
امللكة جا يم لل اليل وال س ية
%75
حو باليل مرحلة الااو
حولة باليل مرحلة الااولة
امل.كرو

امل.كرو

التعليم املبكر وتنمية الطفولة  -3املساءلة  -تعزيز املساءلة والتنسيق على مجيع املستوايت يف نظام التعليم املبكر وتنمية الطفولة
مؤشرات األداء الرئيسية
س.ة جايض األطام واحلضمىلت ال حت ل
ال صسيف "سيد سدا" أو " مم مز"

خط األساس

بعد  5سنوات

مل حتدد اد

%30

بعد  10سنوات

مصدر البياانت
هيرة با يش احلضمىلت

%70

وجايض األطام
املس ةلة

337

التعليم املبكر وتنمية الطفولة  - 4االبتكار  -إتباع أساليب مبتكرة إلحداث تغيريات إجيابية يف نظام التعليم املبكر وتنمية الطفولة
مؤشرات األداء الرئيسية

بعد  5سنوات

خط األساس

بعد  10سنوات

مصدر البياانت
دجالة مؤلسة امللكة جا يم
لل اليل وال س ية خبصوص

س.ة اآلابء وغريهل م مةدمي الرعمية الةي
يظترون إملمم مبوضورت الااولة امل.كرو وابأل ص
حو امل مجلمت الصحيحة يف جممات ال الل

مل حتدد اد

امل.كر وصحة وبنةية األطام واحل مية
ااس معيةت

ط األلمس +

ط األلمس +

%15

%30

باليل مرحلة الااولة امل.كرو
مسمل السكمن
والصحة األلريةم
دائرو اإلحصمءات
الاممة

338

التعليم املبكر وتنمية الطفولة  - 5أمناط التفكري – تكثيف جهود األهايل لدعم التعليم والصحة واحلماية االجتماعية يف املنزل
واملدرسة.
مؤشرات األداء الرئيسية

بعد  5سنوات

خط األساس

بعد  10سنوات

دجالة مؤلسة امللكة جا يم

س.ة اآلابء وغريهل م مةدمي الرعمية

لل اليل وال س ية خبصوص

الةي يظترون إملمم مبوضورت الااولة
امل.كرو وابأل ص حو امل مجلمت
الصحيحة يف جممات ال الل امل.كر

مصدر البياانت

مل حتدد اد

وصحة وبنةية األطام واحل مية

ط األلمس +

ط األلمس +

%15

%30

باليل مرحلة الااولة امل.كرو
مسمل السكمن
والصحة األلريةم
دائرو اإلحصمءات

ااس معيةت

الاممة
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األساسي والثانوي
والثانوي
التعليم األساسيالتعليم
املواردوختصيص املوارد
البنية حتتية
وختصيص
وحتديث
احملفزة،حتتية
وحتديث البنية
للبيئة تعليمية
املدارساحملفزة،
توفريتعليمية
ضمان للبيئة
توفري-املدارس
ضمانالفرص
الفرص--إاتحة
والثانوي 1
األساسيإاتحة
والثانوي - 1
التعليم األساسيالتعليم
الطلبيتوافق مع الطلب
اتيجي مبا
يتوافق مع
بشكل اسرت
بشكل اسرتاتيجي مبا
مؤشرات األداء الرئيسية
مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

خط األساسبعد  5سنوات

بشري بةديرات وزاجو ال ية
بشري بةديرات وزاجو ال ية
ماميرياجلديدو ال بليبوالماميري
املداجس
عدد املداجس اجلديدو العدد بليب
60مدجلة
 60إىل ضروجو اف مح300
اليل إىل ضروجو اف والمح اليل

 10سنوات
سنوات
بعد 5بعد

مدجلة مدجلة
600 300

سنواتالبياانت
بعد  10مصدر

مصدر البياانت

 600مدجلة

ال.سمء ال ا
ال.سمء الوطسية وبل هم مباميري
الوطسية
سديدو125
سديدو ختدم  125سديدو ختدم
يش وبل هم مباميري ال ا يشمدجلة سديدو لسواي مدجلة سديدو لسواي
ختدماجو ال
ختدم  250سديدو وز
250ية وال اليل وزاجو ال ية وال اليل
ا مصة وحدو سودو اال اليل
مصةو وحدو
املسمءلةسودو ال اليل و ال
طملب
املسمءلةيامب  25ألف ال
طملبيامب  25ألفألف
طملب إضميف ألف طملب إضميف
ألف إضميف
طملب إضميف ألف طملب
إضميف ل عمم

18

إضميف ل عمم

18

اجمل ورت%100 :
اجمل ورت%100 :
اجمل ورت%98 :
ر%97 :

اجمل ورت %98 :ر%100 :
ر%97 :أ ثى%100 :

أ ثى %98 :ال سرون
أ ثى%98 :
السوجيون%80 :
ابلصاوف 1
ابلصاوف 1املل حةن
س.ة األطام املل حةنس.ة األطام
%61.6
ال
سرون السوجيون%61.6 :
سرون السوجيون :ال
ااششمص وي
إىل10
إىل10
ااششمص وي اإلعمقة و وي
ااششمص وي اإلعمقة و وي
اإلعمقة و وي
ااحبوسد
ااح يمسمت ا مصة :ا
يمسمت ا مصة :ا بوسد
ااح يمسمت
يمىلت دقيةة
يمىلت دقيةة
ا مصة :زايدو
()2015
( )2015سس.ة  %20ع
ط األلمس

18

18
التربية والتعليم2016 ،
وزارة 2016
والتعليم،
وزارة التربية
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اجمل ورت%100 :

%100
%100
اجمل ورت :ر:

ر%100 :

%100%:100
ر :أ ثى

أ ثى%100 :

%100سرون
أ ثى :ال
سرونيون%90 :
ال السوج
السوجيون%80 :
ااششمص وي
ااششمص
اإلعمقةويو وي
اإلعمقة و
ااحوييمسمت

ال سرون
السوجيون%90 :
ظمم إداجو مالوممت ظمم إداجو مالوممت
ااششمص وي
ال اليل يف وزاجو ال ية ال اليل يف وزاجو ال ية
اإلعمقة و وي
وال اليل ) (EMISوال اليل )(EMIS
ااح يمسمت

ااح ايمسمت
مصة :زايدو

ا مصة :زايدو

سس.ةزايدو
ا مصة:
 %30ع

سس.ة  %30ع

سس.ة %20
هدفعا

هدف ا

األلمسوات
ط السس

السسوات

كز مستقل
مستقل
إنشاء مر
خاللمركز
خاللمنإنشاء
التقييم
ومعايريمن
وأطر التقييم
اسيةومعايري
وأطر
اسيةالدر
املناهج
حتديث الدر
حتديث -املناهج
اجلودة--اجلودة
والثانوي 2أ
والثانوي 2أ -
األساسياألساسي
التعليم التعليم
األداء الرئيسية
اتئيسية
األداءرالر
مؤشرات مؤش

مصدر البياانت
سنوات 10سنوات مصدر البياانت
سنوات  5سنوات بعد  10بعد
بعد  5بعد

خط األساس
خط األساس

مئت بةييل ال مئت
وستمت
بةييل ال وستمت
بةييل ال وستمت مئت بةييل ال مئت
وستمت
الدولية يف
وستمت
وستمت الدولية يف
بةييل ال
مئت بةييل ال مئت
الدولية يف دجالة
الدولية يف دجالة
الدولية يف دجالة الدولية يف دجالة
ايضيمت والالوم
الةوا ّلر
دجالة ا ّلر دج
الالوم
ايضيمت
ةييلالدولية ل ةييل
ايضيمت والالوم الرا اة الدوليةالرال اة
ا ّلرايضيمت وا ّلر
الالوم
ايضيمت والالوم ا ّلرايضيمت وا ّلر
الالوم
()2011( )2011
الة الرايضيمت
ايضيمت
الدوليةريف دج
وستمتدجالة ال
الدولية يف
بةييل ال
وستمت
مئت بةييل ال مئت
20)2023( 20
حصيل ال وي
ال حصيل ال الوي
()2019( )2019
()2023
)19(TIMSS
والالوم 19
والالوم )(TIMSS
)(IEA) (IEA
الالوم449 :الالوم449 :
الالوم489 :الالوم489 :
الالوم509 :الالوم509 :
ايضيمت406 :
الرايضيمت :الر
406
الرايضيمت :الر
446
ايضيمت466 :
ايضيمت 446 :الرايضيمت :الر
466
ةييل الا
ل.ة ل ةييل الال.ة
الدوؤ
الدوؤربلىلمت
مئت الربىلمت مئت ال
))2012( (PISA
))2012( (PISA
الال.ة )(PISA
)(PISA
الال.ة ل ةييل
ةييلالدوؤ
الدوؤربلىلمت
مئت الربىلمت مئت ال
21

21

الالوم409 :الالوم409 :
386
ايضيمت386 :
الرايضيمت :الر
الةراءو399 :الةراءو399 :

الدوؤربىلمت الدوؤ
الدوالؤربىلمت الدوؤ مئت الربىلمت مئت ال
مئت الربىلمت مئت
الال.ة )(PISA
ل ةييل الال.ة ل ةييل الال.ة ل ةييل الال.ة ل ةييل
)(PISA

))2018( (PISA
))2018( (PISA
الالوم439 :الالوم439 :

(22)2021( 22)2021

مسظ ة ال امونمسظوال ةس اليةامون وال س ية

الالوم454 :الالوم454 :

ايضيمت431 :
ايضيمت 416 :الرايضيمت :الر
431
الرايضيمت :الر
416
الةراءو429 :الةراءو429 :

ااق صمدية ااق صمدية
)(OECD)(OECD

الةراءو444 :الةراءو444 :

19

على التوالي
التوالي
2023
على
 2019و
عامي 2023
ات 2019و
عامي
اتبدراس
خاصة
بدراس
المحددة
المحددة خاصة
واألهدافواألهداف
 3سنوات،
سنوات،
) (TIMSSكل
) (TIMSSكل 3
ّياضيات" والعلوم"
ّياضياتالروالعلوم
فيلردراسة
دراسة ا
الدوليّة
التوجهاتفي
التوجهات الدوليّة
جرى تقييم "
تقييم "
يجرى  19ي

20

)(TIMSS)(TIMSS
ّياضيات"والعلوم "
ّياضياتالروالعلوم
فيلردراسة
دراسة ا
الدوليّة
التوجهاتفي
التوجهات الدوليّة
الخاصة" بتقييم "
2025بتقييم
الخاصة
األردن
2025
رؤية
األردن
أهداف
أهداف رؤية
20

21
 2023على
على
 2018و
لعامي 2023
السابقة 2018و
السابقة لعامي
االستقصائية
االستقصائية
بالدراسةبالدراسة
المحددة خاصة
المحددة خاصة
واألهدافواألهداف
 3سنوات،
سنوات،
 (PISAكل
كل 3
الطلبة (
لتقييم(PISA
الدوليالطلبة (
برنامجلتقييم
الدولي
دراسة ال
تجرىالبرنامج
دراسة
 21تجرى
التوالي التوالي
22

الطلبة )(PISA
لتقييم)(PISA
الدوليالطلبة
رنامجلتقييم
الدولي
رنامج بالب
الخاصة
2025بالب
الخاصة
األردن
2025
رؤية
األردن
أهداف
أهداف22رؤية
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التعليم األساسي والثانوي 2ب  -اجلودة  -حتسني كفاءة الكوادر العاملة يف كافة مستوايت خدمات التعليم األساسي والثانوي،
والرتكيز على تدريب كادر املعلمني
مؤشرات األداء الرئيسية

م ولط مئت ا .مج الثم وية الاممة (ال وسيتي)
لل ال ن اجلدد

س.ة املال ن الةي لديتل ج صة ملهاولة املتسة

خط األساس

بعد  5سنوات

بعد  10سنوات

مصدر البياانت

)2016( %65

( %70أو مم يامديم)

( %75أو مم يامديم)

وزاجو ال ية وال اليل

 %20م املدجلن

%0

اجلدد

 %100م املدجلن

وزاجو ال ية وال اليل

ال.يمىلت غري م وفرو
س.ة املال ن الةي حيضرون 80
لمعة بدجيب لسواي

مالوممت إجشمدية %43 :م

%50

مال ي الةامرت الامم و %29م

%75

مال ي الةامرت ا مص بلةوا بدجيب

وزاجو ال ية وال اليلم ومؤلسة
امللكة جا يم لل اليل وال س ية-
مسوحمت مصة ابملال ن

الاممن املمضينت

س.ة املال ن اجلدد لصاوف -4
 10الةي أ لوا بدجيب مم ق.ل

%0

%50

ا دمة ملدو ا بةل ع  8أشتر

342

%100

وزاجو ال ية وال اليل

التعليم األساسي والثانوي  - 3املساءلة  -تعزيز املساءلة والقيادة والقدرة على وضع السياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي يف كافة
مستوايت النظام (بدءا من املدرسة ووصوال اىل الوزارة)
مؤشرات األداء الرئيسية

س.ة قمدو املداجس الةي لديتل ج صة
ملهاولة املتسة

بعد  5سنوات

خط األساس

%0

343

بعد  10سنوات

 %30م قمدو

 %100م قمدو

املداجس مر صون

املداجس مر صون

مصدر البياانت

وزاجو ال ية وال اليل

ملدارس يف املدارس
وتسريعا التغيري
التغيري يف
إلحداث
احلديثةوتسريع
إلحداث
والتكنولوجيا
والتكنولوجيا احلديثة
االبتكار والتقنيات
استخداموالتقنيات
استخدام-االبتكار
االبتكار  -االبتكار
والثانوي 4
األساسي- 4
التعليموالثانوي
التعليم األساسي
ئيسية األداء الرئيسية
مؤشرات
مؤشرات األداء الر

خط األساس خط األساس
مل حيدد اد

مل حيدد اد

يدجمون ال كسولوسيم يف
الةيولوسيم يف
يدجموننال كس
س.ة املال ن الةيس.ة املال
حظة امل مجلمت يف%20
مجلمت يف
حظةسمءاملعلى م
( سمء على م (
النرف مس ظل
النرف الصاية شكل
الصاية شكل مس ظل
الصاوف) الصاوف)

%20

%75

اليلاجوأوال ية وال اليل أو
وزاجو ال ية وال وز
املر هاملواجد
%75املر ه الوطين ل س ية
الوطين ل س ية املواجد
ال.شرية
ال.شرية

%100

%100

%100

اليلاجو ال ية وال اليل
 %100وزاجو ال ية وال وز

اإل يتوفر فيتم اإل ت
املداجس ال
س.ةوفر فيتم
س.ة املداجس ال ي

23

بعد  10سنواتبعد  10سنواتمصدر البياانتمصدر البياانت
بعد  5سنوات بعد  5سنوات

23
والتعليم2015 ،
2015
التربية
والتعليم،
التربية وزارة
وزارة

)2015( %23
79)2015( %79

344

23

املنزل واملدرسة
واملدرسة
التعلم يف
لدعماملنزل
التعلم يف
لدعمواألسر
واألسراألمور
األمورأولياء
تفعيل دور
التفكريدور-أولياء
أمناطتفعيل
التفكري -
والثانوي - 5
األساسي  -أمناط
التعليموالثانوي 5
التعليم األساسي
ات األداء الرئيسية
ئيسية
مؤشر
مؤشرات األداء الر

مصدر البياانت مصدر البياانت
بعد  10سنواتبعد  10سنوات
بعد  5سنوات بعد  5سنوات

خط األساس خط األساس

يشمجكم وفرو :ا يشمجك
ال.يمىلت غري
ال.يمىلت غري م وفرو :ا
األجدن لآلابء
األجدن حمليم يف دجالة
حمليم يف دجالة لآلابء
ال جيريتم
الدوؤيتم الربىلمت الدوؤ
الربىلمت جير
ال
ل ةييل الال.ةت ل ةييل الال.ةت
مالوممت إجشمدية:مالوممت إجشمدية:
 أ ثر م  %-40أم ثر م  %40ماألمتمت األجد يمت مم
األمتمت األجد يمت مم
لديت أطام يف الديتممسةأطام يف ا ممسة
م الا ر أو مم مدون الاا ر أو مم دون ا
24

يةرئ ألطامي 24يةرئ ألطامي

الةيأوليمء األموج الةي
األموجثلثي
 ثلثي أوليمء -ألطاميل يةرؤون ألطاميل
األموج الةي
يةرؤون
الةيأوليمء
س.ة أوليمء األموجس.ة
أطام مل حةون يف %60
حةون يف
لديتل أطام مل لديتل
شكل مس ظل شكل مس ظل
املداجس احلكومية ا
املداجس احلكومية ا

%60

%70

يتم اآلابء ال جيريتم
دجالة اآلابء ال دجيجرالة
 %70الربىلمت الدوؤ ل ةييل
الربىلمت الدوؤ ل ةييل
الال.ة
الال.ة

يسمقشون للوك أطاميل
يسمقشونأوللوك أطاميل أو
أطاميل
الةي أحرزو ،أطاميل
أحرزو،ةدم
ال ةدم الةي ال
ويسا.قماللاليتلم ويسا.ق لال
مة مال يتلم مة
على أ ثر م صف
ليمء م صف أوليمء
على أو ثر
األموج الةي لديتل
أطامالةي لديتل أطام
األموج
يف املداجس ا مصةيف املداجس ا مصة
ابألجدنت

25

ابألجدنت

25

 %60م الا ب
حنو ب
 حنو  %60م -الالديتل أقل م 25لديتلمابأقليف م  25ماب يف
املسه ت

املداجساإلال بتوفر فيتم اإل ت
س.ة املداجس ال بس.ةوفر فيتم

24

24
والتنمية2016 ،
2016
للتعليم
والتنمية،
الملكة رانيا
مؤسسةللتعليم
الملكة رانيا
مؤسسة

25

2012 ،(PISA2012
الطلبة (
،(PISA
لتقييم
الطلبة (
لتقييمالدولي
الدوليبرنامج
البرنامج  25ال

26

2012 ،(PISA2012
لطلبة (
،(PISA
لتقييم ا
لطلبة (
الدولي
لتقييم ا
الدوليبرنامج
البرنامج  26ال

27

والتعليم2015 ،
2015
التربية
والتعليم،
وزارة التربية وزارة

26

املسه ت

26

27
)2015( %79
)2015( %79

27

27
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%100

%100 %100

اليلزاجو ال ية وال اليل
 %100وزاجو ال ية وال و

التعليم والتدريب املهين والتقين
متقدمة لتعزيز وتحديد جميع أنماط التعلم وتطوير المهارات
التعليم والتدريب املهين والتقين - 1إاتحة الفرص  -وضع سبل ّ
ضمن النظام التعليمي والتدريبي ومتطلبات سوق العمل وخلق خيارات جديدة لتعليم عالي الجودة في المجالين المهني
والتقني

مؤشرات األداء الرئيسية

بعد  5سنوات

خط األساس

بعد  10سنوات

مصدر البياانت
وزاجو ال ية وال اليل
(ال اليل املتين)

مادات املشمج ة يف ال اليل وال دجيب املتين
وال ةين حسب املؤلسة ال الي ية سس.ة م
املشمج ة اإل،ملية يف ال اليلجال دجيب

حواؤ 2013( %11ج)2014

29

%22

%30

30

28

وزاجو الا ل (مرا ه
ال دجيب املتين)
وزاجو ال اليل الامؤ
وال.حث الال ي ( ليمت
اجمل ة)

اال حمق يف ال اليل املتين للصاوف  11و12
سس.ة م إ،مؤ اال حمق يف الصاوف 11
و12

ظمم املالوممت اإلداجية
2014( %14ج)2015

31

%22

%30

%10

%15

عدد املسهلن يف ال اليل ال ةين واملتين على
مس وى الثم وي سس.ة م إ،مؤ اال حمق

لل اليل يف وزاجو ال ية
وال اليل

ظمم املالوممت اإلداجية
3.6% (2011)32

ابملداجس الثم وية

لل اليل يف وزاجو ال ية
وال اليلم اليو سكو

ظمم املالوممت اإلداجية
س.ة الال.ة الةي ي ّ.اون مسمجات متسية
وبةسية يف ال اليل مم اد الثم وي

أقل م )2010( %11

33

%16

%20

اجلديد لل اليل الامؤ يف
وزاجو ال اليل الامؤ
وال.حث الال ي

 28تُظهر معدالت المشاركة في التعليم والتدريب المهني والتقني حسب المؤسسة التعليمية (مؤسسة التدريب المهني ،وزارة التربية والتعليم ،كليات المجتمع
التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية) كنسبة من المشاركة اإلجمالية في التعليم/التدريب
29تقديري بنا ًء على أحدث البيانات المتوفرة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 30نظراً إلى التو ّ
جهات السابقة ،توقّع طوح ومنطقي بذات الوقت قد يكون  .%30مثال ،في عام  ،2001بلغت نسبة المشاركين في التعليم المهني والتقني
والتدريب [مستويات التصنيف القياسي للتعليم في األردن ( ])5+4+3من إجمالي المشاركة في التعليم والتدريب لنفس المستويات حوالي  .%21المصدر:
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ( ،)2009تقرير حول تحليل المؤشرات الكمية للتعليم المهني والتقني والتدريب في األردن.2006-2001 ،
31
32
33

بيانات نظام إدارة معلومات التعليم في وزارة التربية 2015/2014
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
عويس2010 ،
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التعليم والتدريب املهين والتقين - 2اجلودة  -تعزيز جودة التعليم و التدريب المهني والتقني عبر وضع متطلبات قبول

عالية وثابته معتمدة لقبول للمعلمين/المدربين للتدريب في مؤسسات التعليم و التدريب المهني والتقني ،وتوحيد معايير

وضبط الجودة في جميع المؤسسات المعنية
مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

س.ة مدجيب ال اليل وال دجيب املتين وال ةين
املا دي مبم وافق مة املس وى الةي يا لون

 - %0ا يوسد حمليم ظمم اع مد

ه

س.ة املؤلسمت ال بةدم بدجي.م جمسيم

)2013( %3.4

347

بعد  5سنوات

بعد  10سنوات

مصدر البياانت

 %20م مدجيب

 %100م مدجيب

مؤلسة باوير املتمجات
م

ظمم املالوممت

ال اليل املتين وال ةين

ال اليل املتين وال ةين

وال دجيب اجلدد

وال دجيب اجلدد

اإلداجية للا ملة

%19.7

%36

مسودات ال.سال الدوؤ
لل ؤلسمت

التعليم والتدريب املهين والتقين  - 3املساءلة  -وضع قواعد واضحة للحوكمة من أجل ضمان تطبيق المساءلة على جميع
مستويات القطاع

خط األساس

مؤشرات األداء الرئيسية

بعد  10سنوات

بعد  5سنوات
إ شمء مؤلسة باوير
املتمجات وبشنيلتم

إ شمء مؤلسة باوير املتمجات وال ةييل

ا يوسد – مؤلسة باوير املتمجات مل
بُسش اد

ابلكممل وباايلتم ض
مراساة ال ابيهية بس ية
املواجد ال.شرية ألج ة
لسوات ( سمء على بةييل
مس ةل)

عدد جممل متمجات الةامرت ال ي ل إ شمؤهم
ؤشر على مس وى مشمج ة الةامرت ا مص
يف وضة املاميري وبةدمي ال دجيب

ا يوسد حمليمَ جممل ملتمجات الةامرت

مؤلسة باوير املتمجات
حتمفظ على ممل
ع ليم م وبكون قد أمتت
ع لية دمت وا سهمم
ليملمت ال اليل
وال دجيب املتين وال ةين

جمل متمجات قامرت
واحد م الةامعمت

م الةامعمت ات

ات األولوية ض
األجدن لامم 2025

348

ا يوسد

وقممت ساية إطمج
امل م اة وال ةييل
جمل متمجات قامرت لكل

جؤية

مصدر البياانت

األولوية ض جؤية
األجدن لامم 2025

مؤلسة باوير املتمجات

التعليم والتدريب املهين والتقين  -4االبتكار  -اتباع وسائل تمويل وتعليم مبتكرة من خالل تحويل صندوق التشغيل

والتدريب والتعليم المهني والتقني وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام و الخاص والتوسع في تطبيق أساليب التعليم
املهين والتقين  -4االبتكار  -اتباع وسائل تمويل وتعليم مبتكرة من خالل تحويل صندوق التشغيل
التعليم والتدريب
المبتكرة.
والتدريب والتعليم المهني والتقني وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام و الخاص والتوسع في تطبيق أساليب التعليم

المبتكرة.

مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

خط األساس
مؤشرات األداء الرئيسية
س.ة إ،مؤ السمبت احمللي املساق على ال اليل
)2013( %0.3
ُ
وال دجيب املتين وال ةين
س.ة إ،مؤ السمبت احمللي املساق على ال اليل
ُ
وال دجيب املتين وال ةين

)2013( %0.3

34

بعد  5سنوات
بعد  5سنوات
%0.6

34

%0.6

بعد  10سنوات

بعد  10سنوات

%1

%1

إعمدو فرض ضري.ة
الشر مت سس.ة %1م

مصدر البياانت

مصدر البياانت
ال.سال الدوؤ
ال.سال الدوؤ

اال راج ارض الضري.ة

واحلامظ على ا .مج
وحتديد املشرسمت
مؤلسة باوير املتمجات
آليمت إ امق إيرادا م
 - %0ذ إلنمء الضري.ة عمم
إعمدو فرض ضري.ة الشر مت سس.ة %1
 2010ضري.ة
إعمدو فرض
والس مئت ا .مج
فاملية ارض الضري.ة
اال راج
لل د م فاملي تم
الشر مت سس.ة %1م
احلامظادات
امق إلير
على ا .مج
آليمت اإل و
ابل راج
وحتديد املشرسمت
مؤلسة باوير املتمجات
الضري.ة آليمت إ امق إيرادا م
 - %0ذ إلنمء الضري.ة عمم 2010
إعمدو فرض ضري.ة الشر مت سس.ة %1
والس مئت ا .مج فاملية
لل د م فاملي تم
آليمت اإل امق إليرادات
ابل راج
الضري.ة

34

34

استراتيجية التشغيل والتدريب المهني والتقني

استراتيجية التشغيل والتدريب المهني والتقني
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التعليم والتدريب املهين والتقين  -5أمناط التفكري  -تعزيز مكانة التعليم و التدريب المهني والتقني وجعل هذا القطاع يم ّثل
مبكرة في مختلف أقسامه
سن ّ
فرصة جذابة للتعّلم من ّ
مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

س.ة رجيي ال اليل وال دجيب املتين وال ةين
الةي بوظاوا أو يا لون حلسمهبل أو يواصلون
بالي تل وبدجي.تل ملدو بساة أشتر اد إمتمم
(مصساة حسب مؤلسمت ال اليل
ال دجيب ُ

مل حتدد اد

بعد  5سنوات

بعد  10سنوات

املالوممت األلملية +

املالوممت األلملية +

%10

%30

مصدر البياانت

بةصي أسر م
دجالة ّ
مؤلسة باوير املتمجات

املتين وال ةين وال دجيب وحسب املشرسمت)

بةصي لل صوجات اإلجيم ية حو ال اليل
دجالة ّ
وال دجيب املتين وال ةين

مل حتدد اد

س.ة أصحمب الا ل مبس وى "ج ٍ
اض" أو
"ج ٍ
اض سدا" جتم ،املتمجات والةدجات للةوى
الامملة اجلديدو مم حي لون شتمدات يف
ال اليل وال دجيب املتين وال ةين (مصساة حسب

مل حتدد اد

املالوممت األلملية +

املالوممت األلملية +

دجالة أسريت م قِ.ل

%10

%20

مؤلسة باوير املتمجات

املالوممت األلملية +

املالوممت األلملية +

%20

%40

املؤلسة ال الي ية والةامرت)

350

دجالة حو املؤلسمت
أسريت م قِ.ل مؤلسة
بس ية املتمجات

التعليم العايل
بناء على اجلدارة والقدرات
التعليم العايلالتعليم العايل  - 1إاتحة الفرص  -توفري فرص قبول متساوية لكافة الطلبة املؤهلني ً
بناء على اجلدارة والقدرات
التعليم العايل  - 1إاتحة الفرص  -توفري فرص قبول متساوية لكافة الطلبة املؤهلني ً
مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

مؤشرات األداء الرئيسية
س.ة الال.ة املة.ولن أبقل م احلد
األدم م م ال.مت الد و
س.ة الال.ة املة.ولن أبقل م احلد
األدم م م ال.مت الد و

بعد  5سنوات

بعد  5سنوات
خط األساس
عدم وسود ط ب مسهلون دون
احلد األدم م املاميري

عدم وسود ط ب مسهلون دون
احلد األدم م املاميري

مل حتدد اد

مصدر البياانت

بعد  10سنوات

مصدر البياانت
بعد  10سنواتختايض املسهلن
الةي مل يل.وا احلد
مل حتدد اد
ختايض املسهلن
األدم م املاميري
الةي مل يل.وا احلد
ب%50
األدم م املاميري

مسظ ة األمل امل حدو

ب %37.5 %50ختايض
لل ية والثةمفة والالومم
مسظ ة األمل امل حدو
عدد الا ب
وزاجو ال اليل الامؤ
ب %ختايض
 %30م الا37.5
لل ية والثةمفة والالومم
املسهلن عرب
وال.حث الال ي
س.ة الال.ة املسهلن يف رىلمت
مة.ولون عرب رىلمت
عدم وسود ط ب مسهلون عرب
عدد الا ب
وزاجو ال اليل الامؤ
رىلمت ال اليل
ب
الا
م
%
30
رىلمت ال اليل املوازي
املوازي
ال اليل املوازياملسهلن عرب
وال.حث الال ي
املوازي (مباد
س.ة الال.ة املسهلن يف رىلمت
ىلمت
ر
عرب
لون
و
مة.
عرب
مسهلون
ب
ط
وسود
عدم
35
( )2015رىلمت ال اليل
 %12.5ج داية
ال اليل املوازي
رىلمت ال اليل املوازي
املوازي
املوازي (مباد
35
عمم )2018
()2015
 %12.5ج داية
عمم )2018

س.ة أصحمب الا ل مبس وى
اض" أو "ج ٍ
"ج ٍ
اض سدا" جتم ،املتمجات
س.ة أصحمب الا ل مبس وى
والةدجات للةوى الامملة اجلديدو مم
اض" أو "ج ٍ
"ج ٍ
اض سدا" جتم ،املتمجات
حي لون شتمدات يف ختصصمت
والةدجات للةوى الامملة اجلديدو مم
لديتم لسة حتضريية
حي لون شتمدات يف ختصصمت
لديتم لسة حتضريية

مل حتدد اد

دجالة حو املؤلسمت
ا ط األلملي +
ا ط األلملي +
مل حتدد اد
أسريت م قِ.ل مؤلسة
%
40
%20
دجالة حو املؤلسمتبس ية املتمجات
ا ط األلملي +
ا ط األلملي +
أسريت م قِ.ل مؤلسة
%40
%20
بس ية املتمجات

يس.ني إعداد مؤشرات ال.يمىلت

 %40م

 %60م الا ب

األلمليةت مالوممت إجشمدية:
الا ب اجلمماين
يس.ني إعداد مؤشرات ال.يمىلت
اجلمماين احمل مسن
 %40م
للدعل %م الا ب
احمل مسن 60
األلمليةت مالوممت إجشمدية:
للدعل املمدي
الا ب اجلمماين
مالوممت إجشمدية:
يةدم صسدوق دعل الا ب
املمدي واحلمصلن
اجلمماين احمل مسن
واحلمصلن عليتم
مسن للدعل
احمل
دممبه حلواؤ  15ألف طملب؛
عليتم للدعل املمدي
مالوممت إجشمدية:س.ة الال.ة اجلمماين احمل مسن للدعل
الاددالا ب
يةدم صسدوق دعل
املمدي واحلمصلن
الةي
ب
للا
اإل،مؤ
واحلمصلن عليتم
املمدي واحلمصلن عليتم
طملب؛ هو حواؤ -35عليتم
ألف أية دعل
15لةون
دممبه حلواؤ ي
س.ة الال.ة اجلمماين احمل مسن للدعل
 40الةي
الادد اإل،مؤ للا ب
م
%
40
فيتم
مبم
طملب
ألف
املمدي واحلمصلن عليتم
وزاجو ال اليل الامؤ
 %20م
ي لةون أية دعل هو حواؤ -35
الا ب الة وج
املكرممتم إخلت
وال.حث الال ي
الا ب الة وج
س.ة الال.ة الة وج واإلىلث م األلر 40ألف طملب مبم فيتم
األلراجو ال اليل الامؤ
 %40م واإلىلث م وز
 %20م
م
اإلىلث
و
ات مس وى الد ل األدم واملسهلن املكرممتم إخلت
الا ب الة وج ات مس وى وال.حث الال ي
الا ب الة وج
س.ة الال.ة الة وج واإلىلث م األلر
ات
األلر
واإلىلث م األلر
يف عمم 2009م ذ بسهيل
يف ال اليل الامؤ
الد ل األدم
واإلىلث م
ات مس وى الد ل األدم واملسهلن
ل
الد
وى
مس
ات مس وى
 %8فةط م الا ب اجلمماين
واملسهلن يف
األلر ات
يف عمم 2009م ذ بسهيل
يف ال اليل الامؤ
املسهلن
و
األدم
الد ل األدم
م األلر ات مس وى الد ل
ال اليل الامؤ
مس وى الد ل
 %8فةط م الا ب اجلمماين
الامؤاملسهلن يف
يف ال اليل و
األدم
األدم واملسهلن
م األلر ات مس وى الد ل
ال اليل الامؤ
يف ال اليل الامؤ
األدم
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التعليم العايل  - 2اجلودة  -رفع معايري جودة التعليم والتعلّم يف قطاع التعليم العايل مبا يتوافق مع معايري أفضل اجلامعات احلديثة
التعليم العايل  - 2اجلودة  -رفع معايري جودة التعليم والتعلّم يف قطاع التعليم العايل مبا يتوافق مع معايري أفضل اجلامعات احلديثة
مؤشرات األداء الرئيسية

خط األساس

عدداألداء الر
مؤشرات
ئيسية بليب ماميري ض من
اجلممامت ال

بعد  5سنوات

خط األساس

اجلودو احملددو عرب هيرة اع مد مؤلسمت
عدد اجلممامت ال بليب ماميري ض من
ال اليل الامؤ
اجلودو احملددو عرب هيرة اع مد مؤلسمت

بعد  5سنوات

صار ()2014
صار ()2014

ال اليل الامؤ

36

36

بعد  10سنوات

بعد  10سنوات
7

7

وال اوير سس.ة مروية م السمبت احمللي
جم ورت اإل امق السسوي على األحبمث
اإل،مؤ
وال اوير سس.ة مروية م السمبت احمللي
اإل،مؤ

)2014( %0.52
)2014( %0.52

%1.25

37

%1.25

هيرة اع مد مؤلسمت
ال اليل الامؤ
هيرة اع مد مؤلسمت
ال اليل الامؤ

جم ورت اإل امق السسوي على األحبمث
37

مصدر البياانت
10

10

مصدر البياانت

%1.75

وزاجو ال اليل الامؤ
%1.75
وال.حث الال ي
وزاجو ال اليل الامؤ
وال.حث الال ي

عدد اجلممامت ال حصلت على
شتمدات اع مد وض من سودو دولية سمءا
عدد اجلممامت ال حصلت على
على مؤه م
شتمدات اع مد وض من سودو دولية سمءا
على مؤه م

8
)2014( 2
)2014( 2

38

38

12

8
حتديث ظمم إداجو

هيرة اع مد مؤلسمت
12
ال اليل الامؤ
هيرة اع مد مؤلسمت
ال اليل الامؤ
ظمم إداجو املالوممت يف

املالوممت يف
مرحلة ال اليل الامؤ
حتديث ظمم إداجو
ظمم إداجو املالوممت يف
مرحلة ال اليل
يا ل شكل مملم
املالوممت يف
مرحلة ال اليل الامؤ
الامؤم وحتديد
لي ل ،ة ال.يمىلت
السظمم موسود ولكسه غري مرحلة ال اليل
يا ل شكل مملم
حتديث ظمم إداجو املالوممت يف مرحلة
مؤشرات يرة
شكل م واصل وبةوم
وزاجو ال اليل الامؤ
مس شدم شكل مس ر الامؤم وحتديد
لي ل ،ة ال.يمىلت
ال اليل الامؤ ليكون قمدجا على ،ة
السظمم موسود ولكسه غري
حتديث ظمم إداجو املالوممت يف مرحلة
ال اللم وقيمس
وال.حث الال ي
هيرة اع مد مؤلسمت
وبسةصه املالوممت األلملية مؤشرات يرة
شكل م واصل وبةوم
وزاجو ال اليل الامؤ
ال.يمىلت
مس شدم شكل مس ر
ال اليل الامؤ ليكون قمدجا على ،ة
مئت جتمجب
ال اليل الامؤ سشر
ال اللم وقيمس
وال.حث الال ي
هيرة اع مد مؤلسمت
وبسةصه املالوممت األلملية
ال.يمىلت
الا ب وا رجينم
بةمجير لسوية حو
مئت جتمجب
ال اليل الامؤ سشر
وبدجيب مدج
سودو ال اليل يف هة،
الا ب وا رجينم
بةمجير لسوية حو
الا ل املاين
املرحلة
وبدجيب مدج
سودو ال اليل يف هة،
الا ل املاين

36

36
37
38
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رؤية األردن 2025
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املرحلة

حتمل مسؤولية أكرب لتقدمي مسامهات ملموسة يف حتقيق أهداف األردن
التعليم العايل  - 3املساءلة  -حتفيز وتشجيع اجلامعات على ّ

االقتصادية واالجتماعية
حتمل مسؤولية أكرب لتقدمي مسامهات ملموسة يف حتقيق أهداف األردن
التعليم العايل  - 3املساءلة  -حتفيز وتشجيع اجلامعات على ّ
االقتصادية

واالجتماعيةاألداء الرئيسية
مؤشرات

مؤشرات األداء الرئيسية
مادات ال.املة ن رجيي اجلممامت

خط األساس
خط األساس

حتت ل  30عممم
مادات ال.املة ن رجيي اجلممامت
حتت ل  30عممم

%28

%28

بعد  5سنوات
بعد  5سنوات

39

39

%24

%24

بعد  10سنوات
بعد  10سنوات

%20

%20

س.ة املوظان األ مدميين إىل ظرائتل
غري األ مدميين مبم يسسهل مة املاميري
الدولية
س.ة املوظان األ مدميين إىل ظرائتل
غري األ مدميين مبم يسسهل مة املاميري
الدولية

)2014( 1:2.2
)2014( 1:2.2

1:2

40

1:2

40

إعمدو صيمغة متمم

1:1.8

مصدر البياانت
مصدر البياانت
ظمم إداجو املالوممت
يف مرحلة ال اليل
الامؤ
ظمم إداجو املالوممت
يف مرحلة ال اليل
وزاجو ال اليل الامؤ
الامؤ
وال.حث
الال يججمل ال اليل
وزاجو ال اليل الامؤ
الامؤ
وال.حث

1:1.8
الال يججمل ال اليل
بواصل أ شاة جمل
الامؤ
ال اليل الامؤ سمءا

على متممتم اجلديدو
جمل ال اليل الامؤم
بواصل أ شاة جمل
جمل ال اليل الامؤ ماين
يف لال ال شدام
وإسراء بنيريات
ال اليل الامؤ سمءا
إعمدو صيمغة متمم
إعمدو بوسيه متمم جمل ال اليل الامؤ حنو
وزاجو ال اليل الامؤ
يمىلت ظمم إداجو
بسظي ية وإسرائية
ابلشؤون املؤلسية دا م وضة
اجلديدو
متممتم
على
مؤم
الا
اليل
ال
جمل
وال.حث الال ي
وضة ليملمت للةامرت
املالوممت لصسة
لل د م بساية
ليملمت عليم للةامرت
جمل ال اليل الامؤ ماين
يف لال ال شدام
وإسراء بنيريات
إعمدو بوسيه متمم جمل ال اليل الامؤ حنو
الةراجات ووضة وزاجو ال اليل الامؤ
متمم اجملل
يمىلت ظمم إداجو
بسظي ية وإسرائية
ابلشؤون املؤلسية دا م وضة
ليملمت مس سدو وال.حث الال ي
وضة ليملمت للةامرت
اجلديدو
املالوممت لصسة
لل د م بساية
ليملمت عليم للةامرت
غلى حةمئق
الةراجات ووضة
متمم اجملل
ليملمت مس سدو

اجلديدو

غلى حةمئق

س.ة األموا الاممة املش طة على أداء

مل حتدد اد

وفمعلية الربامت
س.ة األموا الاممة املش طة على أداء
وفمعلية الربامت
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%80
%80
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%100
%100

وزاجو ال اليل الامؤ
وال.حث الال ي
وزاجو ال اليل الامؤ
وال.حث الال ي

تبين أفضل املمارسات الدولية يف التعليم والتعلّم واليت من شأهنا دعم مستوايت أفضل من الوصول
التعليم العايل  - 4االبتكار ّ -

واجلودة

مؤشرات األداء الرئيسية
عح ححدد املشح ح ح ح ح ح ححمجية امل ولح ححة م

اح ححة

خط األساس
مل حتدد اد

ال وي ححل واا ك ححمجات ال ي ل ب.سيتح حم

بعد  5سنوات

بعد  10سنوات

ا ط األل ح ح ح ححمل ح ح ح ححي +

ا ط األل ح ح ح ح ححمل ح ح ح ح ححي +

%100

%200

مصدر البياانت
وزاجو ال ح حيح ح ححة وال ح حا حل حيححل
الامؤ واألحبمث الال ية

يهة ل لال املشمجية

نسببببببساقات سبببببب ف قات اق ق
رحلببببا قاتم للع قات بببب ت قاتم ق
تبب تستسبببببببمدبب قات ببببببببب ق
اتم لل لاقات فموحا

مل حتدد اد

اخنامض سس حح.ة %50

ا اخن حاح ح ححمض ححسس ح ح ح ح ح ح.ح ح ححة

ادد قمعمت حممضح ح ح ححرو

 %100اححدد قححمعححمت

دون بكسولوسيم فاملة

حممض ح ححرو دون بكسولوسيم
فاملة
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التع
ليم
من
أجل
االزد
هار
الملحق ج  -التكاليف

يمثل تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية مهم ًة أساسي ًة كبيرة ،تتطلب الكثير من القيادة وااللتزام والقدرة والموارد المالية.
ويتناول هذا القسم التكاليف التقديرية المعنية.

.1

سياق التكاليف

من أجل وضع تكاليف إصالح عملية تنمية الموارد البشرية ضمن السياق الكلي ،من المهم أن نفهم الوضع الحالي لإلنفاق
المتعلق بتنمية الموارد البشرية .ويبين الجدول التالي ميزانية اإلنفاق الحكومي في  2016على تنمية الموارد البشرية ،مقسمة

بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية .وتتضمن الميزانية الكاملة لو ازرة التربية والتعليم وو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
(تتضمن بحوث ال ترتبط مباشرة بتنمية الموارد البشرية إال أننا ال نستطيع فصلها/طرحها من الميزانية) باإلضافة إلى ميزانية

األسرة والطفولة في و ازرة التنمية االجتماعية واألموال التي تقدمها و ازرة العمل لمؤسسة التدريب المهني .وال تتضمن اإلنفاق

من قبل القطاع الخاص على تنمية الموارد البشرية.

الجدول ج 1نفقات عام  2016على تنمية الموارد البشرية مصنفة حسب الو ازرة
النفقات الجارية

عنوان الميزانية

مليون دينار

و ازرة التربية والتعليم

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

و ازرة التنمية االجتماعية  -ميزانية األسرة والطفولة

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي  -ميزانية التعليم األساسية

و ازرة العمل  -مؤسسة التدريب المهني
المجموع
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النفقات

الرأسمالية

مليون دينار

المجموع

مليون دينار

847.2

67.1

914.3

81.9

43.8

125.7

3.5

1.8

5.3

-

8.0

8.0

10.2

-

10.2

942.8

120.7

1063.5

نهجية تكاليف االستراتيجية

.2

لقد تم بناء منهجية تقدير تكاليف تنفيذ االستراتيجية من خالل النظر إلى المشاريع المنفردة والتي وردت في هذه
االستراتيجية .وتُمثل التكاليف النفقات اإلضافية المترتبة لتنفيذ هذه االستراتيجية ،أي النفقات المضافة الى النفقات الرأسمالية
ونفقات اإليرادات المترتبة على الجهود الحالية لتنمية الموارد البشرية في األردن (كما هو ُم ّبين في الجدول ج 1أعاله) .في

بعض الحاالت ،قد تكون القدرة على توفير وادخار بعض المبالغ ممكنة من الموازنات القائمة بما يطابق الجدول الزمني
الخاص بتنفيذ االستراتيجية ،ولم يتم تقدير أي من تلك األموال الموفرة هنا.

اء أكانت ممولة ضمن نفقات القطاع العام في المملكة ،أو ممولة من الجهات
تم إدراج كافة تكاليف القطاع العام ،سو ً
المانحة أو غيرها من مصادر التمويل .كما أن النفقات التي سيتحملها القطاع الخاص غير مشمولة هنا .ويستثنى أيضاً

األموال التي يتم صرفها من قبل صندوق تنمية المهارات .سوف يحظى التعليم والتدريب المهني والتقني على اكبر نسبة من
االستثمار من قبل القطاع الخاص لذا حجم النفقات على مشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني أكبر من تقديرات تكاليف
القطاع العام.

بناء على األسس التالية:
تم تقدير كل من التكاليف ً


بالنسبة للمشاريع التي تُقدر تكلفتها الكلية خالل عشر سنوات من استراتيجية تنمية الموارد البشرية بأقل من مليون
دينار أردني ،تم استخدام اسلوب تقدير مبسط للمخصصات تبلغ  500,000دينار أردني كمتوسط لكل من تلك

المشاريع .في معظم األحيان ،تكون تلك المشاريع التي تتطلب تشكيل فريق للمشروع لتحقيق وتنفيذ التغيرات في

منظومة تنمية الموارد البشرية وتكاليف أخرى صغيرة والتي ال ترتبط بها تكاليف رأسمالية أو تغييرات على قاعدة

تكلفة اإليرادات المستمرة .ومن المفترض أن يمول هذا المبلغ فريق تنفيذ المشروع للفترة الالزمة للتطبيق حسب

خارطة طريق التنفيذ المنصوص عليها في هذه االستراتيجية .تعتبر هذه التكاليف تقديرية وغير نهائية لكل مشروع،
والتي قد تختلف أثناء فترة العمل حسب مدة المشروع وضغط العمل ومدى سير العمل على يد العاملين ضمن
النظام ودرجة مشاركة األطراف الخارجية والمتعاقدين والمزيج بين مدراء المشاريع والمتخصصين في مجال العمل.



بالنسبة للمشاريع المقدر أن تتخطى تكلفتها مليون دينار أردني ،والتي سوف تؤدي إلى تغيير مستمر في تكاليف
بناء على األثر المتوقع .تم
اإليرادات على مدار منظومة تنمية الموارد البشرية فقد تم وضع التقديرات لكل حالة ً
االعتماد على مشاريع تم تطبيقها سابقاً في مجاالت مماثلة ،ليتم استخدامها كأساس لإلعتماد عليها لتحديث

لتقديرات .وفي الحاالت التي ال تتوفر فيها مثل هذه المشاريع السابقة فقد تم تحديد التكاليف على أساس المعايير

بناء على عدد المستفيدين من المشاريع مع األخذ بعين
الدولية المتوفرة ،في اغلب الحاالت تم تقرير التكاليف ً
االعتبار النمو السكاني.



بالنسبة للمشاريع المقدر أن تتخطى تكلفتها مليون دينار أردني وتتضمن تكاليف رأسمالية ،تم وضع التقديرات
باالستناد إلى مقارنات معيارية مناسبة لتكاليف البناء أو التكاليف الرأسمالية األخرى.

تم إدراج جميع األرقام بأسعار عام  2016لتمكن من وضع وبناء مقارنات على مر السنوات .كما يتوجب حساب نسبة
التضخم المالي خالل الفترة واذافتها على متطلبات التمويل الفعلية لتلك المرحلة.
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مستوى مستوى
تدخل
التي س
المانحين
من من
المتأتية
األموال
العامة
األموال
عنى تُعنى
المطلوب ،وال
التمويلالتمويل
التحليالت
تُظهر تُظهر
تدخل
التي س
المانحين
المتأتية
األمووال
العامة و
بإظهاروال
بإظهار األم
التحليالت
المطلوب ،وال تُ
التمويل.التمويل.
ضمن ضمن

.3

التكاليف
ملخصملخص
.3
التكاليف

اإلجمالي تكلفة رأس المال
تنفيذ االستراتيجية
تكلفة اإليرادات
اإلجمالي

المال المال
رأس رأس
التعليم والتدريب تكلفة تكلفة
التعليم العالي
اإليرادات
اإليرادات
المهني والتقني تكلفة تكلفة
المال المال
رأس رأس
تكلفة تكلفة
االستراتيجية
تنفيذالتعليم العالي
اإليرادات
اإليرادات
تكلفة تكلفة

1

2

3

128,595,768 9,644,683
9,644,683
9,644,683
16,074,471
16,074,471
16,074,471
16,074,471
اإلجمالي
10 39,099,950 9 37,331,902 8 35,566,304
4
3
2
1
310,915,910
28,836,531
26,125,451
24,472,568
22,154,580
128,595,768
9,644,683100,000,000
9,644,683100,000,000
9,644,683
9,644,683
9,644,683
16,074,471
16,074,471
16,074,471
16,074,471
16,074,471
1,015,677,411
100,000,000
100,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,400,848
127,716,313
7,560,250
310,915,910
39,099,950
37,331,902
35,566,304
33,928,106
32,167,158
31,233,360
28,836,531
26,125,451
24,472,568
22,154,580
934,099,150
57,943,313
54,648,342
51,056,053
47,646,825
47,803,647
46,687,088
47,005,441
202,723,790
201,942,159
176,642,492
1,015,677,411 5,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
500,000
500,000
500,000100,000,000
500,000120,000,000
500,000 120,000,000
500,000 120,000,000
500,000 120,400,848
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