
ي 2022
ين الثا�ن ت�ش

تطوير المعرفة
والمهارات المالية
لطلبة المدارس 
ي األأردن

ي المدارس �ف
تطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

لمان روبنسون، ومايا إليوت ي ب�ي
تس ويس، مع جي�ف مويلي ك�ي



شكر وتقدير
لمان  ي ب�ي

تس ويس، مع جي�ن كتب هذا التقرير مويلي ك�ي

روبنسون، ومايا إليوت، وغالم عمر قرغه، وبمساعدة قيمة من 

ي معهد بروكينغز ومؤسسة إنجاز، 
فريق مركز التعليم العالمي �ف

 ، ونخص بالذكر الدكتور مراد عوض، وغيدا حامد، والري كويلي

. شكر خاص لباتريك هاناهان عىل  ي
ي بورت�ف

وبراد أولسن، وكا�ت

ي االأردن. 
ي مخت�ب التطوير والتوسع �ف

ة �ف مساهماته الكب�ي

ي 
ي مخت�ب التطوير والتوسع �ف

كائنا وزمالئنا �ف امتناننا العميق ل�ش

االأردن، الذين سمحوا لنا بالتعلم معهم جنًبا إيل جنب والذين 

ي االأردن 
ألهمونا بجهودهم الدؤوبة لضمان حصول جميع الطلبة �ف

عىل تعليم مايلي عايلي الجودة. عىل وجه الخصوص، نتوجه بخالص 

ي 
الشكر للدكتور  زياد فريز المحافظ السابق للبنك المركزي االأرد�ف

ي 
، المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز، ال�ت ي وإيل السيدة ديمة بي�ب

ي 
ي برنامج التعليم المايلي �ف

لم يقترص دورها عىل قيادة التوسع �ف

المدارس برؤيتهم الواضحة والطموحة، بل كنا أيًضا عىل استعداد 

لخوض التجربة وسمحتوا لمركز التعليم العالمي بتوثيق نجاحات 

وتحديات العملية. خالص الشكر والتقدير للدكتور مراد عوض، 

ي، وفرح أبو سيف،  وغيدا حامد، ومهند جراح، وغيث الشق�ي

ي االأردن 
والدكتور عىلي ياغي لقيادتهم لمخت�ب التطوير والتوسع �ف

. خالص الشكر أيًضا لجميع  ولجهودهم البحثية ضمن المخت�ب

 .) ي
ي االأردن )انظر الملحق الثا�ف

أعضاء مخت�ب التطوير والتوسع �ف

كما نقدم امتناننا أيًضا لمجموعة أخرى من الزمالء الذين شاركوا 

بسخاء بمعرفتهم وتغذيتهم الراجعة عىل البحث وعمليات  مخت�ب 

التطوير والتوسع عىل مدار السنوات العديدة الماضية.

ن من  خالص تقديرنا للتوجيه والدعم المستمر من مجموعت�ي

ن االستشارية التعليمية" – االأول ترأسه  "مجموعة تعلم المالي�ي

اليا،  ون الأس�ت مة جوليا جيالرد، رئيس الوزراء السابع والع�ش المح�ت

كة العالمية للتعليم، وزميلة  والرئيس السابق لمجلس إدارة ال�ش

ي برئاسة 
ي معهد بروكينغز. والثا�ف

ي مركز التعليم العالمي �ف
ة �ف ف متم�ي

ي مجموعة 
خايمي سافيدرا، المدير العالمي "لممارسة التعليم" �ف

و )انظر  ي حكومة الب�ي
، ووزير التعليم السابق �ف البنك الدويلي

الملحق الثالث للحصول عىل القائمة الكاملة للمستشارين(. كما 

نتقدم بالشكر الجزيل إيل زمالئنا الذين قاموا بمراجعة التقرير، 

 ،"blossoming.it" كة التصميم لويس كراوتش ونجمة كوفال، ول�ش

جم"Translation Skills"شكر خاص لمن أسهم  كة ال�ت ًا ل�ش وأخ�ي

ية والعربية:  ف نجل�ي ف االإ ي مراجعة مسودات التقارير باللغت�ي
معنا �ف

، غيدا حامد، براد أولسن، والدكتور  دكتور مراد عوض، الري كويلي

عىلي ياغي.

ي مجال البحث 
معهد بروكينغز هو منظمة غ�ي ربحية تعمل �ف

ي إجراء بحث مستقل 
المستقل وحلول السياسات. وتتمثل رسالته �ف

عايلي الجودة يقدم توصيات مبتكرة وعملية لصانعي القرار والعامة. 

ي أي منشور من 
يرجى مالحظة أن أية استنتاجات وتوصيات �ف

(، وال  ف منشورات Brookings هي فقط تخص مؤلفها )المؤلف�ي

ف االآخرين وال تمثل رأي  تعكس آراء المؤسسة أو إدارتها أو الباحث�ي

. ف الجهات المانحة أو مسؤوليها أو موظفيها أو مجالس المحافظ�ي

كة BHP لمخت�ب مقياس  تعرب Brookings عن امتنانها لدعم �ش

وع  االأردن والتطوير. كما يعرب الفريق عن امتنانه أيًضا لدعم م�ش

 ELMA ، مخت�ب التطوير والتوسع من مؤسسة برنارد فان ل�ي

 ، )CAMFED( ناث )المملكة المتحدة( من خالل حملة تعليم االإ

ي كندا من خالل 
ومؤسسة جاكوبس ، ومركز أبحاث التنمية الدولية �ف

مؤسسة لتنمية التعليم وتكنولوجيا المعلومات )FIT- ED( ، ولجنة 

ي 
ي تقدمها تكمن �ف

نقاذ الدولية. تدرك Brookings أن القيمة ال�ت االإ

. تعكس االأنشطة المدعومة  امها بالجودة واالستقاللية والتأث�ي ف ال�ت

ام.  ف ف هذا االل�ت من المانح�ي
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وع تابع  ف Millions Learning، وهو م�ش يهدف برنامج تعلم المالي�ي

 ،Brookings ي مؤسسة بروكينجز
لمركز التعليم العالمي )CUE( �ف

إيل استكشاف مجاالت التوسع واستدامة فاعلية المبادرات مما 

ي المرحلة الثانية 
ف الطرائق عىل مستوى النظام. �ف يؤدي إيل تحس�ي

وع )2018-2023(، قام مركز التعليم المايلي بتنفيذ سلسلة  من الم�ش

اكة مع المؤسسات  ات التطوير والتوسع )RTSL(، بال�ش من مخت�ب

ي العديد من البلدان، لتوليد االأدلة وتقديم توصيات 
المحلية �ف

عملية حول عملية تطوير وتوسيع التعليم العالمي – مما يشجع 

ي عام 2019، أطلق 
ف البحث والممارسة. �ف عىل تقوية االرتباط ب�ي

اكة  ي االأردن بال�ش
ًا للتطوير والتوسع �ف مركز التعليم العالمي مخت�ب

ي تركز عىل العملية 
مع مؤسسة إنجاز االأردنية غ�ي الحكومية ال�ت

بية والتعليم لتنفيذ برنامج  ي يقودها البنك المركزي ووزارة ال�ت
ال�ت

ي المدارس وتكييفه وتطويره وتوسيع نطاقه 
التعليم المايلي �ف

ي المملكة.
ي جميع المدارس �ف

ي الصفوف من 7 إيل 12 �ف
واستدامته �ف

ي المدارس 
وع تطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف يقدم م�ش

ات للنجاح الكب�ي لعملية التطوير  ّ ي االأردن دراسة حالة تُعطي مؤ�ش
�ف

ف المستعدين  ي ظل تحالف أصحاب المصلحة المتنوع�ي
والتوسع، �ف

ف المستمر  لدعم الرحلة منذ بداية الفكرة، وذلك من خالل التحس�ي

ي الملكية الكاملة 
ي المتمثل �ف

واالختبار، وصواًل إيل الهدف النها�أ

ي جميع أنحاء 
بية والتعليم للصفوف 7-12 �ف نامج لوزارة ال�ت لل�ب

ي 
االأردن. ويكشف هذا التقرير عن بعض أسباب هذا النجاح، بما �ف

ف العام والخاص الذي خالف طرق  ف القطاع�ي اكة ب�ي ذلك نموذج ال�ش

العمل التقليدية وجمع مساهمات من جهات فاعلة متنوعة لتمويل 

ي طويل الختبار 
وع وكسب التأييد والتنفيذ، ووجود إطار زم�ف الم�ش

نهج وطرق العمل وتحسينها بشكل مستمر، وخطوة عالمية للشمول 

، وبيئة تمكينية محلية قوية، تدعم التطوير والتوسع والمرونة  المايلي

ف جميع االأطراف عندما كان تكييف الخطط واالستجابة للسياق  ب�ي

ي بعض 
ي أعقاب جائحة كورونا. وينظر التقرير أيًضا �ف

المتغ�ي �ف

التحديات المتكررة فيما يتعلق بتطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم 

ي ذلك المتابعة وجمع البيانات والحفاظ 
ي المدارس، بما �ف

المايلي �ف

عىل تدريب عايلي الجودة عىل نطاق واسع، وتعزيز المساندة عىل 

كل المستويات من الفصول الدراسية إيل أصحاب المصلحة داخل 

بية والتعليم. لمحاولة معالجة بعض هذه التحديات ،  وزارة ال�ت

، بما  قام المخت�ب بتحديد وتكييف واختبار سلسلة من أفكار التغي�ي

ف ؛ رقمنة مناهج الثقافة المالية  ي ذلك التدريب المبا�ش للمعلم�ي
�ف

من خالل مقاطع الفيديو والمنصات التفاعلية ؛ وحلقات  تعّلم 

بية  ف معلمي ال�ت رشاد والمشاركة ب�ي ف لبناء دعم االأقران واالإ المعّلم�ي

ي رحلة تطوير 
المالية. من خالل دراسة كل من النجاحات والتحديات �ف

ي المدارس وتوثيق القرارات 
وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

ي تم اختبارها لمعالجة هذه 
ي تم اتخاذها وعمليات التكييف ال�ت

ال�ت

القضايا، هذا التقرير إيل تسليط الضوء عىل الدروس الرئيسة حول ما 

ي ونقله إيل 
يلزم لتطوير وتوسيع نطاق االبتكار التعليمي بشكل تعاو�ف

. ي
المستوى الوط�ف

ي مجال التعليم 
 كما يهدف التقرير إيل إعالم أصحاب المصلحة �ف

ي وزارة 
ي ذلك صانعي السياسات، وال سيما �ف

ي االأردن - بما �ف
�ف

، ومجتمع المنظمات غ�ي  ف ف والممول�ي بية والتعليم، والممارس�ي ال�ت

- حول  ي والقطاع المايلي
ي ذلك البنك المركزي االأرد�ف

الحكومية، بما �ف

تبة عىل عملية تطوير وتوسيع  النجاحات والتحديات واالآثار الم�ت

ي المدارس. وبينما يركز التقرير بشكل 
نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

، فإنه يقدم أيًضا دروًسا  خاص عىل حالة برنامج التعليم المايلي

ي التعليم العالمي 
يمكن الأصحاب المصلحة االستفادة منها �ف

باستخدام مثال عىل التطوير والتوسع من خالل إضفاء الطابع 

اكة المبتكرة متعددة القطاعات وطرق  المؤسيسي الحكومي وال�ش

التعلم التشاريكي والمستمر لدعم عملية التطوير والتوسع.

ات التطوير والتوسع  يقدم القسم االأول لمحة عامة عن مخت�ب

ي االأردن والجهات الفاعلة 
وبيئة التعليم والثقافة المالية �ف

ي 
. ويوضح القسم الثا�ف ي برنامج التعليم المايلي

الرئيسية المشاركة �ف

تفاصيل قصة تنفيذ وتكييف وتطوير وتوسيع برنامج التعليم 

ي االأردن ح�ت االآن – وسط استكشاف العوامل الحاسمة 
المايلي �ف

والفرص والتحديات المتعلقة بتصميمه وتسليمه وتمويله وبيئته 

التمكينية. ويقدم القسم الثالث التداعيات الناجمة عن استدامة 

ي المستقبل، باالإضافة 
برنامج التعليم المايلي عىل نطاق واسع �ف

إيل االستنتاجات الرئيسية من رحلة تطوير وتوسيع نطاق برنامج 

ي مجال 
ي عمل الجهات الفاعلة �ف ي يمكن أن ت�ش

التعليم المايلي ال�ت

التعليم العالمي.

تطوير المعرفة والمهارات المالية لطلبة المدارس

ن مهارات التثقيف المايلي للشباب تحس�ي
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ملحة رسيعة عن مخترب التطوير والتوسع يف األردن:
برنامج التعليم املايل يف املدارس

منهاج الثقافة املالية يف املدارس من الصف  تم تنفيذ 
السابع إىل الثاني عرش، وتّم تعميمه يف جميع املدارس، 

لتحسني الثقافة املالية لدى الطلبة يف األردن من خالل 
إنجاز والبنك املركزي  إقامة رشاكة بني مؤسسة 

الرتبية والتعليم، ومجموعة من  األردني ووزارة 
الوطنية. املؤسسات 

درة
تركيز املبا

توسيع وتعميق أثر منهاج الثقافة املالية للوصول إىل املزيد . 	
من الطلبة من خالل تدريبهم عىل املهارات املالية الهامة وتعريفهم 

بمفهوم ريادة األعمال والتي تسهم يف تمكينهم.
دعم وزارة الرتبية والتعليم لتتوىل بشكل تدريجي ومستدام ملكية . 	

تنفيذ الربنامج والجهود املستقبلية لتعزيزه.
استخالص الدروس من أبحاث ودراسات مخترب التطوير والتوسع . 	

لتعزيز البيئة التنظيمية األكرب للثقيف املايل وريادة األعمال يف األردن.

سع
تو

 وال
ف التطوير

هدا
أ

مدير مخترب التطوير والتوسع: يدير مختربات التطوير 
والتوسع، ويسهل االجتماعات ويوجه املناقشات حول 

التوسع
باحث مخترب التطوير والتوسع: يوثّق عملية التطوير 
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طار 1. ما هو "التطوير والتوسع"؟  االإ

يش�ي التطوير والتوسع إيل مجموعة من الطرائق - من إعادة العمل بنفس الطريقة الأك�ش من مرة عىل برامج مشابهة إيل التوسع به 

ي حياة 
ي توسع وتعمق االأثر مما يؤدي إيل تحسينات دائمة �ف

ي - ال�ت
ي النظام عىل المستوى الوط�ف

بطريقة سلسلة ح�ت يتم دمجه �ف

وع  ف عىل تنمية م�ش ك�ي الناس. إن هذا التصور لعملية التطوير والتوسع يتبع ضمنًيا نهًجا عىل مستوى النظام، حيث ال يكون ال�ت

ي المدارس، يتمثل نهج التطوير 
ي النظام االأوسع. بالنسبة إيل برنامج التعليم المايلي �ف

فردي ولكن عىل تفعيل وإدارة تغي�ي مستدام �ف

ي جميع أنحاء االأردن من خالل إدماج منهاج الثقافة 
ي المدارس �ف

ي الصفوف من 7 إيل 12 �ف
ي الوصول إيل جميع الطلبة �ف

والتوسع �ف

ي النظام التعليمي بشكل تدريجي.
المالية �ف

ما هو مخت�ب التطوير والتوسع؟

ي تشاريكي الستكشاف أثر 
إن مخت�ب التطوير والتوسع هو نهج بح�ش

ي التعليم. إنه ليس مساحة مادية ولكن عملية 
التطوير والتوسع �ف

وضعها مركز التعليم العالمي بالتعاون مع جهات أخرى، وتجمع 

ف التوثيق والتحليل المستمرين لرحلة التطوير والتوسع مع إجراء  ب�ي

ف  ورش عمل وجاهّية وعن بعد، تجمع أصحاب المصلحة المتنوع�ي

للتخطيط الجماعي لعملية التطوير والتوسع المستدامة، والتفك�ي 

ي التحديات والفرص، وتطوير واختبار التكييفات وتصحيحات 
�ف

اتيجيات التطوير والتوسع من خالل عملية تكرار  المسار الس�ت

خطوات التعلم المستمر. يركز هذا التقرير عىل حالة مخت�ب 

ات أخرى للتطوير  ذت مخت�ب ي االأردن. نُفِّ
التطوير والتوسع �ف

انيا )الشكل 1(. عىل  ف ف وت�ف ي بوتسوانا وكوت ديفوار والفلب�ي
والتوسع �ف

الرغم من أن كل مخت�ب يركز عىل الّتعلم من التوسع وتوثيق ودعم 

عملية التطوير والتوسع لمبادرة فردية، فإن المجموعة االأوسع من 

ات التطوير والتوسع تشكل أيًضا مجتمع التعلم الخاص بها.  مخت�ب

اطلع عىل الملحق االأول للحصول عىل نظرة عامة عىل منهجية 

ات التطوير والتوسع.  ومعاي�ي اختيار مخت�ب

ي االأردن
مخت�ب التطوير والتوسع �ن

ي االأردن عملية 
كان تصميم وإنشاء مخت�ب التطوير والتوسع �ف

ف  وع تعليم المالي�ي تعاونية. اتبع المخت�ب المرحلة االأويل من م�ش

ي تضمنت دراسة حالة متعمقة حول 
Millions Learning، وال�ت

ي االأردن.1 استناًدا إيل هذه العالقة واالأبحاث 
عمل مؤسسة إنجاز �ف

ف أصحاب  الحالية، تم إنشاء مخت�ب التطوير والتوسع للجمع ب�ي

ف لدعم وتوثيق والتعلم من عملية تطوير  المصلحة الرئيسي�ي

ي المدارس. تم إطالق 
وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

ي عمان، حيث 
2019 �ف ي أيلول/سبتم�ب

مخت�ب التطوير والتوسع �ف

تضمنت نشاطات المخت�ب اجتماعات دورية مع أصحاب المصلحة 

ف لتحديد واستكشاف القضايا والتحديات المتعلقة  المتنوع�ي

، بالبحث عن  بعملية تطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي

االأسباب الجذرية لهذه التحديات، ومراجعة البيانات والمعلومات 

اتيجي للتحسينات الواجب إجراؤها  ذات الصلة، والتخطيط االس�ت

نامج واستدامته )انظر الشكل 2 لمزيد من  واختبارها لتعميق أثر ال�ب

التفاصيل(. 
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ملحة رسيعة عن مخترب التطوير والتوسع يف األردن:
برنامج التعليم املايل يف املدارس

منهاج الثقافة املالية يف املدارس من الصف  تم تنفيذ 
السابع إىل الثاني عرش، وتّم تعميمه يف جميع املدارس، 

لتحسني الثقافة املالية لدى الطلبة يف األردن من خالل 
إنجاز والبنك املركزي  إقامة رشاكة بني مؤسسة 

الرتبية والتعليم، ومجموعة من  األردني ووزارة 
الوطنية. املؤسسات 

درة
تركيز املبا

توسيع وتعميق أثر منهاج الثقافة املالية للوصول إىل املزيد . 	
من الطلبة من خالل تدريبهم عىل املهارات املالية الهامة وتعريفهم 

بمفهوم ريادة األعمال والتي تسهم يف تمكينهم.
دعم وزارة الرتبية والتعليم لتتوىل بشكل تدريجي ومستدام ملكية . 	

تنفيذ الربنامج والجهود املستقبلية لتعزيزه.
استخالص الدروس من أبحاث ودراسات مخترب التطوير والتوسع . 	

لتعزيز البيئة التنظيمية األكرب للثقيف املايل وريادة األعمال يف األردن.
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تو
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مجموعة مختربات التطوير و التوسع 

بوتسوانا
املبادرة

التدريس القائم عىل املستوى          
)TaRL( الصحيح

الرشيك املحيل
Youth Impact   

تركيز
نهج تعليمي موجه ملحو األمية وتعّلم مبادئ الحساب مطبق يف الصفوف 3-5 يف املدارس 

االبتدائية بالتعاون مع وزارة التعليم األسايس

املستوى التعليمي
املدرسة االبتدائية

الدور يف مسرية التوسع
التوسع املستمر بالرشاكة مع الحكومة

كوت ديفوار
املبادرة

التدريس عىل املستوى املناسب أو اعتماد 
)PEC( برنامج التدريس املستهدف

الرشيك املحيل
تحويل التعليم يف مجتمعات الكاكاو

تركيز
اعتماد التعليم التعوييض من خالل التعليمات املوجهة ملحو األمية وتعّلم مبادئ الحساب 
يف صفوف الثالث حتى الخامس أسايس التي يتم تقديمها يف املدارس االبتدائية والفصول 

الوسيطة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ومحو األمية

املستوى التعليمي
املدرسة االبتدائية

الدور يف مسرية التوسع
التوسع املستمر واالندماج يف الحكومة

تنزانيا
املبادرة

)LG( دليل املعلم

الرشيك املحيل
)CAMFED( الحملة لتعليم اإلناث

تركيز
تقديم خريجات املدارس الثانوية منهج مهارات حياتية لطالب املرحلة الثانوية يف إطار 

برنامج تطوعي مدته 18 شهًرا يرّكز عىل االنتقال إىل التعليم العايل والقوى العاملة، 
بالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا ومكتب رئيس الجمهورية لإلدارة 

اإلقليمية والحكومة املحلية

املستوى التعليمي
املدرسة الثانوية واالنتقال إىل القوى 

العاملة

الدور يف مسرية التوسع
التوسع املستمر بالرشاكة مع الحكومة

الفلبينيني
املبادرة

محو األمية و تعّلم مبادئ الحساب 
)ELLN-Digital( - لألعمار املبكرة

الرشيك املحيل
تحالف التطوير املهني للمعلمني، مؤسسة 

تكنولوجيا املعلومات والتعليم والتنمية 
 )FIT-ED(

تركيز
نموذج التطوير املهني للمعلمني املختلط ملعلمي صف الـK-3 املطبق يف املدارس العامة، 

بقيادة وزارة التعليم

املستوى التعليمي
التطوير املهني للمعلمني

الدور يف مسرية التوسع
النرش عىل مراحل من قبل الحكومة

االردن
املبادرة

برنامج الثقافة املالية

الرشيك املحيل
إنجاز

تركيز
تنفيذ دورة محو األمية املالية يف الصفوف 12-7 يف جميع املدارس الثانوية، بقيادة 

وزارة الرتبية والتعليم والبنك املركزي األردني

املستوى التعليمي
املدرسة الثانوية

الدور يف مسرية التوسع
عىل املستوى الوطني، الرتكيز عىل األثر 

املستدام

االردن
املبادرة

اهالً سمسم

الرشيك املحيل

لجنة اإلنقاذ الدولية

تركيز
مبادرة تنمية الطفولة املبكرة )بما يف ذلك التعّلم املبكر والرعاية يف مرحلة التنشئة( 

يستهدف األطفال ومزودي الرعاية املتأثرين بالرصاعات واألزمات يف العراق واألردن 
ولبنان وسوريا، من خالل مزيج من الخدمات املبارشة ووسائل اإلعالم بالتعاون مع 

ورشة سمسم

املستوى التعليمي
تنمية الطفولة املبكرة

الدور يف مسرية التوسع
التكيف مع السياق الجديد والرشاكات 

الجديدة

Source: Authors own analysis
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االردن

بوتسوانا

تنزانيا

برنامج التعليم املايل يف املدارس
اهالً سمسم

التدريس القائم عىل 
املستوى الصحيح

دليل املعلم

كوت ديفوار
التدريس عىل املستوى املناسب أو 

اعتماد برنامج التدريس املستهدف 
)PEC(

الفلبينيني
محو األمية و تعّلم مبادئ الحساب 
)ELLN-Digital( - لألعمار املبكرة
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ي وإلزامي لجميع 
، من سن 6 إيل 16، مجا�ف إن التعليم االأسايسي

ف والشباب من  ي ذلك الالجئ�ي
ي االأردن، بما �ف

االأطفال والشباب �ف

، يدخل الطلبة نظام  المجتمعات االأقل حّظا.2  بعد الصف العا�ش

كمال  التعليم الثانوي، الذي يتكون من مسارات أكاديمية ومهنية. الإ

ي التعليم العايلي أو التدريب أو 
ي قدًما �ف

المسار االأكاديمي والم�ف

الخيارات المهنية، يجب عىل الطلبة اجتياز امتحان شهادة الدراسة 

الثانوية العامة الوطنية )التوجيهي(. تُعت�ب نسبة االلتحاق بالمدارس 

االأساسية الدنيا واالستمرار فيها مرتفعًة، حيث التحق 93 بالمئة من 

االأطفال بالمدارس خالل العام االأخ�ي من المرحلة االأساسية الدنيا 

و98 بالمئة من هؤالء الطلبة ينتقلون إيل المرحلة االأساسية العليا.3 

بينما تتمتع االأردن بنظام تعليمي قوي، فقد تعرضت لضغوط 

ف عىل مدى العقود الماضية.  جراء موجات متعددة من الالجئ�ي

وتستضيف االأردن اليوم أك�ش من 1.3 مليون الجئ4 )10 بالمئة من 

ي سن الدراسة.6 خلق تدفق الطلبة الجدد 
إجمايلي السكان(,5 ثلثهم �ف

ضغًطا عىل النظام المدريسي الحايلي واستلزم أن تتب�ف بعض 

ة الصباحية  ، الف�ت ف ت�ي المدارس الحكومية نموذج الدوام عىل ف�ت

هم من  ف وغ�ي ة المسائية للطلبة السوري�ي ، والف�ت ف للطلبة االأردني�ي

، تنخفض معدالت  ي
.7 عىل الرغم من توفر التعليم المجا�ف ف الالجئ�ي

ي الصفوف العليا بسبب مجموعة من 
ف �ف التحاق الطلبة الالجئ�ي

ي ذلك الضغوط االجتماعية واالقتصادية لالأ�ة.8 
العوامل، بما �ف

a . ي المجتمع، وهو ما أكده استطالع أجرته الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية مؤخًرا لعامة
ام �ف ف الذين شملهم االستطالع أن المهنة ال تحظى باالح�ت ي المعلم�ي

يعتقد أك�ش من ثل�ش
ي حول التصورات العامة لمهنة التدريس" )الوكالة 

ي االأردن: استطالع وط�ف
ف قبل الخدمة �ف ف 10 فئات مهنية. "تعليم المعلم�ي ي المرتبة االأد�ف من ب�ي

الناس والذي وجد أن التدريس �ف
)2020 االأمريكية للتنمية الدولية، سبتم�ب 

b . ي القراءة
ي سن 15 عاًما �ف

ي جميع أنحاء العالم لقياس كفاءات االأطفال �ف
نامج الدويلي لتقييم الطلبة )PISA( هو تقييم موحد أنشأته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ويُستخدم �ف ال�ب

 .https://www.oecd.org/pisa/ :والرياضيات والعلوم. انظر

ح�ت قبل جائحة كوفيد-19، كانت هناك تحديات داخل نظام 

ف  التعليم تتعلق بالموارد والبنية التحتية وعدم المساواة ب�ي

ي العديد من البلدان، تفاقمت 
الريف والمدينة. كما هو الحال �ف

هذه التحديات بسبب الوباء. كانت لظروف المعلمa وتدريبه 

ف نموذج التدريب قبل  أيًضا تحديات متكررة. بينما تم تحس�ي

ة، ولكن ال تزال هناك تحديات حول  ي السنوات االأخ�ي
الخدمة �ف

تدريب المعلم أثناء الخدمة، والذي يركز عىل نماذج التدريب 

. من حيث نتائج التعلم، أظهر تحليل نتائج  ي النظري والتعاق�ب

نامج الدويلي لتقييم الطلبة لعام b 2018  أن 40 بالمئة من  ال�ب

ي 
ي �ف

ف 15 عاًما سجلوا درجات دون المستوى الثا�ف الطلبة البالغ�ي

ي 
العلوم والقراءة و60 بالمئة سجلوا درجات دون المستوى الثا�ف

ي مرتبة متسقة مع 
ي الرياضيات. تضع هذه الدرجات االأردن �ف

�ف

البلدان االأخرى ذات مستوى الدخل المماثل، عىل الرغم من 

ي االأردن 
أن التباين بسبب الخلفية االجتماعية واالقتصادية أقل �ف

ي دول منظمة التعاون والتنمية 
)6-7 بالمئة( من المتوسط �ف

ي االمتحانات الوطنية للحصول 
االقتصادية.9 ويسلط االأداء �ف

عىل شهادة التعليم الثانوي الضوء أيًضا عىل بعض نقاط القوة 

ي عام 
. �ف ي

ي النظام التعليمي االأرد�ف
الرئيسية وكذلك التحديات �ف

ي شهادة التوجيهي 60.8 
2021، بلغ معدل النجاح االإجمايلي �ف

خ�ية.
أ

بالمئة10 وهو أعىل معدل �في السنوات اال

 البيئة التعليمية
ي االأردن

�ن
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ي 
طار 2. تأث�ي كوفيد-19 عىل النظام التعليمي األأرد�ف االإ

ي 15 آذار/مارس2020. 
ي جميع أنحاء العالم، أغلقت الحكومة االأردنية جميع المؤسسات التعليمية �ف

استجابًة النتشار كوفيد-19 �ف

اكة  بية والتعليم �ش وظلت المدارس مغلقة ح�ت عام 2020 وجزء من عام 11.2021 لدعم تعلم الطلبة �في منازلهم، عقدت وزارة ال�ت

مع المزودين من القطاع الخاص لتطوير منصة "درسك" لمشاركة دروس الفيديو المسجلة مسبًقا لجميع الصفوف ح�ت الصف 

ي 
. وعىل الرغم من التطوير ال�يع للمنصة الرقمية �ف ي

ي ع�ش مع الطلبة. تم بث هذه الفيديوهات أيًضا عىل التلفزيون الوط�ف
الثا�ف

قل حّظا أو الذين 
أ

آذار/مارس 12,2020 ظل الوصول يمثل مشكلة للعديد من الطلبة، ال سيما أولئك الذين ينتمون إيل المجتمعات اال
نت، والذين يُقدر عددهم بنحو 180 ألف طالب وطالبة أو حوايلي 11.5 بالمئة من مجموع الطلبة.13  ن�ت لديهم وصول محدود إيل االإ

نت، كان 62 بالمئة فقط من الطلبة يصلون إيل المنصة يومًيا.14 عندما أعيد افتتاح  ن�ت ح�ت مع الوصول إيل منصات التعلم ع�ب االإ

ي آذار/مارس 2021، عاد أك�ش من 2.1 مليون طالب وطالبة إيل الصفوف الدراسية.15 كما هو الحال �في العديد من 
المدارس بالكامل �ف

، من المتوقع  ًا. وفًقا للبنك الدويلي وس كورونا كب�ي غالق المدارس بسبب ف�ي البلدان االأخرى، يعد الفاقد التعليمي المتوقع نتيجة الإ

ي االأردن، وذلك بسبب انخفاض عدد السنوات الدراسية وبسبب 
أن تنخفض سنوات التعلم المعدل بما يصل إيل0.9  سنة للطلبة �ف

تحديات التعلم عن بعد.16

بطالة الشباب والثقافة المالية 

ي 
ف الشباب )15-24( �ف تشهد االأردن أحد أعىل معدالت البطالة ب�ي

، كانت  العالم.17 �في عام 2014، عندما بدأ برنامج التعليم المايلي

نسبة بطالة الشباب حوايلي 27.9 بالمئة، وبحلول عام 2022 كانت 

حوايلي 40 بالمئة، ويرجع ذلك جزئًيا إيل االنكماش االقتصادي الناجم 

عن جائحة كوفيد-18.19 ويصبح هذا الوضع أك�ش خطورة عندما 

ف أن االأردن حقق التكافؤ  ي ح�ي
ف االعتبار. �ف ي ع�ي

يؤخذ الجنس �ف

ناث  ,19 وأن عدد االإ ي االلتحاق بالتعليم االأسايسي
ف �ف ف الجنس�ي ب�ي

الملتحقات بالتعليم العايلي يفوق عدد الذكور، وعىل الرغم من 

ي سوق العمل - وهو أحد 
ذلك 14 بالمئة فقط من النساء يشاركن �ف

ي عام 2021، 
ناث عىل مستوى العالم. �ف أد�ف معدالت مشاركة االإ

اوح  ي ت�ت
لم تتمكن 90 بالمئة من النساء االأردنيات والسوريات اللوا�ت

ف عن عمل من العثور عىل  ي يبح�ش
ف 18 و24 عاًما واللوا�ت أعمارهن ب�ي

وظيفة.20 

ًا عىل الصناعات والخدمات  ي اعتماًدا كب�ي
يعتمد االقتصاد االأرد�ف

ي ذلك السياحة والخدمات المالية 
القائمة عىل المهارات، بما �ف

وقطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي. ونتيجًة لذلك، جعلت 

ي التعليم وتنمية المهارات من أولويات 
الحكومة االستثمار �ف

ية 2016-2025. وتم وضع  اتيجية الوطنية لتنمية الموارد الب�ش االس�ت

ي عالم �يع العولمة والرقمنة 
اتيجية تسليًما بحقيقة أنه �ف االس�ت

ايد، فإن المهارات الالزمة للقوى العاملة المعارصة تتغ�ي  ف بشكل م�ت

ف التعليم الذي يحصل عليه الطلبة  وهناك حاجة عدم التوافق ب�ي

همية 
أ

واحتياجات سوق العمل.21 إن عدم التطابق هذا أمر بالغ اال

الأن البطالة مرتبطة بالعديد من أشكال االستبعاد المايلي واالجتماعي 

ي ذلك الزواج المتأخر واالعتماد عىل االأ�ة 
للشباب والشابات، بما �ف

وعدم الحصول عىل التسهيالت االئتمانية.22 

كات  ي الشمول المايلي أن االأفراد وال�ش
، "يع�ف وفًقا للبنك الدويلي

لديهم إمكانية الوصول إيل منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار 

ي احتياجاتهم - معامالت ومدفوعات ومنتجات ادخار،  معقولة تل�ب

- ويتم تقديمها عىل  ف وتسهيالت ائتمانية، وقروض وخدمات تأم�ي

بحاث الدقيقة ال�تي أُجريت 
أ

نحو مسؤول ومستدام"23 أظهرت اال

عىل مدى العقود الماضية أن الشمول المايلي يمكن أن يكون 

أداًة قويًة لتحقيق النمو االقتصادي والحد من الفقر والمساواة 

ي المناطق االأقل 
ائح السكانية �ف ي الدخل، وخاصة بالنسبة لل�ش

�ف

حّظا. وباالإضافة إيل مواجهة المخاطر االجتماعية واالقتصادية 

ي تستغل 
قراض غ�ي الرسمية وال�ت اض واالإ المرتبطة بممارسات االق�ت

الفرد، فإن الشمول المايلي يوّفر إمكانية الوصول إيل برامج االدخار 
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ف لمواجهة التحديات االقتصادية  اض الرسمية والتأم�ي وبرامج االق�ت

,25 وزيادة  ف
ف الجنس�ي

والشخصية.24 كما ثبت أنه يدعم المساواة ب�ي

ف التخطيط  االدخار عىل المدى الطويل، وزيادة توافر الموارد لتمك�ي

شارة  والنشاط االقتصادي عىل المدى الطويل.26 مع ذلك، تجدر االإ

ف المفرط من قبل  ك�ي إيل أنه هناك انتقادات واسعة النطاق لل�ت

ق االأوسط وشمال إفريقيا،  ي منطقة ال�ش
الحكومات، ال سيما �ف

عطاء الزخم لمعالجة  عىل التثقيف والشمول المايلي كوسيلة الإ

ي سياسات 
ات �ف ، بداًل من إجراء تغي�ي ف أزمة البطالة عند المواطن�ي

ف العام والخاص.27  ي القطاع�ي
ي عىل أسواق العمل �ف

االقتصاد الجز�أ

ي عام 2017، لم يكن 
وفًقا لتقرير البنك الدويلي Global Findex، �ف

.28 منذ  ي
ي االأردن حساب مرص�ف

لدى 58.5 بالمئة من عامة السكان �ف

عام 2017، زادت هذه االأرقام نتيجة استخدام المدفوعات ع�ب 

الهاتف المحمول خالل كوفيد-19 الأنشطة الحماية االجتماعية.29 

امات االأردن بإعالن مايا,  ف من الجدير بالذكر أنه منذ إطالق ال�ت

وهو مبادرة عالمية للشمول المايلي المسؤول والمستدام الذي 

يهدف إيل الحد من الفقر وضمان االستقرار المايلي لصالح الجميع, 

ي القطاع المايلي 
، اتسع نطاق الشمول �ف اتيجية الشمول المايلي واس�ت

ف  ف الجنس�ي ليشمل 50 بالمئة من السكان، وانخفضت الفجوة ب�ي

ف الرجال والنساء الذين يحصلون عىل الخدمات المالية من 53  ب�ي
بالمئة إيل 29 بالمئة.30

ي االأردن مستبعدين مالًيا 
ومع ذلك، ال يزال الشباب والشابات �ف

حيث أن 75 بالمئة من الشباب والشابات )15-24( ليس لديهم 

حسابات مرصفية رسمية. ويشكل االأطفال والشباب الذين تقل 

أعمارهم عن 30 عاًما غالبية سكان االأردن,31 لذلك من المتوقع أن 

تؤثر المشاكل المرتبطة باالستبعاد المايلي للشباب عىل االأغلبية 

ي العقود القادمة. ويُعت�ب الشمول المايلي 
ايدة لسكان البالد �ف ف الم�ت

مهًما بشكل خاص للشباب وللشابات، الذين يواجهون معدالت 
 32. ف بطالة عالية وعمل غ�ي رسمي أعىل من بقية السكان البالغ�ي

بينما تُظهر االأبحاث أن الشمول المايلي يمكن أن يلعب دوًرا 

ي القضاء عىل الفقر والحد من التفاوتات االجتماعية 
مهًما �ف

واالقتصادية، هناك أيًضا مخاطر مرتبطة بالخدمات المالية،33 

ال سيما حول حماية الخصوصية مع انتشار الخدمات المالية 

، من المهم أن يكون الشمول المايلي مصحوبًا  الرقمية. وبالتايلي

بحاث أن الثقافة 
أ

.34 أظهرت اال ف التثقيف المايلي بجهود لتحس�ي

ات  ي المناهج المدرسية يمكن أن تؤدي إيل عدد من التأث�ي
المالية �ف

ف الدرجات االئتمانية  ي ذلك تحس�ي
يجابية، بما �ف المالية االإ

ضافة إيل  وتخفيض معدالت التخلف عن سداد القروض، باالإ

ف إدارة الديون، وزيادة التخطيط المايلي طويل االأجل،  تحس�ي

اض.35 ويُعد التعرض المبكر للثقافة  ي أنماط االق�ت
ات �ف والتغي�ي

ي اتخاذ القرارات 
والمهارات المالية أمًرا مهًما لمساعدة الشباب �ف

المالية المعقدة وتطوير سلوكيات مالية صحية طويلة االأجل.36 

بوية المستخدمة  ومع ذلك، من المهم مالحظة أن االأساليب ال�ت

نامج. تظهر االأبحاث  لتنفيذ منهاج الثقافة المالية تحسن أثر ال�ب

ي الذي يرتبط بأحداث الحياة الواقعية فعال  أن التعلم التجري�ب
ي تعليم محو االأمية المالية.37 

بشكل خاص �ف

ف عىل توسيع نطاق الوصول إيل الخدمات المالية  ك�ي يُعد ال�ت

اتيجية الوطنية  والثقافة المالية عنرًصا مهًما من عنارص االس�ت

ي االأردن. إن المكون الرئيس لهذا الجهد هو برنامج 
للشمول المايلي �ف

ي المدارس )منهاج الثقافة المالية(، والذي يستند 
التعليم المايلي �ف

إيل أساليب التعلم القائم عىل االأنشطة والمهارات.
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 برنامج الثقافة
المالية

يقدم برنامج الثقافة المالية منهًجا كاماًل مخصًصا للتثقيف المايلي 

تم تصميمه بحيث يكون تفاعلًيا وجذابًا ومالئًما لحياة الطالب 

بية والتعليم ومؤسسة إنجاز والبنك  اليومية.c شاركت وزارة ال�ت

ي عملية 
كاء االآخرين، �ف ، إيل جانب العديد من ال�ش ي

المركزي االأرد�ف

تصميم وإعداد وتنفيذ منهاج الثقافة المالية بشكل تدريجي منذ 

عام 2014. اليوم أصبح منهاج الثقافة المالية مبحًثا إلزاميا لجميع 

ف 11  ي الصفوف 7-10، ومبحًثا اختياريًا لطلبة الصف�ي
طلبة المدارس �ف

ي االأردن 
ي النظام التعليمي �ف

و12. إن دمج منهاج الثقافة المالية �ف

ي 
كمبحث إلزامي، يجعل االأردن واحدة من ثالثة ع�ش دولة فقط �ف

العالم لديها ثقافية مالية إلزامية.38 

ي المدارس: 
أهداف برنامج التعليم المايلي �ف

معالجة المستويات المنخفضة من المعرفة والمهارات 	 

; والسلوكيات المتعلقة بالتثقيف المايلي

تعليم المفاهيم المالية واالقتصادية، مثل كيفية عمل 	 

قليمية وأساسيات  االأنظمة االقتصادية المحلية واالإ

انية واالستثمار; ف التخطيط المايلي والم�ي

ف الطلبة وتعزيز 	  ترسيخ مفهوم أخالقيات العمل المايلي ب�ي

ي مجتمعاتهم;
مفهوم الريادة �ف

ي االبتكار وريادة 	 
تشجيع الشباب عىل المشاركة الفاعلة �ف

ي و;
االأعمال وتنمية االقتصاد الوط�ف

ي يقدمها 	 
ي المنتجات والخدمات المالية ال�ت

تعزيز الثقة �ف

. ي
القطاع المرص�ف

c . .https://moe.gov.jo/ar/node/79345 العربية(:  )باللغة  هنا  لكل صف  المالية  الثقافة  لمنهاج  الدراسية  الكتب  تتوفر 
d .https://www.unrwa.org/activity/education-jordan ي االأردن

ي الصفوف 1-10 �ف
ف )االأونروا( 169 مدرسة تخدم 121،000 طالب وطالبة �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي تدير وكالة االأمم المتحدة الإ

ي ن�ش وتطوير وتوسيع نطاق 
ف �ف ف المشارك�ي كاء الرئيسي�ي إن ال�ش

ي المدارس، هم: 
برنامج التعليم المايلي �ف

ي 	 
: تأسس البنك المركزي االأرد�ف ي

البنك المركزي االأرد�ن

ي عام 1964 كسلطة نقدية لالأردن ويعمل ككيان 
�ف

مؤسيسي مستقل.39 يهدف البنك المركزي إيل الحفاظ 

ي تحقيق 
ي المملكة والمساهمة �ف

عىل االستقرار النقدي �ف

ي  تشجيع النمو 
ي والمايلي والمساهمة �ف

االستقرار المرص�ف

االقتصادي المستمر وفق السياسات االقتصادية العامة 

ضافة إيل أنشطته االستشارية المرصفية  للمملكة .40 باالإ

ي أيًضا عىل تعزيز 
والحكومية، يعمل البنك المركزي االأرد�ف

ف الجمهور.41 أطلق  الشمول المايلي والقدرة المالية ب�ي

اتيجية الوطنية للشمول  ي االس�ت
البنك المركزي االأرد�ف

ي المدارس 
ي تتضمن برنامج التعليم المايلي �ف

، وال�ت المايلي

اتيجية.  كأحد المشاريع االأساسية ضمن االس�ت

ي االأردن والمؤسسات الرئيسية 	 
جمعية البنوك �ن

، بالتعاون مع القطاع  ي
االأخرى: البنك المركزي االأرد�ف

بداع والتفوق )منظمة غ�ي  ف لالإ ، صندوق الحس�ي البنيكي

ي كجزء من جهود 
ربحية أسسها القطاع البنيكي االأرد�ف

كات(، ومؤسسة عبد الحميد  المسؤولية المجتمعية لل�ش

شومان، قاموا بتمويل ودعم تطوير وتنفيذ برنامج 

ي المدارس منذ عام 2014. 
التعليم المايلي �ف

بية والتعليم 	  ف وزارة ال�ت بية والتعليم: ت�ش وزارة ال�ت

ي شمال ووسط وجنوب االأردن، 
عىل 47 مديرية تعليم �ف

ي ذلك مدارس االأونرواd ومدارس الثقافة العسكرية. 
بما �ف

بية والتعليم مع مؤسسة  منذ عام 2014 تعمل وزارة ال�ت

ي إعداد وتطوير مناهج الثقافة المالية وتدريب 
إنجاز �ف

ف من الصفوف 12-7.  ف�ي ف والم�ش المعّلم�ي
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مؤسسة إنجاز: إنجاز، هي مؤسسة أردنية مستقلة 	 

ي تنمية الشباب وتمكينهم 
غ�ي ربحية متخصصة �ف

وريادة االأعمال - وتفخر بالعمل مع مؤسسات من 

كة.  ف العام والخاص لتحقيق االأهداف المش�ت القطاع�ي

ي عام 
منذ إطالقها كمنظمة غ�ي حكومية مستقلة �ف

20، تمكنت إنجاز من الوصول إيل أك�ش من مليون  01

ي يقودها المتطوعون 
امج ال�ت شاب وشابة من خالل ال�ب

ف العام والخاص.42 تشّكل  ف القطاع�ي اكات ب�ي وال�ش

ي برامج مؤسسة إنجاز. 
الثقافة المالية محورا رئيسا �ف

منذ عام 2014، كان أحد المكونات االأساسية لهذا 

العمل هو إعداد وتطوير مناهج الثقافة المالية 

ي جميع أنحاء االأردن.43  
للصفوف من 7 إيل 12 �ف

Shutterstock :رصيد الصورة
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تطوير وتوسيع برنامج التعليم املايل 
يف املدارس

مرحلة التأسيس والبناء

الهدف

2014

فهم األطر العامة للثقافة املالية عامليًا وداخل األردن والبدء يف بناء رشاكات تهدف إىل تطوير برنامج التعليم 
املايل يف املدارس.

سنة
التحضير

تطوير خطة العمل واإلطار العام للمنهاج.	 
تنفيذ منهاج الصف السابع، النسخة األوىل	 

تنفيذ املنهج للصف السابع، اإلصدار الثاني.	 
تنفيذ املنهج للصف الثامن، اإلصدار األول.	 
البدء يف وضع النسخة املؤقتة للصف 11 مبكًرا بناًء عىل طلب 	 

وزارة الرتبية والتعليم.

يلتزم البنك املركزي األردني بإعالن مايا.	 
تشارك مؤسسة إنجاز والبنك املركزي األردني يف دراسة منظمة 	 

التعاون والتنمية االقتصادية حول التثقيف والشمول املايل.

 إعداد وتصميم وتطوير محتوى مناهج الثقافة املالية، والتدريبات الخاص به، واملواد املساندة للصفوف 7-		 للوصول 
إىل جميع املدارس الحكومية والثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث يف األردن. لكل صف من الصفوف 7-		 يتم تطوير 

منهاجه عىل مدار 	 سنوات بحيث تتم طباعة املنهاج النسخة	 يف السنة األوىل، ويتم تعديله بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليم خالل السنة الثانية من تطبيقه وطباعة النسخة	، ويف السنة الثالثة يتم تعديله أيًضا وطباعة النسخة	 وتسليمها 

لوزارة الرتبية والتعليم، وتتم هذه العمليّة سنة تلو األخرى لبقية الصفوف. 

مرحلة نرش املنهاج

آذار/مارس 2014 - آب/أغسطس 2015

تنفيذ منهاج الصفني 8 النسخة الثالثة وتسليمه لوزارة الرتبية والتعليم و 12 النسخة املؤقتة. 	 
تنفيذ منهاج الصفني 9 النسخة الثانية و 12، النسخة املؤقتة.	 
تنفيذ منهاج الصف العارش، النسخة األوىل.	 

Source: Authors own analysis

 السنة
األولى

الهدف

 السنة
الثانية

 السنة
الثالثة

 السنة
الرابعة

أيلول/ سبتمرب 2015 - آب/أغسطس 2016

أيلول/سبتمرب 2016 - آب/أغسطس 2017

أيلول/ سبتمرب 2017 - آب/أغسطس 2018 

أجرت مؤسسة إنجاز دراسة حول املمارسات الخاصة بالثقافة املالية عىل الصعيد العاملي واإلقليمي واملحيل، وشاركت النتائج مع وزارة 	 
الرتبية والتعليم.

قامت وزارة الرتبية والتعليم، والبنك املركزي األردني، ومؤسسة إنجاز بوضع خطة شاملة الختبار برنامج التعليم املايل يف املدارس، 	 
ومراجعته، والبدء بتنفيذه.

قامت مؤسسة إنجاز بتنفيذ منهاج تجريبي للصف السابع كعينة.	 
املوافقة عىل اعتماد مؤسسة إنجاز لتنفيذ الربنامج الوطني للتعليم املايل يف املدارس.	 

تنفيذ منهاج الصف السابع النسخة الثالثة وتسليمه لوزارة الرتبية والتعليم.	 
تنفيذ منهاج الصفني الثامن النسخة الثانية والحادي عرش.	 
تنفيذ منهاج الصفني 9 النسخة 	 
األوىل و 12، النسخة املؤقتة.	 
إجراء تقييم نهاية املرحلة األوىل.	 
إطالق االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل 2018 - 2020.	 

تنفيذ وتسليم منهاج الصف التاسع، النسخة الثالثة.	 
 تنفيذ منهاج الصف العارش، النسخة الثانية.	 
تنفيذ منهاج الصف الحادي عرش، النسخة األوىل.	 
إطالق مخترب التطوير والتوسع يف األردن. 	 

تنفيذ منهاج الصف العارش، النسخة الثالثة وتسليمها لوزارة 	 
الرتبية والتعليم.

 تنفيذ منهاج الصف 11، النسخة الثانية.	 
تنفيذ منهاج الصف الثاني عرش، النسخة األوىل.	 
 إغالق جميع املدارس واملؤسسات التعليمية يف 15 آذار/مارس 	 

2020 وملدة 148 يوماً.
إطالق منّصة وطنية عىل اإلنرتنت وقنوات تلفزيونية للتعّلم عن بعد.	 

 تصوير وإنتاج دروس فيديو تفاعلية خاصة بمنهاج الثقافة 	 
املالية لجميع املناهج.

 انعقاد االجتماع الثاني ملخترب التطوير والتوسع. 	 
قيادة دورة تدريب مبارش للمعلمني )حضوريًا وعن بعد(  	 

خاصة بمعلمي منهاج الثقافة املالية  للصف الثاني عرش.

تنفيذ منهاج الصف 11، النسخة الثالثة، وتسليمها لوزارة الرتبية والتعليم.	 
 تنفيذ منهاج الصف الثاني عرش النسخة الثانية.	 
عمليات بحث وتطوير لوضع سياق ملفهوم حلقات تعّلم املعّلمني )TLCs( واملواد التدريبية.	 
تجريب حلقات تعّلم املعلمني وإدماجها يف نموذج التدريب املبارش للمعلمني.	 
تجريب حصص ثقافة مالية عىل منصة تعلم تفاعلية كجزء من جهود رقمنة املناهج.	 

مواصلة نرش املنهج الدرايس ودعوة أصحاب املصلحة الرئيسيني لتقييم التحديات الرئيسية عىل صعيد تنفيذ 
منهاج الثقافة املالية واختبار أفكار التغيري لتحسني التسليم.

اختبار التكيّف لتحسني جودة مرحلة التنفيذ

سنة
التسليم

تنفيذ منهاج الصف 12، النسخة الثالثة، وتسليمها لوزارة الرتبية والتعليم.	 
تدريب املرشفني عىل استخدام التقنيات الرقمية يف الصفوف الدراسية.	 
انعقاد االجتماعني الثالث والرابع ألعضاء مخترب التطوير والتوسع.	 
 التوسع يف تدريب حلقات تعّلم املعلمني ملديريات الرتبية والتعليم املتبقية.	 
إجراء دراسة أثر تنفيذ برنامج التعليم املدارس بواسطة رشكة خارجية.	 

مواصلة اختبار أفكار التغيري لتحسني تنفيذ برنامج التعليم املايل يف املدارس، ودعوة أصحاب املصلحة الرئيسيني 
لتحديد التوصيات األساسية للميض قدًما بالربنامج تحت ملكية الوزارة الكاملة.

 االنتقال إىل مرحلة امللكية الكاملة للربنامج من قبل
وزارة الرتبية والتعليم

 السنة
الخامسة

الهدف

 السنة
السادسة

 السنة
السابعة

أيلول/سبتمرب 2018 - آب/أغسطس 2019

أيلول/سبتمرب 2019 - آب/أغسطس 2020

أيلول/سبتمرب 2020 - آب/أغسطس 2021

أيلول/سبتمرب 2021 - كانون االول/ديسمرب 2022 

الهدف
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تنفيذ وتسليم منهاج الصف التاسع، النسخة الثالثة.	 
 تنفيذ منهاج الصف العارش، النسخة الثانية.	 
تنفيذ منهاج الصف الحادي عرش، النسخة األوىل.	 
إطالق مخترب التطوير والتوسع يف األردن. 	 

تنفيذ منهاج الصف العارش، النسخة الثالثة وتسليمها لوزارة 	 
الرتبية والتعليم.

 تنفيذ منهاج الصف 11، النسخة الثانية.	 
تنفيذ منهاج الصف الثاني عرش، النسخة األوىل.	 
 إغالق جميع املدارس واملؤسسات التعليمية يف 15 آذار/مارس 	 

2020 وملدة 148 يوماً.
إطالق منّصة وطنية عىل اإلنرتنت وقنوات تلفزيونية للتعّلم عن بعد.	 

 تصوير وإنتاج دروس فيديو تفاعلية خاصة بمنهاج الثقافة 	 
املالية لجميع املناهج.

 انعقاد االجتماع الثاني ملخترب التطوير والتوسع. 	 
قيادة دورة تدريب مبارش للمعلمني )حضوريًا وعن بعد(  	 

خاصة بمعلمي منهاج الثقافة املالية  للصف الثاني عرش.

تنفيذ منهاج الصف 11، النسخة الثالثة، وتسليمها لوزارة الرتبية والتعليم.	 
 تنفيذ منهاج الصف الثاني عرش النسخة الثانية.	 
عمليات بحث وتطوير لوضع سياق ملفهوم حلقات تعّلم املعّلمني )TLCs( واملواد التدريبية.	 
تجريب حلقات تعّلم املعلمني وإدماجها يف نموذج التدريب املبارش للمعلمني.	 
تجريب حصص ثقافة مالية عىل منصة تعلم تفاعلية كجزء من جهود رقمنة املناهج.	 

مواصلة نرش املنهج الدرايس ودعوة أصحاب املصلحة الرئيسيني لتقييم التحديات الرئيسية عىل صعيد تنفيذ 
منهاج الثقافة املالية واختبار أفكار التغيري لتحسني التسليم.

اختبار التكيّف لتحسني جودة مرحلة التنفيذ

سنة
التسليم

تنفيذ منهاج الصف 12، النسخة الثالثة، وتسليمها لوزارة الرتبية والتعليم.	 
تدريب املرشفني عىل استخدام التقنيات الرقمية يف الصفوف الدراسية.	 
انعقاد االجتماعني الثالث والرابع ألعضاء مخترب التطوير والتوسع.	 
 التوسع يف تدريب حلقات تعّلم املعلمني ملديريات الرتبية والتعليم املتبقية.	 
إجراء دراسة أثر تنفيذ برنامج التعليم املدارس بواسطة رشكة خارجية.	 

مواصلة اختبار أفكار التغيري لتحسني تنفيذ برنامج التعليم املايل يف املدارس، ودعوة أصحاب املصلحة الرئيسيني 
لتحديد التوصيات األساسية للميض قدًما بالربنامج تحت ملكية الوزارة الكاملة.

 االنتقال إىل مرحلة امللكية الكاملة للربنامج من قبل
وزارة الرتبية والتعليم

 السنة
الخامسة

الهدف

 السنة
السادسة

 السنة
السابعة

أيلول/سبتمرب 2018 - آب/أغسطس 2019

أيلول/سبتمرب 2019 - آب/أغسطس 2020

أيلول/سبتمرب 2020 - آب/أغسطس 2021

أيلول/سبتمرب 2021 - كانون االول/ديسمرب 2022 

الهدف
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 قصة تطوير وتوسيع برنامج
ي المدارس

التعليم المايلي �ن

عىل مدى السنوات الثمانية الماضية، ساهمت مجموعة من 

ي تحديد االأولويات وتنفيذ منهاج الثقافة المالية ع�ب 
العوامل �ف

ي االأردن. تم تحديد بعض هذه العوامل بشكل مقصود 
المدارس �ف

منذ البداية بينما ظهر البعض االآخر صدفًة وتم تحديدها 

. عىل سبيل  ف واالستفادة منها من قبل أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

المثال، خلق الزخم العالمي للشمول المايلي جنًبا إيل جنب مع 

ي 
البيانات الدولية حول المستويات المنخفضة للتثقيف المايلي �ف

دخال  ف الإ ف االأفراد الرئيسي�ي االأردن إحساًسا بالحاجة الملحة ب�ي

ف الحكومة  اكة مبتكرة ب�ي ي المدارس. تم بناء �ش
التعليم المايلي �ف

ي ليعملوا معا بطريقة تكاملية 
والقطاع الخاص والمجتمع المد�ف

ي فرضها واقع الحال. كانت إحدى 
لمعالجة الحاجة الملحة ال�ت

اكة هي طريقة التمويل، حيث تم  السمات الهامة لهذه ال�ش

ي والبنوك الخاصة 
الحصول عىل التمويل من البنك المركزي االأرد�ف

ي االأردن ومجموعة من المؤسسات الوطنية بهدف دعم تنفيذ 
�ف

منهاج الثقافة المالية وإدماجه مع النظام التعليمي وتسليمه إيل 

بية والتعليم بطريقة تدريجية، صّفا بعد صف لتتويل  وزارة ال�ت

بدورها زمام المبادرة وتحافظ عىل استدامة تنفيذ المنهاج. منذ 

ي قادت 
البداية، تضمن تنفيذ المنهاج عملية جمع البيانات وال�ت

أصحاب المصلحة الإجراء التحسينات والتعديالت عىل محتوى 

عادة  المناهج والمواد التعليمية - مما وّفر مساحة واستعداًدا الإ

التفك�ي والتأمل وإعطاء التغذية الراجعة المستمرة من قبل 

ات السياسة  أصحاب المصلحة. باالإضافة إيل ذلك، قدمت تغي�ي

اتيجية الوطنية للشمول  ي ذلك تنفيذ االس�ت
داخل االأردن، بما �ف

المايلي والتوقيع عىل إعالن مايا، دعًما إضافًيا لتطوير وتوسيع نطاق 

ف  ي ح�ي
ي المدارس ضمن البيئة السياسية. �ف

برنامج التعليم المايلي �ف

ي حاالت متعددة، إال أن 
استفادت إنجاز من الفرص الخارجية �ف

عداد الالزم لالستفادة من الفرص  لديهم أيًضا الفكر والمرونة واالإ

ي المدارس. 
المتاحة لدعم وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

منذ عام 2014، تم إحراز تقدم كب�ي نحو إضفاء الطابع المؤسيسي 

ي المدارس داخل أنظمة وعمليات وزارة 
عىل برنامج التعليم المايلي �ف

ي نهاية عام 2022. 
بية والتعليم، ومن المقرر تسليمه بالكامل �ف ال�ت

ي الوقت نفسه، واجه تنفيذ وتوسيع برنامج التعليم المايلي 
�ف

ي طريق تطوير 
ي وقفت �ف

مجموعة من التحديات والعوائق ال�ت

وتوسيع نطاق منهاج الثقافة المالية وأثره. وتشمل هذه 

ف عىل تطوير محتوى المناهج الدراسية عىل  ك�ي التحديات: ال�ت

حساب عنارص أخرى مثل عمليات المتابعة والتقييم، مما أدى 

ي البيانات الدقيقة حول التنفيذ واالأثر، ومعدالت 
إيل نقص �ف

بية والتعليم العليا،  الدوران العالية عىل مستويات وزارة ال�ت

ومستويات متفاوتة من التأييد واالقتناع بمنهاج الثقافة المالية 

ي المستويات المتوسطة والمدرسة والصفوف الدراسية،؛ وربما 
�ف

بية والتعليم عىل تويلي جوانب  ي وزارة ال�ت
الموازنة المحدودة �ف

معينة من تنفيذ منهاج الثقافة المالية، مثل حوافز التدريب 

نامج لهم، وصعوبات  ي كان يقدمها ال�ب
ف ال�ت ف�ي ف والم�ش للمعلم�ي

اف عليهم ودعمهم،  �ش ف وتدريبهم واالإ ف المعّلم�ي ي تعي�ي
�ف

ات الوباء العالمي. دعم مخت�ب التطوير والتوسع إنجاز  وتأث�ي

ي جمع معلومات إضافية 
ف االآخرين �ف وأصحاب المصلحة الرئيسي�ي

واختبار التحسينات لمواجهة بعض هذه التحديات، ال سيما 

حول جمع البيانات حول تنفيذ منهاج الثقافة المالية ونماذج 

. ف المعلم�ي تدريب 

ف وتطوير وتوسيع نطاق  سيستعرض هذا القسم قصة تنفيذ تحس�ي

ي منذ 
ي نظام التعليم االأرد�ف

ي المدارس �ف
برنامج التعليم المايلي �ف

ف الحاسمة والفرص والتحديات  عام 2014، مع دراسة عوامل التمك�ي

ي تطرأ أثناء التنفيذ. كما سيتم عرض النتائج ضمن ستة محاور 
ال�ت

ح نجاحات برنامج  ي البحث كعوامل أساسية ت�ش
أساسية ظهرت �ف

ي أثبتت االأدبيات 
ي المدارس وعقباته ح�ت االآن، وال�ت

التعليم المايلي �ف

أنها عوامل محركة رئيسة لعملية التوسيع والتطوير. إن هذه 

اتيجية التطوير والتوسيع، البيئة  المحاور الرئيسة هي طرق واس�ت

، وجمع  ف اكة، المنارصين وكسب التأييد، والمعّلم�ي التمكينية، ال�ش

ف عمليات التعلم. البيانات وتحس�ي
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اتيجية التطوير والتوسع  طريقة واس�ت

ي القطاعات 
يسلط هذا البحث الضوء عىل تأث�ي التطوير والتوسع �ف

ي وقت مبكر من 
االجتماعية وأهمية التخطيط للتطوير والتوسع �ف

حيان، 
أ

مكان.44 �في كث�ي من اال عملية التصميم والتنفيذ قدر االإ

يتم تصميم المشاريع التجريبية بطرق غ�ي مستدامة عىل نطاق 

ي ظل ظروف العالم الواقعية.45 عىل سبيل المثال، 
واسع أو �ف

ي تعيق عملية التطوير والتوسع داخل 
ال تظهر التحديات ال�ت

ي االأوسع )مثل معارضة أصحاب المصلحة( إال بعد 
النظام البي�أ

دبيات هو 
أ

جماع �في اال المرحلة التجريبية.46 ونتيجًة لذلك، فإن االإ

أنه "إذا كان التطوير والتوسع مقصوًدا، فيجب "البدء مع وضع 

ي بطرق تعزز إمكاناته  نامج التجري�ب ي االعتبار" وتصميم ال�ب
النهاية �ف

لتحقيق االأثر المستقبىلي واسع النطاق."47 وهذا ال يع�في أن خطط 

التطوير والتوسع لن تتغ�ي بمرور الوقت، ولكن أنه يجب توقع 

اعتبارات التطوير والتوسع ومعالجتها منذ البداية. إن الرؤية 

ي المدارس والطرق 
االأولية لتطوير وتوسع برنامج التعليم المايلي �ف

ي تم بها وضع تصور للتطوير والتوسع من قبل أصحاب 
ال�ت

، شكّلت كيفية تطور العملية، من حيث التقدم  ف المصلحة الرئيسي�ي

والمعيقات غ�ي المقصودة. 

بداية رؤية التطوير والتوسع

ي المدارس، كان هناك وضوح 
ي حالة برنامج التعليم المايلي �ف

�ف

ومواءمة حول رؤية ومسار التطوير والتوسع من االأيام االأويل. اتفق 

صانعو القرار الرئيسيون عىل أن الهدف كان تعميم منهاج الثقافة 

ي جميع أنحاء 
ي جميع المدارس للصفوف من 7 إيل 12 �ف

المالية �ف

ي تنفيذه، بحيث يتم دمج 
االأردن، وإضفاء الطابع المؤسيسي �ف

ي نظام التعليم الرسمي ويتم دعمه من 
ي نهاية المطاف �ف

المنهاج �ف

بية والتعليم. لم يكن التطوير والتوسع فكرة نشأت  قبل وزارة ال�ت

الحًقا ولكنه كان الهدف المنشود منذ البداية. عالوًة عىل ذلك، 

ي ومؤسسة 
بية والتعليم والبنك المركزي االأرد�ف كانت آراء وزارة ال�ت

إنجاز متوافقة حول عملية مرحلية لتنفيذ المنهاج لكل صف عىل 

حدة وتجريبه وتنقيحه، ثم تسليمه إيل الوزارة. وضمنت هذه 

كة والتسلسل الدقيق أن يكون جميع صانعي القرار  الرؤية المش�ت

ي تضمنت النظر 
ف عىل وفاق، ومكنت عملية التخطيط ال�ت الرئيسي�ي

بية والتعليم بتويلي مسؤولية  فيما هو مطلوب للسماح لوزارة ال�ت
ي المدارس تدريجًيا.48

برنامج التعليم المايلي �ف

ي المدارس 
ونتيجًة لذلك، لم يتم تأط�ي برنامج التعليم المايلي �ف

وًعا خارجًيا تم تطويره وتوسيعه من قبل مؤسسة  باعتباره م�ش

ي 
غ�ي حكومية بإذن من الحكومة، ولكن بداًل من ذلك كجهد تعاو�ف

ي 
بية والتعليم ومؤسسة إنجاز والبنك المركزي االأرد�ف ف وزارة ال�ت ب�ي

ي 
ي تأ�ت

ي المبادرات ال�ت
لتنفيذ منهاج الثقافة المالية. جرت العادة �ف

بية والتعليم، أنه يجب بذل سنوات من جهود  من خارج وزارة ال�ت

بية والتعليم وإثبات  حشد التأييد لكسب التأييد من وزارة ال�ت

أهمية التطوير والتوسع.49 لكن بالنسبة إيل برنامج التعليم المايلي �في 

المدارس، كانت هذه المرحلة الحاسمة موجودة منذ البداية، وهذا 

ًا لعملية التطوير والتوسع. يمثل فوًزا كب�ي

التطوير والتوسع كإصالح للمناهج الدراسية

عىل الرغم من هذه النجاحات، كانت هناك أيًضا قيود ومحددات - 

العديد منها يتعلق بحقيقة أن تطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم 

ي المقام االأول من قبل أصحاب 
ي المدارس تم تصوره �ف

المايلي �ف

ي أنه 
ف كإصالح للمناهج الدراسية فقط. وهذا يع�ف المصلحة الرئيسي�ي

تم تخفيض أولويات الجوانب االأخرى للتنفيذ والتطوير والتوسع. 

بعبارة أخرى، أدت عملية التطوير والتوسع إيل تفضيل تطوير 

ي 
، وأهملت �ف ف المناهج ومراجعة الكتب المدرسية وأدّلة المعّلم�ي

النهاية عنارص أخرى مثل أنظمة المتابعة والتقييم والتعلم. 

ي االأدبيات 
عىل الرغم من عدم وجود تعريف واحد "للمناهج" �ف

بوية، إال أنه غالًبا ما يُنظر إيل المنهاج عىل أنه محتوى  ال�ت

 ) ف وأنشطة عمليات التعلم. ليتم تنفيذه )من قبل المعّلم�ي

(، يجب ربط المنهاج بجميع  ف واستيعابه بنجاح )من قبل المتعلم�ي

ف  ي ذلك معرفة المعّلم�ي
الجوانب االأخرى للتجربة التعليمية - بما �ف

ومعتقداتهم وطرق التدريس، وكيفية تنظيم تعلم الطلبة 

وتقييمهم، وطرق عمل الطلبة مًعا ومكونات النظام االأخرى. 

يجب أن تتناول برامج التعلم جميع جوانب التنفيذ لضمان االأثر 

واستدامة تنفيذه، وقابلية تطويره وتوسيعه عىل المدى الطويل. 

ي المدارس، بمجرد اختبار محتوى 
ي حالة برنامج التعليم المايلي �ف

�ف

منهاج الثقافة المالية لصف ما وتعديله وتسليمه بالكامل إيل وزارة 

بية والتعليم، لم يتم تجميع بيانات كافية تركز عىل مدى  ال�ت

اض  فعاليته وأثره. خالل رحلة التطوير والتوسع هذه، تم االف�ت

ف  ف�ي أنه إذا كان محتوى المنهاج صحيًحا وتم تدريب الم�ش
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ي مكانها 
ف عليه، فإن العنارص االأخرى للتنفيذ ستكون �ف والمعلم�ي

الصحيح بسهولة. أصبح من الواضح مع مرور الوقت أن عدم 

إعطاء االأولوية للجوانب االأخرى للتنفيذ كعمليات المتابعة 

والتقييم، قد أثر سلًبا عىل جودة تنفيذ منهاج الثقافة المالية 

نامج. ي الصفوف الدراسية، مما حد من االأثر المحتمل لل�ب
�ن

بينما تؤكد االأدبيات حول التطوير والتوسع بشدة عىل أهمية 

نامج إيل "مكوناته االأساسية"  البساطة والحاجة إيل تقليص ال�ب

ف االعتبار مخاطر 
خذ بع�ي

أ
ف المرونة واالستدامة,50 مع اال لتحس�ي

ي التقليص. يُعد تطوير وتوسيع المناهج الدراسية أمًرا 
فراط �ف االإ

صعًبا الأنه يرتبط بالعديد من العنارص االأخرى لنظام التعليم.51 

عىل الرغم من أنه قد يبدو للوهلة االأويل أنه من االأسهل واالأك�ش 

ف عىل محتوى المنهاج وحده، إال أن التأث�ي الواسع  ك�ي مالءمة ال�ت
52 ,e.النطاق واالستدامة طويلة المدى يتطلبان نهًجا شاماًل لالإصالح

التطوير والتوسع من خالل إضفاء الطابع المؤسيسي

تم إحراز تقدم كب�ي نحو إضفاء الطابع المؤسيسي الكامل عىل 

ي المدارس منذ عام 2014، ولكن كانت هناك 
برنامج التعليم المايلي �ف

تحديات حقيقية للحفاظ عىل الجودة مع توسيع نطاق الوصول 

ي االأدبيات,53 وكذلك مخت�ب التطوير 
وإدارة االستدامة. كما لوحظ �ف

ي كوت ديفوار،54 بينت أن حدود القدرات هي معيق 
والتوسع �ف

ي إطار رؤية أوسع 
، ال سيما �ف واضح أمام إضفاء الطابع المؤسيسي

دماج التدريجي لكل  ن أن االإ ي ح�ي
الإصالح المناهج الدراسية. �ن

منهاج صف عىل حدة هو ضمان عدم إرهاق قدرة المدارس 

ي بعض االأحيان كان 
والنظام التعليمي، إال أن الواقع هو أنه �ن

ن مما  ي الطاقة االستيعابية وأعداد الموظف�ي
هنالك محدودية �ن

ي تويل 
نتج عنه تحديات. كانت هذه الحالة هي الحالة االأويل ال�ت

ي تطوير منهاج جديد 
فيها ممثل خارجي )إنجاز( زمام المبادرة �ن

بية والتعليم، باستخدام طرق جديدة لتصميم  لوزارة ال�ت

المناهج وتطويرها، وهنا ظهرت بعض التحديات المتوقعة. 

ي السنة 
باالإضافة إيل ذلك، عندما بدأ تنفيذ منهاج الثقافة المالية �ف

ي نظام تقييم الطلبة 
االأويل لم تكن عالمة الثقافة المالية متضمنة �ف

ف  )الشهادة المدرسية(، انعكس ذلك أيضا عىل نقص عدد المعلم�ي

e . التطوير والتوسيع إذا كان يجب أن تبدأ جهود  التطوير والتوسيع نهًجا لتغي�ي االأنظمة أو ح�ت  اتباع جهود  التطوير والتوسع حول مدى  أدبيات  ي 
هناك حالًيا نقاش دائر �ف
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ف لتدريس الثقافة المالية، نظرا لعدم وجود التخصصات  المتفرغ�ي

بية المهنية  ي ذلك الوقت، وإنما أنيطت بمعلمي ال�ت
المالية المتاحة �ف

ف من مختلف التخصصات.  وكتكملة لنصاب المعلم�ي

ي التطوير والتوسع من خالل إضفاء الطابع المؤسيسي أن عملية 
يع�ف

التكييف والتوسع يجب أن تتناسب مع محددات النظام الحايلي 

وطرق عمله، ح�ت أثناء محاولة إنشاء ممارسات جديدة ودائمة. 

وري من عملية التطوير والتوسع من خالل إضفاء  هذا جزء رصف

ي أنه سهل. عىل سبيل المثال، 
، لكن هذا ال يع�ف الطابع المؤسيسي

يجب أن تكون المكونات المبتكرة والعملية لمنهاج الثقافة المالية 

وأساليب التدريس متوازنة مع الحاجة إيل مواءمتها مع هياكل 

ومعاي�ي المناهج الحالية بحيث يمكن أن يشكل برنامج التعليم 

ي المدارس جزًءا متماسًكا من النظام االأوسع. لم تكن لدى 
المايلي �ف

ي تغي�ي طريقة تصميم المناهج 
مؤسسة إنجاز الحرية المطلقة �ف

ي 
ًا عن الطرق التقليدية للتدريس والتعلم �ف بشكل يختلف كث�ي

بية والتعليم  االأردن؛ كانوا بحاجة إيل العمل عن كثب مع وزارة ال�ت

ف االأنشطة والتمارين بحيث تكون  ف لتحس�ي ف والمعّلم�ي ف�ي والم�ش

فون بالفعل، من دون  متوافقة مع ما يعرفه المعّلمون والم�ش

خسارة المكون االأسايسي للمنهاج المتمحور حول الطالب. إن إيجاد 

ف التعديالت التدريجية والتحول الشامل هو  التوازن الصحيح ب�ي

ي التعليم.
ة لتعقيد عملية التطوير والتوسع �ف ف السمة المم�ي

ف عىل الوصول إيل أك�ب عدد ممكن من  ك�ي ًا، قد يكون ال�ت أخ�ي

ي النظام قد أ�ت عىل حساب 
الطلبة ودمج منهاج الثقافة المالية �ف

االأثر المرجو من التطوير والتوسع. يُعد التفاوض عىل االأولويات 

ي 
ف الوصول والجودة والكفاءة والتكلفة والمساواة واالستدامة �ف ب�ي

ًكا.55 عىل وجه الخصوص،  عملية التطوير والتوسع تحديًا مش�ت

اكة مع الحكومة أن تفضل الوصول عىل حساب االأثر.  يمكن لل�ش

عالوًة عىل ذلك، "نظًرا الأن عملية التطوير والتوسع غالًبا ما 

تستفيد من االآليات واالأنظمة الحالية لتقليل التكلفة االإضافية 

ات المطلوبة، فإنها تميل إيل تعزيز مشاكل النظام  ومدى التغي�ي

"، أي الوصول لالأثر المرجو.56 كما هو  بوي الحالية "الميل االأخ�ي ال�ت

ي جميع أنحاء العالم، كشفت جائحة كوفيد-19 
ي البلدان �ف

الحال �ف

نصاف فيما يتعلق بالوصول إيل  ة تتعلق باالإ عن تحديات خط�ي

نت.  ن�ت التكنولوجيا واالإ
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التحديات أن إضفاء الطابع المؤسيسي ليس  ي هذه 
ال تع�ف

أنه  أو  التعليم  وتوسيع  لتطوير  بالفعل  للتطبيق  قاباًل  سبيالً 

ة. بداًل من ذلك، فهي تؤكد مدى  لم يتم إحراز نجاحات كب�ي

تكون  عندما  كعملية، ح�ت  المؤسيسي  الطابع  إضفاء  صعوبة 

التطوير  رؤية  تحقيق  نحو  مًعا  وتعمل  متوائمة  االأطراف  جميع 

النظام  داخل  والتوسيع  التطوير  لعملية  يمكن  والتوسع. 

الزمنية  الجداول  ي ذلك 
بما �ف أن تجلب تحديات حقيقية، 

وقراطية  الب�ي المؤسسات  ي 
�ف االأك�ش صعوبة  واالإجراءات  البطيئة 

المجال  يفتح  أيًضا  ولكنه  القدرات،  المفروضة عىل  والقيود 

ي عملية إضفاء 
المهم �ف أمام االستدامة طويلة االأجل. من 

منذ  االأولويات  لمعالجة  المؤسيسي وضع خطة واضحة  الطابع 

التطوير  تأخذ خطط  البداية، وعىل وجه الخصوص لضمان أن 

أيًضا أن  ي االعتبار الفئات االأقل حظا. ومن المهم 
والتوسع �ف

المعنية  للمؤسسات  يمكن  كيف  مبكًرا  المصلحة  أصحاب  يحدد 

ي قضايا 
�ف للتفك�ي  مًعا  العمل  االبتكار،  تتويل  ي 

ال�ت والحكومة 

وع.  الم�ش توسع  الشمول واالستدامة مع 

التسليم واالأدوار طويلة االأجل

المناهج  تسليم  كانت خطة  بينما  االستدامة،  من حيث 

بية والتعليم لكل صف عىل حدة  الدراسية إيل وزارة ال�ت

واضحة منذ البداية، كان هناك قدر أقل من الوضوح حول 

المدارس  ي 
�ف المايلي  التعليم  برنامج  لتطبيق  االأخرى  الجوانب 

بية  ال�ت وزارة  قبل  وتمويله من  واستدامته  تسليمه  الذي سيتم 

قرر  والتوسع،  التطوير  من خالل مخت�ب  وكيف.  والتعليم 

أن تدعم  وري  أنه من ال�ن الرئيسيون  المصلحة  أصحاب 

ي 
�ن المايلي  التعليم  برنامج  أك�ب  بفاعلية  إنجاز  مؤسسة 

والتعليم،  بية  ال�ت لوزارة  التسليم  عملية  بعد  المدارس 

البعدية،  والتعلم  والتقييم  المتابعة  عمليات  ذلك  ي 
�ن بما 

الثقافة  مناهج  ورقمنة  بتحديث  المتعلقة  البحث  وعمليات 

استدامة  من  للتأكد  المستفادة  الدروس  وأخذ  المالية، 

المخت�ب بشكل جماعي  أعضاء  العمل مع  نامج. وشمل ذلك  ال�ب

الفجوات  وما  التوسع  لعملية  ي 
النها�أ الهدف  لتوضيح  وفردي 

العمل  محاور  وتحليل  لتحقيقه،  المتبقية  التحديات  أو 

وتحديد   ، ي
النها�أ الهدف  لتحقيق  ورية  ي ستكون رصف

ال�ت الرئيسة 

بالمحاور،  المتعلقة  البيانات  وجمع  الختبار  الالزمة  االإجراءات 

إنجاز  من  المستمر  الدعم  فيها  ي سيكون 
ال�ت المجاالت  ومناقشة 

بشكل خاص. مفيًدا  التسليم  بعد 

مع ذلك، يبقى السؤال، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة 

ي عام 2022؟ غالًبا ما 
إنجاز؟ أو يجب أن تلعبه بعد التسليم الرسمي �ف

ي عملية إضفاء الطابع المؤسيسي لحظة 
تتصور المنظمات المشاركة �ف

، حيث تتويل الحكومة زمام المبادرة  أ نقل الملكية بنسبة 100 بالم�ي

. غ�ي أنه من الناحية العملية،  ي
بالكامل دون أي دعم خارجي إضا�ف

، غالًبا ما  ف كاء حكومي�ي توضح التجربة أنه "عند تسليم السيطرة إيل �ش

ي القدرات والموارد 
ي االأثر ناتج عن المحددات �ف

يكون هناك تراجع �ف

والنطاق ومن واقع التنفيذ خارج بيئة تجريبية أك�ش تحكًما"، وهناك 

ي لعب بعض االأدوار.57 
مجال كب�ي الأن تستمر المؤسسة االأصلية �ف

ي المدارس، كان هناك شعور بأنه 
ي حالة برنامج التعليم المايلي �ف

�ف

نامج،  ي تنفيذ ال�ب
بعد التسليم، لن يكون لمؤسسة إنجاز وظيفة �ف

ي تواجهها بالفعل وزارة 
ولكن بالنظر إيل محدودية القدرات ال�ت

بية والتعليم والدور الحاسم الذي لعبته مؤسسة إنجاز ح�ت  ال�ت

االآن، سيكون من المفيد استكشاف أدوار جديدة أو مستمرة محتملة 

قد تلعبها المؤسسة عىل المدى القريب إيل المتوسط. وقد يشمل 

ذلك الدعم الخارجي لجهود المتابعة والتقييم ومراقبة الجودة؛ و/

أو تويلي عملية كسب التأييد والمشاركة الفاعلة ع�ب النظام لمحو 

االأمية المالية كجزء من تنفيذ المناهج الدراسية والمخرجات المتوقعة 

ف محتوى مناهج الثقافة المالية  للنظام التعليمي؛ و/أو اختبار وتحس�ي

ي قد تظهر مستقباًل؛ و/
الجديدة استجابًة للتحديات والفرص ال�ت

ي 
ف لربط أنشطة برنامج التعليم المايلي �ف أو دعم المدارس والمعّلم�ي

. ي المجتمع االأك�ب
المدراس بأصحاب المصلحة �ف

التوجه نحو التعليم المايلي والبيئة التمكينية 
الداعمة

نامج  ي الوقت الذي يتم فيه توجيه االهتمام نحو تصميم ال�ب
�ف

ي الواقع إيل حد كب�ي 
نفسه، تتأثر رحلة التطوير والتوسع �ف

ي تحدث فيها.58 وتكون متوقفًة عليها حيث 
بالسياقات االأوسع ال�ت

ي تتجىل من خاللها المعاي�ي وديناميكيات 
يتضمن ذلك الطرق ال�ت

ي البيئة السياسية واالقتصادية 
ي �ف

القوة والقيم بشكل رصيح وضم�ف

والمؤسسية واالجتماعية والثقافية59 وكيف يمكن أيًضا للتغ�يات 

ي ذلك االنتخابات والكوارث الطبيعية 
ي هذه البيئات - بما �ف

�ف

واالأزمات االقتصادية واالأوبئة والتحوالت الديموغرافية —إما تقييد 

التطوير والتوسع أو فتح مجاالت الفرص.60 �في حالة برنامج التعليم 

ي المدارس، أدى الّتوجه العالمي الجديد للشمول 
المايلي �ف

ي 
، مدعوًما بنتائج التقارير الدولية ال�ت المايلي والتعليم المايلي

ي االأردن، 
تكشف عن المستويات المنخفضة للشمول المايلي �ن
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إيل توجيه واقتناع عدد من المؤيدين رفيعي المستوى، مما 

ي 
نامج التعليم المايلي �ن أدى إيل توف�ي دعم بالغ االأهمية ل�ب

ي السياسة داخل 
ات الالحقة �ن المدارس. وقد أدت التغي�ي

اتيجية الوطنية للشمول  ي ذلك تنفيذ االس�ت
االأردن، بما �ن

، إيل توف�ي المزيد من الدعم لتطوير وتوسيع نطاق  المايلي

ي المدارس.
برنامج التعليم المايلي �ن

ي المدارس 
شهد العقد الذي سبق إطالق برنامج التعليم المايلي �ف

 f.ف عىل المستوى ايًدا بأهمية التثقيف والشمول المالي�ي ف اًفا م�ت اع�ت

ي عام 2011، أطلق التحالف من أجل 
. والجدير بالذكر أنه �ف الدويلي

، وهو تحالف لقيادة السياسات، تملكه وتديره  الشمول المايلي

البنوك المركزية، االأعضاء والمؤسسات المالية التنظيمية، إعالن 

ردن، استفادت جهود كسب التأييد من هذا التوجه 
أ

مايا.61 �في اال

، الكتساب قوة دفع للتغي�ي عىل المستوى  العالمي للتعليم المايلي

ي ذلك نتائج دراسة 
، باستخدام البيانات الدولية - بما �ف ي

الوط�ف

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ومؤ�ش البنك الدويلي العالمي 

)Global Findex( ودراسة من قبل المنتدى االقتصادي العالمي 

ودراسة تشخيصية قامت بها المؤسسة االألمانية للتعاون الدويلي 

)GIZ( 62—لتسليط الضوء عىل مستويات االستبعاد المايلي المرتفعة 

ي االأردن وانخفاض مستويات التثقيف المايلي والفوائد العالمية 
�ف

 . للتعليم المايلي

، دكتور  ي
ي عام 2014، عقد محافظ البنك المركزي االأرد�ف

In 2014, �ف

ي ذلك 
ف - بما �ف زياد فريز، اجتماًعا مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

بية والتعليم ووزير التخطيط والتعاون الدويلي ووزير  وزير ال�ت

التعليم العايلي والبحث العلمي ووزير العمل ورئيس مجلس أمناء 

ي للتنمية ورئيس الجامعة االأردنية 
صندوق الملك عبد هللا الثا�ف

ورؤساء ومديرين من بعض البنوك االأردنية – لكسب تأييدهم 

بأهمية التثقيف المايلي لنمو البالد واستقرارها عىل المدى الطويل. 

وقدمت مؤسسة إنجاز إيل جانب المحافظ معلومات عن التثقيف 

ي عىل 
نامج تعليم مايلي مب�ف ي االأردن وخطة تمهيدية ل�ب

المايلي �ف

عملها الخاص وأمثلة من دول أخرى. وخلص االجتماع إيل اتفاق 

f . ي منظمة التعاون
ي الدول االأعضاء )وبعض الدول غ�ي االأعضاء( �ف

وع للتعليم المايلي لدراسة برامج التعليم المايلي �ف ي عام 2002، أطلقت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية م�ش
�ف

ي عام 2008، تم إنشاء الشبكة 
ي بلدانهم. �ف

ف التثقيف المايلي �ف والتنمية االقتصادية بغرض تحليل فعاليتها وفهم حدودها وتقديم توصيات إيل صانعي السياسات حول كيفية تحس�ي
ي ذلك من خالل 

، بما �ف اتيجيات وطنية للتعليم المايلي ي تصميم وتنفيذ اس�ت
وع خطوة إيل االأمام بهدف دعم صانعي السياسات �ف الدولية للتعليم المايلي )OECD/INFE( لدفع الم�ش

ي 
ي منتدى السياسة العالمية لعام 2011 �ف

. تم إطالق إعالن مايا �ف جمع بيانات قابلة للمقارنة ع�ب البلدان ووضع منهجيات لقياس االأثر وتعزيز التنفيذ والرصد الفّعال للتعليم المايلي
ي أيلول/سبتم�ب 2021، 

. كما �ف امات عالمية وقابلة للقياس من قبل حكومات البلدان النامية والناشئة نحو النهوض بأجندة الشمول المايلي ف ي المكسيك، وشّكل أول مجموعة ال�ت
ا مايا �ف ريفي�ي

ًما به لتحقيق أجندة الشمول المايلي لبلدهم. لمزيد من المعلومات:  ف عالن مايا، مع أك�ش من 885 هدًفا ملموًسا مل�ت اًما مؤسسًيا الإ ف قدم أعضاء التحالف من أجل الشمول المايلي 73 ال�ت
.https://www.afi-global.org/global-voice/maya-declaration/

ي يدعم الثقافة المالية، تكون 
حول الحاجة إيل إطالق برنامج وط�ف

ي المناهج 
الخطوة االأويل منه دمج موضوعات الثقافة المالية �ف

ي عام 2015، عقدت مؤسسة 
التعليمية الحالية. نتيجًة لذلك، �ف

بية  ي ووزارة ال�ت
اكة رسمية مع البنك المركزي االأرد�ف إنجاز �ش

بية  والتعليم لتعميم مبحث الثقافة المالية ضمن مناهج وزارة ال�ت

والتعليم. 

2016 بإعالن مايا  ي لعام 
ام البنك المركزي االأرد�ف ف أدى ال�ت

إيل  المايلي  للشمول  الوطنية  اتيجية  لالس�ت الالحق  طالق  واالإ

االأردن وبالتايلي زيادة  ي 
المايلي �ف التعليم  بيئة سياسات  تعزيز 

ي 
�ف المايلي  التعليم  برنامج  نطاق  وتوسيع  لتطوير  الدعم 

ي دعم 
ي "االستمرار �ف

ام إعالن مايا االأرد�ف ف المدارس. تضمن ال�ت

الحالية  االأردنية  الدراسية  المناهج  ي 
�ف المايلي  التعليم  برنامج 

  63"2020 من الصف السابع إيل الصف الحادي ع�ش بحلول عام 

ي ع�ش بحلول عام 2022. 
ي تم تمديدها إيل الصف الثا�ف

وال�ت

 2017 ي عام 
المايلي �ف الوطنية للشمول  اتيجية  وّفر إطالق االس�ت

الثقافة  برنامج  نطاق  وتوسيع  لتطوير  إضافًيا  سياسًيا  دعًما 

البالد.  أنحاء  ي جميع 
المدارس �ف ي 

المالية �ف

ي المدارس وبرامج 
عىل الرغم من أن برنامج التعليم المايلي �ف

اتيجية، إال أن  المايلي االأخرى سبقت إطالق االس�ت الشمول 

مقصوًدا  جهًدا  كانت  المايلي  للشمول  الوطنية  اتيجية  االس�ت

الجوانب  معالجة  بهدف  المختلفة  امج  ال�ب ف هذه  ب�ي للجمع 

برنامج  شّكل   . ي
الوط�ف المستوى  المايلي عىل  للشمول  المتعددة 

اتيجية  االس�ت أساسية من  ة  ف المدارس رك�ي ي 
�ف المايلي  التعليم 

أك�ب حول تعزيز  المايلي كجزء من جهد  للشمول  الوطنية 

من  والمستبعدة  المستهدفة  للفئات  المالية  والقدرات  التعليم 

المايلي  والتثقيف  الوعي  زيادة  إيل  ضافة  باالإ المالية،  الخدمات 

بيئة سياسية  ما مع  ابتكار  فكرة  تتمايسش  الناس. عندما  لعامة 

الدعم  الحصول عىل  بسهولة  الفكرة  لهذه  فيمكن  أوسع، 

المدارس  ي 
�ن المايلي  التعليم  برنامج  ي حالة 

�ن وتتوسع.  لتتطور 

االثنان  عزز   ، المايلي للشمول  الوطنية  اتيجية  واالس�ت
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اتيجية  االس�ت خلقت  حيث  مفيدة،  بطريقة  البعض  بعضهما 

لتطوير  مواتية  سياسة  بيئة  المايلي  للشمول  الوطنية 

برنامج  المدارس، وأصبح  ي 
�ن المايلي  التعليم  برنامج  وتوسيع 

أهداف  لتحقيق  رئيسية  رافعة  المدارس  ي 
�ن المايلي  التعليم 

ال  السياق،  ي هذا 
�ف  . المايلي للشمول  الوطنية  اتيجية  االس�ت

وع  المدارس كم�ش ي 
المايلي �ف التعليم  برنامج  إيل  النظر  يمكن 

يسّد فجوة  "مزود حلول" مطّور محلًيا،  باعتباره  ولكن  مستقل، 

النظام.  ي 
�ف

 Shutterstock رصيد الصورة
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اكة  ال�ش

g . المركزي البنك  كبار من  ف  ممثل�ي وتتكون من  والتنفيذ.  التخطيط  ف عىل  المدارس، وت�ش ي 
�ف المايلي  التعليم  نامج  ل�ب دارية  االإ الجهة  )FESC( هي  المايلي  للتثقيف  التوجيهية  اللجنة 

ف  ممثل�ي )FETC( من  المالية  للثقافة  الفنية  اللجنة  وتتكون  الحميد شومان.  عبد  المالية، ومؤسسة  التخطيط، ووزارة  البنوك، ووزارة  والتعليم وجمعية  بية  ال�ت ي ووزارة 
االأرد�ف

بداع  االإ ف  الحس�ي إنجاز، وصندوق  التخطيط، ومؤسسة  المالية والمرصفية، ووزارة  الدراسات  البنوك، ومعهد  والتعليم، وجمعية  بية  ال�ت ، ووزارة  ي
االأرد�ف المركزي  البنك  عن 

نامج. لل�ب الفنية  الجوانب  وتوافق عىل  والتفّوق، 

اكات الصحية سمة أساسية لجهود التطوير  عادًة ما تكون ال�ش

والتوسيع الناجحة.64 حيث تتجاوز المهام المتعددة المتمثلة �في 

عمليات تطوير وتوسيع برنامج ما مع التأكد من الحفاظ عىل جودة 

واستدامة مهارات وقدرات جهة فاعلة واحدة.65 هنا تظهر أهمية 

ي االستفادة من المهارات والموارد والشبكات 
اكات المتعددة �ف ال�ش

والقدرات التكميلية والقدرة عىل تحمل المخاطر لتعزيز التطوير 

والتوسع،66 والتمكن من تقسيم العمل الذي يوّفر القيمة المضافة 

ي العملية.67 �في الوقت نفسه، من الصعب عادة 
يك �ف لكل �ش

ف المنظمات ذات الرؤى واالأهداف وطرق  اكات فاعلة ب�ي تكوين �ش

العمل المختلفة.68 من هنا، "يجب أن تكون الفرضية الرئيسية 

كة لتقديم الخدمات عىل نطاق  كاء هي الرؤية المش�ت الختيار ال�ش

كاء االأفضل جاهزية والقادرين عىل  واسع وفًقا لالحتياجات وال�ش

نامج.  ي ال�ب
ي تخص عمليات التوسع �ف

التغلب عىل العقبات ال�ت

ي 
وهذا يتناقض بشكل واضح مع الممارسة الشائعة المتمثلة �ف

كاء الذين نعرفهم عىل أفضل  ي مع ال�ش
ا�ف العمل بشكل اف�ت

وجه، بغض النظر عن قدرتهم عىل تلبية االحتياجات."69 �ني حالة 

ي المدارس، أقام أصحاب المصلحة 
برنامج التعليم المايلي �ن

اكة مبتكرة ابتعدت عن طرق "العمل المعتادة"  الرئيسيون �ش

كة لتقديم الخدمات وفًقا الحتياجات برنامج  لدعم رؤية مش�ت

ي المدارس.
التعليم المايلي �ن

اكة المبتكر نهج ال�ش

بية والتعليم  ي ووزارة ال�ت
ف البنك المركزي االأرد�ف اكة ب�ي كانت ال�ش

هم أمًرا بالغ  ومؤسسة إنجاز والمؤسسات الوطنية االأخرى وغ�ي

ي المدارس ونهًجا رائًدا 
نامج التعليم المايلي �ف االأهمية بالنسبة ل�ب

ات والمسؤوليات التكاملية  ي نظام التعليم. حيث وّفرت الخ�ب
�ف

كاء مساهمات مهمة عززت ودفعت عملية التطوير  ف ال�ش ب�ي

بية والتعليم،  ي وزارة ال�ت
والتوسع. بالتعاون مع قسم المناهج �ف

ي 
ي ذلك جمعية البنوك �ف

باالإضافة إيل المؤسسات الوطنية، بما �ف

بداع والتفّوق، ومؤسسة عبد الحميد  ف لالإ االأردن، صندوق الحس�ي

شومان، قادت مؤسسة إنجاز والبنك المركزي عملية وضع إطار 

، ومواد  ف عام لمنهاج الثقافة المالية وكتب الطلبة وأدلة المعلم�ي

نامج،  التدريب والمواد الداعمة، وعملت كمراقب لعمليات ال�ب

بية والتعليم. والذين  ف من وزارة ال�ت ف�ي وأجرت تدريب لم�ش

بية والتعليم  . تولت وزارة ال�ت ف بدورهم قاموا بتدريب المعّلم�ي

ي جميع المدارس والتأكد من أن 
نامج �ف ي تنفيذ ال�ب

الدور القيادي �ف

دارية تتمايسش مع المعاي�ي  االإجراءات التنظيمية والمؤسسية واالإ

رد�في 
أ

الحالية.70 وتضمن مكتب إدارة المشاريع �في البنك المركزي اال

كاء. كما تضمنت  ف ال�ش نامج والتنسيق ب�ي اف العام عىل ال�ب االإ�ش

كاء الرئيسيون االآخرون -بقيادة البنك  مشاركة القطاع البنيكي وال�ش

نامج. كما تمت مراقبة تنفيذ  - الدعم المايلي لل�ب ي
المركزي االأرد�ف

ف  ف إداريت�ي ي المدارس، ودعمه من قبل هيئت�ي
برنامج التعليم المايلي �ف

ي القطاعاتg تم إنشاؤهما بموجب مرسوم من مكتب 
متعدد�ت

رئيس الوزراء، مع أعضاء من الحكومة والقطاع البنيكي والمجتمع 

ي تحويل 
ي واالأوساط االأكاديمية. وكان لمشاركتهما دور هام �ف

المد�ف

ي المدارس من خطة إيل واقع.
برنامج التعليم المايلي �ف

نامج  ي ال�ب
ا �ف ي دوًرا تنسيقًيا وقياديًا هامًّ

لعب البنك المركزي االأرد�ف

كاء نحو  من خالل استخدام موقعه وسلطته المطلقة لتوجيه ال�ش

. وكان  ي توسيع نطاق التعليم المايلي
ك والمتمثل �ف الهدف المش�ت

ي إدماج 
لهذا الّثقل الذي قام به البنك المركزي الدور االأك�ب �ف

بية والتعليم، خاصًة  منهاج الثقافة المالية ضمن مناهج وزارة ال�ت

كة للتثقيف المايلي لوزارة  ي سعيه نحو طرح فكرة االأهمية المش�ت
�ف

بية والتعليم من جهة والقطاع البنيكي من جهة أخرى. ويبدو  ال�ت

ي لهذا النهج 
من الواضح أنه لوال دعم البنك المركزي االأرد�ن

، لكان من الصعب أن تتم مأسسة برنامج التعليم  التشاريكي

. كما لعب البنك المركزي  ي
نامج وط�ن ي المدارس ك�ب

المايلي �ن

ي تطوير محتوى مناهج الثقافة المالية من خالل 
ي دوًرا مهًما �ف

االأرد�ف

اتهم عن المنتجات المالية والممارسات المرصفية،  مشاركتهم بخ�ب

ومفاهيم المعرفة المالية. 

بية  ي عالقاتها الدائمة مع وزارة ال�ت
ساهمت مؤسسة إنجاز �ف

والتعليم والقطاع الخاص، وكذلك روابطها القوية مع المجتمعات 
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ي عام 2014، كان 
والمدارس. عندما بدأ برنامج الثقافة المالية �ف

ي تقديم برامج التعليم 
لمؤسسة إنجاز سجل تاريخي حافل �ف

بية والتعليم  اكة مع وزارة ال�ت المايلي خارج المدارس وداخلها بال�ش

والقطاع الخاص، مما وضع االأساس لعمل برنامج التعليم المايلي 

ي 
ي تقديم التعليم المايلي �ف

ي المدارس. بدأت مؤسسة إنجاز �ف
�ف

ي المدارس 
امج مساندة، ثم انتقلت إيل التنفيذ �ف عام 1999 ك�ب

. خالل هذه المرحلة، طالب المعّلمون  ف مع مي�ين متطوع�ي

نامج، وشعرت إدارة مؤسسة إنجاز  ي ال�ب
بالمشاركة بشكل أك�ب �ف

ف بشكل أعمق سيساعد عىل ضمان  اك المدارس والمعّلم�ي أن "إ�ش

اتيجية تطوير وتوسيع نطاق  ."71 من هنا، فإن اس�ت استدامة أك�ب

ي 
ي �ف

ي المدارس عىل الصعيد الوط�ف
برنامج التعليم المايلي �ف

ف كانت مبنية  ف بداًل من المتطوع�ي الصفوف الدراسية مع المعّلم�ي

اكة مع أفالطون،  عىل التجارب السابقة لمؤسسة إنجاز. وكانت ال�ش

وهي منظمة غ�ي حكومية تركز عىل تثقيف االأطفال والشباب حول 

ف مؤسسة إنجاز من  دارة المالية، حيوية أيًضا لتمك�ي حقوقهم واالإ

ي التثقيف المايلي ودعم عملية التطوير والتنفيذ 
ة أعمق �ف تطوير خ�ب

ي المدارس.
االأويلي التعليم المايلي �ف

ي يتم 
ي المدارس المرة االأويل ال�ت

كان برنامج التعليم المايلي �ن

ي االأردن 
ي �ن

فيها دمج منهاج جديد ضمن المنهاج الوط�ن

اكة حدود الطرق  بالتعاون مع جهة خارجية. وتجاوزت هذه ال�ش

بية والتعليم، حيث كان يتم  التقليدية للعمل داخل وزارة ال�ت

تطوير المناهج الدراسية سابًقا داخلًيا من دون مشاركة الجهات 

الحكومية االأخرى أو الجهات الفاعلة الخارجية. وأثبتت حالة برنامج 

ف جهات مختلفة من  ي المدارس فوائد التشاركية ب�ي
التعليم المايلي �ف

قطاعات متعددة لدعم تطوير برامج التعليم ومّهدت الطريق 

ف أن  ي ح�ي
ي المستقبل. �ف

لنهج أك�ش إبداًعا وتعاونًا الإصالح المناهج �ف

ي المدارس لم تركز 
ي تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

هذه التشاركية �ف

h . ،ي ذلك مع القطاع الخاص
اكات ع�ب القطاعات، بما �ف ي كوت ديفوار إيل أن ال�ش

ي الوقت الفعىلي �ف
التطوير والتوسع �ف النتائج المستخلصة من مخت�ب  المثال، أشارت  عىل سبيل 

النحو، خلصت  ". عىل هذا  العملية بشكل كب�ي أن تعرقل  المتطابقة يمكن  أو غ�ي  التعقيد  اكات شديدة  "ال�ش ، ولكن  المؤسيسي الطابع  ي جهود إضفاء 
تلعب دوًرا حاسًما �ف

دائًما أفضل  المزيد ليس  أن  المحتمل وإدراك  التعاون  للتطوير والتوسيع عند استكشاف  المتباينة  للحوافز والرؤى  اهتمام وثيق  إيالء  وري  أنه من الرصف الحالة إيل  دراسة 
ي كوت 

ف القراءة والرياضيات لدى االأطفال عىل نطاق واسع �ف اكة أصحاب المصلحة المتعددين. )انظر Molly Curtiss Wyss وJenny Perlman Robinson، "تحس�ي ي �ش
�ف

 .)2021  ،Brookings العاصمة: معهد  )واشنطن  المالية،"  الثقافة  برنامج  وتوسيع  تطوير  ديفوار: قصة 

بشكل أويلي عىل ابتكار طريقة جديدة للعمل داخل النظام، إال 

اكة المبتكر هذا يشّكل نجاًحا رئيسًيا لعملية تطوير  أن نموذج ال�ش

ي المدارس. 
نامج التعليم المايلي �ف وتوسيع رئيسية ناجحة ل�ب

اكة  ي الوقت نفسه، لم يكن تنفيذ مثل هذا النموذج المبتكر لل�ش
�ف

خالًيا من التحديات. كان النهج الجديد وتنوع أصحاب المصلحة 

ي البداية "حيث عانت القطاعات المختلفة مع ما يمكن 
ي أنه �ف

يع�ف

نامج. وعىل وجه التحديد،  ي ال�ب
اعتباره مناسًبا ومقبواًل ومبتكًرا �ف

ي تنفذها 
كان من الواضح أن التقاليد والعمليات طويلة االأمد ال�ت

بية والتعليم ستشكل تحديات، ال سيما إذا لم يتم توف�ي  وزارة ال�ت

ردن 
أ

المرونة من خالل التجربة والخطأ."72 هذا ال ينطبق عىل اال

فقط، ولكنه يمثل تحديًا أوسع نطاًقا تواجهه عمليات إضفاء 

.h يؤكد Worsham وآخرون عىل أن "الحكومات  الطابع المؤسيسي

غالًبا ما يكون لديها قدرة أو رغبًة محدودة للتجربة والمخاطر، 

ائب  ويرجع ذلك جزئًيا إيل مسؤوليات إدارة أموال دافعي الرصف

ي ظروف تشوبها ضعف الموارد. غالًبا ما تعتمد 
و/أو العمل �ف

الحكومات جداول زمنية أطول وعمليات أبطأ وأك�ش تعقيًدا بسبب 

انتشار سلطة صنع القرار وإدارة دوائر متعددة."73 بالنسبة إيل 

ي المدارس، أّدت إجراءات وهياكل وزارة 
برنامج التعليم المايلي �ف

ي بعض االأحيان إيل إبطاء التقدم وعملية اتخاذ 
بية والتعليم �ف ال�ت

، مما حد بشكل خاص من القدرة عىل االستجابة  القرار بشكل كب�ي

ال�يعة للمشاكل الجديدة أو التأكد من التعديالت أو التحسينات. 

بية والتعليم  ويمكن أيًضا أن تكون االأعمال الداخلية لوزارة ال�ت

دارات عىل دراية  معزولة، بحيث لم تكن جميع االأقسام أو االإ

ي المدارس، أو لم تتواصل 
بالخطط حول برنامج التعليم المايلي �ف

ًا، لم يكن لوزارة  نامج. أخ�ي ي ال�ب
مع بعضها البعض بشأن التقدم �ف

بية والتعليم تاريخ من التعاون مع المنظمات غ�ي الحكومية  ال�ت

بية والتعليم.74  ي من خارج وزارة ال�ت
دماج منهاج وط�ف الإ
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اكة  تمويل يمكن االعتماد عليه من خالل نموذج ال�ش
ن العام والخاص  ن القطاع�ي ب�ي

 . ي نهجها التمويىلي
اكة �ف تمثلت إحدى السمات االأساسية لهذه ال�ش

ي المدارس، وافق البنك المركزي 
لتمويل برنامج التعليم المايلي �ف

ي وجميع البنوك عىل المساهمة بنسبة مئوية ثابتة من أرباحها 
االأرد�ف

وع وح�ت العام 2019،  السنوية. كانت المساهمة منذ بداية الم�ش

1.5 باالألف من االأرباح المحلية السنوية لكل بنك وبحد أد�ف )20000( 

ون ألف دينار سنويا،i ومع ازدياد احتياجات الموارد لتطوير  ع�ش

ي المدارس واالنكماش 
وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

ي الوقت نفسه والذي أدى إيل 
االقتصادي الناجم عن الوباء �ف

خفض أرباح البنوك، تم تعديل النسبة اعتبارا من االأعوام 2020-

2022، بحيث أصبحت 3 باالألف من االأرباح المحلية السنوية لكل 

بنك، وبحد أد�ف )40000( أربعون ألف دينار سنويا. كما تم توف�ي 

ي المدارس من قبل مؤسسة 
نامج التعليم المايلي �ف ي ل�ب

تمويل إضا�ف

بداع والتفوق. تم توجيه  ف لالإ عبد الحميد شومان وصندوق الحس�ي

ي وتحت إدارته. ستنتهي 
التمويل من خالل البنك المركزي االأرد�ف

نامج التعليم المايلي من الجهات  هذه المخصصات المالية ل�ب

نامج بالكامل إيل  الداعمة بعد عام 2022، عندما يتم تسليم ال�ب

بية والتعليم.  وزارة ال�ت

ي 
ي �ف

ي التمويل بقيادة البنك المركزي االأرد�ف
هذه الطريقة المبتكرة �ف

االأصل جاءت بهدف إنشاء "نظام تمويل من شأنه أن يحافظ عىل 

نامج ويضمن تدفًقا ثابًتا لالأموال لتغطية تكاليف تنفيذه  تطوير ال�ب

، أوضح  ف
ف موافقة الممول�ي

وتعديالته بمرور الوقت."75 ولتأم�ي

ي للبنوك التجارية أن هذه المساهمات 
محافظ البنك المركزي االأرد�ف

 ، ي الصحة المستقبلية للقطاع المايلي
هي بمثابة استثمارات مهمة �ف

ي يقدمها 
ي التعرف عىل المنتجات والخدمات ال�ت

كما ستسهم �ف

ف السكان. لذلك لم يتم تأط�ي  القطاع المايلي وزيادة الثقة فيها ب�ي

ي المدارس عىل أنه مسؤولية 
ي برنامج التعليم المايلي �ف

االستثمار �ف

ي، ولكن باعتباره مفيًدا للقطاع  ء خ�ي ي
كات أو أنه يسش اجتماعية لل�ش

 المايلي نفسه.

i ..ي ما يقرب من 28208 دوالًرا أمريكًيا
20 ألف دينار أرد�ف اعتباًرا من 25 أغسطس 2022 ، يعادل 

كان النموذج الفريد محرًكا مهًما لنجاح عملية تطوير وتوسيع 

ي المدارس. وكانت الفائدة االأك�ب واالأك�ش 
برنامج التعليم المايلي �ف

ة زمنية طويلة.  وضوًحا هي ضمان التمويل المستمر عىل مدى ف�ت

من الصعب التقليل من أهمية مساهمة هذا الضمان دفع عملية 

ف التمويل لعملية  التطوير والتوسيع إيل االأمام، نظًرا الأن تأم�ي

ًا موثًقا جيًدا.76 غالًبا ما يكون  التطوير والتوسع يمثل تحديًا كب�ي

ة  ف التمويل لالبتكار أو التجربة أسهل، ولكن "تمويل الف�ت تأم�ي

االنتقالية )أي عملية التطوير والتوسع( يُشار إليه عىل نحو مالئم 

من قبل البعض باعتباره اجتياز "لوادي الموت"، نظًرا لعدم توفر 

ات الزمنية الطويلة عادًة  الموارد المخصصة لهذه االأغراض والف�ت

والالزمة لتغي�ي أولويات التمويل."77 لذلك كان ضمان التمويل 

لكامل عملية التطوير والتوسيع مزة حاسمة. باالإضافة إيل ذلك، 

ي نشأت من جهة خارجية، لم 
عىل عكس العديد من المبادرات ال�ت

ي المدارس يعتمد 
يكن تطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

، الذين قد تتغ�ي  ف أبًدا عىل المنظمات المانحة الدولية أو الممول�ي

أولوياتهم أو قد ال تتوافق جداولهم الزمنية مع التطوير والتوسيع. 

كانت عملية التطوير والتوسيع مدعومة بالكامل بالموارد المحلية. 

بية والتعليم  ًا، سّهل ضمان التمويل التأييد من قبل وزير ال�ت أخ�ي

نامج. بصفته مؤيًدا وممواًل عىل حد سواء، كان محافظ البنك  لل�ب

ي قادًرا عىل حشد التأييد لتطوير وتوسيع نطاق 
المركزي االأرد�ف

بية والتعليم وإثبات  ي المدارس إيل وزير ال�ت
برنامج التعليم المايلي �ف

الجدوى بناًء عىل الحاجة والفوائد المحتملة، مع القدرة عىل 

تقديم تطمينات بأن الوزارة لن تضطر إيل أن تقلق بشأن تمويل 

نامج. عملية تنفيذ ال�ب

كان تمويل برنامج الثقافة المالية مرنًا إيل حد ما. حيث كانت 

مؤسسة إنجاز بشكل عام قادرة عىل إعادة تخصيص بنود الموازنة، 

ي مخت�ب 
مما زاد من قدرتها عىل اختبار مفاهيم جديدة طرأت �ف

التطوير والتوسع الإجراء تصحيحات للمسار عند الحاجة. إن وجود 

مثل هذه المرونة جعل إنجاز مثال بسبب جائحة كوفيد-19، قادرة 

بموافقة البنك المركزي عىل إعادة تخصيص تمويل "المسابقة 

 الوطنية لمنهاج الثقافة المالية" لحساب رقمنة منهاج الثقافة
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طار 6(، كذلك تم تخصيص موازنة لتجريب تنفيذ  المالية )انظر االإ

ونية تفاعلية  منهاج الثقافة المالية للصف العا�ش عىل منصة إلك�ت

. كذلك  ف بهدف اختبار فعالية المنصة عىل الطلبة والمعلم�ي

استطاعت انجاز بموافقة البنك المركزي تخصيص موازنة لتدريب 

ف عىل "حلقات التعلم" كأحد  ف ومجموعة من المعلم�ي ف�ي الم�ش

ي نتجت من مخت�ب التطوير والتوسع عىل الرغم من 
التوصيات ال�ت

طار 5(.  عدم وجود موازنة مخصصة مسبقا لهذا التدريب )أنظر االإ

ومع ذلك، قد يكون للتمويل المضمون نتيجة غ�ي مقصودة تؤدي 

ام بتحليل الفعالية لتكاليف برنامج التعليم المايلي أو  ف إيل قلة االل�ت

تكاليف التوسع به. تم جمع بيانات التكاليف عىل شكل تقارير مالية 

ي كعمليات 
مرحلية منتظمة قدمتها إنجاز إيل البنك المركزي االأرد�ف

وع مالًيا داخلًيا  تدقيق للمحاسبة والمساءلة. تم أيًضا تدقيق الم�ش

وخارجًيا، وتم إجراء بعض التحليالت حول تكاليف التدريب التخاذ 

قرارات مالية سليمة. ومع ذلك، لم يتم إجراء تحليل أك�ش شموالً 

حول فعالية التكلفة أو التكاليف مقابل االأثر. قد يكون ضمان 

التمويل الذي جعل إظهار فعالية تكلفة تنفيذ برنامج التعليم 

، يبدو  نفاق الحايلي ي المدارس وتكلفتها الحدية مقارنة باالإ
المايلي �ف

أقل إثارة للقلق مقارنة باالأنشطة االأخرى. 

بية  بالتطلع إيل المستقبل، فإن الخطة هي أن تتويل وزارة ال�ت

والتعليم المسؤولية عن جميع جوانب تمويل برنامج الثقافة المالية 

ف أن التمويل من  ي ح�ي
ي عام 2022. �ف

بمجرد االنتهاء من التسليم �ف

كاء دعم عملية تنفيذ المنهاج الدرايسي لكل صف عىل حدة،  ال�ش

فإن الهدف هو إدراج التمويل طويل االأجل ضمن موازنة الوزارة. 

وهذه خطوة حاسمة الإضفاء الطابع المؤسيسي وغالًبا ما يكون 

من الصعب جًدا تحقيقها؛ ويُعت�ب إدراج التكاليف ضمن موزانة 

نامج  ات المهمة عىل أن الحكومة "تمتلك" ال�ب الحكومة من المؤ�ش

بداًل من مجرد قبوله. من هنا، فإن انتقال تمويل برنامج التعليم 

بية والتعليم سيكون بمثابة إنجاز  ي المدارس إيل وزارة ال�ت
المايلي �ف

ي المدارس داخل 
كب�ي لضمان استدامة برنامج التعليم المايلي �ف

ي يخرج فيها الممول هي 
ة االنتقالية ال�ت النظام. مع ذلك، فإن الف�ت

وقت حساس حيث يمكن أن تكون االستدامة معرضة للخطر.78 

تبقى االأسئلة حول كيفية دمج جوانب محددة من تنفيذ برنامج 

الثقافة المالية، وخاصة أن نظام المكافئات الذي تم إقراره من 

اللجنة التوجيهية للتدريب ربما يكون من الصعب إدماجه ضمن 

بية والتعليم.  ي وزارة ال�ت
موازنة التدريب �ف
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ي النظام
المؤيدون وكسب التأييد �ن

ي كل من 
اكة، كان المؤيدون رفيعو المستوى �ف ضمن نموذج ال�ش

ي 
وريون لوضع برنامج التعليم المايلي �ف المؤسسات الرائدة رصف

نامج.  المدارس عىل جدول االأعمال والحفاظ عىل تقدم عمليات ال�ب

ي حاالت عملية التطوير والتوسع الناجحة 
من السمات الشائعة �ف

دور القائد من ذوي الرؤية الذي يمكنه دفع عملية التطوير 

والتوسع إيل االأمام.79  أوضح Hartmann وLinn أن "أك�ش ال�بامج 

المطورة والموسعة نجاًحا كانت بقيادة شخصيات بارزة"؛ أفراد 

مون بقوة بكسب التأييد لعملية التطوير والتوسع ويتمتعون  ف مل�ت

ف االآخرين  لهام وتحف�ي بالمصداقية والعالقات والرؤية والمهارات الإ
ف الموارد.80 ام وتأم�ي ف وتعزيز االل�ت

المؤيدون رفيعو المستوى

ي المدارس، كان صاحب الرؤية 
نامج التعليم المايلي �ف بالنسبة ل�ب

ي الدكتور زياد فريز، الذي لعب 
محافظ البنك المركزي االأرد�ف

ف الدعم من  ي دعم فكرة التعليم المايلي وتأم�ي
دوًرا محوريًا �ف

نامج وإنشاء هيئات  رئيس الوزراء الإضفاء الطابع الرسمي عىل ال�ب

قناع البنوك الخاصة  ورية أيًضا الإ الحوكمة. كانت مكانته رصف

ف عىل فوائده طويلة االأجل،  ك�ي ي التعليم المايلي وال�ت
باالستثمار �ف

بداًل من استهداف المزيد من المكاسب الفورية والظاهرية. 

باالإضافة إيل القيادة ذات الرؤية، يتطلب التطوير والتوسع مؤيدون 

ي بيئة ريادة االأعمال 
يتمتعون بمكانة سياسية وإرادة. نظًرا لمكانتها �ف

، لعبت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة  الشبابية والتعليم المايلي

ي تطوير وتوسيع نطاق برنامج 
، أيًضا دوًرا مهًما �ف ي إنجاز، ديمة بي�ب

ي المدارس. كان هناك أشخاٌص مهمون آخرون 
التعليم المايلي �ف

ي المدارس داخل البنك 
نامج التعليم المايلي �ف يحشدون التأييد ل�ب

بية والتعليم  ي االأردن ووزارة ال�ت
ي وجمعية البنوك �ف

المركزي االأرد�ف

بداع والتفوق،  ف لالإ ومؤسسة عبد الحميد شومان وصندوق الحس�ي

نامج داخل وخارج مؤسساتهم )لمزيد  حيث عملوا كمؤيدين لل�ب

من التفاصيل حول المؤيدين، أنظر قائمة أعضاء مخت�ب التطوير 

.)II ي الملحق
والتوسع �ف

ي االعتماد الشديد عىل مؤيد 
مع ذلك، هناك دائًما خطر متمثل �ف

ي حالة برنامج التعليم المايلي 
ة من المؤيدين. �ف واحد أو مجموعة صغ�ي

ة لمنارصة أصحاب المصلحة  ي المدارس، تمت موازنة الفوائد الكب�ي
�ف

ي المدارس بمعدالت 
نامج التعليم المايلي �ف رفيعي المستوى ل�ب

ف عامي 2014 و2021، شهد  بية والتعليم. ب�ي ي وزارة ال�ت
دوران عالية �ف

بية  االأردن ع�ش وزراء تربية وتعليم وإعادة هيكلة جمعت وزارة ال�ت

ي 
ات �ف . كانت هناك أيًضا تغي�ي والتعليم مع وزارة التعليم العايلي

بية والتعليم.  إدارة جمعية البنوك، وإدارة التعليم داخل وزارة ال�ت
ي جهود التطوير والتوسع،81 

ًكا �ف يمثل معدل الدوران تحديًا مش�ت

ي القيادة 
وقد أظهرت بعض االأبحاث أن االفتقار إيل االستمرارية �ف

ق  ي دول ال�ش
الحكومية يمثل قيًدا أوسع الستدامة جهود االإصالح �ف

ف عىل مؤسسة إنجاز والبنك 
االأوسط.82 نتيجًة لهذا الدوران، تع�ي

نامج التعليم  ي استئناف كسب التأييد بشكل متكرر ل�ب
المركزي االأرد�ف

كة  ي المدارس، باالعتماد عىل قوة شبكة  الرئيس التنفيذي ل�ش
المايلي �ف

ي البيئة التعليمية للحفاظ عىل التأييد 
ي وعالقاتها �ف انجاز السيدة بي�ب

ي المدارس عىل سبيل المثال، كانت القدرة 
نامج التعليم المايلي �ف ل�ب

عىل عقد اجتماعات مع الوزراء الجدد لتنفيذ منهاج الثقافة المالية 

أمًرا حاسًما لعدم تخفيض أولويتها أثناء عمليات التنقل الرئيسية. 

وحاولت مؤسسة إنجاز أيًضا إيجاد حلول لمواجهة تحديات الدوران 

العالية وذلك بإضفاء الطابع المؤسيسي عىل العالقات من خالل 

ة  اك مجموعة كب�ي بية والتعليم وإ�ش مذكرات التفاهم مع وزارة ال�ت

نامج التعليم المايلي  من أصحاب المصلحة داخل الهيئات الحاكمة ل�ب
كز العالقات مع عدد قليل من االأفراد.83  ي المدارس، لذلك لم ت�ت

�ف

كسب التأييد ع�ب النظام

ي الحصول عىل دعم من 
ة �ف ف كانت هناك نجاحات كب�ي ي ح�ي

�ف

مؤيدين رفيعي المستوى، فقد ثبت أن الحصول عىل تأييد كب�ي 

ًا. وهذا  أيًضا عىل المستويات االأخرى من النظام يمثل تحديًا كب�ي

يؤكد الدرس المهم الذي مفاده أن المؤيدين البارزين من ذوي 

نامج ال يعادلون الطلب أو كسب التأييد عىل  السلطة لل�ب

نطاق المنظومة ككل؛ إن التفويض من القمة وخطة التطوير 

.84 �في  ن جم تلقائًيا إيل دعم من جميع المعني�ي والتوسع ال تُ�ت

ف أن إحصائيات الثقافة المالية أوضحت الحاجة إيل التعليم  ح�ي

ي المدارس، لم 
نامج التعليم المايلي �ف المايلي عند صناع القرار ل�ب

ي البداية شعور بالحاجة لكسب التأييد عىل مستوى 
يكن هناك �ف

ف عامة  نامج والحاجة إليه ب�ي المنظومة االأوسع، أو فهم لفوائد ال�ب

ف وتعزيزهما  ح أهمية التثقيف والشمول المالي�ي السكان. يجب �ش

وكسب التأييد لهما خارج دائرة المؤيدين.
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ي الوقت الذي ازداد فيه الوعي واالهتمام 
عىل الرغم من ذلك، �ف

ن  ، ال تزال هناك "فجوة واضحة ب�ي ف بالتثقيف والشمول المالي�ي

ن  اتيجية الطموحة عىل مستوى رفيع، والموظف�ي الرؤية واالس�ت

ي الميدان."85 ال يزال 
نامج �ن ن باالأعباء والُمنّفذين لل�ب المثقل�ي

بية  ي وزارة ال�ت
كسب التأييد واضحا أك�ش عىل المستوى العايلي �ف

والتعليم ولم يتغلغل إيل المستويات االأخرى، وال سيما المستوى 

ي معظم جهود التطوير 
المتوسط. يوضح Linn وKohl أنه "�ف

اض بأن العديد من الجهات الفاعلة، وخاصة  والتوسع، هناك اف�ت

ي القطاع العام، ستوافق عىل لعب دور مطلوب 
الجهات الفاعلة �ف

ي عملية التطوير والتوسع الأن االبتكار يعالج مشكلة اجتماعية أو 
�ف

ي الواقع[ يمكن لعملية التطوير والتوسع 
اقتصادية مهمة. ... ]�ف

أن تواجه مقاومة أو معارضة نشطة كونها ضد المصالح الخاصة 

ي المواقف أو السلوك 
لمجرد أنها تنطوي عىل تغي�ي كب�ي �ف

ف والمنظمات واالأنظمة."86 بناء عىل ذلك، يتطلب  للمستخدم�ي

ي المدارس وتطويره وتوسيع نطاقه 
تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

ية من االأفراد الذين قد يشعرون  ًا وموارد ب�ش وقًتا إضافًيا كب�ي

رهاق.  بالفعل باالإ

ي المدارس 
نامج التعليم المايلي �ف فيمكن مالحظة انخفاض التأييد ل�ب

ف  ي المدارس نفسها، ب�ي
عىل مستوى المدارس التعليم المايلي �ف

ف والطلبة. وهذا ينبع من الشعور بأن  مديري المدارس والمعّلم�ي

ي المدارس ليس أولوية قصوى كالرياضيات 
برنامج التعليم المايلي �ف

والعلوم، ومحدد القدرات. عىل سبيل المثال، تم فهم إدخال 

ي البداية باعتباره اختياريًا مهنًيا 
ي المدارس �ف

برنامج التعليم المايلي �ف

ي المدارس، وبالتايلي لم يتم أخذه 
كبقية برامج إنجاز المساندة �ف

عىل محمل الجد من قبل أصحاب المصلحة عىل مستوى المدرسة 

بية والتعليم  أو الطلبة. لمعالجة هذه المشكلة، جعلت وزارة ال�ت

منهاج الثقافة المالية إلزامًيا للصفوف من السابع إيل العا�ش وقررت 

اكمي للطلبة. عىل الرغم  ي المعدل ال�ت
أن المادة سُتحتسب �ف

ات، فإن إعطاء أولوية منخفضة لمبحث الثقافة  من هذه التغي�ي

بية والتعليم سيؤثر  ي وزارة ال�ت
المالية من قبل الجهات المعنية �ف

ف ومديري المدارس الأهمية برنامج  ف�ي عىل التقدير الصحيح للم�ش
 87. ف ي المدارس، والذي بدوره يؤثر عىل آراء المعّلم�ي

التعليم المايلي �ف

عندما ال يفهم مدير المدرسة أو يؤمن بقيمة منهاج الثقافة المالية، 

ال يمكنه التأكيد عىل هذه االأهمية لمعلميه. يُعت�ب دور مدير 

ي 
ي عملية تطوير وتوسيع برنامج التعليم المايلي �ف

المدرسة مهًما �ف

المدارس )وإصالحات المناهج الدراسية عىل نطاق أوسع(,88 فهم 

ي الجدول الدرايسي 
من لديهم السلطة لتحديد ترتيب الحصص �ف

ف الذين يُدرّسون منهاج الثقافة المالية. كما أنهم  وتحديد المعّلم�ي

ي إعطاء االأهمية والرسمّية لمنهاج الثقافة 
يلعبون دوًرا أساسًيا �ف

المالية. بدون دعم من مدير المدرسة، قد ال يشعر المعّلمون 

بالتعزيز الالزم لتنفيذ حصة الثقافة المالية ضمن جدولهم 

اليومي. 

ي المدارس أيًضا بعبء 
نامج التعليم المايلي �ف ف ل�ب يتأثر تأييد المعّلم�ي

العمل ونصاب الحصص لديهم وتخصصاتهم االأكاديمية المرتبطة. 

ة ذات صلة  نامج بدون خ�ب غالًبا ما يقوم المعّلمون بتنفيذ ال�ب

بالثقافة المالية، وباالإضافة إيل نصاب حصصهم المكتظ. أوضحت 

ين منهم يشعرون  ف أن الكث�ي ف مع المعّلم�ي ك�ي مناقشات مجموعات ال�ت

ف لتدريس منهاج الثقافة المالية، مما يؤثر عىل  بأنهم غ�ي مؤهل�ي

ثقتهم وتأييدهم.89 وجدت دراسة أُجريت �في عام 2017 حول وجهات 

ف شعر جميع المعّلمون  ي ح�ي
نظر معّلمي منهاج الثقافة المالية أنه �ف

أن المنهاج أثار مواضيع مهمة ومفيدة، أفاد 51% منهم أنه كان من 

الصعب التعامل مع المنهاج الدرايسي وشّكل عبًئا عىل الطلبة، وأن 

ي المدرسة.90 قّدمت 
االأنشطة ال تتناسب مع بيئة الصفوف الدراسية �ف

ي 
�ف ، وم�ش ف ي حوافز مالية للمعّلم�ي

مؤسسة إنجاز والبنك المركزي االأرد�ف

ي التدريب عىل منهاج الثقافة 
بية والتعليم، للمشاركة �ف وزارة ال�ت

ي تقدم 
ي الوزارة، وال�ت

المالية، ومكافئات للجنة منهاج الثقافة المالية �ف

التغذية الراجعة عىل المحتوى، غ�ي أن استدامة هذه الحوافز بعد 

تسليم المنهاج للوزارة غ�ي واضحة، وال تزال جودة التدريب والدعم 

نامج  المستمر مشكلة )أنظر أدناه(. بدون إعطاء أولوية واضحة ل�ب

بية والتعليم،  ي المدارس من جانب ممثىلي وزارة ال�ت
التعليم المايلي �ف

 ، ف وقيادة المدرسة، والجهود المتسقة لمعالجة احتياجات المعّلم�ي

ف تدريًبا  فإن العديد منهم ليس لديهم حوافز قوية ليصبحوا مدرب�ي

كاماًل عىل منهاج الثقافة المالية وتقديم المناهج الدراسية بطريقة 

فاعلة.

ف وأسلوب التدريس  إن االفتقار إيل الحماس من قبل المعّلم�ي

جم أيًضا  ي صفوف الثقافة المالية يُ�ت
االعتيادي المستخدم غالًبا �ف

ي أجرتها 
ف ال�ت ك�ي إيل انخفاض تأييد الطلبة. كشفت مجموعات ال�ت

، يرون قيمة  ف مؤسسة إنجاز أن العديد من الطلبة، عىل غرار المعّلم�ي

ي التعليم المايلي ويعتقدون أنه مفيد لحياتهم من الناحية العملية. 
�ف

ومع ذلك، غالًبا ما يتم إحباطهم من خالل طريقة تطبيق منهاج 

الثقافة المالية حيث غالًبا ما يقوم المعّلمون فقط بقراءة الدروس 

من الكتاب مع التشديد عىل الحفظ.91 وقد تفاقمت هذه المشكلة 

بسبب اعتبار منهاج الثقافة المالية للصف الحادي ع�ش مادًة صعبًة؛ 
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ي بعض الحاالت، لم يشجع المعّلمون الطلبة عىل اختيار مبحث 
�ف

اكمي.  الثقافة المالية كمبحث اختياري للحفاظ عىل معدلهم ال�ت

عىل العكس من ذلك، أظهرت الزيارات الميدانية أنه عندما يكون 

المعّلمون متحمسون ويجعلون منهاج الثقافة المالية فصاًل دراسًيا 

 . جذابًا، يشعر الطلبة بمزيد من الحماس تجاه المنهاج الدرايسي

ف أيًضا إيل تحصيل أفضل للطلبة، حيث يكون  ويؤدي حماس المعّلم�ي

هؤالء المعّلمون المتحمسون عادًة أك�ش استعداًدا ويبذلون جهًدا 
ي الصف مقارنة بنظرائهم.92 

إضافًيا �ف

حددت مؤسسة إنجاز رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم المايلي 

ي نسبة التأييد من 
ي تد�ف

كنشاط هام لمواجهة التحدي المتمثل �ف

ف والطلبة وعائالتهم. تم استكشاف  مديري المدارس والمعلم�ي

بعض االأنشطة مثل المسابقات والجوائز الوطنية لكسب التأييد 

وتقديم حوافز غ�ي مالية ولكن هناك حاجة إيل المزيد. من هنا، 

هناك حاجة مستمرة لكسب التأييد عىل جميع مستويات النظام 

حول أهمية الشمول المايلي والفوائد المحتملة من برنامج التعليم 

ي المدارس.
المايلي �ف

المعلمون

ي 
ي إحياء منهاج الثقافة المالية �ف

يلعب المعلمون دوًرا مركزيًا �ف

الصفوف الدراسية. ونتيجة لذلك، فإن طرق اختيارهم وتدريبهم 

اف عليهم ودعمهم لتعليم منهاج الثقافة المالية لها أثر  واالإ�ش

كب�ي عىل جودة التنفيذ واالإخالص باالإضافة إيل تعلم الطلبة. كما 

ي السنوات 
ي القسم السابق، واجه المعلمون �ف

هو مشار إليه �ف

االأويل من بدء التنفيذ العديد من المعيقات أمام تنفيذ منهاج 

الثقافة المالية وغالًبا ما كانوا يحصلون عىل القليل من الحوافز 

الملموسة للقيام بالعمل المطلوب. كانت بعض هذه المعيقات 

خاصة بمنهاج الثقافة المالية نفسه، والبعض االآخر كان مرتبًطا 

ف  . عىل الرغم من وجود بعض المعلم�ي ي
ي نظام التعليم االأرد�ف

�ف

"النجوم" المستعدين للتعلم والممارسة وإتقان تقديمهم لتنفيذ 

ف  ون بأنهم غ�ي مهيئ�ي منهاج الثقافة المالية، فقد شعر الكث�ي

ي قدرتهم عىل 
ويفتقرون إيل الفهم العميق للتعليم المايلي والثقة �ف

بوية  ات ال�ت تدريس المادة، وعانوا من تنفيذ منهاج جديد، والتغي�ي

ي يتطلبها تنفيذ منهاج الثقافة المالية عايلي الجودة. منذ عام 
ال�ت

عادة مراجعة واختبار  ة الإ 2019، استثمرت مؤسسة إنجاز جهوًدا كب�ي

ف ودعمهم  تكييف تنفيذ مفاهيم جديدة باستمرار لتدريب المعلم�ي

ف جودة  ف أن هذا مهم، فإن تحس�ي ي ح�ي
استجابَة لهذه المشاكل. و�ف

ي المدارس يتطلب أك�ش من مجرد 
واستدامة برنامج التعليم المايلي �ف

ف وكفاياتهم. قد يتطلب أيًضا بناء هياكل  تعزيز تدريب المعلم�ي

ف ليصبحوا  تنظيمية داعمة للمدرسة بأكملها، تشجع وتجهز المعلم�ي

ف لتويلي مسؤولية المناهج  ف ومتمكن�ي ف ومشارك�ي ف ومّطلع�ي م�ي ف مل�ت

بوية وإبداعهم إيل صف منهاج الثقافة  وإضافة مدخالتهم ال�ت

المالية.

ن عىل التوافر أك�ش من  غالًبا ما يعتمد اختيار المعلم�ي
المؤهالت

ي 
ة التنفيذ صعوبات �ف بية والتعليم، خالل ف�ت واجهت وزارة ال�ت

ف ذوي مهارات مناسبة  ف الحاجة إيل تحديد معلم�ي الموازنة ب�ي

ف  لمنهاج الثقافة المالية والحاجة إيل ضمان أن يكون للمعلم�ي

ي النهاية، تم اختيار المعلم حسب 
نصاب حصص مناسب. �ف

ف إيل حد كب�ي 
ن، تم اختيار المعلم�ي

آ
نصاب حصصه.93 ح�ت اال

لتدريس منهاج الثقافة المالية ليس بسبب اهتمامهم أو مؤهالتهم 

ي جداولهم وباالأخص لمناهج 
المحددة ولكن بناًء عىل التوافر �ف

، بينما معلمي الصفوف الحادي  الصفوف من السابع وح�ت العا�ش

ي ع�ش يجب أن يحققوا معاي�ي معينة ومتخصصة من 
ع�ش والثا�ف

ف  حيث مؤهالتهم االأكاديمية، مثال يجب أن يكونوا متخصص�ي

دارية والمحاسبية،  ي مجاالت )المحاسبة، نظم المعلومات االإ
�ف

دارة العامة، وإدارة االأعمال(. لذلك، غالًبا ما تم تنفيذ منهاج  االإ

" للصفوف من  ف ف "غ�ي متخصص�ي الثقافة المالية من قبل معلم�ي

ي االأصل لتدريس برنامج 
، حيث تم تعيينهم �ف السابع وح�ت العا�ش

ي 
ي الذي تم إلغاؤه، أو متخصصون �ف

تكنولوجيا المعلومات الوط�ف

تدريس مواد تعليمية ال عالقة لها بالثقافة المالية. نتيجًة لذلك، 

ف لتدريس  لم يكن العديد من معلمي منهاج الثقافة المالية مؤهل�ي

الثقافة المالية عىل وجه التحديد، ولم يكن لديهم دائًما فهم 

ي الصفوف العليا حيث تصبح المفاهيم 
قوي للمحتوى، ال سيما �ف

أك�ش تخصصية. 
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ف  ف تدريس مواد خارج تخصصاتهم المدرب�ي إن الطلب من المعلم�ي

ي التعليم.94 ومن غ�ي المفاجئ أن 
عليها ظهر دائًما كمشكلة �ف

المعرفةj غ�ي الكافية بالمواد التعليمية يمكن أن تؤثر عىل ثقة 
ف وجودة التدريس ونتائج تعلم الطلبة.95 المعلم�ي

ف عىل مادة تعليمية معينة  وأظهرت االأبحاث أن "تدريب المعلم�ي

ي التدريس والذي يؤدي إيل زيادة 
هو العامل االأك�ش فاعلية �ف

ك  ف أن "البيئات غ�ي الداعمة حيث يُ�ت ي ح�ي
كفاءة الطلبة"، �ف

المعلمون بمفردهم لتعلم محتويات وممارسات تدريس غ�ي 

ف وثقتهم،  مألوفة يمكن أن تؤدي إيل ضعف تطوير كفاءة المعلم�ي

، وربما ضعف  ف ف أو ضعف كفايات المعلم�ي اف المعلم�ي ف واست�ف

ردن أو عىل برامج 
أ

نتائج الطلبة."96 ال يقترص هذا التحدي عىل اال

ف  ي مطالبة المعلم�ي
، ولكنه مشكلة أوسع تتمثل �ف التعليم المايلي

بالتدريس خارج مادتهم )المبحث( التعليمية بسبب مشاكل تشمل 

ف والجداول المدرسية  افهم وتوزيع المعلم�ي ف ف واست�ف نقص المعلم�ي

ف من 
دارة المدرسة.97 مع ذلك، فإن مسألة المعلم�ي ومالءمته الإ

ي جميع 
خارج التخصص ذات صلة خاصة بدروس التعليم المايلي �ف

أنحاء العالم، نظًرا الأنها غالًبا ما تكون موضوًعا إضافًيا لمعلمي 

ي تدرب 
امج ال�ت المواد التعليمية االأخرى، وهناك عدد قليل من ال�ب

 98. ف حرصيًا عىل تدريس التعليم المايلي المعلم�ي

ًة،  ي عام 2015، قبل بدء تنفيذ منهاج الثقافة المالية مبا�ش
2015, �ف

ي االأردن قراًرا بإلغاء مسار تكنولوجيا 
بية والتعليم �ف اتخذت وزارة ال�ت

ي المناهج الدراسية الوطنية. ترك هذا القرار مئات 
المعلومات �ف

ف بال وظائف أو أنه تم نقلهم إيل  داري�ي ف االإ ف والمسؤول�ي المعلم�ي

وظائف غ�ي تعليمية. تمكنت مؤسسة إنجاز من االستفادة من ذلك 

من خالل إعادة تدريب معلمي تكنولوجيا المعلومات ومعلمي 

بية المهنية لتقديم برنامج الثقافة المالية، جنًبا إيل جنب مع  ال�ت

ف من مواد تعليمية أخرى. مع ذلك، فقد تسبب  ف الحالي�ي المعلم�ي

ي تعقيدات لجهود التطوير والتوسع، ال سيما من 
هذا النهج أيًضا �ف

حيث الحوافز والتأييد. رأى العديد من معلمي تكنولوجيا المعلومات 

عادة دخولهم مجال التعليم،  ف هذه الفرصة كوسيلة الإ السابق�ي

. كانت  ف بشكل خاص بموضوع التثقيف المايلي لكنهم لم يكونوا مهتم�ي

j . الفرد أيًضا  يمتلكها  المثال،  ، عىل سبيل  ي
)وال�ت ي 

المع�ف الموضوع  بالمحتوى حول  المعرفة  تتضمن فقط  أال  التعليمية يجب  بالمادة  المعرفة  بأن هذه   )1986(  Shulman يجادل 
المعرفة  تتجاوز  ي 

"ال�ت  - بوية  ال�ت المعرفة  امتالك  أيًضا  ي 
بكفاءة. وهذا يع�ف المحتوى  كيفية تعليم هذا  أيًضا فهم  الجامعة(، ولكن  ي 

المالية �ف الموضوعات  ي 
الذي تخصص �ف

والعروض  ات  والتفس�ي واالأمثلة  والتوضيحات  المقارنات  "أقوى  ي ذلك فهم 
�ف بما  تدريسها"  ي يجب 

ال�ت التعليمية  بالمادة  المعرفة  بُعد  إيل  ذاتها  ي حد 
�ف التعليمية  بالمادة 

للتدريس حول هذا  المتاحة  البديلة  والنهج  واالأدوات  االأساليب  من  متنوعة  لمجموعة  فهًما  تتضمن  ي 
ال�ت  – المنهجية  والمعرفة   - الموضوع  بذلك  المتعلقة  التوضيحية" 

،14-4 1986(، الصفحات  اير  2 )شباط/ف�ب  ،15 بوي  الباحث ال�ت ي االختبار"، 
 الموضوع. انظرLee Shulman، "أولئك الذين يفهمون: نمو المعرفة �ف

 .https://www.wcu.edu/webfiles/pdfs/shulman.pdf

هناك أيًضا معارضة لتلقي التعليمات حول منهاج الثقافة المالية من 

ف الذين وجدوا أنفسهم بالفعل يعانون من أعباء  ف الحالي�ي المعلم�ي

تعليمية مفرطة بعد استبعاد مادة تكنولوجيا المعلومات. وظهرت 

ف  ي الصف�ي
تحديات إضافية عندما تم إدخال منهاج الثقافة المالية �ف

ي أن معلمي 
11-12، حيث كان المحتوى عايلي التخصصية مما يع�ف

ف لتدريس  تكنولوجيا المعلومات الُمعاد تدريبهم لم يعودوا مؤهل�ي

ي تلك الصفوف ولكن تم تلّقيهم تدريبات متخصصة حول 
المادة �ف

ي هذين 
موضوعات الثقافة المالية نظًرا لمحتواها عايلي التخصصية �ف

ي منهاج الثقافة 
ف �ف ف المتخصص�ي . وال يزال نقص المعلم�ي ف الصف�ي

ي المدارس، 
نامج التعليم المايلي �ف المالية يمثل مشكلة بالنسبة ل�ب

ي تحديد تدريس منهاج الثقافة المالية 
حيث تستمر المدارس �ف

ف ونصاب حصصهم، وال يزال العديد  باالعتماد عىل جداول المعلم�ي

ي المهارات والمعرفة فيما يتعلق 
ف يعانون من فجوات �ف من المعلم�ي

بتنفيذ منهاج الثقافة المالية. 

ف جميع أجزاء النظام التعليمي الذي  ابط ب�ي يوضح هذا التحدي ال�ت

يضم منهاج الثقافة المالية كجزء من هذا النظام.عملت وزارة 

بية والتعليم عىل معالجة هذا االأمر من خالل إنشاء معاي�ي  ال�ت

ف  ف المهتم�ي ، وامتحانات للمعلم�ي ف متخصصة الختيار المعلم�ي

بتدريس الثقافة المالية؛ من أجل إنشاء عملية اختيار متخصصة 

وإعداد لمعلمي الثقافة المالية.

ن ي تدريب المعلم�ي
نقاط الضعف �ن

ي الكفايات، هو التحدي 
إن ما يزيد من معدالت هذا النقص �ف

المتعلق بنموذج التدريب. ح�ت االآن، تم إجراء التدريب عىل 

مناهج الثقافة المالية بشكل أسايسي باستخدام ما يُسمى بالنموذج 

، حيث يقوم مدربو منهاج الثقافة المالية الرئيسيون بتدريب  ي التعاق�ب

بية والتعليم،  ي مديريات ال�ت
بية والتعليم �ف ف من وزارة ال�ت ف�ي الم�ش

ي  . يُعد التدريب التعاق�ب ف والذين يقومون بدورهم بتدريب المعلم�ي

ف وتطويره وتوسيع نطاقه،  نموذًجا شائًعا لتنفيذ تدريب المعلم�ي

ال سيما عندما يكون الهدف هو الوصول إيل عدد كب�ي من االأفراد 

ف عىل نطاق 
ة.99 ومع ذلك، فقد تب�ي ب�عة وبدون موارد مالية كب�ي
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واسع أن النموذج له أثر محدود عىل نطاق واسع.100 ويتمثل أحد 

ي مشكلة فقدان 
ي �ف القيود الشائعة والموثقة جيًدا للنموذج التعاق�ب

المعلومات أو "ت�بها"،101 حيث يتم فقدان بعض المحتوى والجودة 

ها أو تخفيفها مع كل مرحلة متتالية من التدريب.  أو إساءة تفس�ي

غالًبا ما ال يكون المدربون الذين يتجاوزون المستوى االأول - كونهم 

ي وضع جيد وال مستعدين بشكل كاٍف 
اء - �ف أنفسهم ليسوا خ�ب

لتقديم التدريب إيل المجموعة الالحقة.102 إن هذه القيود كانت 

ي حالة منهاج الثقافة المالية. 
صحيحة إيل حد كب�ي �ف

ف عىل منهاج  تزداد التحديات أيًضا فيما يتعلق بتدريب المعلم�ي

ي انخفاض مستوى 
الثقافة المالية بسبب المشكلة االأك�ب المتمثلة �ف

فون  ف بشكل عام. لم يكن الم�ش ف السكان االأردني�ي التثقيف المايلي ب�ي

ف  بية والتعليم الذين تم تكليفهم بتدريب المعلم�ي من وزارة ال�ت

، لم يكن لديهم دائًما معرفة  ي برنامج الثقافة المالية، وبالتايلي
اء �ف خ�ب

ف وضمان فهمهم القوي  كافية بالمحتوى لالإجابة عىل أسئلة المعلم�ي

للموضوعات المالية المعقدة واالأك�ش تخصصية )الضمان االجتماعي، 

ي بعض 
(. عالوًة عىل ذلك، �ف ، حماية المستهلك المايلي ف التأم�ي

ي المناطق الريفية والذين هم )معلم 
ف �ف الحاالت، لم يكن للمعلم�ي

( أي وصول إيل التدريب عىل منهاج الثقافة المالية. ف
ّ ي غ�ي ُمع�ي

إضا�ف

قامت  التدريب،  ي 
�ف ي  التعاق�ب النموذج  لمعالجة محددات 

بديل كجزء من مخت�ب  تدريب  نموذج  بتجربة  إنجاز  مؤسسة 

من  المتوسط  المستوى  الجديد  النموذج  أزال  والتوسع.  التطوير 

ًة  مبا�ش الرئيسيون  المدربون  يشارك  بحيث  ي  التعاق�ب النموذج 

العليا.  للصفوف  المالية  الثقافة  منهاج  معلمي  تدريب  ي 
�ف

كان الغرض من التجربة هو تقييم ما إذا كان هذا التدريب 

لتقديم  أفضل  ف بشكل  المعلم�ي تهيئة  إيل  أدى  المبا�ش قد 

للتدريب  الذين خضعوا  بأولئك  مقارنًة  المالية  الثقافة  منهاج 

2020 عىل  أيلول/سبتم�ب  ي 
�ف االأولية  التجربة  كانت   . ي التعاق�ب

المستويات  لكن   ،) ف معلم�ي تسعة  )تدريب  جًدا  نطاق صغ�ي 

ف حفزت  المشارك�ي ف  المعلم�ي جانب  من  الحماس  من  العالية 

أك�ب  ثانية  النموذج مع تجربة  تكرار  بية والتعليم عىل  ال�ت وزارة 

ف أن حماس  ي ح�ي
طار 3(. �ف ي كانون االأول/يناير 2021 )انظر االإ

�ف

إيل  إنجاز  والتعليم دفع مؤسسة  بية  ال�ت ف ووزارة  المعلم�ي

برنامج  تدريب  نموذج  مع  ناجًحا  تكيًفا  المبا�ش  التدريب  اعتبار 

ي المدارس، إال أنه ال تزال هناك أسئلة حول 
التعليم المايلي �ف

النموذج عىل نطاق واسع.  استدامة 

Shutterstock :رصيد الصورة
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ن  اف للمعلم�ي �ش عدم كفاية الدعم واالإ

ف إيل زيادة  اف والدعم للمعلم�ي أدى االفتقار إيل متابعة االإ�ش

التحديات المتعلقة بالتدريب، خاصة بالنسبة الأولئك الذين 

يقومون بالتدريس خارج نطاق موادهم الدراسية. توضح االأدبيات 

ي  ي النموذج التعاق�ب
أنه يمكن معالجة بعض نقاط الضعف �ف

من خالل استكمال التدريب االأويلي بمزيد من المتابعة والدعم 

، بما يتجاوز المتابعة والتقييم ليشمل مراجعة المواد  ف التفاعلي�ي

ف  التدريبية وتعزيز التعلم واالإجابة عىل االأسئلة ومساعدة المعلم�ي

عىل العمل من خالل تحديات التنفيذ.103 عالوًة عىل ذلك، تش�ي 

ف خارج نطاق موادهم الدراسية إيل أنهم  االأبحاث حول المعلم�ي

ي تنفيذ المحتوى 
يستفيدون بقوة من الدعم المستمر للمساعدة �ف

بوية وبناء قدراتهم.104 الجديد والمعرفة ال�ت

بية  فو وزارة ال�ت ي دراسة أُجريت عام 2019، أفاد م�ش
مع ذلك، �ف

والتعليم أن زياراتهم لمعلمي منهاج الثقافة المالية كانت نادرة 

ما لم يطلبها مديرو المدارس عىل وجه التحديد، ولم يستخدم 

بعضهم االأدوات المحددة لمتابعة أو تقييم تنفيذ منهاج الثقافة 

اف، تلقى المعّلمون  .105 خارج نطاق االإ�ش ف المالية وأداء المعّلم�ي

توجيًها ودعًما محدوًدا أو معدوًما بعد تدريب منهاج الثقافة 

ي المتابعة 
بية والتعليم تحديات �ف فو وزارة ال�ت المالية. واجه م�ش

ي ذلك: العدد المحدود 
ف لعدة أسباب، بما �ف المستمرة مع المعّلم�ي

بية والتعليم وصعوبة التنقل  ي وزارة ال�ت
�ف لعدد زيارات م�ش

ف هم عموميون  ف�ي ف المدارس وحقيقة أن الم�ش لمسافات طويلة ب�ي

ي أعباء العمل 
اف منهاج الثقافة المالية �ف يجب عليهم دمج إ�ش

الحالية. لتلبية الحاجة إيل مزيد من التخصص وتعزيز المساءلة، 

ف  ي العام الدرايسي 2021/2020 بتعي�ي
بية والتعليم �ف بدأت وزارة ال�ت

ي منهاج الثقافة المالية. 
ف �ف ف متخصص�ي ف�ي م�ش

بية  ي وزارة ال�ت
�ف نظًرا للقيود المفروضة عىل ما يمكن لم�ش

ه والحاجة إيل مزيد من الدعم والتعلم  والتعليم وحدهم توف�ي

ي عام 
المستمرين خارج عملية التدريب، قامت مؤسسة إنجاز �ف

أ عن  ، وهو تكّيف نايسش ف 2021 بتجربة حلقات تعّلم المعّلم�ي

ف  مخت�ب التطوير والتوسع. بناًء عىل حقيقة أن بعض المعّلم�ي

كانوا يتواصلون بالفعل مع بعضهم البعض بشكل غ�ي رسمي 

ع�ب WhatsApp أو Facebook، كان الهدف من حلقات تعّلم 

ف هو إنشاء مساحة هادفة للتعاون ودعم االأقران مع  المعّلم�ي

إبراز قصص النجاح ح�ت يتمكن االآخرون من التعلم من تلك 

ضافة إيل التدريب الرسمي، يمكن أن  طار3(. باالإ االأمثلة )انظر االإ

يوّفر هذا النوع من مجتمعات التعّلم مساحة للتعّلم طويل 

ف من مشاركة تجاربهم  ي ويمّكن المشارك�ي
االأجل والتطوير المه�ف

اتهم،107  اء، ويرفع أهمية خ�ب ف بالمعّلم�يف كخ�ب الخاصة،106 ويع�ت

ف وتعزيز التكافؤ  ف المعّلم�ي مع تشجيع التواصل بشكل أك�ب ب�ي
ع�ب الصفوف الدراسية.108 

مصدر الصورة: غيث الشقيري
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ن والصفوف الدراسية تعيق التنفيذ ظروف المعّلم�ي

ف داخل البيئة  ًا، كان لبعض الحقائق المتعلقة بظروف المعّلم�ي أخ�ي

ة عىل تنفيذ منهاج  التعليمية عىل نطاق أوسع تداعيات غ�ي مبا�ش

ف أنهم يواجهون  ي المعلّم�ي
ي النقص العام �ف

الثقافة المالية. يع�ف

أعباء عمل ثقيلة، مع قدرة إضافية محدودة لتخصيصها لمنهاج 

الثقافة المالية. تتم جدولة صفوق برنامج الثقافة المالية مرة 

ي 
، وال�ت ي االأسبوع للصفوف من السابع وح�ت العا�ش

واحدة فقط �ف

ف أنها غ�ي كافية لتغطية المادة. عالوًة عىل  يجد بعض المعّلم�ي

ف المدارس عىل أساس  ف ب�ي ذلك، غالًبا ما يجري تناوب المعّلم�ي

متكرر لضمان تغطية جميع الصفوف الدراسية )هذه التحوالت 

بية المهنية مثل أولئك الذين يقومون  أك�ش تواتًرا لمعّلمي ال�ت

بتدريس منهاج الثقافة المالية(، بينما تعتمد بعض المدارس عىل 

( لسد فجوات التوظيف. إن  ي
ف بعقود مؤقتة )معلم إضا�ف المعّلم�ي

آليات التوظيف واالستخدام هذه لها تداعيات حقيقية عىل تنفيذ 

ي تعليم الطلبة 
منهاج الثقافة المالية، الأنها تحد من االستمرارية �ف

ف والطلبة بناء عالقات  ويمكن أن تجعل من الصعب عىل المعّلم�ي

وثيقة. غالًبا ال يتلقى المعّلمون المؤقتون تدريًبا عىل منهاج الثقافة 

المالية أو دليل المعلم لمنهاج الثقافة المالية، مما يحد بشكل 
كب�ي من فهمهم للمحتوى ونوعية التدريس.109

ي الواقع، والمعاي�ي التعليمية، وتحديات 
تؤدي الصفوف الدراسية �ف

التدريس خارج إطار التخصص المتعلق بالثقافة المالية أيًضا 

إيل اعتماد معلمي منهاج الثقافة المالية غالًبا عىل مناهج التعلم 

ي التدريس، بداًل من أساليب التدريس 
المبنية عىل الحفظ �ف

ي منهاج 
ي تُعت�ب أساسية �ف

ي تركز عىل الطالب، وال�ت
التفاعلية ال�ت

ي تحقيق نتائج 
ي تم إثبات أنها أك�ش فاعلية �ف

الثقافة المالية وال�ت

تعليمية قوية.110 من المهم أن نالحظ أن هذا ليس هو الحال 

ف الذين ينفذون منهاج الثقافة  دائًما ، وهناك العديد من المعلم�ي

المالية بطريقة عملية تفاعلية مقصودة. ومع ذلك، عادًة ما يدير 

ون  ي يشعر الكث�ي
ة الحجم، وال�ت المعّلمون االأردنيون صفوًفا كب�ي

أنها تقيد قدرتهم عىل استخدام أساليب التدريس التفاعلية. ومن 

ي تفيد بأن المدارس 
المث�ي لالهتمام، أن هناك بعض التقارير ال�ت

ي المناطق النائية تكون قادرة عىل تنفيذ منهاج الثقافة المالية 
�ف

ي الصفوف بها أصغر مما 
بشكل فعال خاصًة الأن أعداد الطلبة �ف

يؤدي إيل تنفيذ االأنشطة التفاعلية بطريقة أسهل.

ف  ف غ�ي المتخصص�ي عالوًة عىل ذلك، أظهر البحث أن المعّلم�ي

)الذين العديد منهم هم من معلمي منهاج الثقافة المالية( غالًبا 

ما يفتقرون إيل المعرفة العميقة بالمحتوى واالأساليب التدريسية 

ي 
ي والمشاركة �ف

الالزمة لتنفيذ أنشطة التعلم التفاعىلي أو التعاو�ف

نقاشات متخصصة مع الطلبة وإجراء الربط مع المواد االأخرى، أو 

تصميم االأنشطة بناًء عىل تجاربهم وتعّلم الطلبة. بداًل من ذلك، 

قد يشعرون بأنهم محدودون باالعتماد بشكل كب�ي عىل المحتوى 

ي 
ي مناهج الكتاب المدريسي والتعلم المب�ف

واالأنشطة المتضمنة �ف

ي المدارس، فإن 
عىل الحفظ.111 وبعيًدا عن برنامج التعليم المايلي �ف

ي عىل الحفظ 
ف عىل أساليب التدريس والتعلم التقليدي المب�ف ك�ي ال�ت

ي االأردن،112 مما يجعل من الصعب عىل 
بوية �ف ي الثقافة ال�ت

متأصل �ف

ف االبتعاد عنه. باالإضافة إيل ذلك، يمكن أن تكون وسائل  المعّلم�ي

 . ف بوية التفاعلية خارج سيطرة المعّلم�ي استخدام االأساليب ال�ت

وجدت دراسة تقييم نهاية المرحلة االأويل لعام 2017 أن الكث�ي من 

ض أن يحدث  العمل التفاعىلي لمنهاج الثقافة المالية كان من المف�ت

ل، أثناء الرحالت الميدانية، وما إيل  ف ي الم�ف
خارج الصف الدرايسي )�ف

ف كان يقوم بتكليف الطلبة بهذا  ذلك(، لكن عدد قليل من المعّلم�ي

العمل الأن االأنشطة لم تكن مجدية نظًرا لمحددات القدرات أو 

الموازنة أو الأنها كانت خارج سيطرتهم.

ًا، يؤكد التحض�ي المتحان التوجيهي -ذو االأهمية الحاسمة  أخ�ي

ي الصفوف العليا- عىل الحفظ عن ظهر قلب والتعلم من اجل 
�ف

ي طرق تدريسية تفاعلية 
ف أك�ش عن تب�ف ي المعّلم�ي

االمتحان، مما يث�ف

حت بعض  ف عىل مواضيع خارج محتوى االمتحان. اق�ت ك�ي أو ال�ت

ي الفرص 
االأبحاث أن نظام التوجيهي والدور الهائل الذي يلعبه �ف

ف والطلبة  االأكاديمية والمهنية المستقبلية قد خلق توتًرا للمعّلم�ي

ف عىل الطرق االعتيادية للحفظ والتدريس  ك�ي ي ال�ت
ف االستمرار �ف ب�ي

من أجل االمتحان مقابل تخصيص الوقت لمهارات القرن الحادي 

.113 إذا تم تقييم ومكافأة كل من  ي ين والتعلم التجري�ب والع�ش

ي التوجيهي، فستكون 
ف بناًء عىل أداء الطلبة �ف الطلبة والمعّلم�ي

ف  هناك القليل من الحوافز لتخصيص الوقت والجهد الالزم�ي

ي 
للتدريس والتعلم التفاعىلي لمواضيع منهاج الثقافة المالية، وال�ت

ي االمتحان. 
هي ليست مضمنة �ف

a
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البيانات والتكّيف والتعّلم

أصبحت الحاجة إيل التطوير والتوسع لضمان عملية تعّلم متكررة 

ي أدبيات التوسع.114 هناك إجماع واسع 
وقابلة للتكيف أمًرا بديهًيا �ف

ي أقرب وقت 
عىل أنه بينما يجب التخطيط للتطوير والتوسع �ف

ممكن، يجب أن تتغ�ي هذه الخطط أيًضا مع تعّلم المعلومات 

ات والفرص المتوقعة أو  الجديدة واختبار االأفكار وظهور التغي�ي

غ�ي المتوقعة. ويتطلب هذا النوع من طرق التعّلم المرن جمع 

ثبات ما الذي ينجح، وأين توجد  ي الوقت المناسب الإ
البيانات �ف

الّتحديات.115 واستخدام هذه البيانات ليس للمساءلة إنما للتعّلم 

ف المنفذين  والتكّيف. يتطلب النهج التكراري أيًضا عقلية مرنة ب�ي

ي تشجع عىل التجريب وتنظر إيل 
و"بيئة موافقة" التخاذ القرارات ال�ت

ات رئيسة.116 لعملية  ف تصحيحات المسار ليس كإخفاقات ولكن كم�ي

ي فهم كيفية دمج 
التطوير والتوسع. مع ذلك، تبقى هناك ثغرات �ف

ي جهود التطوير والتوسع 
ف عىل البيانات �ف التكّيف والتعّلم القائم�ي

ي الممارسة العملية، بالنظر إيل واقع محددات الوقت والمال 
�ف

ية والمخرجات المرجوة والجداول الزمنية  وحدود القدرات الب�ش

والهياكل التنظيمية وديناميكيات السلطة الحالية. 

بيانات محدودة عن نتائج التعّلم وعملية التطوير 
والتوسع

ي واجهت عملية تنفيذ منهاج 
تمثل أحد التحديات االأساسية ال�ت

ي تقّيم 
الثقافة المالية االفتقار إيل البيانات الموثوقة والشاملة ال�ت

جودة التنفيذ، ونتائج تعّلم الطلبة وعملية التطوير والتوسع 

بحد ذاتها.117 خالل معظم سنوات تنفيذ منهاج الثقافة المالية، 

نامج الرئيسة  رّكز جمع البيانات بشكل أسايسي عىل مخرجات ال�ب

ي تم الوصول إليها وعدد وجنس 
ي ذلك عدد المدارس ال�ت

- بما �ف

ف - وعىل  ف المدرب�ي ف�ي ف والم�ش ف وعدد المعّلم�ي الطلبة المسجل�ي

عملية مراجعة المناهج الدراسية. تم إجراء تقييم من قبل 

ي 
طرف خارجي للمرحلة االأويل من تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

ي عام 2017، ولكن برصف النظر عن ذلك، كان هناك 
المدارس �ف

القليل من جمع البيانات أو التوثيق الذي يقّيم جودة أو نتائج 

ي المدارس.118 عالوّة عىل ذلك، فإن 
تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

جودة البيانات الحالية الخاصة بنتائج تعّلم الطلبة غ�ي مؤكدة، 

بالغ عن أن االمتحانات عىل محتوى منهاج الثقافة  حيث تم االإ

ي وضعها المعّلمون عادًة ما تكون سهلة للغاية وبالتايلي 
المالية ال�ت

ي السنوات 
قد ال تشّكل تقييًما جيًدا لتعّلم الطلبة. وبالمثل، �ف

ي تقيِّم 
ي البيانات ال�ت

االأويل من عملية التنفيذ، كان هناك ندرة �ف

ي تنفيذ منهاج الثقافة المالية. قبل 
التحديات ونقاط الضعف �ف

عام 2019، كانت القرارات تُتخذ بشكل أسايسي بناًء عىل البيانات 

االإحصائية المذكورة أعاله. لم يتم جمع أي بيانات ح�ت االآن 

حول التقدم المحرز نحو تحقيق االأهداف طويلة المدى، مثل 

ي جميع صفوف 
، الأن الطلبة الذين شاركوا �ف زيادة الشمول المايلي

ي 
ي التخرج فقط �ف

منهاج الثقافة المالية الست جميعهم بدأوا �ف

عام 2021.

ي المدارس 
ال يقترص هذا التحدي عىل حالة برنامج التعليم المايلي �ف

ورية لتحقيق عملية تطوير وتوسيع  أو االأردن. تُعت�ب البيانات رصف

ناجحة، ولكن العديد من جهود التطوير والتوسع تكافح لجمع 

المعلومات الالزمة لدعم جميع جوانب العملية.119 تختلف 

ي ما يتعلق بالتطوير 
احتياجات المتابعة والتقييم والتعّلم �ف

والتوسع عن تلك المطلوبة أثناء تجربة أو إثبات المفهوم، ولذلك 

يجب تصميم طريقة لجمع البيانات خصيًصا لكل مرحلة من 

نامج  مراحل التطوير والتوسع.120 تُعت�ب البيانات المتعلقة بأثر ال�ب

ورية لفهم ما إذا كان ينتج االأثر المقصود وكذلك للمساعدة  رصف
 121،" ي "خلق المصداقية والملكية والطلب والدعم السيايسي

�ف

ولكن البيانات حول االأثر وحدها غ�ي كافية. إن الغرض من خطة 

ي ما يتعلق بعملية التطوير والتوسع 
المتابعة والتقييم والتعّلم �ف

هو توف�ي بيانات حول ما إذا كانت عملية التطوير والتوسع تتم، 

ي ذلك ما إذا كان يتم تحقيق أهداف التطوير 
وكيف تتم، بما �ف

والتوسع؛ وما الذي يعمل، وما الذي ال يعمل أثناء عملية التطوير 

نامج يحافظ عىل االأثر المقصود؛ وما  والتوسع؛ وما إذا كانت ال�ب

المعيقات أو الفرص الناشئة؛ وحيث قد تكون هناك حاجة إيل 

تصحيح المسار وإجراء تكّيفات له.122 ويشمل ذلك أيًضا تقييم 

اكات أو  عنارص التطوير والتوسع االأقل واقعية، مثل نجاح ال�ش

تأث�ي ديناميكيات السلطة أو الفجوات عىل صعيد القدرات.123 لكن 

ي أن المزيد من البيانات هو االأفضل دائًما؛ إن خطة 
هذا ال يع�ف

المتابعة والتقييم والتعّلم المعقدة للغاية أو المرهقة لن تكون 

قابلة للتنفيذ أو مستدامة عىل نطاق واسع؛ "تكون البيانات أك�ش 

ي تدفع 
قوة عندما تكون قادرة عىل دعم القرارات أو االإجراءات ال�ت

عملية التطوير والتوسع."124
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ي المدارس، لم يتم وضع خطة 
ي حالة برنامج التعليم المايلي �ف

�ف

متابعة وتقييم وتعّلم شاملة أو إطار لجمع البيانات لتحديد 

ي 
ات االأداء الرئيسة والنتائج ال�ت كاء أو مؤ�ش ف ال�ش المسؤوليات ب�ي

ي كل مرحلة. يمكن أن يُعزى االفتقار إيل جمع 
سيتم استهدافها �ف

ي السنوات االأويل من تنفيذ برنامج التعليم المايلي 
البيانات الشاملة �ف

ي المدارس إيل عدة عوامل. كما تمت مناقشته سابًقا، تم تصور 
�ف

ء كجهد  ي
ي المدارس أواًل وقبل كل يسش

تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

عداد منهاج جديد، وبالتايلي رّكزت عملية جمع البيانات وتحليلها  الإ

بقوة )وإن لم يكن حرصيًا( عىل محتوى المنهاج نفسه. عالوًة عىل 

ته وزارة  ذلك، مع تسليم كل صف من منهاج الثقافة المالية، اعت�ب

ي أن 
، مما يع�ف ي

ي المنهاج الوط�ف
بية والتعليم عنرًصا أساسًيا �ف ال�ت

ي يتم توظيفها 
جمع البيانات كان مقترًصا عىل الطرق االأساسية ال�ت

ي أعدها 
لجوانب أخرى من المنهاج )امتحانات الطلبة الروتينية ال�ت

بية والتعليم عدم جمع بيانات  المعّلمون(؛ اختارت وزارة ال�ت

ف للمحتوى أو طرق  إضافية، مثل البيانات المتعلقة بفهم المعّلم�ي

ي 
اكة المبتكر �ف ًا، كانت تجربة نموذج ال�ش التدريس التفاعلية. أخ�ي

ي المدارس وضح أن بعض التعديالت 
حالة برنامج التعليم المايلي �ف

وقراطيات الوضع الراهن كانت صعبة. عىل سبيل المثال،  عىل ب�ي

ي بعض االأحيان، نشأت مخاوف بشأن منح السيطرة عىل االأدوار 
�ف

الوزارية التقليدية إيل جهة خارجية، وبدا أن هناك طلًبا منخفًضا 

ي )الذي 
عىل هذا النوع من المعلومات من البنك المركزي االأرد�ف

نامج(.  طلب بشكل أسايسي بيانات حول مخرجات ال�ب

مصدر الصورة: عبد الهادي قالب
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بيانات أك�ش شمواًل حول  بمرور الوقت، أصبحت الحاجة إيل 

واضحة  المدارس  ي 
�ف المايلي  التعليم  برنامج  وفعالية  تنفيذ 

ال  ما  ف  تحس�ي الصعب  فمن   . ف الرئيسي�ي المصلحة  الأصحاب 

الجذرية،  وأسبابها  المشاكل  توضح  بيانات  وبدون  قياسه،  يتم 

2019، بدأ  ي خريف عام 
المستحيل معالجتها. �ف يكاد يكون من 

الفنية  واللجنة   )FESC( المايلي  للتثقيف  التوجيهية  اللجنة  أعضاء 

المعلومات حول  ي طلب مزيد من 
المايلي )FETC( �ف للتثقيف 

جانب  إيل  المايلي  التعليم  لمحتوى  الطلبة  واكتساب  النتائج 

إيل  بالمثل  إنجاز  مؤسسة  السنوية. وخلصت  الموازنة  معلومات 

الدرايسي  المنهاج  البيانات حول  لجمع  المعيارية  الطريقة  أن 

وكان من  المالية،  الثقافة  منهاج  تنفيذ  لدعم  كافًيا  يكن  لم 

الناشئة  التحديات  ومتابعة  االأثر  البيانات حول  وري جمع  الرصف

التنفيذ عن كثب.  ي 
�ف

ن عىل  ك�ي ال�ت - مع  التطوير والتوسع  ولعب إطالق مخت�ب 

المدارس  ي 
�ن المايلي  التعليم  برنامج  أثر  توسيع وتعميق 

الحالية  الفجوات  لفهم  البيانات  وتحليل  من خالل جمع 

أيضا دوًرا محفًزا  التغي�ي –  أفكار  والتوجه نحو اختبار 

البيانات أولوية واضحة  المزيد من  ي جعل الحاجة إيل 
�ن

ي 
المناقشات �ف الخصوص، أظهرت  وعاجلة. عىل وجه 

المعيقات  حول  المصلحة  أصحاب  ف  ب�ي المخت�ب  اجتماعات 

المايلي عدم  التعليم  برنامج  تنفيذ  تواجه  ي 
ال�ت والتحديات 

لعملية  التوثيق  إيل مزيد من  والحاجة  كافية  بيانات  وجود 

إيل  ضافة  باالإ والحالية(،  السابقة  )البيانات  والتوسع  التنفيذ 

المعلم  نظر  مثل وجهات  النوعية حول قضايا  البيانات  جمع 

قام  تحديدها.  تم  ي 
ال�ت للثغرات  استجابة  الطلبة  وتأييد 

ي 
�ف بما   - والتوثيق  البيانات  أنشطة جمع  بسلسلة من  المخت�ب 

المايلي قبل إطالق  التعليم  نامج  ل�ب تاريخية  ذلك: دراسة حالة 

المدارس  مديري  مع  والمقابالت  ف  ك�ي ال�ت ؛ مجموعات  المخت�ب

ثالثة  حول  المركز  البحث  المالية؛  الثقافة  وطلبة  ف  والمعلم�ي

المايلي  التعليم  برنامج  تنفيذ  ف  لتحس�ي اختبارها  تم  تكيفات 

المربعات  )انظر  ف  المعلم�ي ي ذلك استطالعات رأي 
بما �ف ه،  وتأث�ي

3 و 4 و 5( حيث تمت مشاركة هذه البيانات والنتائج مع 

اتخاذ  ي 
�ف لتساعدهم  الدورية  اجتماعاتهم  ي 

�ف المخت�ب  أعضاء 

الالحقة. والخطوات  القرارات 

نتيجًة لذلك، وابتداًء من عام 2019، بذلت مؤسسة إنجاز جهوًدا 

ي المدارس وأنشطة 
ة لتعزيز توثيق برنامج التعليم المايلي �ف كب�ي

جمع البيانات حوله. كجزء من إعادة الهيكلة التنظيمية وكجزء من 

اكة مع مخت�ب التطوير والتوسع، أنشأت مؤسسة إنجاز قسًما  ال�ش

جديًدا للبحث والتطوير، والذي تويل أنشطة المتابعة والتقييم 

ي عام 2022، تخطط 
ي المدارس. �ف

نامج التعليم المايلي �ف والتعّلم ل�ب

مؤسسة إنجاز الإجراء تقييم خارجي آخر الأثر برنامج التعليم المايلي 

ي عملية التسليم الكامل إيل وزارة 
ي المدارس كعنرص رئييسي �ف

�ف

بية والتعليم. ال�ت

التكّيف القائم عىل البيانات

من ناحية أخرى، بالنظر تحديًدا إيل محتوى المناهج والمواد 

ي المدارس 
الداعمة، فإن تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

ي بنت عمليات مبنية عىل 
اتيجية التطوير والتوسع وال�ت واس�ت

ف للتكّيف  البيانات والتكرار وأصحاب المصلحة المتنوع�ي

ي الخطط من البداية. كان هناك فهم واضح 
ف �ف والتحس�ي

ن بأنهم لن يحصلوا  ن أصحاب المصلحة المعني�ي ك ب�ي ومش�ت

ي المحاولة االأويل، 
عىل محتوى المنهاج بشكل صحيح تماًما �ن

ات والتكّيفات لم تكن متوقعة فحسب، بل كانت  وأن التغي�ي

ي النهاية من 
جزًءا جوهريًا من العملية، وأن هذا التكرار �ن

. أثناء عملية التنقيح، تم جمع  ي
شأنه أن يعزز المنتج النها�أ

التغذية الراجعة حول المنهاج الدرايسي عىل جميع المستويات، 

ف  ف والمعّلم�ي اء الفني�ي بية والتعليم والخ�ب مع مسؤويلي وزارة ال�ت

ي عملية 
ف �ف ومديري المدارس وأولياء االأمور وح�ت الطلبة المشارك�ي

ف محتوى منهاج الثقافة المالية، وتقديم رؤى حول كيفية  تحس�ي

. ح�ت الجدول  التأكد من أنه كان متوافًقا مع السياق المحىلي

ي االأساس 
ي لتطوير المنهاج تم تعديله؛ كان مخطًطا له �ف

الزم�ف

بية  ف لكل صف، وجدت مؤسسة إنجاز ووزارة ال�ت لمدة سنت�ي

والتعليم أنه ثمة حاجة إيل ثالث سنوات وتم تكييفه وفًقا لذلك. 

بية والتعليم  ي تصميم المنهاج مبتكًرا لوزارة ال�ت
كان هذا النهج �ف

ويقدم مثااًل مهًما عىل كيفية دمج التكرار والتكّيف المستند إيل 

ي جهود التطوير والتوسع. 
البيانات �ف

ي الوقت نفسه وكما تمت مناقشته سابًقا، لم يتم توسيع هذا 
�ف

ف المستمرين ليشمل جوانب أخرى من  النهج للتعّلم والتحس�ي

ي المدارس لعدة سنوات. بل 
تقديم برنامج التعليم المايلي �ف

ف مؤسسة إنجاز عىل المتابعة والتقييم والتعّلم  تضمن ترك�ي

ي 
ف تسليم برنامج التعليم المايلي �ف واستخدام البيانات لتحس�ي

المدارس. ابتداًء من عام 2019 تم تحديد وتطوير واختبار ثالثة 
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ي ما يتعلق 
تكّيفات مهمة لمواجهة التحديات االأك�ش إلحاًحا �ف

 ، ف بتنفيذ برنامج الثقافة المالية –التدريب المبا�ش للمعّلم�ي

، ورقمنة محتوى برنامج الثقافة المالية  ف وحلقات تعّلم المعّلم�ي

وتسليمه )انظر االأطر 4 و5 و6(.

ي المدارس بعض 
يوضح مثال برنامج التعليم المايلي �ن

جراء التكّيف أثناء عملية التطوير  عوامل التسهيل المهمة الإ

ضافة إيل بعض المعيقات الملموسة. كما  والتوسع، باالإ

، إن حقيقة أن النهج التكّيفي لتنقيح المنهاج قد  ف هو مب�ي

تم تصميمه واالتفاق عليه منذ البداية وكان عاماًل أساسًيا 

لنجاحه. لم يكن هناك شعور بأنه "حدث خطأ"، فقط أن 

الحاجة المتوقعة للتنقيح كانت صحيحة. كانت مشاركة أصحاب 

ي عملية التكّيف عاماًل مسهالً حاسًما 
المصلحة المتعددين �ف

آخر، حيث إنها لم تعزز التكّيفات نفسها فحسب، بل ساعدت 

ات من جانب العديد من  ي ضمان كسب التأييد للتغي�ي
أيًضا �ف

 ، . خارج محتوى المنهاج الدرايسي ف أصحاب المصلحة المعني�ي

ي مّكنت من اختبار التكّيف هو 
كان أحد العوامل الحاسمة ال�ت

. وسهّلت مشاركة  بية والتعليم وحماسها للتغي�ي دعم وزارة ال�ت

ح  بية والتعليم وتوليها زمام المبادرة للتكّيف المق�ت وزارة ال�ت

ي ضمان أن البحث 
عملية التجريب واختبار الفعالية وساعدت �ف

الذي تم إجراؤه سيكون قاباًل للتطبيق بشكل مبا�ش بموافقة 

بية والتعليم. ولعبت التغذية الراجعة  ي وزارة ال�ت
صناع القرار �ف

ي الحالة المحددة 
ف أيًضا دوًرا رئيسًيا �ف يجابية من المعّلم�ي االإ

ف  ؛ وشجع الدعم الكب�ي من المعّلم�ي ف للتدريب المبا�ش للمعّلم�ي

ي 
ي قدًما ب�عة �ف

بية والتعليم عىل الم�ف ف وزارة ال�ت المشارك�ي

ًا، ساعد  . أخ�ي توسيع نطاق التكّيف واختباره مع مجموعات أك�ب

اختبار التكّيفات داخل الهياكل القائمة أو االأنشطة المخطط لها 

ي العثور عىل 
ي قدًما ب�عة وتقليل التحدي المتمثل �ف

عىل الم�ف

موارد إضافية.

لم تكن البيانات غ�ي الكافية هي العامل المحدد الوحيد 

ي 
ي عملية التطوير والتوسع. حيث كان التكّيف مقيًدا �ف

للتكّيف �ف

بعض االأحيان بالخوف من التغي�ي أو مقاومته من قبل أصحاب 

، وكذلك بسبب محددات التنسيق والقدرات  ف المصلحة الرئيسي�ي

بية  ي وزارة ال�ت
داخل مؤسسة إنجاز، ومعدل الدوران المرتفع �ف

ي بعض الحاالت، كانت هناك أيًضا حوافز ضمن 
والتعليم. �ف

ي عملت ضد التكّيفات، مثل 
نظام التعليم االأوسع نطاًقا وال�ت

ي تدريب 
ي مواصلة مشاركتهم �ف

فون �ف عندما قد يرغب الم�ش

منهاج الثقافة المالية من أجل الحصول عىل بدالت يومية، عىل 

ي قضت عىل 
ف ال�ت عكس خطة اختبار التدريب المبا�ش للمعّلم�ي

ي 
ًا، ال يزال هناك تحٍد شامل يتمثل �ف . أخ�ي ف ف�ي مشاركة الم�ش

أن التكّيف يستغرق قدًرا هائاًل من الوقت والجهد والقدرات، 

وقد تفاقم هذا الواقع خالل الجائحة العالمية، حيث كان عىل 

الخطط أن تتكيف ب�عة مع الوضع المتغ�ي باستمرار وكانت 

. البيئة مقيدة بشكل كب�ي

عملت جائحة كوفيد-19 نفسها كمّ�ع ومعيق للتكّيف أثناء 

عملية التطوير والتوسع. من ناحية، أتاح الوباء فرصة مهمة 

ي قدًما ب�عة مع التكّيفات المتعلقة برقمنة محتوى 
للم�ف

ف أن هذا كان أحد أهداف  ي ح�ي
منهاج الثقافة المالية وتسليمه. �ف

مؤسسة إنجاز لبعض الوقت، فقد أّدى إغالق المدارس هذا 

فجأة إيل إعادة ترتيب االأولويات وشعور بالحاجة الملحة للرقمنة 

ضافة إيل  بية والتعليم. باالإ والتعلم عن بعد من جانب وزارة ال�ت

ي السابق. 
ذلك، أتاح الوباء مرونة تمويلية أك�ش مما كان متاًحا �ف

عادة تخصيص  ي عىل استعداد تام الإ
كان البنك المركزي االأرد�ف

ي المدارس 
االأموال ب�عة ضمن موازنة برنامج التعليم المايلي �ف

ي الوقت المناسب ممكًنا. 
لدعم الرقمنة، مما جعل التكّيف �ف

من ناحية أخرى، شّكل الوباء معيًقا أمام التكّيفات االأخرى، 

ف إيل جهود االستجابة الفورية لخفض أولوية  ك�ي الأنه حّول ال�ت

جميع القضايا االأخرى أو تأجيلها. عالوًة عىل ذلك، خلقت 

موجات الوباء بيئة غ�ي مستقرة وال يمكن التنبؤ بها، حيث 

ي شهر ما ب�عة أو 
أنه كان يجب تحويل الخطط الموضوعة �ف

. استجابًة للمخاوف بشأن انتقال  ي الشهر التايلي
إيقافها مؤقًتا �ف

ي تحد 
ف الدفاع ال�ت كوفيد-19، سنت الحكومة االأردنية أيًضا قوان�ي

ي المكاتب 
ين �ف ف الذين يمكن أن يكونوا حارصف من عدد الموظف�ي

ي ساعات 
ي جميع أنحاء البالد، مما أدى إيل انخفاض كب�ي �ف

�ف

ف ورواتبهم داخل مؤسسة إنجاز وتقليل القدرات  عمل الموظف�ي

بية والتعليم، مما زاد من خفض القدرة عىل اتخاذ  ي وزارة ال�ت
�ف

إجراءات تكّيف إضافية.
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التكّيف والمأسسة

ي المدارس، 
من خالل مأسسة عملية تسليم برنامج التعليم المايلي �ف

ي يجب اختبارها داخل 
ات ال�ت ف التكّيفات والتغي�ي نشأ اختالف ب�ي

ي يمكن اختبارها 
بية والتعليم وتلك ال�ت النظام بموافقة وزارة ال�ت

أواًل من قبل مؤسسة إنجاز خارج النظام من دون موافقة مسبقة. 

وريان، ولكن  ف من التكّيفات رصف أصبح من الواضح أن كال النوع�ي

ي قدًما. حّدت إجراءات 
هذا االأخ�ي كان أ�ع وأبسط للم�ف

بية للموافقات واتخاذ القرار من مدى المرونة والتكيف  وزارة ال�ت

ي اختبار 
وحسن التوقيت الذي يمكن أن تعمل به مؤسسة إنجاز �ف

ي المدارس. 
ورية لتسليم برنامج التعليم المايلي �ف ات الرصف التغي�ي

عالوًة عىل ذلك، قد يكون من الصعب التنبؤ بتوقيت الموافقات؛ 

قد ينتظر أصحاب المصلحة شهوًرا للحصول عىل جواب عىل 

ف عشية وضحاها،  ح، ويحصلون عىل الموافقة ب�ي التغي�ي المق�ت

مما يتطلب رد فعل �يع قد يكون من الصعب التخطيط له. من 

ناحية أخرى، خالل ذروة انتشار جائحة كوفيد-19 عندما أصبحت 

بية والتعليم  الحاجة ملحة لتكييف تنفيذ التعليم، أرادت وزارة ال�ت

ي بعض االأحيان التحرك بشكل أ�ع مما ّ�ع الموافقات تنفيذ 
�ف

التكيفات. 

ي ما يتعلق بالعمل داخل النظام، ابتكرت 
لتجنب بعض العقبات �ف

ي ذلك 
ات، بما �ف ي بعض االأحيان طرًقا الختبار التغي�ي

مؤسسة إنجاز �ف

ي خصصت التمويل 
االستفادة من الهياكل أو الخطط الحالية ال�ت

بالفعل. عىل سبيل المثال، توّفر اتفاقية مؤسسة إنجاز مع وزارة 

ي منهاج 
�ف ي موارد لتدريب م�ش

بية والتعليم والبنك المركزي االأرد�ف ال�ت

الثقافة المالية كل عام. بداًل من السعي للحصول عىل الموافقة 

والتمويل لتدريب منفصل، استخدمت مؤسسة إنجاز هذه الخطة 

الحالية كفرصة أيًضا الختبار تدريب جديد حول موضوع "تقنيات 

ي 
التدريس الحديثة ودمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �ف

ي عام 
التعليم" كجزء من جهودها لرقمنة منهاج الثقافة المالية �ف

ات داخل النظام توفر  2021. وإن كان ذلك أبطأ، فإن متابعة التغي�ي

أساًسا أقوى لالستدامة أك�ش مما يمكن للعمل الكامل خارج النظام 

اكات -  ة حول ال�ش ه. وهذا يعيد إيل االأذهان المقولة الشه�ي توف�ي

"نحن نذهب بشكل أ�ع بمفردنا ولكن أبعد مًعا."

مصدر الصورة: غيث الشقيري
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رصيد الصورة: غيدا حامد
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Lorem ipsum

مخترب التطوير والتوسع يف األردن

االعتبارات املرتتبة عىل استدامة منهاج الثقافة املالية
قد يرغب أصحاب املصلحة الرئيسيون يف برنامج التعليم املايل يف املدارس -وال سيما وزارة الرتبية والتعليم 

والبنك املركزي األردني ومؤسسة إنجاز - بالنظر فيما سيُتبع أثناء تخطيطهم للخطوات املقبلة يف مسرية 
برنامج التعليم املايل يف املدارس. تم وضع التوصيات بالتعاون مع أعضاء مخترب التطوير والتوسع، 

باالعتماد عىل خربتهم الكبرية، وكذلك مما تم تعلمه حتى اآلن حول مسرية تطوير وتوسيع نطاق برنامج 
التعليم املايل يف املدارس.

بالنسبة لوزارة الرتبية والتعليم

	

	

توسيع نطاق رقمنة منهاج الثقافة املالية

تحديث وتكييف محتوى منهاج الثقافة املالية باستمرار

مواصلة مأسسة برنامج التعليم املايل يف املدارس، بما يف ذلك تمديد فرتة	
عمل اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية للثقافة املالية

	

	

  وضع خطة فاعلة للمتابعة والتقييم والتعلم للمرحلة املقبلة 

 تعزيز التدريب والدعم والتوجية وإعطاء فرصة للتعلم من أقرانهم من
املعلمني

بالنسبة للبنك املركزي األردني

 االستمرار يف املشاركة والقيادة للجنة التوجيهية واللجنة الفنية للثقافة	
املالية بعد تسليم املنهاج

	: الدعم

o ربط صفوف الثقافة املالية بأنسطة التعلم العملية مثل الرحالت امليدانية

ارس o تمويل دراسة طويلة األمد حول أثر برنامج التعليم املايل يف املد
o إجراء التجارب املستمرة، البحوث، واالختبارات املرحلة القادمة بما يف 

ذلك التمويل 

بالنسبة ملؤسسة إنجاز

تحديد أدوار جديدة أو مستمرة لدعم وزارة الرتبية والتعليم بعد التسليم 	 
الرسمي للربنامج, بما ذلك:

o  كسب التأييد لبناء الطلب يف ما يتعلق بالتعليم املايل

o الدعم الخارجي وتعزيز قدرات وزارة الرتبية والتعليم 

ة o البحث والتجريب حول املحتوى واألساليب الجديد

o التواصل مع املجتمع عىل نطاق أوسع لدعم املدارس 
دمج أحد موظفي مؤسسة إنجاز  يف وزارة الرتبية والتعليم بشكل  o   

مؤقت لدعم عملية االنتقال والتسليم
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قصة تطوير وتوسيع برنامج التعليم المايلي �ن



تم إحراز تقدم كب�ي عىل صعيد تنفيذ وتكييف وتطوير وتوسيع 

ي 
ي نظام التعليم االأرد�ف

ي المدارس �ف
نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

عىل مدى السنوات الثمانية الماضية. ومع ذلك، فإن "التغي�ي هو 

ي ح�يف أن عام 2022 سيشهد تحقيق الهدف 
عملية وليس حدثًا."125 �ف

ي المدارس مع 
نامج التعليم المايلي �ف االأسايسي للتطوير والتوّسع ل�ب

التسليم الكامل لمنهاج الثقافة المالية للصفوف 7-12 إيل وزارة 

نجاز ليس نهاية قصة برنامج التعليم  بية والتعليم، هذا االإ ال�ت

ي المدارس وال ضمانًا للنجاح الدائم. تبقى هناك أسئلة 
المايلي �ف

ي المدارس عىل المدى 
مهمة حول أثر برنامج التعليم المايلي �ف

الطويل واستدامة تنفيذه.126 عىل الرغم من أن المرحلة المقبلة 

ي المدارس هو خارج نطاق هذه 
من تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

ة التطوير والتوّسع ح�ت االآن  الدراسة، فإن هذا التحليل لمس�ي

ي 
يمكن أن يقدم دروًسا مهمة حول مأسسة التغي�ي واستدامته �ف

النظام التعليمي. 

ي 
ي برنامج التعليم المايلي �ف

قد يرغب أصحاب المصلحة الرئيسيون �ف

ي 
بية والتعليم والبنك المركزي االأرد�ف المدارس -وال سيما وزارة ال�ت

ومؤسسة إنجاز - بالنظر فيما سُيتبع أثناء تخطيطهم للخطوات 

ي المدارس. تم وضع 
ة برنامج التعليم المايلي �ف ي مس�ي

المقبلة �ف

التوصيات بالتعاون مع أعضاء مخت�ب التطوير والتوسع، باالعتماد 

ة  ة، وكذلك مما تم تعلمه ح�ت االآن حول مس�ي تهم الكب�ي عىل خ�ب

ي المدارس.
تطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

بية والتعليم بالنسبة لوزارة ال�ت

توسيع رقمنة منهاج الثقافة المالية، وتعزيز القدرات الرقمية 	 

. قد تتضمن بعض الطرق  ف ف�ي ف والم�ش للطلبة والمعّلم�ي

 : ي
للقيام بذلك ما يأ�ت

زيادة وصول المعلم والطالب إيل دروس رقمية  	

ف عىل  ك�ي وتفاعلية خاّصة بمنهاج الثقافة المالية، مع ال�ت

ي المناطق االأقل حظًّا. يمكن تحقيق ذلك من 
االأفراد �ف

ف محتوى منهاج الثقافة المالية التفاعىلي  خالل تضم�ي

بية والتعليم  عىل منصة التعّلم الخاصة بوزارة ال�ت

ي يمكن الوصول إليها بالفعل من قبل جميع الطلبة 
وال�ت

ي عن  ي االأردن. يمكن إجراء اختبار تجري�ب
ف �ف والمعّلم�ي

طريق تحميل المحتوى الرقمي لمنهاج الثقافة المالية 

ف والطلبة لهذه  ، ودراسة كيفية استخدام المعّلم�ي الحايلي

المواد لتعزيز تجربة تعّلم منهاج الثقافة المالية. 

ي متعدد الوسائط وعايلي التفاعل  	
إنشاء محتوى إضا�ف

مثل مقاطع الفيديو والرسوم البيانية حول مواضيع 

منهاج الثقافة المالية.

نصاف  	 ف بشكل مقصود عىل قضايا االإ ك�ي ي ال�ت
استمرار �ف

والشمول لضمان عدم استبعاد الطلبة الذين ليس 

نت من فرص التعّلم هذه. ن�ت لديهم اتصال باالإ

ي ومعّلمي منهاج  	
�ف ي لتعزيز قدرات م�ش

تقديم دعم إضا�ف

الثقافة المالية لزيادة كفاءاتهم الرقمية. يمكن أن يشمل ذلك: 

ف عىل التطبيق العمىلي الأدوات -  تدريب المعّلم�ي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكيفية إنشاء 

واستخدام المحتوى الرقمي الخاص بهم. 

ف لتحديد كيفية ربط المحتوى الموجود -  دعم المعّلم�ي

ي الكتب المدرسية الخاصة بمنهاج الثقافة المالية 
�ف

نت.  ن�ت ف بالمواد واالأدوات ع�ب االإ وأدلة المعّلم�ي

ن مهارات التثقيف المايلي للشباب تحس�ي
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تحديث محتوى منهاج الثقافة المالية باستمرار، وتكييفه للتأكد 	 

من أنه مالئم ومستدام. يمكن أن يشمل: 

دمج مفاهيم عامة عن المنتجات المالية الرقمية  	

ي 
المستحدثة مثل blockchain و cryptocurrency �ف

محتوى منهاج الثقافة المالية.

ف محتوى منهاج الثقافة المالية ضمن "بوابة  	 تضم�ي

ونية" مما يسمح بإجراء التحديثات لمحتوى المنهاج  إلك�ت

بشكل �يع لضمان بقاء محتوى منهاج الثقافة المالية 

ي عالم الخدمات 
ات المتسارعة �ف متناسًقا مع التغ�ي

المالية الرقمية.

ف لربط أنشطة منهاج الثقافة  	 دعم المدارس والمعّلم�ي

ي مجتمعهم 
المالية بأصحاب المصلحة والمؤسسات �ف

ي االأنشطة العملية خارج الغرفة الصفية. ومن 
والمشاركة �ف

ي 
االأمثلة عىل ذلك الرحالت إيل البنوك والمتحف الوط�ف

لالأطفال.

دمج أنشطة التعّلم الخاصة بمنهاج الثقافة المالية مثل  	

الرحالت الميدانية ضمن الخطط السنوية لتنفيذ حصص 

النشاط الموجودة ضمن جدولهم الدرايسي بهدف مأسستها. 

ي المدارس 	 
ي تعزيز استدامة برنامج التعليم المايلي �ف

النظر �ف

ة عمل  ي ذلك تمديد ف�ت
من خالل مواصلة مأسسته، بما �ف

اللجنة التوجيهية للثقافة المالية )FESC( واللجنة الفنية 

للثقافة المالية )FETC( إيل ما بعد التسليم الرسمي، وتحديد 

ف للمرحلة التالية، واالستمرار  ف اللجنت�ي االأدوار الجديدة لهات�ي

ي دعم تنفيذ المرحلة المقبلة من برنامج التعليم 
اكهما �ف ي إ�ش

�ف

ي المدارس واستدامته. 
المايلي �ف

 	 )MEL( ي وضع خطة فاعلة للمتابعة والتقييم والتعّلم
النظر �ف

للمرحلة المقبلة تتكامل وتتوافق مع العمل االأوسع الذي 

بية والتعليم ومركز الملكة رانيا للتعليم  تقوم به وزارة ال�ت

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن المهم بشكل خاص 

استخدام البيانات ليس فقط الأغراض المساءلة، ولكن أيًضا 

ف المستمر. قد يكون من المفيد وضع خطة  للتعّلم والتحس�ي

للمتابعة والتقييم والتعّلم )MEL( ال تقّيم فقط عدد الطالب 

نصاف ومأسسة  الذين يتلقون التعليمات ولكن أيًضا االأثر واالإ

نامج.  ال�ب

ف  	 نامج - استمرارية متابعة عمل المعلم�ي وصول ال�ب

 ، ف ف�ي ف والم�ش ف للتأكد من تخصصات المعلم�ي ف�ي والم�ش

 ، ف ف للمعلم�ي ف�ي وتلقيهم للتدريب، ومدى متابعة الم�ش

ها من القضايا ذات الصلة. وغ�ي

االأثر – من المهم تجاوز عملية جمع المعلومات حول  	

التسجيل أو المدخالت وجمع البيانات المتعلقة بالنتائج 

- مثل تطوير طريقة مجدية لتقييم نتائج تعّلم الطلبة 

ي المدارس. يمكن 
نامج التعليم المايلي �ف فيما يتعلق ب�ب

ف  أن يشمل ذلك تطوير أدوات التقييم للسماح للمعّلم�ي

ي الصف الدرايسي و/أو 
بتقييم مدى تعّلم الطلبة �ف

استخدام التقييمات الدولية مثل تقييم الثقافة المالية 

 PISA Financial نامج االختياري الدويلي لتقييم الطلبة لل�ب

Literacy Test أو أدوات تقييم التعليم المايلي لمنظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية.

نصاف - وضع خطة واضحة لقياس والتأكد من شمولية  	 االإ

نامج يصل إيل كافة الفئات من  نامج وأن أثر ال�ب تنفيذ ال�ب

ي المحافظات والمناطق االأقل حًظا لفهم التباين 
الطلبة �ف

عىل صعيد تنفيذ منهاج الثقافة المالية ونتائجه.

ي تنفيذ  	
المأسسة - جمع البيانات من الجهات المؤثرة �ف

ة التأث�ي مثل كسب التأييد  المنهاج بطريقة غ�ي المبا�ش

نامج من  من مديري المدارس، وزيادة الطلب عىل ال�ب

ف جمع بيانات برنامج التعليم المايلي  المجتمعات، وتضم�ي

ي وزارة 
ي عمليات إدارة التخطيط والبحوث �ف

ي المدارس �ف
�ف

بية والتعليم. يجب تحديد االأدوار والمسؤوليات  ال�ت

ي 
المتعلقة بعمليات المتابعة والتقييم والتعّلم، بما �ف

ي قد تستمر فيها مؤسسة إنجاز 
ذلك تحديد المجاالت ال�ت

ي تقديم الدعم وتعزيز 
كاء الخارجيون االآخرون �ف أو ال�ش

القدرات عىل المدى القص�ي والمتوسط. 

تعزيز التدريب والدعم والتوجيه والتعّلم من االأقران 	 

ف الذين يمثلون منهاج الثقافة المالية:  للمعّلم�ي

ويد  	 ف اكات مع المؤسسات والقطاعات العامة ل�ت عمل �ش

ي قطاعاتهم عند الحاجة 
ف �ف ف متخصص�ي الوزارة بمدرب�ي

لهم.

ي تدريب  	
دمج التدريب الخاص بمنهاج الثقافة المالية �ف

ف  نشاء مجموعة من المدرب�ي ف قبل الخدمة الإ المعّلم�ي

المستعدين لتقديم التعليم المايلي وتقليص تكاليف التدريب.

نامج  	 ف لكسب التأييد لل�ب توسيع حلقات تعّلم المعّلم�ي

ف وزيادة ثقتهم وتوليهم زمام المبادرة  من قبل المعّلم�ي
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ف  ي المدارس وتمك�ي
نامج التعليم المايلي �ف فيما يتعلق ب�ب

ي 
. ربط المشاركة �ف ف ليصبحوا فرسان التغي�ي المعّلم�ي

ف بنظام تقييم/ترقية التطوير  حلقات تعّلم المعّلم�ي

ف كعنرص  ي للمعّلم، ودمج حلقات تعّلم المعّلم�ي
المه�ف

مكّمل للتدريب عىل منهاج الثقافة المالية المتوّفر أثناء 

الخدمة.

ي توسيع نموذج تعّلم االأقران ليشمل أيًضا تطوير  	
النظر �ف

حلقات تعّلم الطلبة لمنهاج الثقافة المالية. 

ي
بالنسبة للبنك المركزي االأرد�ن

ي دعم تنفيذ برنامج الثقافة المالية بعد التسليم 	 
االستمرار �ف

؛ اللجنة التوجيهية  ف من خالل المشاركة والقيادة للجنت�ي

للثقافة المالية )FESC( واللجنة الفنية للثقافة المالية 

.)FETC(

دعم منهاج الثقافة المالية، بأنشطة مساندة مثل عمل 	 

زيارات للبنوك من قبل الطلبة، وعمل جلسات للتوعية المالّية 

ي البنك المركزي والقطاع البنيكي وربطهم 
ف �ف من قبل موظف�ي

ي المدارس.
ة مع الطلبة �ف مبا�ش

بية والتعليم 	  تمويل دراسة طولية االأمد بالتعاون مع وزارة ال�ت

ي المدارس، ليس فقط عىل 
حول أثر برنامج التعليم المايلي �ف

، بل أيًضا عىل صعيد الشمول المايلي  صعيد التثقيف المايلي

والتوظيف.

ي تقديم دعم مايلي مستمر الإجراء التجارب والبحث 	 
النظر �ف

ي المرحلة المقبلة من برنامج التعليم 
واختبار التكّيفات �ف

ي المدارس، والذي سيكون مهًما نظًرا لظهور تحديات 
المايلي �ف

ي البيئة التعليمية.
ات �ف جديدة وتغي�ي

بالنسبة لمؤسسة إنجاز

كاء وزارة 	  بية و بالتعاون مع �ش استجابة الحتياجات وزارة ال�ت

بية والتعليم، تحديد أدوار جديدة أو مستمرة لدعم  ال�ت

نامج قد  بية والتعليم بعد التسليم الرسمي لل�ب وزارة ال�ت

يكون ذا قيمة. قد تعمل مؤسسة إنجاز كنوع من "مخت�ب 

التعّلم"، الذي يعمل خارج نظام التعليم الرسمي ولكن 

ف التكّيفات  مع روابط قوية به، والذي يمكنه اختبار وتحس�ي

ي الوقت المناسب 
استجابًة للتحديات والفرص الناشئة، �ف

وبطريقة معتمدة عىل البيانات. قد تشمل هذه االإجراءات 

: ي
المستمرة ما يأ�ت

كسب التأييد - بذل جهود كسب التأييد من أجل بناء  	

طلب ومشاركة أك�ب ع�ب النظام فيما يتعلق بالتعليم 

ف  ف مديري المدارس والمعّلم�ي ي ذلك ب�ي
، بما �ف المايلي

والطلبة وأفراد المجتمع.

مراقبة الجودة والعمل عىل المتابعة والتقييم والتعّلم  	

بية  - توف�ي الدعم الخارجي وتعزيز قدرات وزارة ال�ت

اتيجية واضحة ومستمرة  والتعليم من أجل تنفيذ اس�ت

نامج التعليم  للمتابعة والتقييم والتّعلم فيما يتعلق ب�ب

ي المدارس.
المايلي �ف

ف التكّيفات  	 البحث والتجربة - دعم التجارب وتحس�ي

ي تطرأ خالل 
استجابًة للتحديّات والفرص الجديدة ال�ت

ي المدارس من قبل وزارة 
تنفيذ برنامج التعليم المايلي �ف

بية والتعليم. إجراء بحث يستهدف كيفية تكييف  ال�ت

أساليب التدريس التفاعلية لتنفيذ منهاج الثقافة المالية 

ي الصفوف 
ي يواجهها المعّلمون �ف

ضمن التحديات ال�ت

ة. الدراسية، وخاصة الصفوف الكب�ي

التواصل مع المجتمع عىل نطاق أوسع - دعم المدارس  	

ي 
ف لربط أنشطة برنامج التعليم المايلي �ف والمعّلم�ي

المدارس بأصحاب المصلحة والمؤسسات الوطنية 

ي االأنشطة العملية خارج الغرف الصفية، 
والمشاركة �ف

ة  تها الكب�ي باالعتماد عىل برامج مؤسسة إنجاز الحالية وخ�ب

ف  ف رئيسي�ي ي االستفادة من مجتمع االأعمال كمتحدث�ي
�ف

.127 إّن بعض  ف ف والقادة الملهم�ي ف والموجه�ي والمتطوع�ي

ي 
المكاتب الميدانية لمؤسسة إنجاز، مثل تلك الموجودة �ف

العقبة، قد قامت بالخطوة االأويل بالفعل من خالل ربط 

ي 
نامج التعليم المايلي �ف المدارس باالأنشطة المتعلقة ب�ب

المدارس خارج الغرف الصفية.
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ي دمج أحد موظفي مؤسسة  	
ف – النظر �ف  إعارة الموظف�ي

إنجاز ممن يتمتعون بمعرفة عميقة بمنهاج الثقافة المالية 

بية والتعليم بشكل مؤقت لدعم عملية  ي وزارة ال�ت
�ف

االنتقال والتسليم.

: استكشف إمكانيات توسيع محتوى برنامج  	 التعليم العايلي

ي ذلك 
التعليم المايلي ليشمل جماه�ي إضافية ، بما �ف

. ف مؤسسات التعليم العايلي وتدريب المعلم�ي

مصدر الصورة: عبد الهادي قالب
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ي القسم 
ي تمت مناقشتها �ف

باالإضافة إيل التوصيات المحددة ال�ت

ي المدارس أيًضا معلومات 
السابق، يقّدم برنامج التعليم المايلي �ف

ي 
قّيمة حول عملية تطوير وتوسيع نطاق االأثر والحفاظ عليه �ف

التعليم والذي قد يكون قابل للتحويل إيل برامج أخرى داخل 

االأردن وكذلك إيل دول أخرى. يقدم القسم التايلي توليًفا للوجبات 

ة تطوير وتوّسع برنامج  الرئيسية المستمدة من قصة مقياس  مس�ي

ي المدارس. 
التعليم المايلي �ف

اتيجية التطوير والتوّسع  اس�ت

التوّسع  التطوير  عملية  بمأسسة  قامت  ي 
ال�ت المنظمات 

بشأن  ومرونتها ووضوحها  ها  مكافأتها عىل ص�ب يجب 

أحد  للحكومة"  البطيئة  ة  "الوت�ي اعتبار  تم   . ي
الزم�ن الجدول 

ي 
�ف المايلي  التعليم  برنامج  اكة معها، ويوضح  لل�ش التحديات  أك�ب 

النهج وقًتا وجهًدا وقدرًة  المدارس كيف يمكن أن يتطلب هذا 

النظام.  خارج  والتوّسع  التطوير  يتطلبه  مما  أك�ش  وعمليات 

بالتأكيد، يجب أن  ومع ذلك، عىل الرغم من وجود استثناءات 

المبادرات  للعديد من  ي 
ا�ف االف�ت االأّول  الهدف  المأسسة  تشّكل 

المكّلفة  الهيئات  هي  التعليم  وزارات  الأن  بالتعليم  الخاصة 

 ، بالتايلي والشابات.  والشباب  االأطفال  لجميع  التعليم  بتوف�ي 

للتطوير والتوّسع نظًرا لطول  وريًا دائًما  إذا كان الص�ب رصف

المسعى، فإن هذا ينطبق بشكل خاص عىل مأسسة  أجل هذا 

والتوّسع.  التطوير 

البساطة مهمة للتطوير والتوّسع، ولكن من المهم أيًضا 

ي تبسيط المبادرة، بحيث يتم استبعاد 
عدم المبالغة �ن

ثر أو تقليل أولويتها.  المكونات االأساسية المؤدية إيل االأ

ي المدارس، عىل سبيل المثال، أنه 
يؤكد برنامج التعليم المايلي �ف

ف  ك�ي نامج عىل ال�ت ال ينبغي أن يقترص تطوير وتوسيع نطاق ال�ب

االأسايسي عىل محتوى ومواد المناهج الدراسية فقط، الأن هذا 

. بالنسبة إيل برنامج التعليم  يخاطر بالتضحية بالجودة والتأث�ي

ي المدارس، إّن العنارص الداعمة المتعلقة بتدريب 
المايلي �ف

ف والرقابة والتوجيه وجمع البيانات الشاملة هي أيًضا  المعلم�ي

"أساسية"، ومع ذلك لم يتم فهم ذلك إاّل بعد ظهور الوقائع. 

ي 
ي جميع مكّونات النظام ال�ت

من المفيد النظر منذ البداية �ف

ف معالجتها لتحقيق أثر دائم.
ّ يتع�ي

الحايلي  النظام  التطوير والتوّسع داخل  كيفية  إدراك  إن 

ات  ن المساواة االجتماعية والتح�ي تكرار عدم  قد يؤدي إيل 

المؤسيسي  الطابع  إضفاء  يتطلب  النظام.  داخل هذا 

 ، الحايلي النظام  برنامج مقايضات مع حقائق  أو  عىل مبادرة 

المحتمل  تكيفه  أو  برنامج  لمواءمة  التكيف هذه  عملية  وتعد 

النطاق  من  االنتقال  عند  أساسًيا  مكونًا  النظام  ليناسب 

ي نفس 
وري �ف ي إيل النطاق الواسع. ومع ذلك، من الرصف التجري�ب

المتعلقة  المسائل  لتتبع  واستخدامها  البيانات  جمع  الوقت 

معالجة  كيفية  ي 
�ف ي 

استبا�ت بشكل  والنظر  والشمولية  نصاف  باالإ

والتكلفة  الكفاءة  إيل  ضافة  باالإ المسائل  ف هذه  ب�ي المقايضات 

والتوّسع  التطوير  يستبعد  بحيث ال  االأخرى،  والمخاوف  واالأثر 
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أو يهّمش مجموعات محددة أو يرّكز فقط عىل الوصول إيل 

"العادي". المتعلم 

ي 
تقييم القدرات والتخطيط لبنائها هي خطوات مهمة �ن

التخطيط للتطوير والتوّسع. يتمثل أحد التحديات الرئيسية 

ية والتقنية  ي أنّه غالًبا ما تكون القدرات الب�ش
لعملية المأسسة �ف

الموجودة لدى "المؤسسة المعتمدة" محدودة وتحتاج إيل 

التعزيز. يمكن أن تكون القدرة المحدودة للمؤسسة مقيدة أيًضا. 

اتيجية  ف االعتبار عند وضع اس�ت يجب أخذ هذه العوامل بع�ي

والتوّسع. التطوير 

 البيئة التمكينية

قد يكون من المفيد ربط جهود كسب الـتأييد المحلية 

ي تخلقها، 
بالحركات العالمية واالستفادة من نوافذ الفرص ال�ت

ي 
. �ف ي العمل عىل التأكيد عىل السياق المحىلي

مع االستمرار �ن

ي المدارس، عملت التحركات العالمية 
حالة برنامج التعليم المايلي �ف

ي تسّلط الضوء عىل الفجوات 
للشمول المايلي والبيانات الدولية ال�ت

ف عىل حّث عدد محدود  ي التثقيف المايلي للسكان االأردني�ي
الرئيسية �ف

ي المدارس 
من االأفراد والمؤسسات الوطنية العتماد التثقيف المايلي �ف

ي النهاية إيل بيئة سياسية وطنية دعمت بشدة تطوير 
وأدت �ف

ي المدارس.
وتوسع برنامج التعليم المايلي �ف

اكة  ال�ش

اكة  لل�ش نماذج جديدة  الراهن واختبار  الوضع  يتطلب ك� 

بشكل  والتكّيف  االأخطاء  وارتكاب  للتجربة  االستعداد 

المدارس، عقدت  ي 
المايلي �ف التعليم  برنامج  ي حالة 

�ف مستمر. 

اكة خالفت  عجاب �ش لالإ مث�ي  بشكل  والتعليم  بية  ال�ت وزارة 

طويل  تموياًل  المتنوعة  اكة  ال�ش جلبت  التقليدية.  العمل  طرق 

رفيعي  المصلحة  أصحاب  قبل  التأييد من  االأجل، وكسبت 

والقدرات  التكميلية  المهارات  مجموعة  ووّحدت  المستوى، 

ي 
كاء. ومع ذلك، ظهرت تحديات �ف والشبكات وموارد ال�ش

ي بعض 
و�ف والمسؤوليات،  االأدوار  تقسيم  كيفية  تحديد 

ملكيتها  ي مشاركة 
�ف ددة  والتعليم م�ت بية  ال�ت كانت وزارة  االأحيان 

الفاعلة  الجهات  مع  االأنشطة  بعض  لتنفيذ  ومسؤولياتها 

اف  اكة االع�ت ال�ش يتطلب ريادة أشكال جديدة من  الخارجية. 

القرارات والعمليات  تتناسب بشكل جيد مع  الطريقة قد ال  بأن 

المؤقتة   " "الفو�ف بعض  قبول  يجب  الحالية.  وقراطية  الب�ي

ف  ب�ي اعتماد مسار وسطي صّحي،  يمكن  بحيث  منها،  والتعلم 

ه.  الراهن وتغي�ي الوضع  الحفاظ عىل 

اض أن مؤسسة مثل إنجاز ستكون قادرة  قد يكون االف�ت

نامج بالكامل يوًما ما والتوقف تماًما عن  عىل تسليم ال�ب

المشاركة، ولكن من المرّجح أن بعض الدور المستمر 

ات  سيكون مطلوبًا عىل المدى المتوسط. تش�ي تجارب مخت�ب

انيا إيل أن نقل االأدوار وتغي�ي  ف ي ت�ف
التطوير والتوّسع االأخرى �ف

ف  ف والمنفتح�ي المسؤوليات واالأدوار "ال يستلزم فقط المبدع�ي

، ولكن أيًضا يستلزم التخطيط المستقبىلي لضمان  لتقبل التغي�ي

حدوث التسليم دون تقليل الجودة أو االأثر. يتطلب هذا جهًدا 

ي 
: 1( مشاركة المعرفة العملية للتنفيذ والمشاركة �ف ف ذو شق�ي

مناقشات مفتوحة وخالقة حول التكّيف من أجل التنفيذ عىل 

نطاق واسع و2( تحديد مجاالت المشاركة حيث يكون استمرار 
وريًا."128 اكة الخارجية رصف ال�ش

  التمويل

ن العام والخاص أداة  ن القطاع�ي اكات ب�ي قد تشّكل ال�ش

ي والمستقر للتطوير والتوسع 
ن التمويل الكا�ن قوية لتأم�ي

، إذا  ي
ن المرحلة التجريبية والتنفيذ عىل المستوى الوط�ن ب�ي

ك.  ن الحوافز والهدف المش�ت كان من الممكن المواءمة ب�ي

، ربما لم تكن وزارة  ي
من دون تمويل من البنك المركزي االأرد�ف

بية والتعليم قادرة عىل تمويل تطوير وتوسع برنامج التعليم  ال�ت

ي المدارس، ومن المحتمل أال تكون الوزارة قادرة عىل 
المايلي �ف

اكة  تعميمه عىل جميع مدارس المملكة. ومع ذلك، فإن ال�ش

ف العام والخاص ليست حالً مضمونًا أو يناسب  ف القطاع�ي ب�ي

ف بشأن  الجميع، ويجب عىل أصحاب المصلحة أن يكونوا واقعي�ي

المجاالت المحتملة للحوافز غ�ي المتسقة أو تضارب المصالح 

اكة تفوق  والنظر فيما إذا كانت هنالك منافع من هذه ال�ش

ي ساحل 
ف مخت�ب التطوير والتوسع �ف

ّ المخاطر المحتملة. وقد ب�ي

العاج أنه عىل الرغم من أن العمل الجماعي أمر أسايسي للتطوير 

اكات شديدة التعقيد أو غ�ي المتسقة قد  والتوسع، فإن "ال�ش
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يمكن أن يشكل االفتقار إيل التمويل المرن والموارد 

المحدودة للمتابعة والتقييم والتعلم، بعد المرحلة 

ة تعرقل عملية جمع البيانات والتكّيف  التجريبية عوائق كب�ي

القائم عىل البيانات. حيثما أمكن، قد يكون من المفيد النظر 

ة  ي ربط التمويل بتحقيق االأهداف العامة والمخرجات قص�ي
�ف

االأمد، وليس فقط بالنتاجات، مع بعض المرونة فيما يتعلق 

بالجداول الزمنية وكيفية إنجاز االأهداف العامة وفرص إعادة 

ضافة إيل تخصيص  تخصيص بعض التمويل عند الحاجة. باالإ

نسب أك�ب من التمويل للمتابعة والتقييم والتعّلم، سيكون 

ف تقديم أموال مرنة إضافية مخصصة  من المفيد أيًضا للممول�ي

ي تنشأ 
ي البيئة االأوسع ال�ت

ات �ف الختبار التكّيفات واالستجابة للتغ�ي

أثناء التطوير والتوّسع.

 المؤيدون وكسب التأييد

للتخفيف من التحديات الرائجة الخاصة بتغي�ي القادة 

ن واالعتماد المفرط عىل قائد واحد ذي رؤية،  الحكومي�ي

ّ تنويع االتصاالت ومأسسة العالقات من خالل الهياكل  ن يتع�ي

ي المدارس، سعت 
ي حالة برنامج التعليم المايلي �ف

التنظيمية. �ف

مؤسسة إنجاز إيل تخفيف هذه المحددات من خالل مأسسة 

بية والتعليم من خالل مذكرة تفاهم،  اكتها مع وزارة ال�ت �ش

ف رفيعي المستوى من  والعمل مع مختلف المؤيدين التقني�ي

ف الفنية  ف الوطنيت�ي خالل هياكل الحوكمة الرسمية مثل اللجنت�ي

دارية، واالستفادة من شبكة الرئيس التنفيذي المهمة لتعزيز  واالإ

العالقات ب�عة مع جهات فاعلة جديدة، واالستفادة من 

هيكل مخت�ب التطوير والتوسع بالعمل مع أصحاب المصلحة 

المتعددين للحصول عىل مشاركة الجهات الرئيسية وتزويدها 

محّدثة. بمعلومات 

ي 
نامج الذي يعالج حاجة ملحة �ن اض أن ال�ب ال يمكن االف�ت

المصلحة  أصحاب  من  الدعم  عىل  تلقائًيا  النظام سيحصل 

كان تطويره  إذا  منافعه، ال سيما  لمجرد  ن  الرئيسي�ي

ًا  وتوسيعه يتطلب وقًتا إضافًيا أو قدرة أو موارد و/أو تغي�ي

 . ن المعني�ي المصلحة  قبل أصحاب  من  والسلوك  المواقف  ي 
�ن

المؤيدون  أن  المدارس،  ي 
المايلي �ف التعليم  برنامج  توضح حالة 

التأييد  أو  للطلب  ف  مرادف�ي ليسوا  ما  لمبادرة  المستوى  رفيعي 

النظام. هناك  االأوسع داخل  المستوى  نامج عىل  ال�ب لذلك 

التفاهم  لتعزيز  بالموارد  حاجة إيل جهود مدروسة ومزودة 

المستويات من  يجاد حل عىل جميع  الإ والتأييد  والمشاركة 

عالوة  والمدارس.  المجتمعات  إيل  ف  قليمي�ي االإ السياسات  صانعي 

ورية  الواضحة والحوافز رصف المساءلة  آليات  عىل ذلك، فإن 

الجيد. التنفيذ  لدعم 

 المعّلمون

ن  ي التدريب أو ح�ت إثبات أن المشارك�ي
ال تضمن المشاركة �ن

ن سينفذون هذه  المعلم�ي أن  تعلموا مادة جديدة  قد 

أو سيحتفظون   ، الدرايسي الصف  ي 
�ن الجديدة  المعرفة 

ي 
�ن النهاية  ي 

�ن التدريب سيساهم  أن  أو  بالمعلومات، 

العديد  المعلمون  واجه  االأردن،  ي 
�ف الطلبة.  ن تعلم  تحس�ي

الثقافة  منهاج  لمضمون  الجّيد  التنفيذ  عرقلت  المعيقات  من 

الرغم من عدم  التفاعلية. عىل  التدريس  وأساليب  المالية 

التدريب  العوائق من خالل  إمكانية معالجة جميع هذه 

يستفيدون  كانوا  المالية  الثقافة  منهاج  معلمو  أن  إال  والدعم، 

التعليم  ي ال تشمل فقط 
ال�ت الجودة  التدريب عالية  من فرص 

الدعم  وتوف�ي  العملية  والممارسة  المحاكاة  أيًضا  بل  النظري 

كان  لتعزيز تطبيق مهارات جديدة. عالوة عىل ذلك،  المستمر 

نهاية  ي 
�ف للمحتوى  المعلم  فهم  فقط  ليس  تقييم  المفيد  من 

أيًضا تطبيق  التدريب، ولكن  المعلم عن  أو رضا  التدريب 

ات عىل  التغي�ي وأثر هذه  الجديدة،  والممارسات  المعلومات 

ي 
�ف المايلي  التعليم  برنامج  مثال  النظر عن  الطلبة. برصف  تعلم 

ف غ�ي شائع  المعلم�ي تدريب  لتقييم  النهج  فإن هذا  المدارس، 

لالأسف، لذلك غالًبا ما يكون غ�ي واضح أو غ�ي مثبت إذا كان 

الطلبة.  تعلم  نتائج  المرجو عىل  باالأثر  مرتبطا  التدريب 

اف  �ش ب�ف النظر عن خصائص التوظيف والتدريب واالإ

ي إطار مبادرة ما، تؤثر ظروف المعلم والصفوف 
والدعم �ن

الدراسية عىل نطاق أوسع أيًضا عىل التنفيذ والتوّسع 

واالستدامة. عىل الرغم من أن العديد من هذه الحقائق خارجة 

ة للمنفذين، إال أنه ينبغي تقييم هذه  عن السيطرة المبا�ش

نامج و/أو القيام بجهود  الظروف، ووضع الخطط لتكييف ال�ب

كسب التأييد للتخفيف منها أو معالجتها ضمن عملية التطوير 

ي بيئات حقيقية، 
ي �ف والتوّسع. يمكن أن يساعد االختبار التجري�ب

ي دعم هذه العملية.
ي ظروف مثالية، �ف

وليس �ف
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 البيانات والتكّيف والتعّلم

يُعت�ب تطبيق عمليات التجريب والتغذية الراجعة وتحليل 

ي عملية التطوير والتوّسع أسهل 
البيانات والتكّيف المستمرة �ن

ي خطة التنفيذ، كما كان 
عندما يتم تضمينها كخطوة رئيسية �ن

 . ن الحال بالنسبة لمحتوى منهاج الثقافة المالية وأدلة المعلم�ي

ي ضمان أن أصحاب المصلحة لديهم القدرة 
يساعد ذلك �ف

واالستعداد والوقت والموارد المطلوبة. 

ي البيئة التمكينية، مثل جائحة 
ة �ن ات الكب�ي التحوالت والتغ�ي

كوفيد-19، قد تكون بمثابة م�ع ومعيق للتكيف أثناء عملية 

ي المدارس، 
ي حالة برنامج التعليم المايلي �ف

التطوير والتوّسع. �ف

جعلت جائحة كوفيد-19 الرقمنة أولوية قصوى، مما جلب إرادة 

سياسية إضافية وتخصيص الموارد الختبار التكّيفات. كما أدى 

الوباء إيل عدم إعطاء االأولوية للمسائل االأخرى وخلق بيئة تمكينية 

غ�ي مستقرة للغاية، مما تطلب من مؤسسة إنجاز تعديل الخطط 

ّ السياسات. عىل الرغم  باستمرار للتكّيف نظّرا لتغ�ي الوضع وتغ�ي

من أنه غ�ي مسبوق إيل حد كب�ي من حيث الحجم والنطاق، "فإن 

ي التعليم، 
جائحة كوفيد-19 ال تشكل االضطراب االأول أو االأخ�ي �ف

قد ال يكون االضطراب نتيجة وباء دائًما، ولكن هناك أحداث 

ار البيئية، والرصاعات  ، واالأرصف ف ابات المعلم�ي وأزمات، مثل إرصف

ي 
]و[ يجب أن يأخذ التطوير والتوّسع المستدام هذه الحقائق �ف

االعتبار وأن يكون مستعًدا لالستجابة والتكّيف."130

يتطلب التطوير والتوسع خطة متابعة وتقييم وتعّلم مصممة 

وفقأ للحاجة وشاملة تجمع وتستخدم البيانات ذات الصلة 

ي الوقت المناسب وتقيم التقدم المحرز بالنسبة لالأوجه 
�ن

المتعددة للعملية. يشمل ذلك دراسة كيفية تكييف برنامج ما 

مع السياقات المختلفة وكيف يؤثر ذلك عىل الجودة والمساواة 

والتكاليف؛ وعملية المأسسة؛ والدعم والمعارضة؛ والعوامل 

ي تؤثر عىل التطوير والتوّسع؛ والقيود المؤسسية 
ضمن البيئة ال�ت

والتنظيمية وحدود القدرات. يؤكد مثال برنامج التعليم المايلي 

اتيجيات المتابعة  ف أن هذا النوع من اس�ت ي ح�ي
ي المدارس أنه �ف

�ف

ي 
والتقييم والتعّلم يتطلب قدرة وموارد إضافية، فإن الم�ف

نامج واستدامته ويحد من قدرة  قدًما من دونها قد يمس بأثر ال�ب

ي أي مجال تنشأ التحديات واالستجابة لها 
المنفذين عىل فهم �ف

اكة مع زمالء من العديد من  بشكل قائم عىل البيانات. بال�ش

ات التطوير والتوسع، وضع مركز التعليم العالمي بعض  مخت�ب

ف عىل  الموارد لدعم هذا النوع من التخطيط والتكيف القائم�ي

ي ذلك ما يسمى ب"متابع التكّيف"131 و"متابع 
البيانات، بما �ف

المأسسة."132

التطوير  تدعم  ي 
ال�ت المستمر  التشاريكي  التعلم  لعملية 

هامة.  منافع  والتوسع  التطوير  ات  مخت�ب مثل  والتوّسع، 

يمكن  المدارس،  ي 
�ف المايلي  التعليم  نامج  ل�ب بالنسبة  رأينا  كما 

ف  ي الجمع ب�ي
ي �ف

أن يساعد هذا النوع من طرق البحث االإجرا�أ

وتشجيع  والتوّسع،  التطوير  ي 
�ف للمساهمة  متنوعة  نظر  وجهات 

البيانات، ودعم  القائم عىل  التكّيف  ف عىل  ك�ي ال�ت المزيد من 

أمكن،  حيثما  المستفادة.  للدروس  المستمر  والتحليل  التوثيق 

البحثية  النوع من الطرق  المفيد دمج هذا  قد يكون من 

القيام  لضمان  الحالية  الهياكل  أو  الحكومية  المؤسسات  ي 
�ف

القائمة،  العمليات  مع  بالتوازي  الجديدة  بالطريقة  بالعمل 

يتمّكن  ليكي  التعّلم.  القرار عىل  تستند عملية صنع  أن  ويمكن 

ي قدًما، قد يكون 
المدارس من الم�ف ي 

المايلي �ف التعليم  برنامج 

ي 
التطوير والتوسع �ف أنشطة مخت�ب  ي دمج 

النظر �ف المفيد  من 

مشاركة  لتبسيط  معها  والتنسيق  الحالية  اللجان  إحدى  عمل 

المصلحة. أصحاب 
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ي تحاول التطور 
يعلم الميدان أن حوايلي 90% من االبتكارات ال�ت

ي التطور والتوّسع 
ي تنجح �ف

والتوّسع لن تستطيع ذلك،133 وتلك ال�ت

ين،  ي الدؤوب للكث�ي
تتطلب إدماج عدد كب�ي من الجزئيات، والتفا�ف

ة تطوير وتوسيع نطاق برنامج التعليم  وبعض الحظ. احتوت مس�ي

عجاب  ي المدارس عىل كل هذه العوامل، ومن المث�ي لالإ
المايلي �ف

نامج ال يزال ينمو ويتحسن  ي سنوات، أن ال�ب
أن نشهد، بعد ثما�ف

بية والتعليم المسؤولية عنه رسمًيا  ومن المقرر أن تتويل وزارة ال�ت

ي نهاية عام 2022. وقد حاول هذا التقرير تفس�ي هذا النجاح مع 
�ف

ي نفس 
تحديد وتحليل التحديات المالزمة لهذا النوع من العمل �ف

الوقت. ويؤمل أن يتمكن القراء داخل االأردن وخارجه من تعلم 

دروس مهمة حول كيفية تصميم االبتكارات التعليمية الواعدة 

ي نهاية 
وتطويرها وتجريبها وتعديلها باستمرار وتوسيعها، ودعمها �ف

ف الوصول  المطاف من قبل كل أصحاب المصلحة، من أجل تحس�ي

إيل فرص التعلم الجيدة لجميع االأطفال والشباب والشابات. 

 استفادت رحلة تطوير وتوسيع برنامج التثقيف المايلي من عدة 

ف  ي ذلك البيئة السياسية المواتية عىل المستوي�ي
عوامل ، بما �ف

ي والدويلي ؛ المؤيدون رفيعو المستوى؛  نموذًجا مبتكًرا 
الوط�ف

ف العام والخاص ؛ التمويل المحىلي الثابت  ف القطاع�ي اكة ب�ي لل�ش

والطويل االأجل والمرن ؛ خطة للقياس منذ البداية ووقت ومساحة 

ف للتنفيذ واالختبار والتكيف والتكرار لمحتوى ومواد المناهج  كافي�ي

الدراسية مع التغذية المرتدة من مختلف أصحاب المصلحة ؛و 

المخت�ب ليدعم عمليات التوثيق وجمع البيانات والقياس. 

ومع ذلك، مثل جميع جهود التطوير و التوسيع ، واجه برنامج 

التعليم المايلي أيًضا بعض التحديات والعقبات. يعد تنفيذ 

مناهج جديدة ومبتكرة وتوسيع نطاقها والحفاظ عليها أمًرا صعًبا 

للغاية ، بل إنه يمثل تحديًا أك�ب من إصالح عنارص المناهج 

، ظهرت تحديات عىل  ي حالة برنامج التعليم المايلي
الحالية. �ف

ف المفرط عىل المحتوى والعنارص  ك�ي وجه الخصوص مع ال�ت

ي البداية بالقضايا 
نامج التعليم المايلي واهتمام أقل �ف المادية ل�ب

المتعلقة بجمع واستخدام البيانات الدقيقة حول نتائج الطالب 

وعملية التطوير والتوسيع ، وضمان المعلم ومشاركة الطالب 

ائهم. نشأت تحديات أخرى مع دوران أبطال الحكومة ،  و�ش

ف بالمواد الدراسية ، والقيود المفروضة  ف غ�ي الملتحق�ي والمعلم�ي

عىل القدرات ، والوباء العالمي المستمر الذي أغلق المدارس 

وفرض الرقمنة ال�يعة لفرص التعلم. تقدم الحالة دروًسا 

اكة جديدة متعددة أصحاب المصلحة  مهمة عىل ريادة �ش

نموذج مع الوزارات الحكومية والقطاع الخاص ، والمنظمات غ�ي 

ي يمكن استخدامها لدعم االإصالحات واالبتكارات 
الربحية ، وال�ت

ي االأردن ؛ عىل أهمية تمويل جهود المراقبة والتقييم 
االأخرى �ف

والتعلم والبحث المستمرة طوال عملية القياس ؛ وحول مركزية 

. من الجدير بالذكر أنه ح�ت االآنو جاءت  ف ف المعلم�ي دعم وتمك�ي

دعائم السياسة االأولية لتوسيع نطاق برنامج التعليم المايلي 

. بالنظر إيل المستقبل ، قد يكون من المفيد  من القطاع المايلي

كما ربط برنامج التعليم المايلي بإصالحات وزارة التعليم ذات 

ي الحفاظ عىل الزخم وضمان بقاء محو 
االأولوية للمساعدة �ف

االأمية المالية أولوية تعليمية. 

نامج التعليم المايلي  بينما تقدم دراسة الحالة هذه قصة خاصة ب�ب

ي ، وهذه اللحظة من الزمن ، نأمل أن يتعلم 
، والسياق االأرد�ف

القراء داخل االأردن وخارجه دروًسا مهمة حول كيفية تصميم 

االبتكارات التعليمية الواعدة ، وتطويرها ، وتجريبها ، وتعديلها 

ي نهاية المطاف من قبل مجموعات 
باستمرار ، الموسعة ، ودعمها �ف

ف الوصول إيل فرص  كاملة من أصحاب المصلحة ، من أجل تحس�ي

التعلم الجيد لجميع االأطفال والشباب.

تطوير المعرفة والمهارات المالية لطلبة المدارس

ن مهارات التثقيف المايلي للشباب تحس�ي
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الملحق االأول
المنهجية

تم تطوير هذه الدراسة باستخدام منهج البحث العمىلي التشاريكي 

ي 
حيث تم جمع البيانات النوعية والكمية وتحليلها بشكل تعاو�ف

وعكس نتائجها عىل العمل قيد الدراسة. بهذه الطريقة )وعىل 

عكس الكث�ي من االأبحاث التقليدية(، تُفيد الدراسة عمليات 

ي الوقت 
ي تصحيح مسار التنفيذ �ف

نامج وكذلك �ف تعّلم منّفذي ال�ب

، استحوذ هذا المنهج عىل االأفكار الرئيسة والدروس القابلة  الفعىلي

للنقل لمشاركتها ع�ب مخت�ب التطوير والتوسع وخارجه. اعتمد 

التصميم عىل منهجية البحث التطبيقي ومنهجية منتظمة وبنفس 

ف ممارسة التعليم من خالل جمع  الوقت مرنة هدفت إيل تحس�ي

البيانات تشاركًيا وبشكل دوري ومن ثم تحليلها وتوزيعها ليسهل 
ف عىل أرض الواقع.134 ف والمعني�ي ف الباحث�ي استيعابها ب�ي

تم تطوير طريقة عمل مخت�ب التطوير والتوسع وتنويره بنتائج 

ضافة  ,Millions Learning 135 ، باالإ ف المرحلة االأويل من تعلم المالي�ي

إيل أدبيات التوسع االأساسية، واالأثر الجماعي,136 ومراكز االبتكار، 

وآليات التعلم التكيفي، ومجموعة واسعة من المنهجيات واالأطر 

، والتفك�ي المنظومي، وإدارة  ف ذات الصلة مثل علم التحس�ي

. لمزيد من المعلومات، راجع "إرشادات مخت�ب القياس:  التغي�ي

تنفيذ نهج التعلم التشاريكي التكيفي للقياس.”137 

التعليم  مركز  يسعى  والتوسع،  التطوير  ات  مخت�ب من خالل 

ف  االأساسي�ي ف  البحثي�ي ف  السؤال�ي إجابة  إيل  بروكنجز  ي 
�ف العالمي 

 : ف التالي�ي

ي عملية التوسع وكيف يتم تخفيف القيود الرئيسية أو التغلب عليها؟ وبشكل أك�ش تحديًدا ما الذي 
كيف تساهم الدوافع الرئيسية �ن

ي أي سياقات، ولماذا، وكيف؟ 
يصلح وما الذي ال يصلح، ولمن، وتحت أي ظروف، و�ن

كيف يتطور دور الجهة "المنشئة" خالل مسار التطوير والتوسع، وما الدور الذي تلعبه الحوافز؟	 

عندما تكون قدرة الحكومة عىل إضفاء الطابع المؤسيسي غ�ي كافية، كيف تتم معالجة هذه الثغرات؟	 

ي صنع القرار بشأن التنفيذ والتكيف 	 
كيف يتم جمع بيانات المخرجات والنتائج و/أو الفعالية وتحليلها وتصنيفها واستخدامها �ف

والتوسع، وما المعيقات االأساسية وعوامل التيس�ي االأساسية؟

كيف يتم جمع بيانات التكلفة وتحليلها وتصنيفها واستخدامها لتوجيه قرارات التوسع؟ وما المعيقات االأولية والعوامل المي�ة؟	 

ي والقدرات والقيود المؤسسية؟	 
 كيف يحدث التكيف بالنظر إيل التمويل والجدول الزم�ف

ي عملية التطوير والتوسع؟	 
ف ومديري المدارس، بشكل فعال �ف ي ذلك المعلم�ي

، بما �ف ف اك المعلم�ي كيف يتم إ�ش
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كيف يتم تحديد القادة والمؤيدين واستدامتهم عىل مستويات مختلفة من النظام لدعم التطوير والتوسع؟ كيف يتم تخفيف أو 	 

؟ ي عملية التغي�ي
تقليص معار�ف

ف هذه الموارد؟ 	  اتيجية لتأم�ي كيف يتم توف�ي الموارد للمبادرات عىل المدى المتوسط والطويل )مالًيا وعينًيا( وما العملية/االس�ت

ن جمع االأدلة حول التطوير والتوسع ووضع هذه المعرفة موضع التنفيذ؟  كيف يمكن تعزيز الصلة ب�ي

ف صانعي القرار والمؤسسات الرئيسية؟	  كيف يتم تعزيز القدرة عىل التكيف ب�ي

ي يمكن أن 	 
ي كل تدخل )بحث( نحو التوسع، وما المكونات االأساسية الآليات التعلم التكيفي ال�ت

كيف ساهمت عمليات المخت�ب �ف

ي توسيع نطاق تدخالت التعليم؟
تساعد �ف

ما نوع االأدوات أو الدعم الذي يحتاجه صانعو القرار لتوسيع نطاق التدخالت التعليمية الفعالة بما يتجاوز االأدلة وحدها، ولمن، 	 

وبأي شكل؟ 

لالإجابة عىل هذه االأسئلة، أجرت هذه الدراسة مسارين من البحث: 

1( تعلم المزيد حول كيفية حدوث التوسع، وعىل وجه الخصوص، 

ي تكمن وراء محركات التوسع الرئيسية 
اختبار الفرضيات ال�ت

ها من االأبحاث  ي أبحاث مركز التعليم العالمي وغ�ي
المحددة �ف

السابقة وتطوير نظريات جديدة حسب الحاجة؛ و2( تعلم 

ي 
ي التعليم والتحقيق �ف

المزيد حول كيفية دعم عملية التوسع �ف

الدور الذي يمكن أن يلعبه منهج التعلم المستمر مع المنظمات 

الوسيطة. عىل الرغم من وجود الكث�ي من االأدلة بالفعل حول 

ماهية محركات التوسع الرئيسية، إال أن هناك حاجة إيل مزيد من 

رشادات حول كيفية حدوث التوسع وكيف تلعب الدوافع  االأدلة واالإ

ي التعليم. بالنسبة لدراسة الحالة 
المحددة سابًقا دوًرا، ال سيما �ف

هذه عىل وجه الخصوص، فحص مركز التعليم العالمي عىل وجه 

ي المدارس، 
التحديد )1( رحلة توسيع نطاق برنامج التعليم المايلي �ف

ي تمت مواجهتها ومعالجتها أثناء 
)2( معيقات التطوير والتوسع ال�ت

ي 
العملية، و)3( إذا ما كان مخت�ب التطوير والتوسع قد ساهم �ف

عملية التوسع، وكيف. 

RTSL دراسات حالة

الدراسة جزء من منهج دراسة حالة مقارنة، حيث يعمل كل مخت�ب 

ًكا لجمع البيانات  كحالة فردية ويستخدم كل منها نهًجا مش�ت

ي النهج للسماح 
ف المرونة �ف وتحليلها وإعداد التقارير. تم تضم�ي

بظهور جوانب غ�ي متوقعة.  كما أوضح Yin ، "بشكل عام، تعت�ب 

دراسات الحالة هي الطريقة المفضلة عندما )أ( يتم طرح أسئلة" 

ي االأحداث، و)ج( يكون 
كيف "أو" لماذا "، )ب( ال يتحكم الباحث �ف

ي سياق الحياة الواقعية ". وشدد 
ف عىل ظاهرة معارصة �ف ك�ي ال�ت

ي فهم 
كذلك عىل أن الحاجة إيل دراسات الحالة "تنشأ من الرغبة �ف

ي التعليم 
الظواهر االجتماعية المعقدة" - مثل عملية التوسع �ف

- حيث يكون السياق الفردي وثيق الصلة بالموضوع. تماشياً مع 

ي مخت�ب التطوير والتوسع 
، تسعى دراسات الحالة �ف هذه المعاي�ي

ي 
ي التعليم -ال�ت

إيل االإجابة عن أسئلة "كيف" و"لماذا" حول التوسع �ف

امن مع الدراسة-  ف ي وقت م�ت
ي تحدث �ف

تركز عىل عمليات التوسع ال�ت

، مع إعطاء أهمية  ي تعتمد بشكل كب�ي عىل السياق المحىلي
وال�ت

ف االعتبار  ات الدراسة المستقلة والتابعة مع االأخذ بع�ي ة لمتغ�ي كب�ي

ات الدخيلة.  وجود العديد من المتغ�ي

الملحق االأول: المنهجية
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 : تضمنت معاي�ي اختيار دراسات الحالة ما يىلي

م له اهتمامات وقدرة عىل . 1 ف يك محىلي مل�ت الطلب )�ش

المشاركة(؛

ي يجري توسيع نطاقها؛. 2
دليل عىل فعالية المبادرة ال�ت

اتيجي )عندما يكون هناك عملية إصالح . 3 التوقيت االس�ت

جارية أو محفز آخر لالستفادة منها(؛

؛. 4 ف كاء الحكومي�ي رادة السياسية وكسب تأييد ال�ش االإ

وقضية تعليمية حاسمة تواجه العديد من البلدان ليتم . 5
معالجتها.138

التأكد  ضافة إيل ذلك، سعت الدراسة بشكل مقصود إيل  باالإ

ي ذلك الموقع 
ي اختيار دراسات الحالة، بما �ف

من وجود التنوع �ف

التدخل  ونوع  باالأزمات،  والمتأثرة  الهشة  والسياقات   ، ي
الجغرا�ف

وصلتها  ي 
ال�ت والمرحلة   ، ف المستهدف�ي والمستفيدين  التعليمي 

المنطقي  االأساس  كان  المتبع.  التوسع  ومسار  التوسع،  عملية 

متعمق  بحث  بإجراء  السماح  هو  الطبقية هذه  االختيار  لعملية 

مختلفة،  سياقات  ع�ب  الرئيسية  البحث  محاور  كيفية عمل  ي 
�ف

أنواع مختلفة من  التوسع، وعند قياس  ي مراحل مختلفة من 
و�ف

أيًضا  الطبقية هذه  العينة  نفسه، سمحت  الوقت  ي 
�ف المبادرات. 

ي 
باختبار أحد فرضيات الدراسة - عىل الرغم من االختالفات �ف

تحديات  التوسع  ي عملية 
�ف التدخالت  تواجه  ما  غالًبا  السياق، 

الجهود  مع  المعرفة  تبادل  من  كة وستستفيد  وفرًصا مش�ت

االأخرى. 

تم جمع البيانات االأولية والثانوية من قبل مركز التعليم العالمي 

، طور  ي مخت�ب التطوير والتوسع . بالنسبة للبحث االأسايسي
وباح�ش

مركز التعليم العالمي مجموعة من االأدوات لتوثيق رحلة توسيع 

ي 
، ودور مجاالت العمل الرئيسية �ف ي المخت�ب

ف �ف نطاق المشارك�ي

ات التطوير والتوسع نفسها.  توسيع نطاق االأثر، وتطور مخت�ب

وشملت هذه أدلة المقابالت، وقوائم المراجعة، وعقد استطالعات 

التقييم، وأوراق عمل التقارير ربع السنوية، ونماذج لتطوير 

ملخصات بحث متعمقة حول "محاور" محددة. تم جمع البيانات 

ي ذلك معلومات عن بيئة 
االأساسية والثانوية لكل حالة قياس )بما �ف

ف الذي  ي كل بلد والبحوث الحالية حول التدخل المع�ي
التعليم �ف

يتم قياسه(. 

لتحليل البيانات، استخدم مركز التعليم العالمي إطاًرا مفاهيمًيا 

لتوسيع نطاق التعليم تم تطويره من مراجعة أدبيات القياس وتم 

ي حد ذاته 
وع Millions Learning )�ف تنقيحه بشكل أك�ب بواسطة م�ش

مراجعة للبحوث الحالية حول التوسع باالإضافة إيل أربعة ع�ش دراسة 

ف عىل 14 مكونًا أساسًيا  حالة متعمقة(. يشتمل إطار عمل تعلم المالي�ي

ي مجموعات مختلفة اعتماًدا عىل السياق، 
)أو محاور قياس رئيسية( �ف

ي تعمل 
ي توسيع نطاق االبتكارات والممارسات الفعالة ال�ت

تساهم �ف

ف التعلم. هذه المكونات االأساسية هي عنارص تم العثور  عىل تحس�ي

ورية لتصميم وتقديم وتمويل وتعزيز بيئة تمكن  عليها لتكون رصف

من التوسع المستدام للتعليم عايلي الجودة.  للحصول عىل مناقشة 

 : ف أك�ش تفصيالً حول مجاالت التوسع الفردية، راجع "تعلم المالي�ي

ضافة إيل ذلك،  ي البلدان النامية.”139 باالإ
توسيع نطاق التعليم الجيد �ف

استخدم االإطار المفاهيمي أيًضا البحث حول أطر االأنظمة - وعىل 

 Donnella 140ي ابتكرتها
وجه التحديد، مفهوم "نقاط النفوذ" )ال�ت

ي نظام 
ة ولكن القوية �ف Meadows( لتحديد أدوات التدخل الصغ�ي

ي عنرص واحد نتائج أك�ب أضعاًفا من 
ينتج فيه عن تغي�ي بسيط �ف

ي النظام ككل.  
ات �ف التغي�ي

ي أربعة محاور عريضة 
لهذا التقرير تم تنظيم البيانات أوالً �ف

": 1( التصميم، 2( التسليم،  ف ي إطار عمل "تعلم المالي�ي
محددة �ف

3( التمويل، 4( بيئة مواتية للنطاق المستدام. ضمن كل محور، تم 

ي فئات فرعية بواسطة محرك أو مشكلة 
ف البيانات �ف بعد ذلك ترم�ي

فردية - مستمدة من القائمة االأصلية المكونة من 14 محرًكا أساسًيا مع 

السعي أيًضا إيل تحديد محركات أو رافعات أو سمات إضافية غ�ي 

، حدد مركز التعليم  ف م�ي . من هذا ال�ت ي إطار العمل االأصىلي
مدرجة �ف

العالمي قائمة أولية بالمواضيع والموضوعات الناشئة باعتبارها ذات 

ف  ة لالهتمام. ثم عمل مركز التعليم العالمي عىل تحس�ي صلة أو مث�ي

وتجسيد هذه المحاور والمواضيع وتطوير مجموعة أولية من النتائج 

من خالل مزيد من الدراسة للبيانات الخام وتثليث المعلومات من 

 . ف خالل مقابالت ومناقشات إضافية مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ات البديلة  لتحديد مجاالت التقارب واالختالف -باالإضافة إيل التفس�ي

المحتملة للنتائج- قام مركز التعليم العالمي بمراجعة نتائجها مع 

العلم الحايلي الأدب التوسع، وكذلك مقارنة نتائج دراسة الحالة هذه 

ات التوسع االأخرى. من خالل عدة جوالت  ي مخت�ب
ات �ف مع الخ�ب

من البحث والتشاور حول البيانات والتحليل، واصل مركز التعليم 

العالمي تنقيحها وتحليلها. 
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، قبل االنتهاء منها. تمت  تمت مشاركة النتائج مع أعضاء المخت�ب

ي 
ف �ف مراجعة التقرير أيًضا من قبل أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ي ذلك مدير مخت�ب التطوير والتوسع، وباحث مخت�ب 
االأردن، بما �ف

 ، ي
ف عن البنك المركزي االأرد�ف التطوير والتوسع، باالإضافة إيل ممثل�ي

ي لتطوير المناهج الدراسية، وإنجاز. قام أعضاء 
والمركز الوط�ف

المخت�ب أيًضا بمراجعة وتقديم المالحظات حول االعتبارات. 

هناك معيقات حول استخدام النهج القائم عىل دراسة الحالة، 

ي ذلك عدم القدرة عىل إثبات السببية أو إجراء تعميمات 
بما �ف

ي االختيار حيث قد 
ف �ف . قد يوجد أيًضا تح�ي ف واسعة ومخاطر التح�ي

تكون معاي�ي االختيار المستخدمة قد أدت إيل عينة من الحاالت 

نامج التعليمي،  ي يرجح أن تتوسع بنجاح أك�ب من متوسط ال�ب
ال�ت

مما قد يحد من إمكانية تعميم النتائج. عالوة عىل ذلك، يدرك 

ي دعم التوسع 
مركز التعليم العالمي أن لعب دور نشط كوسيط �ف

ي التحليل. عىل وجه الخصوص، 
ف �ف ي كل حالة سيؤثر عىل التح�ي

�ف

ي أن دور Brookings -وهي مؤسسة فكرية 
هناك خطر يتمثل �ف

معروفة- قد أثر عىل عملية التوسع ودور المحاور الرئيسية أثناء 

إجراء عمليات مخت�ب التطوير والتوسع بطريقة لن تكون صحيحة 

بدون مشاركتها. من خالل تحديد هذه المحددات، يهدف مركز 

التعليم العالمي إيل ضمان الشفافية مع القارئ. باالإضافة إيل 

اتيجيات لتقليل الذاتية  ذلك، استخدم مركز التعليم العالمي اس�ت

 141.)2009 Creswell 1988؛ ،Peshkin( ات ف والتح�ي
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ي
الملحق الثا�ن

أعضاء مخت�ب التطوير والتوسع 

مدير مخت�ب التطوير والتوسع: الدكتور مراد عوض، مدير إدارة البحث والتطوير، إنجاز

ي, البحث  باحثو مخت�ب التطوير والتوسع: غيدا حامد، مديرة البحث والتطوير والعالقات الدولية، إنجاز )2020-2022(؛  غيث الشق�ي
والتطوير، إنجاز )2019-2020(; فرح أبو سيف، البحث والتطوير، إنجاز )2020(.

بية والتعليم اف والتدريب، وزارة ال�ت �ش ختام عبابنة, مديرة إدارة اإلإ

ميادة أبو جابر، المؤسس والرئيس التنفيذي لعالم الحروف*

ي القطاع الخاص، البنك الدويلي اإلأردن*
ي أول �ف

عىلي أبو كميل، أخصا�أ

بية والتعليم* وفاء موىس العبدالالت، مدير إدارة التعليم، وزارة ال�ت

* ي
كات التمويل اإلأصغر ومكاتب اإلئتمان، البنك المركزي اإلأرد�ف اف عىل �ش �ش مها العبدالالت، اإلإ

بية والتعليم ف العام، وزارة ال�ت نواف عجرمة، اإلأم�ي

* اتيجية الوطنية للشمول المايلي ، ومنسق اإلس�ت ي
، البنك المركزي اإلأرد�ف عمرو أحمد، رئيس وحدة الشمول المايلي

ي
، البنك المركزي اإلأرد�ف محمد عمايرة، المدير التنفيذي لدائرة اإلستقرار المايلي

ي لتطوير المناهج*
دولة األأستاذ الدكتور عدنان بدران، رئيس مجلس إدارة المركز الوط�ف

كة اإلأردنية للمدفوعات والتقاص )جوباك(* مها البهو، الرئيس التنفيذي لل�ش

اء ، جامعة الب�ت ف الدكتورة نيىلي البنا، أستاذ مساعد، برنامج إعداد المعلم�ي

ي للمناهج 
األأستاذة الدكتورة ربا بطينة، المدير التنفيذي السابق للمركز الوط�ف

ي
، البنك المركزي اإلأرد�ف اتيجية الوطنية للشمول المايلي محمد الدويك، رئيس وحدة الخدمات المالية الرقمية واإلبتكار، اإلس�ت

معايلي المهندس مث�ف الغرابية، وزير اإلقتصاد الرقمي وريادة اإلأعمال السابق

ي لتطوير المناهج
ين حامد، المدير التنفيذي، المركز الوط�ف الدكتورة ش�ي

الدكتور رياض الهنداوي، مدير معهد الدراسات المالية والمرصفية

فالنتينا قسيسية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان

ي
ة والمتوسطة، مديرة مركز أعمال نشميات، البنك اإلأهىلي اإلأرد�ف كات الصغ�ي الدكتورة يارا قطامي، مديرة لل�ش

ي مادبا
ا، عميد كلية اللغات واإلتصال، الجامعة اإلأمريكية �ف الدكتورة وفاء الخ�ف

بية والتعليم الدكتور أسامة جرادات، رئيس قسم اللغة العربية، إدارة المناهج والكتب المدرسية، وزارة ال�ت

معايلي السيدة هالة لطوف، وزير التنمية اإلجتماعية السابق

ي لتطوير المناهج
معايلي األأستاذ الدكتور عزمي محافظة، رئيس المركز الوط�ف

)FETC( ي اإلأردن، اللجنة الفنية الوطنية للتثقيف المايلي
الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك �ف
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موك بية، قسم المناهج وطرق التدريس، جامعة ال�ي الدكتور عالء المخزومي، مساعد عميد كلية ال�ت

ق الدولية الدكتورة هناء ملحس، مؤسسة ومديرة مدارس الم�ش

وع الشباب والتكنولوجيا والتوظيف، وزارة اإلقتصاد الرقمي وريادة اإلأعمال رائد مدانات، مدير إدارة م�ش

بية والتعليم الدكتور محمد الجدوع، مدير إدارة المتابعة والتقييم وضمان الجودة السابق، وزارة ال�ت

معايلي السيدة هيفاء النجار، وزير الثقافة*

المهندسة ربا العمري، المدير العام، مركز الملكة رانيا للتعليم وتقنية المعلومات

ي اإلأردن *
الدكتور عديلي قندح، المدير العام السابق لجمعية البنوك �ف

ي
، البنك المركزي اإلأرد�ف الدكتور وليد ق�اوي، المدير لوحدة حماية المستهلك المايلي

بية والتعليم بية المالية، وزارة ال�ت ندى رواضية، منسقة ال�ت

كة نهجي* دينا شومان، المؤسس والرئيس التنفيذي ل�ش

م�ف سختيان، نائب رئيس مجلس إدارة، صندوق المرأة للتمويل اإلأصغر*

ي البنك المركزي
وع �ف ، فريق إدارة الم�ش ف بداع والتم�ي ف لالإ الدكتور عىلي ياغي، مدير عام صندوق الحس�ي

إيهاب زيتاوي، مدير المنح، مؤسسة عبد الحميد شومان 

بية والتعليم جيهان عريفج، منسقة الثقافة المالية، وزارة ال�ت

* عضو مخت�ب سابق

: أعضاء مخت�ب التطوير والتوسع ي
الملحق الثا�ن
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الملحق الثالث
 القائمة الكاملة الأعضاء المجموعة

ن  االستشارية الدولية لتعليم المالي�ي

)2017—2019 و 2019—2021(  

اكة العالمية  دارة ، ال�ش ون، الرئيس السابق لمجلس اإلإ اليا السابع والع�ش مة )2017-2019(: جوليا جيالرد، رئيس وزراء أس�ت الرئيسة المح�ت
، مركز التعليم العالمي، معهد بروكينغز  ف للتعليم، وزميل متم�ي

و  ، وزير التعليم السابق لعام 2021، الحكومة ب�ي رئيس )2019-2021(: خايمي سافيدرا، الممارسات العالمية للتعليم، البنك الدويلي

)TEP Center( اكة التعليم مودو�ب ادفسو اوليتجوا، مديرة، العام لمركز �ش

مانوس أنتونينيس، مدير، التقرير العالمي لرصد التعليم

، البنك الدويلي ي ية، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�ب قليمي للتنمية الب�ش لويس بنفينيست المدير األإ

ي الممارسة العالمية، كلية بوسطن للخدمة اإلجتماعية، مديرة برنامج أبحاث اإلأطفال والشدائد
يزا بيتانكورت، سالم أستاذة �ف ت�ي

Brookings زميل أول غ�ي مقيم، مؤسسة Management Systems International ،مستشار أول ورئيس فخري ، ألري كويلي

Getulio Vargas مؤسسة ،)CEIPE( ي سياسات التعليم
ف واإلبتكار �ف ، مديرة مركز التم�ي ف كلوديا كوست�ي

لويس كراوتش خب�ي اقتصادي أول، مجموعة التنمية الدولية ، RTI International،جون فلوريتا نائب المدير التنفيذي العالمي ، مدير 
)J-PAL( السياسات واإلتصاإلت ، مخت�ب عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر

ي توسيع نطاق جودة الصحة والوصول إليها
كاء �ف ون،  نائب الرئيس، �ش لورا غ�ي

ات الصيدإلنية للبحث والتطوير )أفيدرو( وزير التعليم السابق ، حكومة كولومبيا يانيث جيها توفار، الرئيس التنفيذي لجمعية المخت�ب

يدج خافي�ي جونزاليس، مدير SUMMA ، أستاذ منتسب ، مركز دراسات التنمية ، جامعة كام�ب

بية والتعليم السابق ، فنلندا لمان، وزير ال�ت ي غراهن ألسونن عضو ال�ب
سا�ف

Kidogo ، أفضل حبيب، المؤسس المشارك ورئيس قسم الهجرة

ي المملكة المتحدة
راشيل هينتون كب�ي مستشاري التعليم، مكتب التنمية والكومنولث الخارجي �ف

ميساء جلبوط الرئيس التنفيذي المؤسس، مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم ، زميل غ�ي مقيم ، معهد بروكينغز

،C-Change ؛ مؤسس Pottinger ، كاساندرا كيليمؤسس وكب�ي المستشارين

)tGELF( شيف كيمكا ،نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة صن ؛ رئيس مؤسسة التعليم والقيادة العالمية

هومي خاراس زميل أول ، اإلقتصاد العالمي والتنمية ، معهد بروكينغز

اللورد جيم نايت، مدير تربية سقلة
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Teach For All ،يك المؤسس ويندي كوب، الرئيس التنفيذي وال�ش

Camfed International كة لوىسي ليك الرئيس، التنفيذي ل�ش

IDinsight ،يك ف الرئيس التنفيذي، �ش روث ليف�ي

ف زميل أول غ�ي مقيم ، معهد بروكينغز يوهانس ل�ي

ف ، منتدى اإلأسواق الناشئة ، مستشار أول ، معهد النتائج للتنمية  باحث مقيم متم�ي

تمار مانوليان أتينك،زميل أول غ�ي مقيم، مركز التعليم العالمي ، معهد بروكينغز

نديم م�ت ، رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسس، معهد النتائج ال�يعة

يك المؤسس، Shared Nation ؛ المؤسس المشارك والكلية ، معهد المليارات جو ماكنون ، ال�ش

ف مولينو ، نائب الرئيس، التأث�ي اإلجتماعي ، ليفر فور تشينج كريست�ي

)Discovery Learning Alliance سابًقا( Impact )Ed( International ،تاميال نوبوا ، المدير العام

بية والتعليم ، كينيا داريوس أوجوتو، مدير التعليم الجامعي ، وزارة ال�ت

دارة الحكومية ، جامعة أكسفورد ألنت بريتشيت، مدير أبحاث RISE ، كلية بالفاتنيك لالإ

Atal Innovation Mission Niti Aayog ، راماناثان رامانان، نائب الرئيس اإلأول ، خدمات تاتا اإلستشارية ؛ أول مدير للبعثة

Red Ventures ،ناثان ريتشاردسون، نائب الرئيس التنفيذي

بية والتعليم داري اإلأول ، وزارة ال�ت سارة روتو، السكرت�ي اإلإ

آصف صالح، المدير التنفيذي ، براك

Merlyn Mind ، يرادات ، رئيس وكب�ي موظفي اإلإ ف جوس شميدل�ي

MIT Media Lab ، ي التعلم الرقمي
فيليب شميدت، مدير التعاون �ف

، مديرة اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمية ليسبيت ست�ي

بية والتعليم والرياضة ، أوغندا كيدريس تورياجيندا، مديرة مديرية معاي�ي التعليم ، وزارة ال�ت

ف فان فليت، رئيس عالمهم ؛ المدير التنفيذي ، تحالف اإلأعمال العالمي للتعليم جاس�ت

إميليانا فيغاس، مديرة مشاركة وزميلة أويل ، مركز التعليم العالمي ، معهد بروكينغز

وب، مديرة مشاركة وزميلة أويل ، مركز التعليم العالمي ، معهد بروكينغز ريبيكا وين�ش

)AFIDEP( إليا زولو، المدير التنفيذي ، المعهد اإلأفريقي لسياسة التنمية

أليكس زوين، الرئيس التنفيذي ، صندوق اإلبتكار العالمي 

ن )2017—2019 و 2019—2021(  الملحق الثالث القائمة الكاملة الأعضاء المجموعة االستشارية الدولية لتعليم المالي�ي
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