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الممخـص
مقصد البحث إلى عمم الدور الذي تقوم بو المنظمات الغير رسمية سواء كانت محمية او عالمية في مساندة التعميم في
مممكة األردن ،وتم جمع البيانات بواسطة اتباع المنيج النوعي التحميمي ،عن طريق الزيارة الميدانية ،وأظيرت النتائج أن
تمك المنظمات ليا نفوذ عمى عممية التحويل اإليجابي ويعد التمكين واإلنماء المجتمعي من المقاصد المخطط ليا وىذا
بواسطة تنشيط برامج تربوية تعميمية خاصة بفئات عمرية غير مشابية ،أىميا فترة رياض األطفال والتعميم الرئيسي ،األمر
الذي أحرز عمى نحو غير سمبي تحويل الفكرة السائدة في تقبل وجود المنظمات الدولية في المساحة العربية ،واإليمان
بدورىا وىدفيا ،حيث زادت نسب االشتراك بالمدارس ،وانخفضت نسب األمية ،فضال عمى ذلك التنقيح والتطوير المطبق
عمى المدارس من أنظمة ومناىج وأبنية ،ايضاً التعديل الحاصل في طرق التعميم والتدريس والتمرين ،سوى أنيا تتكبد من
إشكالية قمة تواجد دفع المورد المالي في مساندة برامجيا ومشاريعيا المتواصمة .وفي نياية البحث نوصي شركات الدولة
وصانعي القرار فييا؛ لممشاركة في تيسير التشريعات واألنظمة المخصصة بالمنظمات الدولية ،وازدياد التثقيف المجتمعي،
عن طريق وضع سياسات واستراتيجيات إلبقاء ذلك النوع من المنظمات ألجل تقصي اإلنماء المجتمعي.
الكممات المفتاحية:
منظمات ،دولية ،تحسين ،دعم ،التعميم.

المقدمة
إن محو األمية ونشر التعميم واالرتقاء بمستوياتو يؤديان إلى تخمي المجتمع عن المواصفات السمبية واكتساب مواصفات
إيجابية متقدمة ،بمثابة أن التعميم ىو الشرط الرئيسي الكفيل بتحقيق الريادة االستثمارية واالجتماعية ،و تعد الرابطة بين
التعميم وبين معدالت الريادة رابطة جمية وأكيدة ،ليذا أصبح من المعموم أن جغرافية األمية في العالم مطابقة لجغرافية
التخمف ،ألن انتشار األمية أو ىبوط المستوى التعميمي ال يتعمقان غير بالرموز المقروءة أو المكتوبة بمقدار ما ىي إشكالية
تخمف حضاري واجتماعي (الخطيب.)٤٠٠٢ ،
ونظر لالتساع المطرد في المطمب عمى التعميم بمراحمو جميعيا ،ومن أجل قمة الموارد الداعمة التي تمتمكيا الحكومات ،وما
ًا

تعانيو من عجز أثر عمى القيام بكامل مياميا صوب اإلطار التعميمي ،فإنو من الموائم المجوء إلى مصادر وموارد عالمية
لممساعدة بذلك الدور في مساندة التعميم ،ليذا كان ىناك ما يطمق عميو بالمنظمات الدولية كأحد القطاعات الرئيسة التي
قدمت المعاونة لمدولة لتغطية أنشطتيا عمى األصعدة جميعيا.
وتعرف منظمة األمم المتحدة المنظمات الغير رسمية سواء كانت محمية او عالمية بأنيا منظمات ليا مشاىدة معينة تيتم
بتقديم خدماتيا لمجماعات واألفراد ،وترقية أحوال الفئات التي تتجاوزىا التوجيات اإلنمائية ،كما يتحدد عمميا في ساحات
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المشروعات اإلنمائية والطوارئ وارجاع اإلعداد والتدريب ،وايضا تيتم بثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق االستثمارية
واالجتماعية فيو (الكسادي.)٤٠٠۳ ،

مشكمة البحث
تقدما كبير جداً يرتبط
ورد عن توثيق صندوق النقد الدولي في تقييمو لواقع التعميم في المساحة العربية ( )۲٠٠۸أن ً

حقيقيا ط أر عمى مستويات التسجيل
تقدما
ً
بمخرجات التعميم في الوطن العربي ،ومن خالل بيانات ومعمومات تبين أن ً

بالدراسة عمى صعيد الجنسين ،وفي الوقت نفسو تركز بؤرة الضوء عمى حقيقة ىامة وىي بالرغم من تمك الريادة الكبيرة جدا

والمثيرة لإلعجاب فإن منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال زالتا متخمفتين عن األنحاء األخرى بخصوص مؤشرات
مخرجات التعميم الميمة ،ليذا أتى ىذا البحث كي يبرز دور المنظمات الدولية الناشطة في مساندة رياض األطفال والتعميم
الرئيسي في دولة األردن ،لما لتمك الفترة من ضرورة في تنشئة األشخاص وتنميتيم والمساىمة في صقل شخصيتيم
لمجابية الحياة في المستقبل.

أسئمة البحث
يسعي ىذا البحث إلى التعرف عمى الدور الذي تقوم بو المنظمات الدولية في دعم التعميم في األردن .وبشكل أكثر تفصيالً
فإن ىذا البحث ييدف إلى اإلجابة عن السؤال التالي :ما الدور الذي تقوم بو المنظمات الدولية في التعميم في األردن؟

أهمية البحث
تبرز أىمية البحث في شرح دور المنظمات الدولية في مساندة التعميم في مممكة األردن ،حيث إن اإلطار التعميمي من
أفضل األنظمة التي تتطمب إلى مراعاة ودعم؛ ىذا ألنيا األساس في تكامل األنظمة األخرى ،كما تكمن ضرورة البحث في
َ
أنو يأخذ دو ار في معاونة الباحثين واألكاديميين باالطالع عمي مشقات المنظمات الدولية عن طريق تقديم التقارير عن

ميمات وانجازات ىذه المنظمات لممجتمع ،وبالخصوص إذا كانت الدولة ال يمكنيا أن تقوم بدورىا بشكل كامل باتجاه
اإلطار التعميمي.

الدراسات السابقة
الدراسة االولي  :دراسة عدلي ( )٤٠٠۹والتي كانت بعنوان “دور الجمعيات األىمية في دعم تعميم الفقراء” في مجال التعميم
الحكومي األساسي ،حيث تشير إلى أن اىتمام الجمعيات األىمية بتعميم الفقراء في مصر مستمر ،إذ قامت جمعيات خيرية
كبيرة بإنشاء مدارس ابتدائية وثانوية وسعت إلى تعميم التعميم ونشره عمى أوسع نطاق ممكن ،كما تسعى بتخصيص وقفيات
يعا لضمان المجانية واستقرار تمويل التعميم ،فضالً عن الدور الذي لعبتو المؤسسات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف
تدر ر ً
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وغيرىا في إدخال مفاىيم ومناىج جديدة في التعامل مع قضية التعميم بكل تفريعاتيا وعمى رأسيا مفيوم الشراكة في مجال
تعميم الفقراء بالتحديد .كذلك قامت مجموعة من الجمعيات األىمية بتنفيذ مشروع رفع كفاءة العممية التعميمية في مئة مدرسة
حكومية في عدد من المحافظات ،والتي استيدفت المعممين والمسؤولين عن ىذه المدارس ،ووفرت أجيزة الحاسب اآللي،
وعقدت الدورات بخصوصيا.
الدراسة الثانية  :دراسة مانمي (  )ilnaM٤٠٠2عن دور وأنشطة المنظمات غير الحكومية في تنمية الشباب في كمية
المعممين في المنطقة الفقيرة في الصين .أظيرت نتائج الدراسة إلى النجاح من حيث االستفادة من المعرفة باستخدام
التدريب المتقدم ،وتحقيق مستويات عالية من الرضا بسبب تنمية الفرد ،بالمقابل أظير أعضاء ىيئة التدريس مالحظات
حول التحديات التي يواجيونيا من حيث انخفاض مستوى برامج التدريب ،بسبب قمة الربط الشبكي ،إضافة إلى البقاء عمى
حالة عدم اليقين بالنسبة لالعتماد عمى الدور االجتماعي في إطار البرنامج  ،من وجية نظر القائمين عمى الخدمة في
عمما بأنو تم إجراء الدراسة عمى الطمبة والمديرين والزمالء العاممين ،كذلك عمى ممثمي المؤسسات التي
المؤسسات المعنيةً ،
تقدم الخدمة ،ذلك بطريقة المقابالت والمقاءات وتطبيقيا عمى عينة عشوائية من مجتمع الدراسة.
الدراسة الثالثة  :وعن دراسة ماكمور ( )٤٠٠٠,eruilaaبين فييا أن دور المنظمات غير الحكومية كان في تعزيز
وتحديدا في دول شبو الصحراء االفريقية ،وكانت الييمنة عمى شكل سيطرة النخبة
المقاومة ضد الييمنة عمى التعميم،
ً

ثقافيا ،حيث اعتبر
سياسيا أم
الحاكمة ونشرىا األفكار التي تمكنيا وتعزز قوتيا لنظاميا في العالم ،سواء كان
اجتماعيا أم ً
ً
ً

التعميم آنذاك من ميمات الحكومة ،ذلك ألنو من الوسائل الفعالة لفرض الدولة وتعزيز شرعيتيا ،لذا ظيرت المنظمات غير

اتيجيا عمى سياسة الدولة ،وفرضت برامج التكيف
الحكومية لتعديل وتجديد مثل ىذه األفكار ،مما أحدثت ًا
تغيير استر ً

الييكمي ،مما أدت إلى ظيور جماعات وجيات فاعمة تيتم بالتنمية المؤسسية.

االطار النظري لمبحث
من المعموم أن دور الدولة في ظل العولمة قد اختمف ،وبعض اآلراء تعمل عمي زعزعة دور الدولة ومؤسساتيا ،وبالتالي
صارت الحكومات ال تستطيع أن تقوم بكل األدوار بكفاءة وفعالية ،ومن ىنا ازداد الدور الذي تمعبو المنظمات الدولية.
فمع تسارع نمط التطورات الدولية ،ودخول البشرية عصر العولمة ،تحدث تحوالت كبيرة في جميع المجاالت ،وعمى
المستويات أجمع (المحمي واإلقميمي والدولي) ،ومن أبرز ما أسفرت عنو التطورات الدولية الجديدة أنيا وضعت اإلنسان في
محور حركة المجتمع وتقدمو ،من خالل التوسع الكبير في دور المنظمات غير الحكومية و الدولية ،ليشمل إلى جانب
( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

الدور الخيري والخدمي ،دور ىذه المنظمات كآلية إلنماء المواطنين وتنظيميم من أجل المشاركة الواعية والفاعمة في
العممية اإلنمائية وفي تطوير الوعي الديمقراطي والثقافي والبيئي  ،لدى كل شرائح المجتمع.
جسر ،حيث إن تشكيل وانشاء المنظمات غير الحكومية تعتبر وسيط
ويمكن وصف ماىية عمل المنظمات الدولية بأنيا ٌ
بين الدولة والفرد ،وبالتالي فيي خدمة بين اإلرادة الفردية واالجتماعية ( .)٤٠٠٠ e,erau

ويرى قادة العالم والسياسيون أن عمل المنظمات غير الحكومية و الدولية يتمثل في تقديم الخدمات ،ذلك أن الدولة تفتقر
إلى الموارد والوقت (  .)٤٠٠2i,nhn u i,eydnuوىذا التحول أدى إلى نجاح جيود اإلصالح ،بما في ذلك توفير
التعميم لمجميع (  )٤٠٠2i,nhn u i,eydnu؛( . )2991 resiu,Moru
واقع المنظمات الغير حكومية و الدولية في دول المنطقة
المنظمات العربية غير الحكومية و الدولية التي تعمل في ميدان اإلنماء االجتماعي ،تخضع لعدة من التساؤالت والبحث في
عمم ماىية أدوارىا وواقع أثرىا في تحديث وتنقيح الحال االجتماعي وانسجامو داخل المجتمعات ،وتمبية وتحقيق مطالب
واحتياجات أفراده المتغايرة .حيث يطغى عمى خدمات تمك المنظمات البعد الخيري الجاري عمى المعاونة المالية والمادية مع
إغفال عظيم لمبعد التنموي ،وأن خدمات المنظمات التي تعمل في قطاع الخدمات االجتماعية تتمحور بخصوص رعاية
األشخاص في الغالب كتقديم اإلعانات لأليتام واألرامل والمرضى والفقراء والمعاقين ،وفي المقابل ال تحظى الخدمات
الموجية صوب المجتمع اإلقميمي سواء أكانت اجتماعية أم استثمارية أم ثقافية أم بيئية بدرجة موائمة من المراعاة .ومن
أيضا أن الخدمات الموجية صوب بعض الفئات الميمشة أو المعرضة لمفقر والتيميش االستثماري
الممكن القول ً

واالجتماعي ال تقوم عمى مبدأ تمكين تمك الفئات ،وادماجيا في المجتمع ،بل إنيا تقود عمى نحو غير مباشر إلى تدعيم
تدىور واعتمادية ىذه الفئات.
ولم تتمكن ىذه المنظمات من تحقيق االستقاللية المطموبة عن المؤسسات الحكومية ،خاصة الو ازرات ذات العالقة مثل
و ازرات الشؤون االجتماعية والداخمية ،وأن ق ارراتيا وبرامجيا وسياساتيا العامة ال زالت تخضع لتأثير الحكومة وتسعى إلى
مباركتيا ،ويمكن أن يعزى ىذا األمر إلى عدة عوامل مثل ضعف المناخ الديمقراطي في البالد العربية بوجو عام ،والى
األنظمة والقوانين المعمول بيا ،والتي تعطي الحكومات حق الترخيص والحل ليذه الجمعيات ،والرقابة والتدخل المباشر
أحيانا في أعماليا ،إضافة إلى عجز الجمعيات عن تحقيق االستقاللية المالية وتبعيتيا الجزئية في ىذا المجال لمحكومة،
ً

أخير سيادة وغمبة العقمية األمنية الحكومية في تعامميا مع النشاط األىمي بوجو عام (عبد المجيد.) ٤٠٠9 ،
و ًا

أيضا في واقع تمك المنظمات أن أكثريتيا يجابو معضمة مالية تتمثل في قمة تواجد الموارد المالية من ناحية ،وتآكميا
وتبين ً
المتواصل من ناحية أخرى ،كما أن الضائقة المالية التي تتكبد منيا الجمعيات تعكس ذاتيا عمى صعيد ونوعية الخدمات
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سمبا عمى ُّ
تمكن تمك الجمعيات عمى المبادرة وتبني الطرق المعاصرة في األداء ،فضال عمى ذلك أنيا
المقدمة ،كما تؤثر ً

تقود في تبعيتيا إلى السمطات كما أشير إليو أسبقًا.

وأن االختالف في األدوار ما بين المنظمات غير الحكومية المحمية والمنظمات غير الحكومية الدولية ،يتضح بواسطة
أساليب التنفيذ لمبرامج واألىداف المخطط لتحقيقيا ،حيث أن المنظمات غير الحكومية المحمية تصبو إلى تدعيم ديناميكية
المجتمع عن طريق دعم برامج اجتماعية واقتصادية مسقاة من االحتياجات واألولويات الوطنية ،وتوفير الفرص االستثمارية
كما في مؤسسة نير األردن .وايضا في معيد الممكة زين الشرف التنموي الذي ييدف إلى مساندة أتعاب المنظمات واألفراد
في ميدان اإلنماء عن طريق التمرين ،ورفع سوية اإلدراك واجراء البحوث ،كما أن المنظمات غير الحكومية الدولية ليا
المحاوالت واألىداف نفسيا ،إنما عمى أنماط تناسبيا كمؤسسة دولية ،والتي تحاول بالدرجة األولى في إحراز التحويل
ظا في الصورة التي أوضحتيا شركة تخميص الطفل في
اإليجابي بواسطة برامجيا المخصصة بيا .حيث تمثل ىذا ممحو ً
تنقيح جوانب اإلنماء االجتماعية ،والفرص االستثمارية المتغايرة عن طريق برامجيا المنوعة لجميع الفئات العمرية،
باختالف أشكاليا وظروفيا ،وفي مختمف الميادين المتعمقة بالتنمية واالستدامة ،وأيضا شركة كويست سكوب التي تحاول
إلى تحفيز األشخاص ،وخمق المناخ الموائم لمتنمية ،وتنقيح نوعية الحياة عمى العموم ،وتعمل عمى خدمة االنسان في أقاليم
وأماكن عدة في العالم ،وكال المؤسستين تسعيان إلى البحث عن األفراد غير المرئيين –المغمورين -لمساعدتيم وتحقيق
مقاصد رسالتيا من خالليم.
الفئات التي يستهدفها الدعم
أما فيما يتعمق بالفئة المستيدفة لبرامج المنظمات غير الرسمية ،فكانت المنظمات غير الرسمية المحمية ترتكز عمى نحو
أعمق عمى رياض األطفال ،والمراحل األولى من عمر التالميذ في الفترة الرئيسية .كروضة معيد الممكة زين الشرف
التنموي أيضاً مؤسسة نير األردن عن طريق برنامج حماية الطفل ،حيث إن الشركة تقوم باستكمال األطفال تممك نحو
التحاقيم في الفترة الرئيسية عن طريق برنامج التعميم المخصص والتعميم المساند .وبخصوص بالمنظمات غير الرسمية
العالمية  ،فإنيا تيتم بمرحمة التعميم الرئيسي عمى نحو ممحوظ حيث كانت مصالح شركة كويست سكوب في تحديث برامج
وسعيا منيا إلرجاع
ومناىج تربوية تركز عمى األطفال الذين تسربوا من المدارس ،وغير ممكن عودتيم إلييا ألسباب عدة،
ً

تسجيميم ورجوعيم إلى مقاعد التعميم بالمدرسة ،قامت بإبرام اتفاقيات تساعد مع و ازرة التربية والتعميم والمؤسسات المقصودة
عن طريق برنامج التعميم غير النظامي .وفي شركة تخميص الطفل كمؤسسة عالمية كان ليا مراعاة بمرحمة التعميم الرئيسي
وجانب واسع برياض األطفال ،وبالخصوص الذين لم يتسن ليم التسجيل برياض األطفال لعدم توفرىا في الجميورية

ماليا نحو االشتراك.
وتتطمب ً
عبئا ً
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مصادر التمويل لممنظمات
يوجد شكمين لمصادر تمويل المنظمات غير الحكومية المحمية ،وىما التمويل أو الدعم الداخمي من قبل مؤسسات الدولة
المحمية والمشاريع القائمة في الدولة ،والتمويل الخارجي من منظمات دولية خارجية ،قد يعزى إلى نقص الدعم الحكومي.
أما بالنسبة لممنظمات غير الحكومية الدولية فإن تمويميا عمى األغمب من مصادر خارجية .حيث إن الدعم من قبل
مؤسسات دولية تشترك معيا في األىداف والمشاريع ،بينما تجتيد المنظمات ذاتيا مع مؤسسات الدولة الحكومية المحمية
من حيث تسييل الميمات من خالل مالءمة وضبط القوانين والسياسات المتعمقة بنوعية مشاريعيا وأىدافيا.

التوصيات
من الممكن تقديم بعض التوصيات والمقترحات لصانعي القرار وواضعي السياسات التربوية:
 .2يجب السعي إلى تغيير ثقافة المجتمع ،ونظرتو نحو وجود ىذه المنظمات من خالل عقد الندوات
والمؤتمرات التي تنظميا المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي.
 .٤يجب المساىمة في إعداد كوادر مؤىمة ومدربة متخصصة في العمل ضمن ميام المنظمات غير
الحكومية وأىدافيا وتحقيق رؤيتيا ورسالتيا.
 .3قيام المؤسسات بفتح مشاريع تدر لمدخل ،ذلك ألىمية دعم المشاريع واحالل التمويل الذاتي بدل الخارجي.

الخالصة
نخمص مما سبق أن التعميم في األردن يواجو مشاكل تمويمية عديدة ،ترجع بالدرجة األولى إلى ندرة الموارد المالية التي
تعاني منيا الدولة من جية والى تزايد أعداد الطمبة من جية أخرى .ومن أجل مواجية ىذه المشكمة ال بد من تكاتف جميع
الجيود (الحكومات ،قطاع األعمال  ،المنظمات غير الحكومية المحمية و أيضا الدولية ) في حل ىذه المشكمة ولما يعود
عمى األمة والوطن بالخير والرفعة والتقدم.
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The Role of International Organization in Supporting Education
in Jordan
tcaAtsbA
The aim of the research was to find out the role played by international organizations in
supporting education in Jordan. Information was collected through the analytical qualitative
approach through the field visit. The results showed that international organizations have an
impact on positive change. Empowerment and community development are strategic
objectives. Through the activation of educational programs for different age groups,
especially the kindergarten stage and basic education, which has achieved a positive change
the idea prevailing in the acceptance of the presence of international organizations in the Arab
region, and faith in its role and goal, Where enrollment rates have increased, illiteracy rates
have decreased, in addition to the improvement and development of schools, systems,
curricula and buildings, as well as the development of methods of education, teaching and
training, it suffers from the lack of funding in support of its ongoing programs and projects.
At the end of the research, we recommend state institutions and decision makers to contribute
to facilitating legislation and regulations for international organizations and to increase
community education through the development of policies and strategies to keep this type of
organization for community development. through the development of policies and strategies
to keep this type of organization for community development.
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