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شخصٌة ٌتقدم مركز هوٌة بالشكر الجزٌل لكل من مدٌري المدارس والمعلمٌن وأولٌاء االمور، الذٌن شاركونا اراءهم القٌمة من خالل المقابالت ال

وذلك على التعاون الوثٌق الذي أبدوه مع باحثٌنا.المركزة. كما نتقدم بالشكر لوزارة التربٌة والتعلٌم، ووزارة الداخلٌة، وجلسات العمل   
 

 
 وال ح ٌٌهىٌيشكض ح ٌٍيغإونٌشٌ انتمشٌ هزا ا خٌيحتى.ٌٍ ٍفهغطت ًًٍاإلله انًكتة نىكغًثىسغ سوصا يإعغح لثم يٌٍشٌانتمش هزا اَتاج دعى تى

 .انًكتةٌااللهًًٌٍفهغطٌٍٍنىكغًثىسغ سوصا يإعغح اساء عٍ تانضشوسج تعثش

 االسدٌ فً ح ٌٍاإلختًاع انعذانح
 2ٌ.سلى عٍاعاخ وسلح



 

 ملّخص تنفيذي 
ن البلمركزية انسجامًا مع رؤية الممك عبد اهلل الثاني والمتعّمقة بالنظام البلمركزي لمدولة، يعمل المشّرع األردني حاليًا عمى مراجعة مسودة قانو 

محدودة حتى فبينما تعّد مضامين مسوّدة القانون في النظام التعميمي األردني في الحاكمية دون الوطنية. الذي من شأنو تحديد دور الحكومات 
قيد الدراسة. مع العمم بأنو قد بدأت مسبقًا مناقشة الخطط  العامةفإن القانون يتبعو تشريعات وتعميمات تكّمل وتوّضح مسودة القانون اليوم، 

 المحتممة لمتعميم البلمركزي ومن المرّجح تناوليا في مرحمة المتابعة الحالية. 

مبّشرًا، حيث ترّكز مسودة القانون عمى تمكين الحكومات وتوجيو النقاش نحو المركزية التعميم، إال  وليس من الضروري اعتبار ذلك الواقع أمراً 
المنحى في قد يحصد األردن نتائج سمبية عبر ىذا ، فمديرياتالافظات من خبلل نقل التعميم إلى مستوى المحمخاطر محتممة من أنو توجد 
مدارس المممكة. وقد ظير ذلك بالفعل في مسحنا لحاالت الدراسة لمبادرات التعميم البلمركزي في  وجودةالتعميم خاصة عمى مستوى المركزية 

نتائج سمبية أدت إلى في كثير من األحيان في جودة المدارس، إال وأنو و إلى نتيجة إيجابية ضئيمة  نقل السمطات أدى حيثالدول األخرى، 
 خاصة في الدول النامية. 

المدارس بحدوث تأثيرات مشّجعة أكثر عمى نوعية  لمستوىالتعميمية  السمطاتتفويض  الدراسات التي أجريت عمى مشاريع في حين أظيرت
ردنية. التعميم. وتدرك وزارة التربية والتعميم المنافع المحتممة لبلمركزية عمى مستوى المدارس وقد بدأت بالفعل العمل عمى تمكين المدارس األ

تؤدي دورىا بشكل مستقل أفضل. وقد أجرت الوزارة عبر فارة الكندية عمى بناء قدرات المدارس بحيث سحاليًا بالشراكة مع الل الوزارة وتعم
" عددًا من برامج التدريب في كل مدرسة حكومية في المممكة وبنت آليات تبادلية (SDIPبرنامجيا المسّمى "مشروع تطوير المدرسة والمديرية )

 (.SDDPمن خبلل مقدمة برنامج تطوير المدرسة والمديرية ) ممدارسل والمساءلة والمحاسبةفعالية التعزيز داخمية من أجل تو 

تفصل بين العممية التشريعية  فجوةىناك ورغم ىذه الجيود الميمة لموزارة وتأثير المشروع اإليجابي عمى قدرات المدارس األردنية، تبقى 
تطوير المدرسة والمديرية تساعد في عممية المركزية برنامج إصبلحات  ورغم انالبلمركزية لمحكومات وعمل الوزارة عمى بناء قدرات المدارس. 

ف كإصبلحات ادارية او سياسية، التعميم بشكل ايجابي، اال انو لم يتم ربطيا بمجمل عممية التحول الى البلمركزية. االصبلحات القانونية تصن
إال أنو ببناء القدرات المحمية، تتخذ  تطوير المدرسة والمديرية تصنف عمى انيا اصبلحات تصب في خانة العممية التربوية،برنامج واصبلحات 

 التعميم.استقبللية أكثر في  فاعبل اأسموب من أجل تبني واألكثر كمفةالوزارة خطواتيا األولى 

التعميم. ويجب عمى السياسات المستقبمية المتعمقة بالتعميم البلمركزي أن تبتعد بتركيزىا عن المديريات وأن تبني فوق ما حققتو وزارة التربية و 
د من مزي تفويضوذلك بواسطة كما يجب عمى تمك السياسات االستفادة من القدرات التي تم بناؤىا وأن تتخذ الخطوة التالية نحو البلمركزية، 

خطوة كبيرة وىناك  يعدّ السمطة تفويض رغم أن  ب مع مسؤولية المدارس عن الخدمات.جنبا الى جن والمالية إلى المدارس، البشرية المصادر
ميمة  . ىذه الفترة االنتقالية بالضرورة تبدواستعداد المدارس نحو استقبللية ومسؤولية أكبرمن اء الحكومة المركزية غير واثقين العديد من أعض

من حيث انيا تمنح صبلحيات محدودة لممدارس، وىذا سيرفع بالتأكيد من مفيوم المساءلة وقدرات المدارس سترتفع مما سيدعم بناء عممية 
يمكن تنفيذ . صناعة القرار عمى ىذا المستوى. لذا تقترح ىذه الورقة خطة تساعد عمى االنتقال من بناء القدرات لمزيد من استقبللية المدارس

لممدارس ىذا االقتراح مباشرة كما أنو يوفر سببًل محدودة المخاطر وبتكمفة فعالة من أجل البناء فوق القدرات التي طّورتيا الوزارة بحيث يمكن 
 أن تصبح مستقمة أكثر بشكل تدريجي. 

 
 المقترحة  الخطوة القادمة

x  عام  كما كانت المدارس تعمل قبلرسوم استخدام  بتحصيلح لممدارس : عمى الحكومة أن تصدر حكمًا إداريًا يسمرسوم استخدام
ي ذالمحدود الالتمويل  إضافتيا إلى. ىكذا تتمكن كل مدرسة من جمع الرسوم وتوجيييا مباشرة إلى ميزانية المدرسة من أجل 2009

وخبلل إجرائنا البحث، أشار األىالي األردنيين المشاركين بأنيم مستعّدون لدفع رسوم بسيطة تقارب الـعشر دنانير  تحصل عميو المدرسة. 
 عن كل عام إذا كان بإمكانيم متابعة كيفية إنفاق ىذه الرسوم. 

x  ويمكن أن تتألف ىذه المجالس المجالس المدرسية وتعزيز أدوارىايمكن إنشاء  والمحاسبة لضمان مراقبة اإلنفاق: المجالس المدرسية .
، واقتراح خطط إنفاق المدارس لميزانياتيا قعًا من أخذ القرار حول كيفية وطر بحيث يتمكنون م محمي من مدراء ومعممين وأعضاء مجتمع

 . لتطوير المدرسة

 مزاٌا الخّطة 
ى القريب: بوجود مجال من الحرية لممجالس باستخدام الميزانيات وفق ما تراه مناسبًا، يمكن لرسوم االستخدام أن تسمح عمى المد فوائد  �

 مشاكميا مباشرًة مثل الصيانة والتطوير الميني ونقص الموازم المدرسية واالحتياجات الخاصة لطبلب المدارس.  بالتعامل معلممدارس 
ن تساىم الخطة في بناء قدرات مدراء وموظفي المدارس وزيادة التفاعل مع األىل والمجتمع المحمي فحسب، منافع عمى المدى البعيد: ل  �

 بل سوف تؤدي إلى جعل المدارس جاىزة لتحمل مسؤوليات أكبر وأىم. 
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تفتح أبواب المشاركة امام جميع الشرائح عمى مستوى القاعدة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في إن التنمية السياسية 
مختمف النواحي من العممية التنموية، وأؤّكد ىنا أن التنمية السياسية يجب أن تبدأ من المستوى الشعبي وتنتقل نحو مراكز 

 صنع القرار وليس العكس. 

 20051كانون ثاني  26، الممك عبد اهلل الثانيجبللة  -

   
 المقّدمة . 1 

 الهدف  1.1
سنوات من إقرار الممك عبد اهلل الثاني بدعمو لمبدأ البلمركزية، بدأت القوانين بتحويل تمك اإلرادة الممكية  10بعد 

إلى واقع. وقد تم استحداث قانون البلمركزية ويخضع حالية لمراجعة تشريعية. إال أنو وكخطوة أّولية نحو 
البلمركزية، يضع ذلك القانون مبادئ السياسة الجديدة والخطوط العريضة لقواعد اإلدارة دون الوطنية، لكنو 

لذا فإن الخطوة التالية  2،ينقصو التعريف الواضح والمفّصل لمدور والمسؤولية المناطة بأمور السياسات الفردية
 المسؤوليات التي ستنتقل إلى حالة البلمركزية.  تتطّمب تشريعًا أكثر تحديدًا وتعميمات تبين ماىية وكيفية

كانت التبمور نحو البلمركزية. و و ة الخدمات التعميمية باالستقبلل ومن خبلل عممية المتابعة، يمكن أن تبدأ عممي
ذكر معالي وزير التربية خصوص المركزية التعميم بالمستقبل، كما قد بدأت مسبقًا نقاشات ضمن الحكومة ب

ذا ما تم  والتعميم محمد ذنيبات، بدايات محتممة لمرحمة جديدة من اإلدارة التعميمية عمى مستوى المحافظات. وا 
، فإنو من الضروري االىتمام الجاد بيذا الموضوع. وعمى لتعميم في ىذه المرحمة التشريعيةفعبًل تناول موضوع ا

البلمركزي عمى بعض النواحي والمجاالت، إال أنيا في الرغم من األثر اإليجابي الذي خّمفتو مبادرات التعميم 
قد أفضت إلى آثار سمبية عمى النوعية والمساواة في التعميم. وتعزى  -خاصة في الدول النامية - أغمب الحاالت

ىذه اآلثار السمبية في العادة إلى كون تمك المبادرات قد بنَيت عمى غايات غير تعميمية، أو أخرى  تسعى إلى 
 زية تساىم في تعزيز نوعية التعميم. المرك

التحفظ حول المركزية التعميم في األردن، فيي تبحث في النتائج المحتممة لبلمركزية من  الورقةسوف تقّيم ىذه 
بأن التعميم في األردن يجب أن يحصل عمى  الورقةخبلل مقارنة عدة نماذج من العممية، دوافعيا وآثارىا. وتختتم 

أو المتعمقة بالموازنة(، وأن  االداريةل البلمركزية عبر دوافع تعميمية بحتة )بعيدًا عن الدوافع استقبلليتو من خبل
 تفويضالطريقة الفضمى لتحقيق البلمركزية ىي من خبلل تحسين نوعية التعميم األردني والذي لن يحدث دون 

 لمدارس. إلى ا المصادر والمساءلة والمحاسبة

لتعميم حاليًا عمى البلمركزية عمى مستوى المدارس وقد اّتخذت مسبقًا الخطوات األولى كما تعمل وزارة التربية وا
وبتعزيز القدرات في ىذه العممية عبر سعييا لتنمية القدرات المحمية البلزمة من أجل تعزيز استقبللية المدارس. 

عمى الحكومة أن تستغل الحماس تتزايد استعدادية المدارس األردنية لتحمل مسؤولية وممارسة سمطة أكبر. ويجب 
زارة التربية والتعميم. كما عمى الحكومة أن تستفيد و الحالي لبلمركزية وأن ترّكز عمى البناء عمى ما وصمت إليو 

ورغم أىمية نقل مثل ىذه السمطة إال من القدرات المبنية من أجل نقل سمطة إدارية ومالية أكبر إلى المدارس. 
أنيا خطوة كبيرة وال تزال تواجو رفضًا من قبل بعض األطراف الحكومية. ويتمحور ىذا الرفض حول مخاوف من 

                                                             
 . 1111كانون ثانً  16جاللة الملك عبد هللا الثانً، "فً خطابه للشعب فً إعالن الخطة الالمركزٌة"، عمان/ األردن،  1

<http://www.kingabdullah.jo/index.php/en_US/speeches/view/id/76/videoDisplay/0.html> 
 . 1111نٌسان  1دونالد ونكلر، "فهم الالمركزٌة"،   1

<http://www.equip123.net/docs/e2-Understanding%20Decentralization.pdf> 
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وتقديرًا لتمك المخاوف المتبّصرة حول النقل الجاد  3أىمية القدرة المحمية واآلليات غير الموائمة لتحّمل المسؤولية.
ذه الدراسة في نيايتيا اقتراحًا لدعم االنتقال من مرحمة بناء القدرات إلى إيجاد استقبللية أكبر لمسمطة، تقّدم ى

 لممدارس من أجل تحقيق إدارة قوية مقّرىا المدرسة في نياية المطاف. 
 اآللية  1.1

أثناء إجراء  خرجت ىذه الدراسة وليدة عدد من المقاءات التي نّظميا فريق البحث عمى مدار العامين الماضيين
بحث حول معرفة ومفيوم البلمركزية لدى األردنيين والعمل كذلك عمى تعميم ونشر معمومات حول عممية 
البلمركزية. وخبلل تمك المقاءات، أبدى المشتركون قمقًا كبيرًا حول تأثير البلمركزية حول الخدمات االجتماعية 

ىتمام واضح بقانون البلمركزية، بدأنا بالتركيز عمى مضامين المختمفة وخاصة الخدمات التعميمية. ونظرًا لوجود ا
القانون عن التعميم. وقمنا أيضًا بالتركيز عمى إمكانية البلمركزية في تقوية وتحسين عاممي الجودة والمساواة في 

 في المدارس األردنية.  ائم عمى ىذه العواملدوحرصنا الالمدارس نظرًا الىتمامنا 

المحتوى المكتوب عن البلمركزية، استفادت دراستنا من حاالت دراسية لبلمركزية كانت قد  ومع وجود القميل من
ُأجريت في المنطقة ضمن سياقات اجتماعية اقتصادية مشابية. وخبلل البحث المكتبي، حافظنا عمى عبلقة 

ين المسؤوليوتحاورنا بشكل متواصل مع وثيقة مع الجيات الحكومية المسؤولة عن تحضير مسودة القانون 
 عممية البلمركزية.األساسيين عن تنفيذ ومراقبة 

ن أكدوا أنو حين تم تقديم يي في مسودة القانون، لكن المسؤولودية النقاشات حول التعميم البلمركز دوقد لوحظ مح
اإلدارة الخطط فيما يتعمق باحتمالية التعميم البلمركزي في مرحمة المتابعة، رّكزوا عمى خمق مستوى جديد من 

م فريقنا لمبحث بالتركيز بشكل أولي عمى فعالية ىذا النوع من اعمى مستوى المحافظات. ونتيجة لذلك، ق
 البلمركزية في التعميم. 

مع التركيز عمى عممية البلمركزية في التشريع وعمى كيفية تأثير اإلدارة دون الوطنية في التعميم، لم يكن مركز  
ت مع الوزارة والمدراء والمعممين مدركًا لمكم اليائل من العمل البلمركزي الذي قامت "ىوية" قبل البدء بالمقاببل

في النقاشات  البرنامجومع تجاىل ذلك  4.تطوير المدرسة والمديريةبرنامج وزارة التربية والتعميم بو من خبلل 
يمكن  تقسيميا إلى أجزاء؛أن العديد من اإلصبلحات قد تم السابقة حول البلمركزية، أصبح من الواضح جدًا 

وصف العممية التشريعية الجارية االن بأنيا عممية إدارية او عممية سياسية، فيما برنامج تطوير المدرسة والمديرية 
بأنو االساس  حتى وزارة التربية والتعميم ال تتعامل مع المركزية التعميم عمى أساس المدرسة 5يعتبر عممية تربوية.

 القانونيةومن الواضح وجود فارق كبير بين عممية البلمركزية المناسب لمعممية القانونية لبلمركزية االدارية. 
 وجيود وزارة التربية والتعميم في استخدام البلمركزية عمى مستوى المدرسة كوسيمة ميمة لتحسين جودة التعميم. 

وة، فجمساره. وفي محاولة لتجسير تمك الن توّجو البحث قد تحّول عن باألخذ باالعتبار ىذا الفرق المؤسف، فإ
من المدراء  بدأنا بالتركيز عمى أىمية البلمركزية عمى مستوى المدارس، إلى جانب تقييم ردود أفعال كل

المحمية اتجاه االستراتيجيات المختمفة. لقد قمنا بعمل مجموعات بحثية لكل من تمك  توالمعممين والمجتمعا
تين امواطن أردني. وساعدت ى 500المجموعات، كما قمنا تباعًا بعمل مسوحات ىاتفية مع عينة تتألف من 

                                                             
 1111أٌار  11مركز هوٌة، مقابلة مع د. زٌاد عبد الكرٌم النسور، مدٌر سٌاسات التنمٌة المهنٌة، وزارة التربٌة والتعلٌم، عمان،   1
 . "الكندٌة، دائرة الشؤون الخارجٌة، قسم التجارة والتنمٌة "برنامج تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة انظر الحكومة 1

<http://www.erfke.ca/en/content/sddp> 
 .1111أٌار  11مركز هوٌة، مقابلة مع د. خولة ابو الهٌجاء، مدٌرة قسم التدرٌب، وزارة التربٌة والتعلٌم، عمان،   1
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الطريقتين في وصولنا بشكل أفضل إلى وجيات النظر األردنية نحو التعميم والبلمركزية وجيود وزارة التربية 
 والتعميم والمقترحات التي تعرضيا ىذه الدراسة. 

 ية تعريف الالمركز 1.1
العممية التي يتم من خبلليا نقل السمطات والمسؤوليات والموارد من حكومة مركزية إلى  بأنيا توصف البلمركزية

مستوى دون وطني، وىي ُتسند بالتفويض، أي بأنو مبدأ تنظيمي يقضي بأن السمطة المركزية تقوم فقط بوظائف 
ىذا النوع من التفويض يدرك أن اإلدارات  6والمباشر.ثانوية ال يمكن إتماميا بشكل فّعال عمى المستوى المحمي 

العامة أقرب من الناحية الجغرافية من مواطنييا وأكثر درايًة بمتطمبات الناس الخاصة، وبالتالي فيي تممك مقدرة 
أداء  فمثبًل، إذا كان ممكنناً أكبر لمتفاعل الفاعل اتجاه تمك المتطمبات. وينطبق ىذا المبدأ عمى جميع المستويات، 

ميّمة ما من قبل المدرسة، فإن القرارات المتعمقة بيذه الميّمة ال يجب أن ترَفع لمستوى إداري أعمى من أجل 
فحين تصبح عممية صنع القرار متاحة لممجتمعات التي ستؤّثر فييا تمك القرارات، تتمكن البلمركزية  7.الفض فييا

ل تطبيق الديمقراطية واإلدارة الحصيفة، إضافة إلى تقميل من المساىمة في تعزيز قيم العدل المجتمعي، وتسيي
البطالة والفقر وزيادة فرص االستثمار واألعمال، وتقوية الروابط المجتمعية والمشاركة السياسية  والتمييد لعممية 

 تنمية المجتمعات المدنية الحيوية. 
 أنواع الالمركزية  1.1

كيز سمطة صنع القرار ومسؤولية تقديم بعض الخدمات العامة من وىي تيدف إلى نقل تر  الالمركزية اإلدارية
الحكومة المركزية إلى مستويات أخرى من الحكومة والوكاالت والفروع المحمية التابعة لمحكومة المركزية. وىناك 

 نوعين أساسيين من البلمركزية اإلدارية:  

من درجة أعمى إلى أخرى أدنى من  -إداري وعادة ما تتم بقرار–صنع القرار  ، تعنى بنقل سمطةالالتمركز -
بيروقراطية ضمن نفس التصنيف الحكومي. ويجب االحتفاظ بنفس المسؤولية التراتبية بين الوحدات ال

ىو الخطوة األولى في  البلتمركزالمحمية والوزارة أو الييئة الحكومية المركزية التي قامت بتوزيع السمطات. 
وفي سياق البلمركزية في التعميم، تتطمب  .من أجل تحسين تقديم الخدماتديدة الحكومات البلمركزية الج

 إعادة توزيع صبلحية صنع القرار ضمن ىيكمية وزارة التربية والتعميم.  البلتمركزعممية 

حية صنع القرار في ميامٍّ محدد إلى بلوالتي يتم فييا نقل ص -رار إداريعادة ما يتم بق السمطاتتفويض   -
ن الضروري أن تكون متفرعة أو مكاتب محمية تابعة لمسمطة موحدات محمية من الحكومة أو الييئة وليس 

الصبلحية إلى ىيئة حكومية  تحويلالمفّوضة لمصبلحية. وفي ضوء البلمركزية التعميمية، يتم بيذه الطريقة 
 مدرسي أو لجنة إدارة مدرسية أو الييئة التدريسية.  تعميمية مختارة أو منتدبة مثل مجمس

وتعني الحالة التي تنتقل فييا السمطة السياسية سواء إلى ىيئة إقميمية أو محمية يتم اختيارىا  الالمركزية السياسية
طر أأو إلى ممثمين إداريين يتم تعيينيم واإلشراف عمييم من قبل ىيئات منتدبة. وتتطمب البلمركزية السياسية 

 عمل دستورية وقانونية وتنظيمية فّعالة من أجل ضمان تحمل المسؤولية والنزاىة والشفافية. 

وتتطمب تحويبًل قانونيًا أو دستوريًا دائمًا لممسؤولية وىي من أنواع البلمركزية السياسية،  اتنقل السمط -

                                                             
انًعًمحٌحىلٌ"انتفىٌط"ٌاَظشٌوانتشٌب.ٌعتىس:ٌ"انتفىٌط:ٌيفهىوٌأعاعًٌفًٌعٍاعحٌانتًٍُحٌاإللهًٍٍح"،ًٌَىرجٌانتًٍُحٌاإللهًٍٍحٌنًضٌذٌيٌٍانُماشاخ6ٌ 

  .(UNCRD, 2001)3انعذدٌ
التعلٌم الالمركزٌة:  (؛ وبٌتر رادو "إدارة نظم1978جون كونز وستٌفان شوؼرمان، التعلٌم باالختٌار: قضاٌا األسرة )بٌركلً: جامعة كالٌفورنٌا،   7

 . 1101111التؽٌٌر الممنهج فً جنوب أوروبا الشرقٌة"، الحكومة المحلٌة ومبادرة إصالح الخدمات العامة، مؤسسات المجتمع المفتوح 
<http://www.cep.edu.rs/public/Rado_Decentralizing_Education_final_WEB.pdf> 
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بدرجة كبيرة من مستوى حكومي أعمى إلى آخر محمي أدنى يتمتع وصنع القرار واستخدام الموارد والعائدات 
يترتب عمى نقل السمطات تحويل المسؤوليات من االستقبللية عن الييئة الناقمة لمسمطة. وفي سياق التعميم، 

 المحافظات والبمديات واأللوية. التعميم إلى مستويات أدنى من الحكومة مثل المتعمقة ب

ترتبط مباشرة بممارسات الموازنة، كما أنيا ترتبط ىي النوع األشمل من البلمركزية ألنيا و ، الالمركزية المالية
بجميع أشكال البلمركزية، ذلك أن إعادة تحديد المسؤوليات دون تعيين درجة محددة من الموارد لموحدات المطورة 

 8.حديثًا لن يحقق البلمركزية الفعالة

 مسودة قانون الالمركزية األردني  1.1
رغم إدراج البلمركزية ضمن أجندة الحكومة منذ اقتراحيا لممرة األولى من قبل جبللة الممك عبد اهلل الثاني عام 

عمى مستوى األمن القومي واإلقميمي قد دفعت بيذه القضية في سمم الميام ، إال أن قضايا أكثر إلحاحًا 2005
أوعز جبللتو إلى الحكومة والبرلمان  2013ية، وفي عام السياسية حتى بدايات العشرية الثانية من األلفية الثان

مسودات لقانون البلمركزية،  4لبدء العمل عمى إيجاد قانون البلمركزية من جديد. وفي تمك اآلونة، كان ىناك 
 الوزراءكان كل واحدة منيا عبارة عن تعداد وحصر لعدد كبير من المناقشات والنسخ المعّدلة. وقد أقّر مجمس 

 9.لمان من أجل مراجعتيار وتم رفعيا لمبالمسودة األحدث لمقانون  مؤخراً 

عمى طريقة عمل اإلدارة عمى مستوى المحافظات. حاليًا تتألف كل ترّكز مسودة القانون عمى إعادة العمل 
الذي تعينو رئاسة الوزراء. يترأس ىذا الحاكم مجمسًا يتألف  االداري محمية يترأسيا الحاكم من ىيئةمحافظة أردنية 

من خبلل ىذا النظام،  وإال أنمن ممثمين عن الوزارات التي تعمل عبر مديريات الميدان في المحافظات. 
 تتصرف السمطات المحمية بشكل محدود جدًا نيابة عن السمطة المركزية. 

في كل محافظة مجمسًا لممحافظة ف س،ة تعتبر التنفيذ الترادفي لممجالإن مسودة قانون البلمركزية بصيغتيا الحالي
من الحكومة إلى جانب مجمس حصري يشتمل عمى الحاكم  معينا% 25% عضوًا منتخبًا و75يتألف من 

 أيضًا( وممثمين عن المديريات.  المعين)

وتحّضر اريع االستراتيجية والتنفيذية، بإعداد المش تقوممن مسودة القانون  5إن المجالس التنفيذية ووفقًا لمبند 
موازنة المحافظة )بحسب مخصصاتيا من وزارة المالية(، تحضير كتاب سنوي عن احتياجات المحافظة 

قضايا العامة في المحافظات الوالبمديات، التنسيق مع البمديات ومراجعة استراتيجياتيا، واتخاذ القرارات لحل 
 ة. خاصة فيما يتعمق بالخدمات العام

من مسودة القانون،  8وفي المقابل، تفقد مجالس المحافظات قدرتيا عمى اقتراح سياسات جديدة. وفقًا لمبند 
يقتصر دور الجالس عمى المراقبة والمناقشة وموافقة الخطط واالستراتيجيات. وفي حين تكون مجالس المحافظات 

ذا ما ظير مسؤولة عن مراجعة وموافقة المقترحات لممجمس التنفيذي، ال  يكون اتخاذ القرار النيائي بين يدييا؛ وا 
عمى الطرفين إحالة األمر إلى رئيس  فإن 11 المادةخبلف بين مجمس المحافظة والمجمس التنفيذي ينص 

 الوزراء الذي يقوم بدوره باتخاذ القرار النيائي.

                                                             
فً الحكم الالمركزي: تحلٌل طرحً موجز لدروس مستفادة وتوصٌات السٌاسة لحاالت دراسٌة لتسع "دور المشاركة والشراكة  وورك روبرتسون  8

 . 1111دول حول تقدٌم الخدمات للفقراء" برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، نٌو ٌورك 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan006230.pdf> 

 . المسودة الحالٌة متوفر لدى مركز حٌاة. 1111الهاشمٌة، مسودة قانون الالمركزٌة رقم )( لعام  المملكة األردنٌة 9
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 . المركزية التعليم في األردن 1
 مضامين مسودة القانون حول التعليم  1.1

إن إقرار مسودة القانون لن تقوم بشكل كبير بتغيير وضع التعميم في األردن؛ فالقانون ال يناقش التعميم بأي 
مسؤوليات تعميمية، ومع ذلك فإن القانون نفسو ال يؤثر كثيرًا بالتعميم،  أيةتفصيل، ال يخول المحافظات بالتحديد 

واستباقًا ألي مخططات محتممة لبلمركزية  ام التعميم األردني. رغم أن قوانينو وتعميماتو المرافقة قد تغير بقوة نظ
التعميمية قد تحدث في مرحمة المتابعة، من الميم أن نبدأ بفتح أبواب الحوار حول التعميم. ويجب أن يوفر ىذا 
 الحوار مساحة كافية لدراسة جدوى التعميم البلمركزي في األردن والتأكد مما إذا كانت الحكومة سوف تقر

 المركزية التعميم أنيا ستسعى نحو الشكل الفّعال لمبلمركزية. 
 هل يجب جعل التعليم المركزياً في األردن؟  1.1

أصبحت البلمركزية في السنوات األخيرة عامبًل أساسيًا في اإلصبلح التعميمي في العديد من الدول، كما قامت 
 ساىمتوقد  10.و بآخرم المركزيًا بشكل أعل التعمي( بجOECDمعظم دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

تشجيع الدول  النجاحات المتحققة أو تمك المتوقعة لعمميات اإلصبلح في الدول الغربية والمنظمات العالمية في
اسية لتحسين الخدمات التعميمية. ونتيجة لذلك، بدأت الدول تبّني التعميم البلمركزي كاستراتيجية أس النامية عمى

إن تركيز البلمركزية  11.أمريكا الجنوبية إلى الشرق األوسط بتنفيذ برامج التعميم البلمركزي في عدة سياقاتمن 
يفيم بحسب المقدرة االفتراضية لتعزيز جودة الخدمات التعميمية إلى جانب النتائج اإليجابية لمتعميم البلمركزي في 

لم ينتج عنيا آثار واضحة البلمركزي في الدول األقل تقّدمًا  عدد من الدول الغربية. ومع ذلك فإن مبادرات التعميم
النظرية والعممية في مجال التعميم  االبحاثوحتى بعد إجراء عدد ال بأس بو من  12.أو إيجابية بدرجة كبيرة

إال أن  13.من الفجوات الواضحة خاصة في الدراسات المتعمقة بالشرق األوسط االبلمركزي، فإن ىناك عدد
وضحت الدروس الرئيسية ليستفيد منيا أالحاالت الدراسية التي أجريت في كل من المنطقة والدول النامية قد 

 األردن في حواره المتعمق بالتعميم البلمركزي. 
 الالمركزية ليست الغاية األساسية  2.1.1

ية مطمقة وأنيا ىي الغاية األساسية. إال اسية ممتدة أن البلمركزية تعتبر في الغالب بأنيا إيجابر بينت حاالات د
اإليجابية المرجوة وىي: التعميم البلمركزي يحّسن فاعمية المدارس  رضروري جدًا التخطيط الدقيق لآلثاأنو من ال

 والجودة وتكافؤ الفرص إذا ما كانت المبادرات مصممة أصبًل من أجل تحقيق ىذه األىداف. 

إن  -ركزي آثار غير متوقعة، بل إن المخاطر المضرة بالجودة وقيم المساواةنتج عن التعميم البلمينادرًا ما 
 14.ال تؤثر في المخططات التعميمية -وقعت

ومع ذلك، فإن اعتبار البلمركزية أمرًا إيجابيًا بطبيعة الحال قد أصبح سائدًا بشكل كبير، وغالبًا ما يتم دمج 
تعد مثل ىذه  15أن كبل المفيومين باتا يستخدمان كمرادفين.مفيوم البلمركزية مع مفيوم الدمقرطة إلى درجة 

                                                             
 .2004ٌ،32ٌٌ:ٌيشاخعحٌألدبٌوأفضمٌيًاسعاخٌاليشكضٌحٌانتعهٍى"،ٌآبIMBEWUٌمدٌرٌة التعلٌم لمقاطعة إٌسترن كاٌب، "برنامج  11

"انتعهّكٌتاناليشكضٌح:ٌعىالةٌانعىنًحٌنضثظٌانًُهحٌفًٌَظىٌانتعهٍىٌانىطٍُى"،ٌيشاخعحٌيماسَحٌو.ٌفشَاَذاٌأعتٍض،ٌأنكغاَذسٌواٌضياٌٌوداٌفذٌتٍكش،ٌ 11 
وهاَضٌوٌهش،ٌ"آساءٌيماسَحٌحىلٌاناليشكضٌحٌانتعهًٍٍح:ٌيًاسعحٌفًٌتعاسض؟ٌ"تمٍٍىٌانتعهٍىٌوتحهٍم88ٌٌ-66(:2002ٌ،ٌ)شثاط1ٌ،ٌسلى46ٌنهتعهٍى،ٌانعذدٌ

 4-48(:1990ٌ)وٌُتش12ٌٌانغٍاعاخ"ٌانعذدٌ
وي" مارسٌا بٌرنبوم، "الالمركزٌة: دلٌل إلى تصمٌم المشارٌع التعلٌمٌة، التقٌٌم والتنفٌذ وفقا  للتجارب من فرٌق مصر، جورجٌا، مالً، ومال 11

 . 1111الدروس المستفادة فً التعلٌم 
.<http://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EQUIP2%20LL%20Decentralization%20AAR.pdf> 

 .11، 1116نادٌا نصر ؼودسً "ماهو تأثٌر التعلٌم الالمركزي على نتائج الطالب فً مصر؟ تحلٌل لبرنامج اإلصالح التعلٌمً المصري" ماٌو   11
<www- econ.stanford.edu/academics/Honors_Theses/Theses_2006/Nasser-Ghodsi.pdf>;  مدٌرٌة التعلٌم لمقاطعة

 33ٌ،55يشاخعحٌألدبٌوأفضمٌيًاسعاخٌاليشكضٌحٌانتعهٍى،ٌإٌسترن كاٌب، 
 .11بٌرنبوم، "الالمركزٌة: دلٌل إلى تصمٌم المشارٌع التعلٌمٌة،  11



 

 6 

لمغاية المطموب تحقيقيا عبر قل السمطة دون الدراسة الكافية نيرة ألنيا تشجع الدول عمى توزيع االعتبارات خط
نما  ىذه العممية. ففي األردن مثبًل، تتمثل الخطورة بأن التعميم قد يصبح المركزيًا بدون التركيز عمى النتائج، وا 

  لمدعم الممكي والعالمي لبلمركزية. كوسيمة منقوصة تقدم خدمة شفيية 

ذا ما كان السعي لتحقيق التعميم البلمركزي مستندًا عمى  فضل أن فمن االوبغاية البلمركزية البحتة  ىذه الدوافعوا 
يبقى التعميم مركزيًا. إن محاوالت اإلصبلح السطحية قد تسبب الضرر لمتطورات اإليجابية التي كانت قد تحققت 
خبلل العقدين الماضيين عمى عممية إصبلح التعميم، كما يمكن ليذه المحاوالت أن تعّقد العبلقة ما بين الشعب 

تساعد كانت البلمركزية تسعى إلى حل قضايا عالقة إذا األردني وصّناع القرار وتزيد من فرص الفساد. لكن 
ذا ما تم اختيار األسموب الصحيح  لموصول الى مزيد من التنمية التعميمية، فإن النتائج قد تكون مثمرة بالفعل. وا 

 16.لتطبيق البلمركزية فإنيا قد تساعد المممكة في مواجية أي مشكمة تقف عائقًا أمام مبادرات اإلصبلح المكثفة
 ال تنطلق جميع أشكال الالمركزية من دافع الرغبة بتحسين الجودة  1.1.1

ال توجد طريق واحدة تؤدي إلى البلمركزية، بل ىناك عدة أشكال من البلمركزية يعكس كل واحد منيا الحوافز 
درجة أدنى السمطة ل ونقلضمن نفس الدرجة في الحكومة  البلتمركز التي تدفع بالدول نحو البلمركزية.  فمثبلً 

عادة بدوافع اجتماعية اقتصادية، مثل األزمة المالية عمى المستوى الوطني أو مبادرات تحفيزىا كومة يتم حفي ال
التعميم. فالتفويض لممدارس  أسباب مبنية عمى يحّفزهالسمطة إلى المدارس غالبًا ما  تفويضالدمقرطة، في حين 

في الغالب الرغبة بتعزيز الفاعمية وتحسين جودة التعميم أو جعل المدارس تتمتع بشفافية أكبر أمام األىل  يحثّ 
 17.وأولياء األمور

فكمما كانت األساليب يحفزىا  طبيعة الدوافع وكذلك النوع المّتبع من البلمركزية تنعكس في نتائج تمك المبادرات.
ب من األطراف المعنية. وىذا التقارب ضروري جدًا حيث وجدت حاالت دافع تعميمي كانت النتائج قرارات أقر 

دراسية أنو كمما دفعت البلمركزية بالسمطة نحو المدارس والمجتمع أصبح مرّجحًا أكثر أن تساىم في تحسين 
يقرب المسافات بين المدارس وصّناع القرار أكثر نقل السمطات  حين أن في  18.الجودة وتكافؤ الفرص والفعالية

بين أركان الييئة الحكومية الواحدة، كما أنو يمكن لمتفويض تقصير تمك المسافة أكثر  البلتمركزآلية مما تقوم بو 
  وأكثر. 
 بيًا في جودة التعليماليس بالضرورة أن تؤثر كل أشكال الالمركزية إيج 2.1.1

حول تأثير البلمركزية عمى جودة التعميم مزيدًا من البحث المعمق )خاصة في العالم تستدعي اإلجابة الحتمية 
ونجد ىذه األدلة  19.النامي(؛ ولكن حتى اليوم، األدلة عمى تأثير التفويض لممدارس ىي األكثر وضوحًا وتشجيعاً 
سياسية، ونتيجة لذلك، أكثر وضوحًا ألن تفويض السمطة لممدارس عادة ما يطبَّق ألسباب تعميمية أكثر منيا 

يتاح لمسمطات المنّفذة مراقبة العممية وتقييم فعاليتيا. وقد أظيرت العديد من مبادرات التفويض لممدارس التي 
كما أشارت تقييمات لمشاريع استقبللية المدارس واسعة رافقيا تقييم حقيقي نتائج إيجابية عمى أرض الواقع. 

ة المجتمع المحمي، بأن نتائج التفويض قد تكون صغيرة إال أنيا إيجابية النطاق، والتي استخدمت مدارس بإدار 

                                                                                                                                                                              
: وفرٌدرٌك فلورك و ر. وٌلٌمز "أسالٌب 118(: 1971، )أكتوبر 1رقم  9العدد روبن تشابمان، "الالمركزٌة: وجهة نظر أخرى" التعلٌم المقارن  11

 .111(: 1111، )دٌسمبر 1رقم  16الالمركزٌة واالستقاللٌة المحلٌة: النظرٌة اإلدارٌة العدد 
شامل لألشخاص ذوي اإلعاقات: لمزٌد من المعلومات حول الوضع الحالً للمدارس الحكومٌة األردنٌة، انظر إ.ج. كرمل "ضمان فرص التعلٌم ال 16

 .1111خطوات ذو تكلفة فعالة لتجسٌر الفجوات بٌن التشرٌع والتنفٌذ"، مركز هوٌة، عمان، األردن، أبرٌل 
 .1وٌنكلر "فهم الالمركزٌة"  17
 .11بٌرنبوم، "الالمركزٌة: دلٌل إلى تصمٌم المشارٌع التعلٌمً"  18
ة التعلٌم فً أفرٌقٌا: نظرة إلى آحدث السٌاسات والممارسات" فً ب. لٌفاي وس. بوندا، بناء القدرات ألٌك إٌان جرشبرغ ودونالد وٌنكلر "المركزٌ 19

   1117فً أفرٌقٌا: طرق حدٌثة، دروس منبثقة، مؤسسة البنك الدولً، 
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دراسات عالمية متعارضة لم تقدم  20.عمى مشاركة أولياء األمور وحضور المعممين والطبلب ونتائج الدراسة
 بيانات قطعية حول تأثير التفويض عمى التعميم، إال أن النتائج المتوفرة حتى المحظة تعتبر مشجعة وواعدة. 

السمطة إلى جيات أقل مرتبة ضمن الحكومة توفر أيضًا مزايا نظرية قوية لتحسين جودة التعميم، إال أن  نقل
ر في الندرة إلى الدوافع السياسية التي تحفّ  وقد تعود أسباب ىذهىو األقل توفرًا.  السمطة نقلالبحث العممي حول 

ا األمور عادة، أو بسبب األسموب الشمولي التي تتم بي -والتي ال تدعم المتابعة -السمطة نقلالغالب مبادرات 
 نقلتي أجريت حول إضافة لما سبق، فإن الدراسات المحدودة ال 21.مما يجعل عممية المتابعة أكثر صعوبة

السمطات لم تشر إلى قدرتيا عمى زيادة جودة أو تكافؤ التعميم. في الواقع، فإن في عدد من الحاالت، خاصة في 
الدول النامية، ظير أن نقل السمطة إلى إدارات دون وطنية يمكن أن يسبب فوضى ونتيجة سمبية عمى التعميم 

ىذا وتعتبر عممية نقل السمطة عممية معقدة، وتحدث عادة خارج إرادة وزارة التعميم لمدولة )بعكس  22.والتكافؤ
 التفويض الذي يتم في العادة تنفيذه واإلشراف عميو من قبل الوزارة(. 

ن ىو الشكل األكثر شيوعًا لبلمركزية في الدول النامية، لكنو األكثر قصورًا في مضامينو )في كل م البلتمركز
يجابيالنظرية والممارسة( من بين األنواع الثبلثة ولم يثبت حت لو عمى جودة  ى اليوم وجود تأثير واضح وا 

وعدا عن اعتباره وسيمة لمتعميم البلمركزي الفعال، فإن توزيع السمطات يمثل وسيمة لبناء بيئة حاضنة  23.التعميم
الخطوة األولى نحو البلمركزية وقد بدأ األردن مسبقًا باتخاذ ىذه  ويبقى البلتمركز بالفعل ىو 24.لبلستقبللية
 الخطوة. 

 . تمكين المدارس األردنية 1
التوجو نحو التعميم البلمركزي بدافع تحسين جودة وكفاءة التعميم وجعل المدارس في حالة إقرار الحكومة األردنية 

دارة المبنية عمى المدرسة أو عمى الموقع( يعد ذلك اإل ىغالبًا ما يسمالوحدة األولى في عممية صنع القرار )
وفي لممدارس قد أظير أفضل النتائج حول العالم السمطة تفويض ألن  يس فقط؛ ل25االستراتيجية األكثر فعالية

التفويض لممدارس يوفر فرصة كبيرة لتجسير الفجوة متدنية، بل أيضًا ألن الدول النامية حيث الكفاءة اإلدارية 
وانطبلقًا من الفوائد المرتقبة من تمكين المدارس، بدأت الكبيرة الحالية بين صّناع القرار والمدارس في األردن. 

بعقد دورات في مدارس المممكة  2010وزارة التربية والتعميم بوضع خطة العمل ليذه العممية. وقامت منذ عام 
ل ضمان توفر القدرة البلزمة لدى المدراء ونّوابيم والمشرفين لمقيام بدور ضابط أكبر لمدارسيم. إن بناء من أج

 القدرات أساسي لنجاح عممية تمكين المدارس. 
 أهمية بناء القدرات  1.1

دريب عدم تالكفاءة اإلدارية المحمية و تدني عن  -أجري قبل مبادرات البلمركزية في عدة سياقات -مسحيكشف 
تدني اإلمكانيات  ىوقد أد 26.بشكل جيد مما يجعل االستفادة من منافع البلمركزية أمرًا صعباً المعممين المدراء و 

                                                             
 .1117دونالد وٌنكلر وبون لٌنػ ٌو "ورقة عمل: تحدٌد أثر التعلٌم الالمركزي على جودة التعلٌم"  11

<http://www.equip123.net/docs/e2-DecentQuality_WP.pdf> 
 .8وٌنكلر "فهم الالمركزٌة" 11 
 . 11وإٌسترن كاٌب المؤلفات وأفضل الممارسات فً التعلٌم الالمركزس  18بٌرنبوم، "الالمركزٌة: دلٌل إلى تصمٌم المشارٌع التعلٌمً" 11 
 .1991، مكتب تقارٌر التنمٌة البشرٌة، UNDPة نظر التنمٌة البشرٌة" جٌنً كلوجمان، "الالمركزٌة: مسح المؤلفات من وجه 11

 <http://hdr.undp.org/sites/default/files/jeni_klugman.pdf> 
 جرشبرغ ووٌنكلر "المركزٌة التعلٌم فً أفرٌقٌا" 11
ٌة على ثمة حوار مهم حول إذا ما كانت اإلدارة على مستوى المدارس تستلزم عملٌة التفوٌض أو منح السلطة. أنظر إبتسام أبو دهو "اإلدارة المبن 11

 . 16، 1999المدرسة"ـ أساسٌات التخطٌط التعلٌمً، ٌونسكو، المركز العالمً للتخطٌط التعلٌمً، 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001184/118487e.pdf> 

(.  1111)سبتمبر  1، رقم 1"التعلٌم الالمركزي" مراجعة، العدد  1فرٌق عمل  16
<http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadf052.pdf>;   بلدٌتً: مطلب الحكومة  –وبناء القدرات التنموٌة للوزارات األردنٌة"

 . 16، 1111خرجات األولٌة لتحلٌل الوضع" ٌوروأٌد الالمركزٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة: بعض الم
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عدم جاىزيتيا لمقيام  الوطنيةعمى الدوام إلى فشل البلمركزية خاصة في الدول النامية، وقد أثبتت السمطات دون 
  27.بالمسؤوليات المنقولة ليا

البلمركزية، من الميم جدًا بناء القدرات عمى مختمف المستويات من اإلدارة، فالسمطات الناقمة ومن أجل نجاح 
، التي الوطنيةلسمطات دون ألولى، أما المسمطة عمييا أن تكون مدّربة عمى أداء مياميا المرغوب بنقميا بالدرجة ا

الميام. وتعتبر عممية تطوير الميارات البلزمة تنتقل إلييا المسؤوليات، عمييا أن تكون جاىزة ومستعدة لتوّلي تمك 
من ىيئة مركزية ترتكز عمى اإلدارة المباشرة إلى أخرى يمكنيا تقديم الدعم  السمطةفي المؤسسات المحمية ونقل 

ونتيجة لذلك، يجب أن يتم تطبيق البلمركزية باستخدام عممية  28.والتوجيو االستراتيجي عممية طويمة المدى
 29.ببناء القدرات عمى مختمف المستويات من اإلدارةتدريجية تبدأ 

فالقرارات المتعمقة بالبلمركزية يمكن وتعّد مرحمة بناء القدرات ىي األبطأ واألكثر كمفة من مراحل البلمركزية. 
وقد  تصاعدياليمة وضحاىا، إال أن تعزيز اإلمكانيات الكافية لدعم ىذه القرارات يجب أن يكون  بيناتخاذىا 

وقامت وزارة التربية  31.ىذا التأسيس الطويل والمكمف قد بدأ يتخذ حيزًا واسعًا في األردن 30.يستغرق عدة سنين
في كل مدرسة  بناء القدرات تدريبات والتعميم من خبلل مشروع تطوير المدرسة والمديرية بإجراء العديد من

 حكومية في األردن وفي مديريات الوزارة.
 موارد  قدرات بال  1.1

رغم أن القدرات قد تم تطويرىا لحد ما، إال ان فاعمية وجودة المدارس لن تتحسن بشكل ممحوظ. فالقدرة متوفرة إال 
أن المدارس لم يتم تزويدىا بالسمطة اإلدارية والمالية البلزمة. ومع عدم توفر القدرة عمى التصرف بالموارد أو 

 تطوير مدارسيم.  ةممزمون بكسر القواعد األساسية من أجل محاولاتخاذ القرار، يبقى المدراء والمعممون 

وكما تفشل مبادرات التعميم البلمركزي باستمرار بسبب نقص القدرات المحمية، فإن التوزيع غير الكافي من 
وقد أظيرت حاالت دراسية أن النماذج  32.التمويل بدعم البلمركزية قد يؤدي أيضًا إلى عدم نجاح تمك المبادرات

ن االستقبللية المالية كخطوة الناجحة لنقل السمطات لممدارس تشتمل في معظم األحيان عمى درجة معينة م
ولكي تعطي البلمركزية مفعوليا اإليجابي، عمى اإلدارة المركزية أن تنقل األموال إلى المدارس أو أن  33.يةأمبد

 جديدًا لئليرادات.  توفر ليم مصدرًا قانونياً 

في أدنى تحكمّا  الحكوميةوتمارس حاليًا المدارس  يعتبر الدعم المالي لممدارس أمرًا ميمًا جدًا في األردن،
بالمخصصات المحدودة التي تحصل عمييا. حيث تحصل كل مدرسة حكومية في األردن عمى ميزانية  مستوياتو

صغيرة تستخدم في أعمال الصيانة والنشاطات الرياضية والثقافية وغيرىا من النفقات البسيطة. ويعتمد المبمغ 
ول إلى لصفوف االدنانير لكل طالب مدرسي من ا 3المخصص لممدرسة عمى أعداد الطبلب فييا. فتخصص 

. 12و  11دنانير لكل طالب من الصّفين  6دنانير لكل طالب من الصفوف الرابع إلى العاشر؛ و 4الثالث؛ 

                                                             
)نوفمبر  1، رقم 18أنظر برٌسٌال ولسٌتر وأالن أودن "إعادة التفكٌر بسٌاسة اإلدارة على مستوى المدارس والبحث" إدارة التعلٌم الربعٌة عدد  17

  ، وكلوؼمان، "الالمركزٌة: مسح أدبٌات من منظور التنمٌة البشرٌة".119-119(: 1991
 بٌتر رادو، "إدارة نظم التعلٌم الالمركزي".  18
 213(؛1991ٌ،ٌ)2،ٌسلى25ٌتاسٌٌٍساوَذصٌتاسي،ٌ"ٌانتىاصٌٌفًٌاناليشكضٌح:ٌحانحٌدساعٍحٌنهتعهٍىٌاناليشكضيٌفًٌتشٍهً"،ٌانتًٍُحٌانعانًٍحٌانعذد19ٌٌ
 .11بٌرنبوم، "الالمركزٌة: دلٌل إلى تصمٌم المشارٌع التعلٌمً"  11
 . 1111 11مركز هوٌة، مقابلة مع جوان دونالدسون، مدٌرة مشروع، مشروع تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة، أجرتٌم كندا، عمان، ماٌو  11
1ٌ،ٌانشلى4ٌدٍَظٌسوَذٍَهًٌوخىٌٌٍَهٍظ،ٌ"تمٍٍىٌعٍاعاخٌاناليشكضٌحٌفًٌانذولٌانُايٍح:ٌحانحٌانتفاؤلٌانحزس،ٌ"يشاخعحٌعٍاعاخٌانتًٍُح،ٌانعذد11ٌٌ
(1986ٌ:)11 

، 1، الرقم 16برٌسٌال ولسٌتر، "حدود جدٌدة لإلدارة المبنٌة على المدارس: نموذج االنخراط الكبٌر"، تقٌٌم التعلٌم وتحلٌل السٌاسات، العدد  11
(1991 )168-186 . 

<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/admin/download.php?id=4229> 
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ومن أجل االستفادة من ىذا المبمغ يتوجب عمى المجمس المالي لممدرسة )والمكّون من المدير ومعّممين اثنين 
تدائية وعن بدينار لممدارس اال 75تي تزيد عن وفات العمى األقل( الحصول عمى موافقة المديرية لكل المصر 

 دينار لممدارس الثانوية.  150

وية التي يمكن االستفادة ئربية والتعميم بتحديد النسبة المومن ضمن المبمغ المخصص لكل مدرسة، تقوم وزارة الت
ية نفسيا. وقد اشتكى المدراء منيا لكل شكل من أشكال النفقات، وال يسمح لممال باالنتقال بين مدخبلت الميزان

والمعممون المشاركون في مقاببلتنا ومجموعات العمل من أن ىذه الضوابط تمنع من تناول القضايا ذات 
فالمال عمى سبيل المثال قد ال تكون لو حاجة في بند معين من الموازنة لسنة معينة، لكن بالمقابل ال األولوية. 

 البند في غاية أخرى ضرورية. يسمح باستخدام المال المخصص ليذا 

رسوم االستخدام، حيث كانت المدارس األردنية تحّصل رسوم  2009ىذه الموازنات كانت تغطييا قبل العام 
االستخدام من األىالي لكل طالب، ويتم بعدىا تحويل الرسوم إلى اإلدارة المركزية. ومن ثم يعاد توزيع جزء من 

بأن الحكومة سوف تؤّمن تمك  2009أعمن جبللة الممك عبد اهلل الثاني في  تمك الرسوم إلى مدارس منفصمة. وقد
ومنذ ذلك الوقت، استمرت المدارس بالحصول عمى التمويل لكن األىالي لم يقوموا بدفع رسوم  34.الرسوم

  35.االستخدام

ر التدريب من دينار لمسنة الوحدة عب 1500وباإلضافة إلى التمويل الحكومي، تحصل المدارس عمى ما يقارب 
حصمت  2014-2014خبلل مشروع تطوير المدرسة والمديرية. وعمى سبيل المثال، في السنة الدراسية لمعامين 

ومع أن ىذه المبالغ تخضع لعدد من  36.مدرسة عمى مبالغ من مشروع تطوير المدرسة والمديرية 1100حوالي 
% عمى أعمال الصيانة(، تعتبر ىذه الشروط أقل تحديدًا وتقييدًا من 20الشروط )مثبًل أن ال يصرف أكثر من 

بأن المبالغ التي في بحثنا  واتمك الواردة في بنود الموازنة التي تحددىا الحكومة. وقد أشار المدراء مّمن شارك
من  إال أنيم أكدوا عمى حاجة مدارسيم لمزيدوير المدرسة والمديرية كانت مفيدة جدًا وزعت من ضمن مشروع تط

 ايا الفورية. ضاألموال من أجل حّل جميع الق

مقاببلتنا ومجموعات ب شاركوا نم، إال أن عددًا من المدراء م2015بالرغم من الحديث حول زيادة التمويل لمعام 
وال حتى  2015-2014تحصل عمى أية مبالغ حكومية لمسنة الدراسية  عمى أن مدارسيم لم واالعمل قد شّدد

مدارسيم ىذه السنة  ي وصلذمغ الوحيد الوأكد مدراء آخرون بأن المبالنسبة المعتادة المخصصة لكل طالب. 
 كانت من مشروع تطوير المدرسة والمديرية. 

 الفصل بين صّناع القرار والمدارس   1.1
بضوابط التمويل، بل أيضًا بعدم إمكانية فحسب  لم تتأثرتنمية المدرسة والمديرية  لبرنامجإن الفوائد المتوقعة 
اإلدارية المدرسية. إن اعتماد المدارس عمى وزارة التربية  اتيم حتى البسيطة منيا في الشؤونالمدارس التخاذ قرار 

 عويض النقص المالي بطرق مبتكرة. والتعميم في كل القرارات يعني أن المدراء والمعممون غير قادرين عمى ت

تنمية المدرسة والمديرية قد قام مسبقًا بنقل استراتيجياتو إلدارة المدارس.  برنامجوأشار مدراء شاركوا في بحثنا أن 
إال أنيم عّبروا في الوقت ذاتو عن يأسيم من عدم القدرة عمى تطبيق مياراتيم التي طّوروىا عبر ذلك المشروع. 

                                                             
 . 1119أؼسطس  11ب دفع الرسوم بعد اآلن"، خّبرنً، مؤٌد الحباشنة، "الملك: لٌس على الطال 11

<http://www.khaberni.com/more.php?newsid=20231&catid=1> 
 ع الرسمً."الملك ٌوعز بوزارة التربٌة والتعلٌم للتوقؾ عن جمع الرسوم من الطالب"، المملكة الهاشمٌة األردنٌة، وزارة التربٌة والتعلٌم، الموق 11

 <http://www.moe.gov.jo/NewsDetails.aspx?NewsID=1323> 
 . 1111ماٌو  16مركز هوٌة، مقابلة مع زٌاد الطوٌسً، نائب المدٌر المٌدانً فً مشروع تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة، عمان،  16
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ء بأنيم غير قادرين عمى القيام بأي عمل في مدارسيم دون الموافقة المسبقة من وزارة التربية وأوضح المدرا
والتعميم. وأكدوا كذلك عمى كونيم منفصمين كمّيًا عن القرارات التي تّتَخذ بشأن مدارسيم، حيث يقّر المدراء بأن 

االستخدام المتدني لمموارد البشرية والمالية، عمى معالجة القضايا المحمية مع عدم قدرتيم لى اقد أّدى ىذا الفصل 
وعدم كفاية كل من المواد التدريسية األساسية )خاصة لمطبلب ذوي االحتياجات التعميمية الخاّصة( أو الموارد 

 البلزمة ألداء التحسينات البسيطة في البنى التحتية أو صيانة مباني مدارسيم. 

طون بمحاولة تحسين مدارسيم إال أنيم غالبًا ما كان يتم منعيم من ذلك. نتيجة ليذا النظام الحالي قام مدراء نش
فقد أشار مدير من إربد إلى أنو حين انتقل إلى مدرسة جديدة كانت قد أىممت مسبقًا أشجار الزيتون المزروعة 

حّسنت حالة كي يقوم الطبلب باالعتناء بتمك األشجار في أوقات فراغيم. وسرعان ما ت بمبادرةفي أرضيا، فقام 
دينار  700ي أنتجتو أشجارىا وجمعت ما قيمتو ذرسة بالتالي ببيع زيت الزيتون التمك األشجار، وقامت المد

أخذ الموافقة المسبقة يوحين عممت الوزارة باألمر صادرت المبمغ وعاقبت المعّمم ألنو لم أضيفت إلى ميزانيتيا. 
 قبل قيامو بالمشروع المثمر. 

النادر أن تكون النتيجة إيجابية إذا ما تم إرسال طمب رسمي وانتظار الموافقة عميو، ليس فقط مع العمم أنو من 
ألن الموافقة تحتاج إلى وقت طويل )حيث ترسل الطمبات أواًل إلى المديريات ثم ترفع إلى وزارة التربية والتعميم(، 

المشاركين في مجموعات العمل بأنو حين  فمثبًل، أشار مدير آخر منعادة ما تقاَبل بالرفض.  الطمبات بل ألن
لى المدرسة،  تعّطل نظام الصرف الصّحي في فصل الشتاء وظيرت بركة ماء أمام المدرسة منعت العبور من وا 

المجتمع المحّمي  منقام بطمب المساعدة من وزارة التربية والتعميم، وبعد مرور شيرين من دون أي رّد، طمب 
لمشكمة. وبعد شير من التصميحات والعمل، وصمت إلى الموقع أخيرًا لجنة من التدّخل والمساعدة في حل ا

 قد مضى.  فصل الشتاء سوأ من المديرية لتقييم الوضع، إال أن المشكمة حينيا كانت قد ُحمّـت وكان الجزء اال
 فوائد تمكين المدارس  1.1

يصبح تناول تمك القضايا التي تحّدث عنيا  عند جعل عممية صنع القرار في متناول األشخاص األكثر تأثرًا بيا،
المعممون أكثر فاعمية. إذ أن اإلدارة من المدرسة نفسيا تعّد أكثر فاعمية وتعمل عمى تقميل التكاليف ألن المدراء 
المحميين قادرين عمى اتخاذ قرارات مبنية عمى الدراية والمعرفة وعمى التعامل المرن مع المشاكل فور حدوثيا. 

بوجود قرارات يتخذىا أشخاص قريبون من أرض الواقع تحت إشراف األىل والمجتمع المدني تصبح  كما أنو
التي تترعرع في األشكال  -ونتيجة لذلك، تتضاءل فرص الفساد 37.المسؤولية أبسط وتزداد الشفافية في العمل

 38.األخرى من البلمركزية

المدرسية إلى كسر القوانين لضمان اإلدارة السميمة إذا ما تم منح سمطة أكبر لممدارس، لن تضطر اإلدارات 
واالىتمام الجيد لمدارسيم. بل سيكونون أكثر تمّكنًا وحماسًا لقيادة مدارسيم. فقد أشار المدراء ممن شاركوا في 

صبلحيات بحثنا إلى عدد ال حصر لو من المشاريع والخطط التي يرغبون بتنفيذىا إذا ما أتيح أماميم مزيد من ال
مكانية صنع القرارات المالية. وعقب التركيز األولي لضرورة إجراء التصميحات الطارئة في مدارسيم، اإل دارية وا 

ناقش المدراء برامج التطوير الميني، والنشاطات البلمنيجية والثقافية التي يمكن تنفيذىا بتكمفة قميمة، إلى جانب 
                                                             

، 1119لى المدرسة، البنك الدولً، واشنطن أسورٌو، المركزٌة صنع القرار فً المدارس: النظرٌة والدلٌل فً اإلدارة المبنٌة ع-فٌلٌب بارٌرا 17
11 . 

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2632/487400PUB0dece101Official0Us
e0Only1.pdf?sequence=1> 

انًكتةٌاإللهًًٌٍألعٍاٌودولٌانًحٍظٌ:ٌيغحٌنششقٌآعٍاٌوخضسٌانهادي"،ٌٌىٍَغٍف1ٌعىصاٌٌهٍُضٌ"تأثٍشٌاناليشكضٌحٌنهتعهٍىٌاألعاعً:ٌانًشحهح18ٌٌ
ٌ.2006ٌ،20ٌىنٍى21ٌٌانهادي،ٌ

<http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Effects_of_Decentralization_on_Primary_Education.pdf> 
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تحتية لممدارس من أجل دعم الطـبلب ذوي االحـتـياجات التحسينات التي يمكن عمميا لغرف المراجع والبنى ال
 الخاصة. 

إن تمكين المدارس ال يحّسن فاعمية إداراتيا فحسب، بل تبّين كذلك أن لو آثار إيجابية عمى المعممين أنفسيم. 
ن ففي بحث ألدبيات اإلدارة المبنية عمى المدرسة، وجد كل من ليتوود ومنزيس أن المعممين في أغمب األحيا
 39.يتأثرون إيجابيًا باإلدارة المبنية عمى المدرسة وأن ىذه األسموب اإلداري يعزز من التزاميم األخبلقي والميني

وقد أظيرت نتائج دراسة ليتوود ومينزيس مزيدًا من التعاون بين المعممين ونسبة تركيز أعمى عمى التطوير 
حساسًا أكبر بالمسؤولية.   الميني وا 

ن ال يحصمون عمى و فالمعمم ،ور بالممكية وبالمسؤولية الشخصية لو أىمية كبيرة في األردنإن تعزيز ىذا الشع
مع محاوالت تدّخل ضئيمة من قبل خاصة التقدير وال عمى المحاسبة عمى أدائيم الميني ضمن النظام الحالي، 

يد داخل مدارسيم بسبب عدم المعممين. فالمدراء ال يممكون أي وسيمة لضمان النظام التدريسي الج بشؤونالمدراء 
الخدمة  ديوانمجال  ضمنتأثيرىم في عممية تعيين أو توقيف المعممين عن العمل )إذ تقع ىذه المسؤولية 

ة عمى محاسبة المعممين عمى أفعاليم. وقد اشتكى عدد كبير من المدراء في يالمدنية( وعدم قدرتيم الحقيق
يبذلون الحد األدنى من الجيد في صفوفيم أو حتى يرفضون مجموعات العمل من أن المعممين في مدارسيم 

ة من خبلل الجيود ر اإلجابة عن األسئمة التي يطرحيا الطبلب. حاليًا، التعميم الجيد ال يصل إلى في حاالت ناد
 40.الفائقة لممعممين المتميزين فقط؛ التعميم الجيد ال يمقى التشجيع المنيجي وال الرقابة من األعمى

 
 وات التالية . الخط1

 تخّطي العقبات  1.1
المدارس أمر ضروري لمغاية من أجل تعبئة  وتفويضيا إلىلقرارات اإلدارية والمالية في ا السمطة المركزيةإن 
سيواجو حجمًا ال بأس بو من الرفض من قبل اإلدارة المركزية. ففي  التفويض رات التي تم بناؤىا، إال أن ىذاالقد

األردن، كما في غيره من الدول، لطالما تمّسكت الوزارات الوطنية بحجة نقص الكفاءات لدى الجيات دون 
أنيا ورغم أن ىذه التحفظات قد تكون مبّررة إال  41.والمساءلة الوطنية من أجل تبرير استمرارية اإلدارة المركزية

خمق حمقة مفرغة وىي: أن السمطة غير موّزعة ألن الحكومة المركزية تقول أن ىناك نقص في إلى أدت 
أو تطويرىا وتفعيل  وأن السمطات المحمية غير قادرة عمى إثبات إمكانياتياوالمساءلة، اإلمكانات المحمية 

 البلزمة نتيجة لعدم امتبلكيا السمطة.  المحاسبة

ثبات جاىزيتيا لتوّلي سمطات ر ىذه الحمقة ىو مرحمة انتقالية تقوم من خبلليا المدارس بإسوالمطموب من أجل ك
 ، ولبلرتقاء بمفيوم المساءلة أكثر، يجب العمل عمى بناء إمكانية مساءلة اجتماعية وتطويرىا بشكل أكبر. أكبر

ة عمى مستوى المدرسة إلى من اإلدار  42متواضعيمكنيا تقديم نموذج  وفيما يمي توضيح الستراتيجية فورية
                                                             

  341-325(:1998ٌ)3ٌسلىٌ،12ٌكٍٍُثٌنٍتىودٌوتٍشٌضاٌيٍُضٌظٌ"أشكالٌوآثاسٌاإلداسجٌيٌٍانًذسعح:ٌيشاخعح"ٌانغٍاعحٌانتعهًٍٍحٌانعذد19ٌٌ
 . 1111ٌناٌر  19مركز هوٌة، مقابلة مع رائد العزام، عمان، األردن،  11
لتنمٌة جرشبرغ ووٌنكلر "المركزٌة التعلٌم فً أفرٌقٌا"، وأعمال روبرتسون، "نظرة عامة لالمركزٌة حول العالم: نقطة انطالق لتطوٌر اإلدارة وا 11

 .1111ٌولٌو  17-11ول الالمركزٌة، الفٌدرالٌة: مستقبل الدول الالمركزٌة؟ مانٌال، الفٌلٌبٌن، البشرٌة"، المؤتمر الدولً الثانً ح
<http://www.cities-

localgovernments.org/committees/dal/Upload/library/overviewofdecentralisationworldwide_work_2002.
pdf> 

ؾ، ٌمكن تقسٌم مبادرات اإلدارة من المدرسة بالتسلسل وفق مدى المركزٌة اتخاذ القرارات ونقلها لإلدارات المحلٌة. ففً طرؾ السلسلة الضعٌ 11
 هافإن المدارس تملك استقاللٌة محدودة، ربما فقط على المستوى التوجٌهً والتخطٌطً. وحٌن تقوم المجالس المدرسٌة بدور استشاري، ٌمكن وصف
حٌنها بالضئٌلة/المتواضضعة. ومع ازدٌاد استقاللٌة المجلس وتدخلها بتوظٌؾ وتوقٌؾ المدراء والمعلمٌن وتخصٌص مٌزانٌة خاصة بها، ٌمكن 
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ذلك أن المدارس األردنية. ولن يتطمب ىذا النموذج تمويبًل أكبر من الحكومة ويمكن تنفيذه بأدنى نسبة مخاطر 
إلى يضع تحديات كبيرة أمام التنفيذ بعكس تفويض الميام الكبيرة  قّمماصبلحيات ومسؤوليات محدودة  تفويض

 43.تطبيقيا في نياية األمر(السمطات المحمية )الذي ال بد من 
 الخطة المؤقتة المقترحة 1.1

 إعادة إدخال رسوم االستخدام  2.1.3
ل تمك  عمى الحكومة أن تصدر مرسومًا يسمح لممدارس مرة أخرى بجمع رسوم استخدام، لكن يجب أال تحوَّ

اؤىا مع المدرسة التي (، بل يجب بداًل من ذلك إبق2009الرسوم إلى اإلدارة المركزية )كما كان الحال قبل 
جمعتيا من أجل المساىمة في ميزانية المدرسة. ومع جمع المخصصات الحالية من اإلدارة المركزية عن كل 
طالب الممنوحة لكل مدرسة مع المبالغ التي يقدميا مشروع تطوير المدرسة والمديرية، سوف تساىم رسوم 

 جنب مع القدرات المطوَّرة. االستخدام في معالجة القضايا بشكل فوري جنبًا إلى 

وعمى الحكومة أن تحّدد الرسوم من أجل تجّنب الفروق المتزايدة بين المدارس وأيضًا من أجل ضمان بقاء الرسوم 
فقد أشار األىالي ممن تحدثنا إلييم  44.متدّنية بحيث ال تؤدي إلى امتناع األىالي عن إرسال أبنائيم إلى المدارس

دنانير في السنة ىي قيمة كافية، معتقدين أيضًا بأن ىذا المبمغ لن يشكل عائقًا امام  10إلى اعتقادىم بأن قيمة 
كما أشار مدراء شاركوا في مجموعات العمل بأنو حتى لو كان المبمغ عبارة عن نصف  45.أية عائمة في األردن

 عن كل طالب فسوف يكون كافيًا إلجراء تحسينات في مدارسيم.  دينار في الشير كرسم

عقدناىا مع األىالي ىاتفية أجريت عبر المممكة إضافة إلى مجموعات العمل التي  استطبلعات رأيكما تبّين في 
ي األردنيين بأن معظم األردنيين مستعدون لدفع رسوم االستخدام من جديد طالما ان المبالغ ال تختفي ببساطة ف

فيم عمى استعداد لدفع الرسوم إذا كانت األموال تذىب مباشرة إلى المدارس نفسيا   46.متاىة البيوقراطية المعّقدة
ذا كان المجتمع عمى اطبلع ودراية   واستطبلعات الرأي عبر الياتفطرق صرفو. وقد ألقت مجموعات العمل بوا 

ر المشاركون إلى أنو بالرغم من تسديدىم ضرائب الضوء عمى مدى اىتمام األردنيين بموضوع الفساد. حيث أشا
أو أن وزارة التربية والتعميم  ،التعميم، فإنيم ال يعتقدون بأن الحكومة تعمل حاليًا عمى توفير التعميم الجيد ألبنائيم

 واستطبلعات الرأي عبر الياتفكما نّوه المشاركون في مجموعات العمل  47.تدير مدارسيا في المممكة بفعالية
أيضًا بأنيم ال يعتقدون أن المدارس تحصل عمى المال الكافي من أجل تغطية نفقات الصيانة واالحتياجات 

باستعداد  ويحرص األردنيون عمى ضمان أن تتم تمبية ىذه االحتياجات، لكنيم ال يؤمنون 48.المدرسية األساسية
 جديد. بدفع رسوم االستخدام من ونيتيا الحقيقة  وزارة التربية والتعميم

 تمكين مجالس المدارس  1.1.3

                                                                                                                                                                              
ع وصؾ المدارس بأنها قوٌة. وفً الطرؾ اآلخر من السلسلة توجد المدارس "القوٌة جدا " فً إدارتها الذاتٌة، والتً ٌتولى فٌها المجلس جمٌ

 . 11-11رارات التعلٌمٌة وتعمل المدارس حٌنها بشكل ذاتً بالكامل. انظر بارٌرا أسورٌو، المركزٌة صنع القرار فً المدارس، الق
  1بٌرنبوم، "الالمركزٌة: دلٌل إلى تصمٌم المشارٌع التعلٌمٌة" 11
 نفاخٌيٌٍيُظىسٌانتًٍُحٌانثششٌح".ٌ،ٌوكهىغًاٌ،ٌ"اناليشكضٌح:ٌيغحٌنًإ5هٍُغضٌ"آثاسٌاناليشكضٌحٌعهىٌانتعهٍىٌاألعاعً"،11ٌٌ
   1111أبرٌل  11مركز هوٌة، مجموعات العمل مع أهالً أطفال بسن الدراسة، عمان، األردن،  11
نفسها حٌن سألنا المشاركٌن عبر المسح الهاتفً: "هل تشّجع إعادة دفع مبلػ صؽٌر كرسوم استخدام للمدارس إذا ما كان المال سٌبقى فً المدرسة  16

% لم ٌملك جوابا  نهائٌا . وحٌن 1% منهم رفض، و17% منهم على الفكرة، و81كان المجتمع مراقبا  ومساهما  فً تحدٌد جهات إنفاقه؟" وافق وأذا 
ط ؟" فقسألناهم: "هل تشجع إعادة دفع مبلػ صؽٌر للمدرسة كرسوم استخدام وأن ٌذهب المال مباشرة إلى اإلدارة المركزٌة أو المدٌرٌة أو البلدٌة

 % منهم لم ٌكن متأكدا  من اإلجابة. 6% منهم رفضوا و11% منهم وافق، 11
% منهم 11حٌن سألنا المشاركٌن عبر المسح الهاتفً: "هل تعتقد أن المدارس الحكومٌة عبر المملكة تقدم حالٌا  تعلٌما  جٌدا  لطالبها؟" أجاب  17

ل المشاركٌن فً المسح الهاتفً: "هل تعتقد أن وزارة التربٌة والتعلٌم تدٌر المدارس % أجاب بعدم التأكد. وعند سؤا7% بالنفً و81بالموافقة، و 
% أجابة بالنفً فً حٌن أشار 81% منهم أجاب بالموافقة و11بشكل جٌد وتوفر لها بشكل مناسب كل من الموارد الالزمة والمعلّمٌن المؤهلٌن؟" 

 % منهم بعدم التأكد من اإلجابة. 8
تكالٌؾ  حٌن سألنا المشاركٌن عبر المسح الهاتفً: "هل تعتقد أن المدارس الحكومٌة المستقلة ٌتم تزوٌدها حالٌا  بالتموٌل الكافً من أجل تؽطٌة 18

 % بعدم التأكد من اإلجابة. 1% منهم أجاب بالنفً وأجاب 81% من المشاركٌن بالموافقة، و11الصٌانة واالحتٌاجات األساسٌة؟" أجاب 
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ناتجة عن )ال مجالس تطوير المدارس كل منعمى بناء المن خبلل  وشمولية يمكن الخروج بمجالس أكثر قوة
مشروع تطوير المدرسة والمديرية(، ولجان التمويل الحالية الخاصة بالمدارس. فقد تتمكن من العمل بشكل شبيو 

، لكنيا قد تقوم بعمل أفضل إذا ما منح ليا مزيدًا من السمطة. ومن خبلل العمل المدارسلمجالس تطوير 
كل مدرسة لضمان اتخاذ  تلممجالس أن تحدد بشكل فاعل مخصصاالمشترك مع مدراء المدرسة، يمكن 

 دون التسبب بضياع المبالغ التي قام األىالي بدفعيا.  من قبل المجالس الممثمة اإلجراءات الصحيحة

مكن لممجالس المساعدة في إشراك المجتمع وتمكينو من أجل صنع القرارات المتعمقة بتعميم أبنائو. ويوجد كما ي
عدد من مجالس المعممين وأولياء األمور في العديد من المدارس اليوم، إال أن مشاركة أولياء األمور فييا يقتصر 

بالجانب االستشاري فقط. وقد شعر المعممون عمى وجود خطب ما بحاجة إلى معالجتو، لذا يحدَّد دور األىل 
المشاركون في مجموعات العمل لدينا بأن النظام الحالي يحول دون ممارستيم لدور فاعل في المدارس؛ وقد 
اقترحوا أن دمجيم في المجالس المدرسية قد يساعدىم في مناقشة مشكمة التيميش تمك. ففي المشاركة المباشرة 

كن لؤلىالي البقاء عمى اتصال ودراية بأعمال المدرسة وممارسة حقوقيم في عممية في المجالس الجديدة، يم
 صنع القرارات.  

عضوًا )باستثناء المدير(، حيث قد يؤدي العديد الكبير من  12يجب أال يزيد عدد أعضاء المجمس عن 
أعضاء من  6عّممين وم 6وبذلك، يكون المجمس مؤّلفًا من  49.األعضاء إلى إعاقة الفاعمية في عمل المجمس

المجتمع المحمي، وبالرغم من أن أعضاء المجمس لن يقبضوا مااًل مقابل عمميم فيو، إال أن مجموعات العمل 
 التي قمنا بيا بينت وجود االىتمام لدى عدد من اآلباء والمعممين لممشاركة في ىذا المجمس والترّشح لعضويتو. 

ع داخمي سري، ومن أجل الدخول إلى القرعة، عمى المعممين أن يتم يتم اختيار المعممين األعضاء عبر اقترا
ترشيحيم من قبل زمبلئيم )أو أن يرّشحوا أنفسيم(. وكذلك األمر بالنسبة ألعضاء المجتمع المحمي، حيث يتم 

شكل ويمكن أن تجري االنتخابات الحقًا بترشيحيم من قبل أولياء األمور أو مدير المدرسة )أو يرشحوا أنفسيم(. 
ذا مغير مكمف عبر البريد في قرعة أو عبر اجتماع واحد في المدرسة.  ا كانت ىناك زيادة في أعداد وا 

التواقيع لطمب الدعم عمى ترشحو أو  نحين، يجب أن يطَمب من كل منيم أن يجمع الحد األدنى مرشالم
إلعادة  سنوات مع إمكانية االختيار 3ويستمر األعضاء المنتخبون في مناصبيم كأعضاء لمدة  50.ترشحيا
 الترّشح.

المدراء والمعممون وأولياء األمور المشاركون في المقاببلت ومجموعات العمل بإبداء حماسيم لطرح  ولم يكتف
الياتفية عن  باستطبلعاتنانيون ممن شاركوا مشروع المجالس ونيتيم الحقيقية لممشاركة فييا، بل أيضًا عّبر األرد

دعميم القوي لمثل ىذا النظام، كما أكدوا تفضيميم بأن تبقى رسوم االستخدام تحت تصّرف ىذه المجالس بداًل 
 51.من تحويميا إلى الحكومة المركزية أو اإلدارة عمى المستوى دون الوطني

 لخالصةا 2.1.3
ال يتطمب زيادة في التمويل الحكومي وال إلى نقل وتوزيع  البحث تأييدىم لوى المشتركون في ىذا النظام الذي أبد

القوى العاممة لدى الحكومة المركزية.  بل عمى العكس، فقد أكد المشاركون دعميم )وأيضًا حماسيم( من أجل 

                                                             
 .301ٌ(:1986ٌدٌغًثشٌ)2ٌ،ٌسلى68ٌ،ٌتًٌدنتاٌكثاٌ،ٌانعذدٌ"اإلصالحٌانتعهًًٌٍانتانًٌانًطهىب:ٌاإلداسجٌيٌٍانًذسعح"غثشي،ٌ.ٌخًٍظٌو49ٌ
 ".اإلداسجٌيٌٍانًذسعح"غثشي،11ٌٌ
وأونٍاءٌاأليىسٌاتخارٌعذدٌيٌٍهمٌعتذعىٌئصالحٌانُظاوٌانتعهًًٌٍتحٍثًٌٌكٌٍنكمٌيٌٍانًذساءٌوانًعهًٌٍٍ:ٌ"حٌٍٍعأنُاٌانًشاسكٌٍٍتانًغحٌانهاتفً 11

 .ٌنىًٌٌهكٌخىاتاًٌَهائٍاًٌ%4ٌأخابٌتانشفط،ٌو%8ٌيُهىٌأخابٌتانًىافمح،ٌو%88ٌ"ٌانمشاساخٌاإلداسٌحٌوانًانٍحٌيعاًٌتخصىصٌانًذاسطٌانًغتمهح؟
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ء إدارة ومراقبة أدانظام يستغل اىتمام األردنيين الحقيقي بتعميم أبنائيم ويساىم في توظيف ذلك االىتمام من أجل 
 المدارس في المممكة بشكل أفضل.

حيز  تالخطوة االصعب واالكثر تكمفة لتمكين المدارس وتعديل النظام التعميمي االردني لمنحى أفضل قد دخم
يجب عمينا االستفادة من التوجو السائد نحو  نو الوقت المناسب لمخطوة التالية، حيثالتنفيذ بالفعل. واالن، ا

 لو لتحسين جودة وعدالة التعميم.ية، واستغبلالبلمركز 

بدال من نقل السمطات لممديريات عمى أساس المحافظات، يجب ان تركز الحكومة عمى نقل المصادر والسمطة 
تزويد كل الشباب االردنيين بالتعميم الذي يحتاجونو لمتمكن من عدة بوالمساءلة لممدارس حيث تستطيع فعبل المسا

 قتصادنا المعرفي.اتشكيل المشاركة ب


