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األردن: سياسة التَّعليم يف مرحلة انتقالية
جويل تشينريي

مع تحوُّل قطاع التعليم يف األردن من استجابة إنسانية إىل استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط 
لعملية االنتقال املناسب أن ُيعرِّض للخطر بعض مجموعات املتعلِّمني.

مرحلــة  مــن  االنتقــال  ُطــرِِق  الناظــر يف خــري  ينظــر  حــني 
ــب  ــة فالغال ــتجابة اإلمنائي ــة االس ــانية إىل مرحل ــتجابة اإلنس االس
ــع أنَّ قطــاع  ــا. فم ــَر له ــق ال آِخ ــا طري ــر أنه ــرى أوَّل األم ــه ي أنَّ
ــع  ــلوب وض ــز أس ــة توج ــادئ توجيهي ــدر مب ــد أص ــم ق التَّعلي
الخطــط االنتقاليَّــة وإعدادهــا يف “األحــوال املتأزِّمــة والصعبــة”،1  
ففــي كثــري مــن الحــاالت يبقــى أمــر تعــاون أصحــاب املصلحــة 
َمــن يف  )ومنهــم  بعــض  مــع  بعضهــم  القطــاع  يف  املعنيــني 
والدوليــون(  املحليُّــون  واملتخصصــون  واملانحــون  الحكومــة 
ــىَل  ــرق امُلث ــرضورات والطُّ ــخيص ال ــىل تش ــاً ع ــم جميع وقدرته
ــك  ــى كل ذل ــن، يبق ــو أحس ــا ه ها إىل م ــقِّ ــا لش ــة عليه واملوافق
ة  تحديــاً ينتــج عنــه إغفــال بعــض العنــارص األساســية لهــذه املــدَّ

االنتقاليــة. 

ففــي األردن كانــت املقاربــة الرئيســية التــي اتَّبَعهــا قطــاع 
ــري إطــار  ــاً عــىل خطــة حســنة التدب ــر مبني ــم يف أوَّل األم التَّعلي
ــارت  ــاس وص ــذا األس ــريَّ ه ــد تغ ــوم فق ــا الي ــاين أمَّ ــا إنس عمله
املقاربــة مبنيــة عــىل خطــة ُمنَصبَّــٍة عــىل اإلمنــاء. ووضعــت وزارة 
ث  ــدَّ ــذي يتح ــل ال ــة )أي الفص ــة األوليَّ ــم الخط ــة والتعلي الرتبي
عــن الرتبيــة والتعليــم يف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة 
الســورية2( بالتعــاون مــع رشكاَء وطنيــني ودوليــني يعملــون 
ــا الخطــة الجديــدة )أي الخطــة اإلســرتاتيجية  لخــري اإلنســان. أمَّ
تهــا الــوزارة ومل  لــوزارة الرتبيــة والتعليــم 2018–2022(3 فقــد أعدَّ
تشــاور يف أمرهــا الجهــات الفاعلــة األخــرى إال قليــاًل. وإذ قد كان 
ــة  ــاً مقارن ــة ُفجائيَّ االنتقــال مــن الخطــة األوىل إىل الخطــة الثاني
ــي  ــني -الت ت ــني الُخطَّ ــرتة ب ــدث يف الف ــا يح ــوَل م ــم ي ــريه، فل بغ
ــرضورات  ــوال ال ــذا أح ــاً. وك ــاً كافي ــوَم- اهتامم ــا الي ــش به نعي
ــئ يف  ــْن مل يج ــَي، ولك ــَي ِه ــة األوىل فِه ــرزَت يف الخط ــي ُأب الت

ــا.  ــتمرار معالجته ــُبل اس ــدة ُس ــة الجدي الخط

ــف بعــض  ــني يف تعري ت ــي الخطَّ ــالف وثيقَت ــك اخت أضــف إىل ذل
تعريــف  يف  جــاء  أْن  ذلــك  مثــال  األساســية.  االصطالحــات 
ــم  ث عــن التعلي ــذي يتحــدَّ املجموعــة املســتهدفة يف الفصــل ال
يف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية أنَّ املقصــود 
والشــباب’ يف  واملراهقــون  ‘األطفــال  املجموعــة هــم  بهــذه 
الغالــب. فلــامَّ بــدأت املســاعدات اإلنســانية كان الســبب يف 
ذلــك اســتعداد األطفــال كّلهــم لدخــول نظــام التعليــم الحكومــي 

املهنــي  التدريــب  ومعاهــد  الحكوميــة  املــدارس  يف  ســواٌء 
ــري  ــذا تص ــه؛ وهك ــده وكليَّات ــايل ومعاه ــم الع ــات التعلي وجامع
وزارة الرتبيــة والتعليــم قامئــة عــىل أمــور األطفــال جميعــاً. ولكــن 
ة األزمــة وتغــريُّ أولويَّــات التَّعليــم وسياســاتهام يف  مــع طــول مــدَّ
ــات أنَّ نطــاق املجموعــة املســتهدفة  ــَح مــن الخطاب البــالد، َوَض
قــد ضــاق فمــن األطفــال عمومــاً إىل تالميــذ املــدارس خصوصــاً؛ 
أي ليــس فيهــا إال األطفــال املقيَّــدة أســامؤهم مــن قبــُل يف 
ــم  ــن هــذا النظــام التعلي ــم. ويتضمَّ ــة والتعلي نظــام وزارة الرتبي
النظامــي والتعليــم غــري النظامــي والتعليــم العــايل ومســاراً مــن 
ــا التعليــم غــري النظامــي ومســارات  مســارات التعليــم املهنــي، أمَّ

ــع خــارج هــذا النظــام.  ــي األخــرى فتق ــم املهن التعلي

الفئات املستضعفة
ولذلــك فهــؤالء األطفــال الذيــن هــم خــارَج النظــام أال إنَّهــم أكــرث 
األطفــال عرضــة لــألذى. بحيــث تقــع هــذه التدخــالت يف فئتــني، 
تضــم األوىل األطفــال الذيــن هــم خــارَج النظــام ألســباب مثــل 
ــر(.  فقــر أرسهــم )وهــذا قــد يــأيت بعاملــة األطفــال والــزواج املبكِّ
ــني  ــىل األردني ــتمل ع ــوَن وتش ــة املراهق ــذه الفئ ــب يف ه والغال
املســتضعفني، وكان أمــر رضورات هــذه الفئــة مــن األمــور التــي 
ــا  ــوَم ال يوليه ــه الي ــاً خاصــاً إال أنَّ ــم اهتامم أوالهــا قطــاع التَّعلي
مثــل ذلــك االهتــامم. ويف الوقــت نفســه مل يتَّضــح شــأن تضمــني 
الخطــة اإلســرتاتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم )أو أي قطــاع 
ــة. فهــؤالء  ــة أخــرى( مســؤولية هــذه الفئ آخــر أو وزارة تنفيذي
املراهقــون هــم يف خطــر خــروج أمرهــم أجمعــني مــن الربنامــج 
ــل وزارة أخــرى مســؤوليتهم مــن  الوطنــي اللَّهــم إال أن تتحمَّ
ــن  ــو مل يك ــة ول ــة االجتامعي ــون وزارة التنمي ــا تك ــا. ولعلَّه فوره
أمــر قدرتهــا عــىل معالجــة هــذه الــرضورات اإلضافيــة معلومــاً. 
وهــذا يــرتك هــؤالء األطفــال بــني خطــر االبتعــاد عــن خيــارات 

التعليــم كّلهــا والحاميــة الضعيفــة.

ــا الفئــة الثانيــة، فتضــم األطفــال امللتحقــني برامــج التعليــم  وأمَّ
ــدان يف  ــاران معتم ــوَم خي ــؤالء الي ــة. فله ق ــي امُلصدَّ ــري النظام غ
البــالد: خيــار ملَــن بلــغ ســنَّ التاســعة إىل َمــن بلــغ ســنَّ الثانيــة 
ــة عــرشة إىل  ــغ منهــم ســنَّ الثالث ــن بل ــألوالد ملَ ــار ل عــرشة وخي
َمــن بلــغ ســنَّ الثامنــة عــرشة وللبنــات ملَــن بلغــت منهــنَّ ســنَّ 
الثالثــة عــرشة إىل مــن بلغــت ســنَّ العرشيــن. وقــد أُِخــَذ بهذيــن 
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ــة  ــتجابة األردني ــة االس ــاًم يف خط ــني عل ــري النظامي ــن غ الخياري
ــم  ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــن ل ــا مل يك ــْن ملَّ ــورية ولك ــة الس لألزم
القــدرة عــىل إجــراء الربنامجــني أحدهــام أو كالهــام، ُأســِنَد 
ذلــك إىل رشكاء القطــاع خارجــه. ومــع أنَّ رضورات هــذه الفئــة 
ــة  ــز الخط ــإن عج ــدة ف ــتجابة الجدي ــة االس ــرَت يف خط ــد ُذِك ق
اإلســرتاتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم يف هــذا الشــأن يعنــي أنَّ 
هــذه الــرضورات ليســت يف ضمــن أولويَّاتهــا. ثــم إنَّ التالميــذ يف 
هذيــن الربنامجــني ممنوعــون مــن حضــور الصفــوف الدراســية 
ــامل  ــا إلك ــدَّ منه ــي ال ب ــم والت ــن صفوفه ــىل م ــي أع ــي ه الت
قــة. فكفــاءة هذيــن  التعليــم العــايل ونيــل شــهاداته امُلصدَّ
الربنامجــني وموافقتهــام لــرضورات األطفــال يف حالنــا اليــوَم إمنــا 
هــي محــل نقــاش، وكــذا قدرتهــام عــىل إضــاءة مســلك يوصــل 
النظامــي. وإذ مل يكــن يف الخطــة اإلســرتاتيجية  التعليــم  إىل 
ــاه إىل إعــادة النظــر يف  ــوزارة الرتبيــة والتعليــم تصويــب االنتب ل
أطــر عمــل سياســة تدريــب الالجئــني املهنــي، فــال مســالك أمــام 
ــت  ــو كان ــل. ول ــدارس إال القلي ــن يف امل ــري املقيَّدي ــني غ املراهق
ــك  ــمح ذل ــرياً لس ــن تدب ــددة وأحس ــني مح ت ــني الخطَّ ــرتة ب الف
بالوصــول يف وزارة الرتبيــة والتعليــم إىل قــدرة تكفيهــا معالجــة 

ــة.  ــذه الفئ ــة له ــرضورات التعليمي ال

ــتجابة  ــة االس ــا خط ــأيت به ــي ت ــات الت ــيسُّ للخدم ــُذ الرئي اآلخ
ــا مــا يــأيت  األردنيــة لألزمــة الســورية هــم األطفــال أنفســهم، أمَّ
مــن الخطــة اإلســرتاتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم فِلــوزارة 
ــة.  ــة واملاليَّ ــات الِتْقنيَّ ــواٌء الخدم ــها، س ــم نفس ــة والتعلي الرتبي
وشــارك مانحــو قطــاع التَّعليــم الرئيســيُّون بعضهــم بعضــاً 
باتفاقيــة متويــل مشــرتك لجمــع جملــة مــن املــال يدعمــون بهــا 
تها  ــذ خطَّ ميزانيــة وزارة الرتبيــة والتعليــم دعــاًم مبــارشاً حتَّــى ُتنفِّ
ــة  ــة لألزم ــتجابة األردني ــة االس ــاء يف خط ــد ج ــرتاتيجية. فق اإلس
ــواردة  ــوال ال ــة مــن األم ــوزارة مل تتســلَّم إال حصَّ الســورية أنَّ ال
إىل البــالد اســتجابًة ألزمــة الالجئــني، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــارشًة يف  ــرتك مب ــل املش ــة التموي ــوال اتفاقي ــتثَمر أم ــرى ُتس أخ
ــم  ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــات. وهــذا لِ ــة والخدم شــؤون الحكوم
ــاً  م ــه مقدَّ ــة خطوات ــٌل يســهل التعامــل معــه وميكــن معرف متوي
وهــو -ال ريــَب- ُيناِســب الــوزارة إال أنَّــه قــد ال يناســب رضورات 
األطفــال. وأتــت مقاربــة اتفاقيــة التمويــل املشــرتك -التــي أملــت 
ــاً  ــبة متام ــه- مناس ــا في ــرث م ــه أك ــة علي ــة املعون ــج فعالي برام
ــك:  ــال ذل ــد يف األردن، مث ــة األم لبعــض أجــزاء االســتجابة طويل
التخطيــط للتعليــم القطاعــي الشــامل وتدريــب املعلمــني وإدارة 
البيانــات. ولكــن باتِّبــاع تلــك املقاربــة، يبتعــد التمويــل والرتكيــز 
عــن الــرضورات الواقعــة خــارج النظــام املــدريس الرســمي. ثــم 
إنَّ تراكــب الخطــة اإلســرتاتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم وخطــة 
االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية ُيظِهــر الحاجــة إىل مقاربــة 

ــرضورات  ــع ال ــل جمي ــاًم يضمــن أن يشــمل التموي أفضــل تنظي
ــة تجــري يف وقــت واحــد.  ويعالجهــا يف مــدد زمني

ة؟ مَل ُأُطُر العمِل االنتقاليُة ُمهمَّ
تــدوم أزمــات التَّهجــري زمنــاً طويــاًل -كــام هــي الحــال يف األردن 
خــل مــن الرشيحــة الدنيــا حكومتــه قويــة  وهــو بلــد متوســط الدَّ
مقتــدرة- واالســتجابة لهــذه األزمــات هــي يف طريــٍق وعــٍر 
سياســياً ويــرد إليهــا متويــل دويل أكــرب. وإذ يــزداد االعــرتاف 
ــة االســتجابة اإلنســانية إىل  الــدويل بأهميــة االنتقــال مــن مرحل
ــة وأطــر  ــادئ التوجيهي ــة، فتبقــى املب ــة االســتجابة اإلمنائي مرحل
العمــل الدوليــة يف هــذا الشــأن يجــول حولهــا التأويــل والنظــر 
يف أمرهــا عــىل حســب قرائــن األحــوال، ذلــك ويعتمــد اتِّباعهــا 
عــىل اســتمرار متويــل مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة التــي هــي 
ــوَم  ــة. ويف حــال األردن الي ــرضورات املختلف ــج ال ــن تعال خــري م
تجاهــد الهيئــات التــي متــس حيــاة املواطــن اليوميــة يف الدفــاع 
ــق إصــالح شــامل.  ــم إىل أن يتحق ــن معالجــة رضورات التعلي ع

ــل.  ــده طوي ــيء أم ــر بط ــامل أم ــري الش ــق التغي ــُد، فتحقي وبع
واملســتضعفون مــن األطفــال هــم يف حاجــة اليــوَم إىل املســاعدة 
ــال  ــم. ف ــن الدخــول يف نظــام التعلي ــاً م ــادوا مطلق ــن يف وإال فل
داعــي ألن تكــون االســتجابة اإلنســانية واالســتجابة اإلمنائيــة 
اســتجابتني اثنتــني؛ فبالتخطيــط الجامعــي املنظــم ميكــن توقــع 
نتائــَج ُيتَّفــق عــىل أنَّهــا ســتعالج الــرضورات اإلنســانية، ويف 
الوقــت نفســه، ســتقلل مــن خطــر اســتضعاف النــاس واألنظمــة. 
وينبغــي لتلــك القطاعــات التــي تحقــق االنتقــال اإلنســاين 

ــاراً: ــاًل واعتب ــيل تأم ــام ي ــر في ــايئ النظ اإلمن

ففــي هــذا هيــكل يــؤدي وظيفتــه بــال غمــوض مــع مــرور   
ــدة املحويَّــة يف حــال  الوقــت فيعالــج بشــموٍل املســائل املعقَّ
ــن أهدافــاً  طــال أمدهــا. وينبغــي ألي إطــار عمــل أن يتضمَّ
وطنيــة منهــا متوســطة األجــل ومنهــا طويلــة األجــل ميكــن 

متويلهــا بالوســائل نفســها. 

ينبغــي ألطــر العمــل أن توضــع بالتشــاور مــع طائفــة   
واســعة مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــني وال ُيقتــرَص التشــاور 
عــىل الــوزارات واملانحــني، فعــىل ســبيل املثــال: مشــاورة َمــن 
وردت عليــه املســاعدات والعاملــون يف التَّعليــم، ومنهــم َمــن 
يعمــل يف املنظــامت غــري الحكوميــة الوطنــي منهــا والــدويل.

ينبغــي التفاقيــات أدوار الجهــات الفاعلــة ومســؤولياتها   
أن تكــون واضحــاً بيِّنــة، وأن تتضمــن خططــاً وُأُطــراً زمنيــة 
ــرى،  ــرى أو وزارات أخ ــات أخ ــتجابات إىل قطاع ــل االس لنق
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ــة  ــاع اإلمنائي ــة القط ــس لخط ــي لي ــرضورات الت ــذا يف ال وه
ــا.  أن تعالجه

ــص مــا يكفــي الــوزارات    ينبغــي للخطــط اإلنســانية أن ُتخصِّ
التنفيذيــة مــن الوقــت واملــوارد لتعــزز قدرتهــا عــىل معالجــة 

كل الرضوريــات املحــددة يف الخطــة اإلمنائيــة.

ــم    ــة تكفيه ــة تنمي ــدرات رشكاء الحكوم ــى ق ــي أن ُتنمَّ ينبغ
ــة  ــة االنتقالي ــك يف املقارب ــد، وذل ــة األم ــات الطويل يف األزم

ــاً. ــة أيض ــات اإلمنائي ــايف، واملقارب ــة التع ومقارب

ينبغــي لــكل االســتجابات، ســواٌء اإلنســانية واالنتقاليــة   
واإلمنائيــة، أن ُترَبــط مبقاربــة مشــرتكة، أن ال رضر وال رضار. 
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1. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )2016( أدلة إعداد الخطة االنتقالية 
للتعليم
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3. وزارة الرتبية والتعليم األردنية )2018( الخطة اإلسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 
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تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ‘التَّعلُّم الجيد’ يف أوضاع الطوارئ: خربة من 

داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي 

يظهر من تطبيق إحدى نظريات الّتعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب أنَّ نظريات 
الّتعلم ميكن استخدامها لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال 
تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.

ـــل  ـــات اإلنســـانية واملانحـــني فرصـــة الّتأم ـــا يتســـّنى للهيئ ـــادراً م ن
ـــم  ـــة لتقدي ـــل نتيج ـــذي يحص ـــم ال ـــة التعّل ـــة وماهّي ـــاً بكيفّي جدي
ـــة  ـــاب القاعـــدة النظري ـــم يف حـــاالت الطـــوارئ. غـــري إّن غي التعلي
قـــد يقّلـــل مـــن فعاليـــة الربنامـــج يف دعـــم قـــدرة املتعلمـــني 
ــق  ــعي لتحقيـ ــايب والسـ ــي إيجـ ــري اجتامعـ ــداث تغـ ــىل إحـ عـ

التطلعـــات الحرفيـــة واملهنيـــة. 

ـــدى  ـــىل إح ــي ع ـــر رجعـ ـــم بأث ـــة تعّل ـــا نظري ـــك، طبقن لذل
املرشوعـــات التـــي ســـبق تنفيذهـــا مســـتهدفة الشـــباب يف مخيـــم 
ـــني  ـــم الالجئ ـــدوق تعلي ـــق صن ـــا. كـــام أطل ـــني يف كيني داداب لالجئ
الـــدويل يف عـــام 2012  مـــرشوع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن 
ريـــن األقـــل  أجـــل التغيـــري االجتامعـــي لتمكـــني الشـــباب امُلهجَّ
ــاركتهم  ــادة مشـ ــاً وزيـ ــة 14–24 عامـ ــة العمريـ ــاً يف الفئـ حظـ
االجتامعيـــة مـــن خـــالل املشـــاركة الفعالـــة يف املرشوعـــات 
ـــة  ـــزت يف البداي ـــي رّك ـــيل والت ـــع املح ـــادة املجتم ـــادرات بقي واملب

عـــىل حقـــوق األطفـــال يف التعليـــم.1

وحـــرض املشـــاركون يف الربنامـــج خمســـة أيـــام مـــن التدريـــب 
خـــالل العـــام األول تبعتهـــم ثالثـــة إىل خمســـة أيـــام لتجميـــع 
مـــا تعلَّمـــوه يف األيـــام الســـابقة وذلـــك خـــالل العـــام الثـــاين 
ــن  ــن مـ ــني امُلخَتاريـ ــتجدة للممثلـ ــرص املسـ ــة الفـ ــع إتاحـ مـ
ــن  ــران ضمـ ــني األقـ ــادة وأدوار املعلمـ ــر القيـ ــباب لتطويـ الشـ
وتضّمـــن  املحليـــة.  ومجتمعاتهـــم  الخاصـــة  مجموعاتهـــم 
الربنامـــج املوضوعـــات التاليـــة: تنميـــة املجتمـــع القامئـــة عـــىل 
ــباب  ــني الشـ ــرشاكات بـ ــزاع والـ ــض النـ ــارات فـ ــول2 ومهـ األصـ
ـــىل  ـــة ع ـــع القامئ ـــة املجتم ـــاج تنمي ـــن منه ـــزء م ـــني. وكج والبالغ
ـــر  ـــي تؤث ـــكالت الت ـــات واملش ـــون الحاج ـــدد املتعلم ـــول، ح األص
يف مجتمعاتهـــم املحليـــة باإلضافـــة إىل األصـــول املجتمعيـــة 
ـــادرة  ـــج املجتمـــع املحـــيل لتكـــون ق ـــر برام املتاحـــة بهـــدف تطوي
ـــباب  ـــرش الش ، ين ـــمَّ ـــن ث ـــددة. وم ـــاكل املح ـــّدي للمش ـــىل التص ع
ـــني  ـــة املعلم ـــك مقارب ـــنَي بذل ِف ـــم ُمَوظِّ ـــب ألقرانه ـــاج التدري منه
ـــري  ـــات التغي ـــم مرشوع ـــة إىل تصمي ـــؤدي يف النهاي ـــام ي ـــران م األق
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