واقع التعليم فـي األردن
ومستقبله

واقع التعليم فـي األردن
ومستقبله
د .عمر الرزاز

تقديم
فالنتينا قسيسية *

قبل �سنوات كنا نتغنى مب�ستوى التعليم لدينا ،وكان خريجونا هم
املف�ضلون فـي دول الإقليم ،وكانت نتائج طلبتنا فـي االمتحان العاملي
للريا�ضيات والعلوم هي الأف�ضل على امل�ستوى العربي ،قبل �أن ن�صبح فـي
مو�ضوعا
ذيل القائمة� .أما خالل الأعوام الع�شرة الأخرية ،فال نظن �أن
ً
�أخذ م�ساحة من اجلدل مثلما فعل مو�ضوع التعليم؛ لي�صبح بالتايل
ق�ضية ر�أي عام ا�شرتك فـي االجتهاد ب�ش�أنها جميع املعنيني من خرباء
أهال.
وعاملني فـي القطاع ،من مدر�سني وطلبة و� ٍ
ويف غياب منظور حقيقي لتطوير القطاع ،جاءت الآراء متباينة،
و�أحيا ًنا كثرية مت�ضادة ،والكثري منها ال يخدم عملية تطوير القطاع،
* الرئي�سة التنفيذية مل�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان ـ ع ّمان.
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بينما تركز جانب كبري من اجلدل على «التوجيهي» ،وك�أن امل�شكلة كلها
فيه� ،أو ك�أننا �إن �أ�صلحنا نظام التوجيهي ف�إننا ن�صلح النظام التعليمي
ب�أكمله.
امل�شكلة الأخرى التي برزت ،بو�ضوح ،متثلت فـي اخللط الكبري بني
املنهاج والكتاب ،ففي كل مرة حتدثت فيها الوزارة عن تغيري املناهج
،كانت تقوم بتغيري الكتب املدر�سية فقط� ،إال �أن املناهج ظلت دون
م�ستوى الطموح .لكن وبعد هذه ال�سنوات الطويلة من اجلدل الذي مل
يهد�أ حتى اليوم ،يحق لنا الت�سا�ؤل :هل عرفنا ما هو التعليم الذي نريده؟
ال ريب �أن مثل هذا ال�س�ؤال يوجه الآن �إىل امل�س�ؤول الأول عن التعليم
فـي بلدنا ،الدكتور عمر الر ّزاز ،الذي ال تنق�صه اخلربة وال الر�ؤية،
وبخربته هذه ،يت�صدى الر ّزاز لعملية تطوير التعليم ،وهي خربات
خ�صو�صا �أننا نريد منه �أن يتم توجيه التعليم نحو �إك�ساب الطلبة
مهمة،
ً
مهارات ت�ؤهلهم لأن يكونوا جاهزين لأعمال القرن اجلديد ووظائفه،
التي يختفي كثري منها ويظهر جديد با�ستمرار ،و�أن يتم ربط التعليم
املدر�سي واجلامعي واملهني �ضمن منظومة واحدة ،وبر�ؤية حقيقية
للم�ستقبل ،مبا يخدم جميع القطاعات .فالتعليم مل يعد جمرد حمو
لأمية القراءة والكتابة ،بل هو عملية للتغلب على التحديات التي متر
بها املجتمعات .والتحدي الكبري �أمامنا اليوم ،يتمثل فـي وجود �أكرث
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من � 50ألف خريج جامعي �سنو ًّيا ،ولدينا عدد مماثل �أو يزيد ممن
يرتكون التعليم عند «التوجيهي» �أو قبله ،بينما تقول الأرقام الر�سمية
�إن البطالة تتجاوز حاجز الـ ،%18وهذا الأمر ميثل حتد ًّيا حقيق ًّيا
للمخططني ،ولقدرتهم على توجيه التعليم نحو جمتمع املعرفة؛ خللق
فر�ص اقت�صادية جديدة ،وهو �أمر ،بال �شك ،يتطلب �إدخال مهارات
الإبداع واالبتكار فـي التعليم.
اليوم ،نحن فـي �ضيافة الوزير الر ّزاز ،لكي ن�شرب من ر�أ�س النبع،
ولنطرح عليه الأ�سئلة املهمة التي نريد لها �إجابات حمددة .ونريد منه
�أن يطلعنا على خريطة الطريق التي و�ضعتها وزارته للخروج من الو�ضع
الذي هبط �إليه التعليم فـي بلدنا .لكن قبل ذلك ،ال بد من التوقف فـي
حمطات عديدة من جتربة التعليم فـي الأردن .فمن �أجل التخطيط
للخروج من عنق الزجاجة ،ال بد من الت�أ�شري على مالمح القوة فـي
التجربة املحلية ،و� ً
أي�ضا على مكمن اخللل الذي �أدى �إىل الرتاجع.
نريد �أن نعرف عن التخطيط الوزاري للمناهج وتطويرها ،والربامج
التعليمية ،وتطوير قدرات املعلم وت�أهيله ،وعن الأن�شطة املنهجية
والالمنهجية ،وتوجهات الوزارة نحو تكري�س النظريات احلديثة فـي
وخ�صو�صا ما يتعلق منها ببناء قدرات التفكري العلمي والناقد،
التعليم،
ً
وتطوير امللكات الإبداعية واالبتكارية للطلبة لكي ن�ضمن �أخذهم
الفر�صة الكاملة للتقدم.
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�أ�سئلة كثرية ميكن طرحها فـي هذا املجال .فاالقت�صاديون ،مثلاً ،
يت�ساءلون :هل مناهجنا القائمة اليوم قادرة على تخريج طلبة جاهزين
ل�سوق العمل؟ ما هي خطة الوزارة لتطوير التعليم؟ هل �سيتم �إقرار
مناهج تنمي املهارات ال�ضرورية للقرن اجلديد؟ وماذا عن املعلمني؟
وما هي املهارات اجلديدة املطلوب تدريبهم عليها؟ وهل �ستبقى البيئة
املدر�سية على حالها �أم �أن هناك ً
خططا لتحويلها �إىل بيئة ت�سهم فـي
الإبداع واالبتكار؟ وهل �سيتم ربط التعليم املدر�سي واجلامعي والتقني
واملهني با�سرتاتيجية الت�شغيل؟ والأهم متى �سوف تتحقق امل�ساواة فـي
التعليم ال�شامل والنوعي جلميع الطلبة �أينما كانوا؟
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واقع التعليم يف األردن ومستقبلـه
د .عمر الر ّزاز *
تعول عليه وزارة الرتبية والتعليم ،يف
بداية ،أود التأكيد أن ما ّ

خططها اجلديدة ،هو الطاقات التي متيل إىل املشاركة واملساءلة
واملحاسبة؛ ولذا أنا متفائل بمستقبل الرتبية والتعليم بالفعل؛ ألن

هذا الشأن ال خيص الوزارة فحسب ،بل شأن كل بيت أردين،

وشأن املجتمع كله.

اً
دائم ،عندما أبدأ يف هذا احلديث ،أحتار من أين أبدأ ،وكيف

إطارا حول موضوع شائك وواسع ومتشعب
يمكننا أن نضع
ً
هبذا احلجم ،وربام أبدأ من سؤال :ما التعليم الذي نريد؟ وكيف

نجيب بطريقة ممنهجة عن هذا السؤال؟
ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ .2017/9/12
* وزير الرتبية والتعليم.
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نبدأ ،اً
أول ،بتشخيص التجربة املاضية وتشخيص الواقع

احلايل ،ولنسمح ألنفسنا أن نحلم حول املستقبل ،بتكوين رؤية
عنه إن امتلكنا اإلرادة واألدوات .وثمة دول كثرية كانت متأخرة

عنا حققت هذه الرؤية ،ولذلك نحن قادرون عىل حتقيقها ً
أيضا،
اعتام ًدا عىل أن العنرص البرشي ما يزال هو األقوى لدينا ،وبالتايل

ينبغي استخدامه عىل نحو كفؤ لنحقق ما نريد.

سأحتدث عن تقييم رسيع جدًّ ا عن املايض ،وأعني أين نجحنا

وأين أخفقنا ،وإذا أردنا التقدم إىل األمام ،فام املبادئ التي من

الواجب أن تقود عملية وضعنا لألولويات .ويف ضوء هذه
األولويات ،يأيت السؤال الثاين :ما هي املدخالت التي يمكن هبا

حتسني منظومة الرتبية والتعليم وخمرجاهتا؟ وأنتهي بحلم الرؤية

التي يمكن التوافق أو االختالف حوهلا.

يف سؤال (أين نجحنا؟) لن أطيل يف هذا املوضوع؛ ألنه كانت

لدينا قامات يف الستينات والسبعينات من القرن املايض ،يف مواقع
قيادية ،وأنجزت ثورة بيضاء يف التعليم والصحة ،وعلينا أن ال

نغمطها حقها .ففي أوائل الستينات كان األردن يف ذيل قائمة
التعليم ،ويف سيادة األمية بالنسبة للبلدان العربية ،وكنا نسبق اليمن

فقط ،لكن يف العام  1964صدر قانون الرتبية والتعليم اجلديد،
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أقر بحق بناء مدرسة لكل جتمع سكاين فيه  10طالب،
الذي ّ
وكان األردن ،هبذا القرار ،سبا ًقا .وكان جاللة امللك احلسني-

رمحه اهلل ـ قد استقبل فري ًقا من البنك الدويل يف العامني 1957
و ،1958بعد أن درس هذا الفريق واقع االقتصاد األردين ،وقدم

تقريرا غري مطمئن عن واقع األردن ،وبأنه «ليست هناك أي
له
ً
مقومات اقتصادية» ،فأجاهبم جاللته بأن «لدينا املوارد البرشية

وسنقوم باستثامرها».

يف رسم بياين لتلك الفرتة ،وبإحداث سيني يشمل دخل الدول

وتطوره ،وإحداث صادي يمثل مستوى األمية والصحة ،كان
هناك ارتقاء شبه عامودي لألردن .لكن ما حدث يف الستينات

والسبعينات والثامنينات أدى إىل نقلة كبرية يف التعليم ،وعاجلنا،
بشكل جذري ،موضوع الكم ،وتفوقنا عىل الكثري من الدول
العربية يف مستوى القضاء عىل األمية ،فأصبحنا يف املركز الثاين
يسبقنا لبنان فقط .أي أننا انتقلنا بني عامي  1963و 1993من

أسفل القائمة إىل أعالها ،وعلينا أن نرص عىل عدم الرتاجع يف ما
حققناه من إنجازات.

أما يف سؤال (أين أخفقنا؟) ،فاحلديث يطول؛ إذ كان هناك

إخفاق ،اً
مثل ،يف الرتكيز عىل تأهيل املعلمني ،واالنتقال من
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معاهد املعلمني إىل متطلب البكالوريوس هلم ،ولعل الذي أنتج
هذه املشكلة ازدياد الطلب عىل املعلمني ،بعد توسيع املدارس ،ومل

تعد معاهد املعلمني قادرة عىل تغطية هذا الطلب ،وبذا انتقلنا إىل
متطلب البكالوريوس عىل أمهيته ،ومتت التضحية بتأهيل املعلم

بام فيه الكفاية ،قبل دخوله جمال التدريس .وهلذا عانينا ونعاين من
نقص خربات املعلمني وتأهيلهم ،كام أن الوضع املادي للمعلم
تراجع إىل درجة مست كرامته ومقامه ومهنته.

ومن أوجه الضعفً ،
أيضا ،تراجع االستثامر الرأساميل يف قطاع

الرتبية والتعليم ،ففي موازنة العام  ،1990وصل الرقم إىل %15

من الناتج املحيل ،يف حني أن هذه النسبة مل تتجاوز  %3من الناتج
املحيل يف األعوام األخرية! ويف التسعينات كانت قدرتنا قارصة

عن بناء مدارس مؤهلة جديدة تواكب النمو الطبيعي واهلجرات
املتتالية التي تعرضنا هلا ،أي كانت لدينا مشكلة حقيقية يف البنية
التحتية والبيئة املدرسية.

أما بالنسبة للمناهج ،فكانت عىل مستوى متقدم ،يف الستينات

والسبعينات والثامنينات ،لكن أي مؤسسة ال تستطيع التجديد
والتحديث وال تعمل عىل إعادة بناء ذاهتا باستمرار ،وخصوص ًا
يف جمال املناهج ،آيلة إىل العطب والتأخر .ثم إننا أخفقنا يف جمال
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التعليم العايل اً
مثل ،بتحويل الكليات إىل جامعات .أي أننا أخفقنا
يف عدة جماالت ،وكانت هلا نتائج سلبية يف خمرجات ومواءمة
خمرجات التعليم والتعليم العايل مع اجلوانب االقتصادية والنفسية

واالجتامعية.

ونصل إىل سؤال (أين نتجه وما هي البوصلة التي حتكم

توجهنا؟) ،وهنا نقول بأننا ال نبدأ من الصفر حلسن احلظ ،ففي
العام  2016أنجزت االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية،
عاما هلذا التوجه نحتكم إليه
ريا ،وشكلت ً
وتطلبت جهدً ا كب ً
إطارا ًّ
ونطوره ونعدل فيه خالل تقدمنا.

تطبيق هذه االسرتاتيجية يف رأيي يتطلب ثالثة مبادئ أساسية

تقود توجهنا املستقبيل ،وثالثة مداخل لنهضة التعليم عىل املدى
املتوسط والطويل ،وثالثة مداخل لنهضة التعليم تؤدي نتائجها

عىل املدى القصري.

أما الثالثة مبادئ فنستقيها مما حيدث عىل مستوى العامل ،وما

حيدث عىل مستوى املنطقة ،وما حيدث يف األردن.

املبدأ األول :يتصل بمهارات القرن الواحد والعرشين ،فهناك

حالة ذهول يف العامل ،حتولت إىل سباق حمموم ،بسبب ما يسمى

بـ«الثورة الصناعية الرابعة» ،ونحن مل ندرك حجم التغري الذي
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حققته هذه الثورة عىل مستوى العامل ،إال قبل نحو سنتني فقط.

كانت الثورة الصناعية األوىل قائمة عىل اآللة البخارية وما تبعها
من تغري يف الصناعة ،والثورة الثانية اعتمدت عىل الكهرباء،

والثالثة عىل تكنولوجيا املعلومات ،أما الرابعة فتجاوزت كل

ذلك ،لرتبط كل تلك األمور بمستوى متسارع من اإلبداع الذي

مل يتعوده العامل.

كانت املدرسة يف أيام بسامرك ،يف القرنني التاسع عرش

والعرشين ،هتيئ الطلبة لدخول سوق العمل ،يف اقتصاد
ينتمي إىل هذه الثورات الصناعية الثالث األوىل ،فكانت تأخذ
احلرفيني ،مهام كان جمال عملهم ،ليعملوا يف خطوط اإلنتاج،

بحسب متطلبات نمط اإلنتاج الرأساميل .أما اجلديد يف الثورة

الصناعية الرابعة ،فهو أنه يعكس هذه املعادلة بشكل كامل،
فخطوط اإلنتاج ،اآلن ،ال تتطلب موارد برشية ،بل روبوتات.
وهناك ما يسمى الـ  ،D Printing 3وهو عبارة عن شخص واحد

يصمم ويبتكر ويتحكم يف كل هذه العملية ،أي أننا نحتاج إىل

أشخاص مبدعني قادرين عىل التصميم واالبتكار .وهذا األمر
أصبح املصدر الرئييس لثروات العامل اآلن ،وغدت مهارات القرن
الواحد والعرشين رضورة لكل دولة تريد أن تكون هلا مكانة ما،

وإال فإننا سنتخلف عن الركب ولن نتمكن من اللحاق به.
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يف الوقت نفسه ،وهنا املفارقة والفرصة ،أن اللحاق بالركب

أصبح ممكنًا لدولة مثل األردن؛ ألن ذلك ال يعتمد عىل املوارد

الطبيعية واقتصاديات احلجم والسوق املحيل ،بل هناك تغريات

يف هيكل االقتصاد العاملي يسمح لدولة مثل سنغافورة وأستونيا
وغريمها من الدول الصغرية ذات املستوى العايل من املوارد

البرشية والتعليم ،باللحاق بالركب .وعلينا أن نستفيد من هذه

الفرصة.

وعليه ،ال بد ،إذن ،من تشجيع املبادرة واالبتكار واإلبداع،

والعمل بروح الفريق ،واحلوار وفتح املجال للتفكري النقدي،

والسامح بإبداء الرأي ،والقبول بالرأي اآلخر ،ضمن برامج
متكاملة تشجع التفكري التجريبي والتطبيقي.

املبدأ الثاين يتصل بقضايا االنتامء واهلوية ،وهو جزء ال يتجزأ

من مهمة الرتبية والتعليم .بالنسبة لالنتامء املكاين ،فلو مل نزرع

طر ًقا تشجع الطالب عىل االنتامء ملدرسته ورضورة املحافظة
اً
مستقبل بأي انتامء ألي فضاء أو حيز عام.
عليها ،فهو لن يشعر
ليست املشكلة أن ينتمي الطالب إىل عرق أو طائفة ،لكن ال بد
أن تكون هناك هوية وطنية جامعة ،وهو حتد جتاهبه دولنا العربية

كلها ،وعلينا أن نتخطاه.
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املبدأ الثالث يتصل بالتعليم ودوره يف التجسري الطبقي ،أي

ريا ،ثم ينتهي يف الطبقة الوسطى أو
إمكانية أن يبدأ الطالب فق ً
حتى الثرية ،وأن يشارك يف التنمية االقتصادية والسياسية؟ الواقع

متوفرا يف األربعينات واخلمسينات ،وكان التعليم يمثل
كان ذلك
ً
مدخ ً
ال لالرتقاء االجتامعي ( )social mobilityفهل ما زال هذا

املدخل متاح ًا؟ اإلجابة ،ليست بالقدر الذي كان عليه سابق ًا وال

بالقدر الذي نسعى إليه ،وال بد أن يكون التعليم مدخ ً
ال أساسي ًا

للعدالة وتكافؤ الفرص.

أما مدخل تطوير التعليم والوصول إىل هنضة شاملة ،فالعملية

اً
طويل عىل املدى املتوسط والطويل.
ونفسا
تتطلب جهود ًا حثيثة
ً
ولكن هذا ال يعني أننا غري قادرين عىل إحداث نقالت نوعية عىل
املدى القصري.

أما املداخل للتطوير عىل املدى املتوسط والطويل ،وعندما

نتحدث عن تطوير الرتبية والتعليم ،علينا أن نتحدث عن املدخل
األول وهو املعلم ،من حيث الدعم والتأهيل ،هناك تأهيل قبل
اخلدمة وخالل اخلدمة .يف ما يتعلق بام قبل اخلدمة ،فأكاديمية

امللكة رانيا خترج حوايل  200معلم ومعلمة مؤهلني جيدً ا

ومدربني عىل التفكري النقدي ،وعىل التفاعل مع الطلبة كميرسين
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وليس ملقنني .ولكننا بحاجة إىل ثالثة آالف معلم ومعلمة سنو ًّيا.
كذلك نحن بحاجة إىل إعادة مهننة التعليم وإعادة اهليبة واملسار

الوظيفي هلذه املهنة ،وهذا -لألسف -ما نفتقده حتى اآلن ،عىل

الرغم من أن هذه هي السبيل الوحيدة لتمييز هذا املعلم حسب
جهده .فالعامل يتجدد ،واملعلم كذلك بحاجة إىل جتديد رخصته
بالتدريب ،لكي جيتاز مراحل خمتلفة ،وبعدها له االختيار :إما

التخصص كمعلم أو قيادي كمدير مدرسة أو مرشف تربوي.
وسنقوم بصياغة مسودة نظام مسار وظيفي للمعلم قبل هناية

العام  ،2017وسيكون املسار حصيلة حوار وطني شامل،

وبشكل أسايس بالتعاون مع نقابة املعلمني.

أما املدخل الثاين الذي سيؤيت نتائج عىل املدى املتوسط فهو

املنهاج ،وال أعني الكتاب املدريس ،بل يعني جممل مدخالت
العملية التعليمية .ولدينا اآلن مركز وطني لتطوير املناهج.

املدخل الثالث للتطوير ،وربام يكون هو األهم ،يتمثل باعتنائنا

بالسنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل؛ إذ أصبح يقينًا بأن هذه
تكون العقل واإلدراك .ولألسف ،نحن
السنوات هي األهم يف ّ
نجد اآلن أن نسبة االلتحاق برياض األطفال متدنية للغاية ،ال

تتجاوز  %60ملستوى  ،KG1و  %13ملستوى  .KG2إن اإلخفاق
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يف العدالة االجتامعية يبدأ من هنا؛ ألن الطفل الذي يبدأ من

الصف األول سيجد أن األطفال من رياض األطفال يتفوقون
عليه ،ويعيدونه إىل الوراء عرش درجات خلفهم ،ولذا ال بد أن
يبدأ حتقيق العدالة االجتامعية من هذه املرحلة.

وهناك ثالثة مداخل للتغيري تؤيت نتائج عىل املدى القصري،

ونحن بحاجة ماسة لتحقيقها؛ ألننا ال نمتلك ترف االنتظار
ريا ،فالعامل متغري ومتطور بصورة متسارعة:
كث ً

أوهلا؛ االستفادة من ثورة تكنولوجيا املعلومات يف التعليم؛

إذ يتحدث املختصون عن ثورة ضمن ثورة قامت يف السنوات
الثالث األخرية ،وهي ما يسمى بالتع ُلم املتناسب Adaptive

 .Learningفألول مرة يف التاريخ ،نستطيع اآلن أن نتعامل مع

أي طالب يف الصف بوترية خمتلفة عن الطالب اآلخر ،وأن نكيف
حالته اخلاصة بام يناسب وضعه التعليمي .وهي ثورة عىل مستوى
العامل ،ونحن اآلن يف طريقنا الفتتاح  2700مدرسة مربوطة

حاليا،
بشبكة الربط اإللكرتوين .أي أنه أصبحت لدينا القدرةًّ ،

عىل البث من معلم متميز واحد إىل 2700مدرسة .وبذا سنتمكن

من رأب الفجوة اهلائلة ،إىل حد كبري ،يف مستوى تأهيل املعلمني
اً
مدخل اًّ
مهم علينا أن نستغله
وتدريبهم ،وستوفر لنا التكنولوجيا
ونستفيد منه.
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املدخل الثاين يتمثل بالنشاط الالصفي ،والسؤال :مل ال نستغل

العطلة الصيفية يف تنظيم خميامت ونواد ،بل حتى يف فرتة ما بعد

الظهر أثناء الدراسة؛ لتعليم املهارات احلياتية ومهارات القرن
الواحد والعرشين ،من خالل اللعب والعمل ضمن الفريق

الواحد والتطوع.

لقد قمنا بتجربة ذلك ،خالل العطلة الصيفية املاضية ،ومن

خالل إقامة خميم «بصمة» ،لـ 25ألف طالب وطالبة من كل ألوية
األردن .وحترينا من مسمى املخيم اإلجابة عن سؤال« :ما هي

البصمة التي سترتكها عىل أرض الوطن هذا الصيف؟» ،ونفخر
هبذا اإلنجاز الذي اشرتك فيه العديد من مؤسسات املجتمع األهيل

والقطاع اخلاص إضافة إىل مؤسسات حكومية ووطنية ،وحققنا

وخصوصا تأصيل فكرة االنتامء واهلوية.
من خالله الكثري،
ً

وأعاود التأكيد أن النشاط الالصفي مكمل للنشاط الصفي.

املدخل الثالث يتمثل باالمتحان ،ولألسف ليس لدينا اآلن إال

امتحان «التوجيهي» ،والذي حتول من وسيلة لقياس أداء الطالب
إىل أداة تفرز رع ًبا ،وتصم غالبية اجليل بـ«الفشل»! هذا ما حيدث
عندما يفشل آالف الطلبة هبذا االمتحان ويعجزون عن نيل هذه
ريا باجلوانب
الشهادة! وال ننتبه ونحن نفعل ذلك ،أننا نرض كث ً
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معا ،وعىل
النفسية واالجتامعية واالقتصادية للطالب واملجتمعً ،

نحو كارثي .وعليه يتمثل توجهنا اجلديد إىل «التوجيهي» بإعادة
النظر باحلسبة واملضمون ،واالبتعاد عن احلفظ ،وقياس القدرات
العليا واملهارات العليا يف التفكري ،من خالل أمتتة االمتحان،

وتطوير مضمونه.

علينا ،إذن ،اكتشاف ميول الطلبة من خالل شهادة الثانوية

العامة ،عرب توثيق جوانب التميز يف امليول واملواهب ،مثل:
الرياضة واملوسيقى والفن والتطوع يف خدمة املجتمع .ونسعى
إىل أن نبدأ بامتحان اختبار املهارات يف الصفني الثالث والتاسع
االبتدائي؛ لنكتشف من خالله ،اً
مثل ،صعوبات التعلم عند طالب

معني أو قصور مدرسة ما ،فال يصح أن نتغاىض عن ذلك إىل أن
يصل الطالب إىل مرحلة التوجيهي ثم نكتشف عندها أنه ال جييد
القراءة والكتابة! ويف التاسع االبتدائي ،ال بد من تشجيع الطالب

عىل اكتشاف ذاته ومهاراته ليبدأ بعدها بالرتكيز والتخصص.

أما البيئة املدرسية فهي عامل مهم يف هذه املداخل كلها ،وأتكلم

هنا عن املباين واالكتظاظ ودرجة احلرارة والتغذية والعنف .ولن

نتمكن من هتيئة بيئة مدرسية مناسبة من دون رشاكة حقيقية مع
اجلميع ،ومنهم القطاع اخلاص واملجتمع املدين؛ إذ إن هناك فجوة
20

كبرية يف الكم والنوع ال تستطيع ميزانية الوزارة تغطيتها ،فنحن

بحاجة إىل  60مدرسة سنو ًّيا ال تستطيع املوازنة توفري غري 20
منها فقط.

يف النهاية تصب املحاور كافة أعاله يف هنضة شاملة للرتبية

والتعليم ،وقد يأيت يوم نعيد النظر يف مفهوم مسمى الوزارة
نفسه ،وأنا أدعو أن يكون املسمى «وزارة التنشئة والتعلم» اً
بدل

من وزارة الرتبية والتعليم؛ ألن التنشئة تشمل القيم واألخالق،
إضافة إىل املهارات العديدة التي يمكن أن نقدمها ً
أيضا .يف التعليم

هناك املفاهيم فقط ،أما يف التعلم فنركز عىل حقيقة تعلم الطالب،
وكيف يتعلم ،ويو ًما ما ،قد نستبدل مسمى «مدير املدرسة» بقائد

وميرسا للصف بأكمله
املدرسة ،وأن يكون املعلم قائد فريق
ً
وليس للمقاعد املتقدمة يف الصف فقط.
اً
تفاؤل بمستوى
صحيح أن الطريق طويل ،لكني أزداد

االشتباك اإلجيايب بني كل فئات املجتمع للوصول إىل ما نطمح

إليه.
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�أ�سئلة احل�ضور

س :هل هناك خطط يف الوزارة لتعليم الطالب SENSE OF

 ،DIRECTIONأي أن يعرف الطالب هل هذا االجتاه مناسب له
أم ال ،باإلضافة إىل املواد التي يتعلمها؟

س :أرى أن الفرق بني معهد املعلمني واالنتقال إىل مرحلة

البكالوريوس ،هو فرق يف البنية األكاديمية ،فهل سنرى قري ًبا أن
جامعاتنا خترج ،اً
مثل ،أستاذ فيزياء جييد اإلدارة الصفية النفسية
داخل الصف؟ واألمر ينطبق عىل مجيع التخصصات األخرى.

س :هل سيكون المتحان التاسع عالقة بالكتاب املدريس؟

أعني أن الطالب الذي مترد عىل املنهاج املكتوب وبحث عن

املعارف ،وامتلك املهارات الالزمة ،هل سيكون ضحية خليار
الوزارة بام وجد يف الكتاب ،فيتحول األمر من نقل معضلة

«التوجيهي» إىل الصف التاسع.
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س :ملاذا يتم حرص زمن التدريس بـ12سنة فقط؟ وهل لديك

خطة مستدامة ملا بعد انتهاء فرتة وزارتك؟

س :هل هناك أدوات لقياس املخرجات التعليمية اخلاصة

للطلبة؟ وما دور الوزارة واملدرسة يف األخذ هبذه املعطيات
واملخرجات التعليمية؛ لتطوير التعليم ،سواء يف املدى القريب أم

البعيد؟

س :قلت إنك سعيد بفكرة أن املجتمع املحيل سيحاسبك

عىل النتائج ،وهذه عبارة نسمعها للمرة األوىل من وزير .وأظن

أن لغة األرقام هي اللغة املحورية األساسية التي نحاسب من
خالهلا ،فبعد  4سنوات من حقيبتك الوزارية ،علينا أن نحاسبك
من خالل هذه األرقام ،عىل غرار الرقم الذي ذكرته عن وجود

 2700مدرسة مرتبطة بـنظام الـ«الربودباند» ،أي أننا نتمنى أن

تكون هناك أرقام حمددة لنحاسبك عليها.

س :يف الورقة النقاشية السابعة جلاللة امللك ،حتدث عن أن
ً
ارتباطا وثي ًقا بتطوير العملية
تطوير اإلصالح الشامل يرتبط
الرتبوية ،فهل أخذت وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم

عىل عاتقهام املرتكزات التي ذكرها جاللته يف تقييم دورنا ،وتطوير
ذلك يف مناهجنا أو يف وزاراتنا ،من خالل الكوادر البرشية
املوجودة؟
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سؤال موجه من جمموعة تربية خاصة لذوي صعوبات التعلم:

اً
أطفال من الذين يعانون صعوبات تعلم ،يف املدارس؛
نحن ندمج
يف حني نجد أن بعض األطفال الطبيعيني غري قادرين عىل القراءة

والكتابة ،عىل الرغم من أهنم تعدوا تسع سنوات دراسية! بينام

األطفال الذين نعمل معهم يتقنون القراءة والكتابة وخمارج
احلروف .ولذا نطالب بإعادة تعييننا يف الوزارة .أنتم أوجدتم هذا
التخصص يف الكليات واجلامعات ،لكن ال تعيني لنا يف وزارة

الرتبية.

س :ما دامت وزارة الرتبية والتعليم تعاين كل هذا العبء،

فأظننا نحتاج إىل عقد مؤمتر كبري ملوضوع الرتبية والتعليم يشارك
فيه اجلميع .أما بالنسبة للرؤية التي حتدثت عنها ،أود أن أسأل هل

هناك خطة زمنية حمددة لتحقيقها؟ ً
وأيضا ،بام أننا نعيش أزمة ثقافة
عامة واكتظاظ يف املدارس والصفوف ،كيف يمكن حل كل ذلك

عىل أرض الواقع؟

س :ما خطط الوزارة إلعداد قادة املدارس ليكونوا تربويني

وليس فقط إداريني لغايات التطوير وليس املساءلة فقط؛ لينهضوا

بدورهم يف عملية التقويم؟
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س :هل هناك خطط حلل معضلة ظاهرة الطالب الذين مل

يلتحقوا باملدارس وينترشون يف الشوارع؟

س :من املهم جدًّ ا حتويل املعلم من جمال التلقني إىل جمال

التعليم عرب التدريب ،وفتح جمال اإلبداع واالبتكار املؤسيس
داخل املؤسسة التعليمية ،بحيث يشمل الطالب واملعلم ،ولتكون

آلية احلوار بينهام مبنية عىل االبتكار واإلبداع .وأن نعمل يف جمال

القيادة ،عىل إعداد جيل القادة عرب تدريب جيل املستقبل .أما
يف جمال سوق العمل وحتدياته فأمتنى إعداد دراسة عن حاجات

سوق العمل يف جمال اإلبداع واالبتكار املؤسيس ،ويف جمال ريادة
األعامل بطرق مبتكرة ،وأعتقد أن هذا سيساهم يف حل كثري من

املشكالت يف جمال البطالة.

س :تطرقت إىل الرتكيز عىل نطاق القوة عند الطالب ،فهل

سيكون هناك تنسيق بينكم وبني وزارة التعليم العايل يف هذا
املجال؟ وهل ستكون هناك برنامج للتخصصات؟

س :يف املرحلة األساسية للتعليم ،نجد أن املواد الدراسية

ضخمة ،وتضاف إليها مواد أخرى .والطالب يغادرون مدارسهم
عرصا ،ويقضون بقية الوقت يف الدراسة ،فليتنا نغري
الساعة الثالثة ً

النظام التعليمي ً
أيضا ونجعله حمب ًبا للطالب.
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تقريرا عىل قناة اجلزيرة
س :بتاريخ  2017/4/11تابعت
ً
االقتصادية يقول إن استثامر القطاع اخلاص األردين يف جمال

التعليم عمو ًما ،يبلغ  3مليارات دوالر .لكني مل أمتكن من معرفة

األرقام التي ختص القطاع اخلاص ،مقارنة بميزانية الوزارة،
ويف رأيي أن حجم هذا االستثامر كبري ،فهل تعمل الوزارة عىل
مدخالت وخمرجات املدارس اخلاصة ،طاملا أن جمال االستثامر

فيها عال جدًّ ا.

س :بالرتكيز عىل املعلم ،هل هناك برنامج لتقييم املعلمني مثل

تقييم الطالب؟

س :نرى يف الدول الغربية أن عقاب الطالب يتم بتهديده بعدم

الذهاب إىل املدرسة ،وهو عكس ما حيدث عندنا ،هل نصل إىل
مرحلة أن يعشق الطالب املدرسة؟ وهل يمكن تلبية االحتياجات
اخلمسة لإلنسان :العقل ،الروح ،اجلسد ،النفس ،والعاطفة؟

وأن يبدأ العمل عىل الطالب من مرحلة الطفولة ،ببناء الشخصية
القيادية عرب التطوير.

س :أود طرح ملف دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املدارس؛

ألن هذا املوضوع مهمش ،فام آلية عملنا لتفعيل إدماجهم يف

مستشارا
املدارس ،وتفعيل دور معلم الرتبية اخلاصة ،سواء أكان
ً
أم اً
أخصائي ًا؟
تعاونيا أم
معلم
ًّ
ًّ
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س :ينبغي أن ال تكون املدارس شامعة لتعليق الفشل ،أال
تتحمل وزارة العمل ً
قسطا من املسؤوليةً ،
أيضا ،وهي املسؤولة

عن سوق العمل؟

س :أين يتجه التعليم الصناعي؟ هناك ،كام تعلم ،مشكالت

كبرية يف هذا اخلصوص يف ظل وجود مسارين :مسار السوق

ومسار اجلامعة.

س :ما تقييمك لفكرة النجاح التلقائي يف الصفوف األساسية؛

جاهزا مثل نظام «آي
األول والثاين والثالث ،ومل ال نتبنى نظا ًما
ً

يب»؟
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�أجوبة الدكتور عمر الرزاز
أيضا ،اً
حيق لنا أن نحلم ،لكن لنكن واقعيني ً
فمثل يف مؤرشات

أداء الطالب عند أي امتحان شامل نجريه عىل مستوى اململكة،

يكون هناك سؤال :هل تعرف ملاذا تدرس الفيزياء؟ هل تعرف
ملاذا تدرس التفاضل والتكامل يف الرياضيات؟ وغالبية الطالب

جييبون بـ«ال»! أما يف دول أخرى فيبدع الطالب يف إجابته عن
هذا السؤال .نحن مل نصل ،إذن ،إىل مرحلة التعليم التطبيقي ،من

خالل التعلم والتفاعل والتطبيق .علينا أن نبدأ من مكان ما ،وأنا

أقرتح البدء من الصف التاسع ليكون مفرتق طرق ،ومن خالله

تطبيقيا يف كل املناهج.
يمكن جعل التعليم
ًّ

أمتنى أن نصل يف األردن إىل مرحلة املساءلة بعد قياس أداء أي

اسرتاتيجية معينة ونتائجها ،ونحن نرحب باألفكار اجلديدة ،بعد

مأسسة عملية التفكري والتوافق عىل العناوين وعىل برنامج العمل.

آمل أن نتمكن من ذلك ،من خالل اسرتاتيجية وطنية موحدة
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جتمع مدخالت وبرامج سنوية لكل وزارة ،سواء كانت سهلة
القياس مثل عدد املعلمني ،اً
مثل ،أو صعبة ،لكن من الرضوري أن

نبدأ بقياسها مثل النتائج املتوخاة ،ومستوى العنف ،وهل هناك

توجه لصياغة ميثاق بني املعلمني وأولياء األمور والطلبة عن هذه
املواضيع.

وأما عن الورقة النقاشية جلاللة امللك ،فأنا أرى أن األوراق

النقاشية األربع األخرية ،تركز عىل املواطنة الفاعلة ،واألخرية

منها تتحدث عن املهارات التي ذكرناها ،وسنعمل من خالل
االسرتاتيجية والربنامج التنفيذي بكل حماوره ،عىل تشجيع
التفكري النقدي ،والعمل بروح الفريق ،واالنتامء وما إىل ذلك،

لكي يصبح األردن منارة عىل مستوى الوطن العريب والعامل يف
هذا املجال.

أؤكدً ،
أيضا ،أننا بحاجة إىل مؤمتر وطني جامع وحوار وطني

حقيقي ،والكل معني بمخرجاته ،وأن يكون هناك إلزام معني
للوزارات املتتالية هبا.

بالنسبة إىل موضوع االكتظاظ ،سأربطه بموضوع مدارس

القطاع اخلاص ،والقدرة عىل التنسيق ،إن مشكلة االكتظاظ كبرية،

وحاولنا عالجها بنظام الفرتتني ،وحلل مشكلة الالجئنيً ،
أيضا،
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وفوجئنا هذه السنة هبجرة عكسية كبرية من املدارس اخلاصة إىل
املدارس احلكومية ،بسبب الوضع االقتصادي .أرى أن احلل

الوحيد هو بالرشاكة مع مؤسسات املجتمع املدين والقطاع
اخلاص ومؤسسة الضامن االجتامعي؛ لتمويل بناء مدارس تؤجر

لوزارة الرتبية والتعليم؛ حلل املشكلة عىل نحو رسيع ،وبرقابة

تركز عىل املخرجات يف الوقت نفسه.

وهناك مشكلة حقيقية يف موضوع ترسيب الطالب

واإلكامالت ،فنحن ،هبذه الوسيلة ،ندفع بالطالب إىل الشارع

ومشاكله .واملطلوب العمل عىل تشجيعه إلكامل دراسته عن طريق
دروس تقوية تقدمها الوزارة ،من خالل املدارس بعد الظهر ويف

ريا من برامج األمم املتحدة يف
العطلة الصيفية .وقد استفدنا كث ً
هذا املجال ألطفال الالجئني السوريني؛ ملساعدهتم عىل استدراك

التعليم واللحاق بالركب ،ونحن اآلن بصدد توسيع هذه الربامج

لتشمل األردنيني ً
أيضا.

بالنسبة لدور املعلم وتوسيعه ،فعندما يكون لدينا معلم مبدع يف

نشاطات أخرى معينة ،مثل الشطرنج اً
مثل ،ومن خالل تشجيعه،
ً
أيضا ،عىل اإلسهام يف نواد نقيمها وبمردود مادي ،فإننا هنا نغري
طبيعة العالقة بني املدرس والطالب ،وهذا ما نريده.
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بالنسبة إىل سوق العمل ،تعلمنا الثورة الصناعية الرابعة أن

كليا ،وأن التحدي املاثل هو أن نعلم الطالب كيف
املهن قد تزول ًّ

يتعلم لوحده ،وبعد ذلك نزوده هبذه القدرات .هناك ً
أيضا مشكلة
يف املجال الصناعي واملهني ،فبمعزل عن متطلبات القطاع اخلاص
جيب تأهيل قطاع من الطلبة هلذه املتطلبات ،وهو ما يتطلب رشاكة
أكرب مع القطاع اخلاص بخصوص شهادة الثانوية.

هناك تنسيق كبري بيننا وبني وزارة التعليم العايل ،واألخرية

حاليا ،عىل إعادة النظر يف «القبول املوحد» ،وذلك بأن
تعملًّ ،
تؤخذ عالمة التوجيهي كمؤرش ال يتجاوز نسبة معينة من نسب
أخرى ،كأن يتم الرتكيز عىل عالمة الطالب يف حقول هتمه ،مثل
اللغات اً
مثل.

بالنسبة إىل حمبة الطالب ملدرسته وعالقتها بضغط الواجبات

املدرسية ،علينا أن نعمل عىل أن حيب الطالب مدرسته من خالل

تغيريات يف املدرسة ،وتعزيز العالقة مع الطالب ،وأما تقييم املعلم

فهو جزء من املسار الوظيفي.

ويف موضوع ذوي اإلعاقة ،أرى أنه يف غاية األمهية ،فنحن،

اآلن ،هندف إىل بناء مدرسة للصم ،وأخرى للمكفوفني ،وهكذا.

لكن واجبنا أن ندجمهم مع طالبنا ،ولن يفيدهم فصلهم عن
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خصوصا عىل
ريا،
ً
أقراهنم .لكن هذا األمر يتطلب منا جهدً ا كب ً
املعلمني ،وسنبدأ بثالث مدارس داجمة يف الوسط والشامل

واجلنوب لذوي اإلعاقة ،عىل أن يتم التوسع بعد ذلك واالستفادة
من خربات مراكز الرتبية اخلاصة.
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