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ذوي اإلعاقة من  تأتي ورقة السياسات هذه ضمن البرنامج التدريبي: "نحو المشاركة الشاملة للنساء المهمشات واألشخاص  

أفريقيا وبالشراكة مع  آسيا وشمال  قبل معهد غرب  الُمنفذ من  الحياة االجتماعية واالقتصادية"،  السويدي   IM في  الشريك 

رباً ومتدربةً المهارات واألدوات الالزمة لكسب التأييد حول القضايا التي تهم متد  20إكساب    إلىللتنمية. يهدف البرنامج  

ذوي واألشخاص  المهمشات  الصعيدين   اإلعاقة  النساء  على  السابقتين  بالفئتين  تُعنى  سياسات  أوراق  إنتاج  طريق  عن 

 .االقتصادي واالجتماعي

 

  قيا.معهد غرب آسيا وشمال أفرييعكس المشروع آراء المؤلفين وليس بالضرورة وجهة نظر 

 

جزئيـاً وبـأي وسـيلة دون موافقـة مسـبقة   شروط إعادة النشر: ال يجـوز إعـادة نشـر أي معلومـات مـن هـذا المشـروع كليـاً أو

البريـ علـى  االتصال  قسـم  مراسـلة  يُرجـى  المعهـد  موافقـة  علـى  للحصـول  أفريقيـا.  وشـمال  آسـيا  غـرب  معهـد  د مـن 

 info@wana.joاإللكتروني: 

 

 األردن  –شر بواسطة معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، الجمعية العلمية الملكية، عمان ن

 

 الخطاطبة معاذ ،عدسالأبو  محمد دعاء الشبلي، قواقزة، ختامالمؤلفون: 

 سعادةيارا ، حياة الشوبكيالتدقيق: 

 Chuang, Chun-Chiaoالتنسيق والتصميم: 

 

 CNN.comصورة الغالف: 
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 الملخص التنفيذي  1
 ردنيةاأل   في المملكة  الملتحقين بالمدارسته اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم أعداد األطفال غير  ر  رصد تقرير مشترك أصد  

طفالً في األردن   112.016، كما يوجد ما مجموِعه  اعامً   11و  6بين    ممن تتراوح أعمارهم  %4.7  تهنسبما  شكلت  والتي  

هذا التقرير يُظهر بوضوح وجود أسباٍب عدّة تدفع  1.العاشر   حتىغير ُملتحقين في المدارس من الصف األول    6.2%وبنسبة  

  االجتماعية تعتبر مشكلة التسرب المدرسي من المشاكل    (.المدرسي  )التسرب من المدراس  االنسحابأو    االلتحاقالطلبة لعدم  

المشكلة  هذه  البحثية لدراسة    تغالباً التوجهاتؤثر على مستقبل المجتمع ككل،  كما  التي تؤثر على األساسات التربوية لألطفال  

 اإلعاقة.األطفال من ذوي  بما يخصما يتم دراستها  نادراً فئات محددة من األطفال، و لىعالضوء  تسلط

المدراس  ساسية في  األ الدراسية  المرحلة    منمن ذوي االعاقة    بين الطلبةدراسة واقع التسرب المدرسي    إلىالورقة  هدفت  

التوصيات تقديم مجموعة من    جانبِ   إلىتأثيرها عليهم،  الكشف عن أسباب هذه المشكلة ومدى  محافظة جرش، والحكومية في  

القرار  وبالتالي تحسين    ؛لصناع  المدارس  الُملتحقين في  الطلبة  نسبة  والُمساهمة في رفع  المشكلة،  للتخفيف من وطأة هذه 

 تماعياً واقتصادياً. أوضاعهم اج

  إلى األمر الذي يدفع الطلبة من ذوي اإلعاقة    واجه الطلبة من ذوي اإلعاقة ؛التي تُ   من التحديات  دد  ع  الورقة  أظهرت نتائج  

اتجاه   النمطية السلبية ( الجانب الثقافي والصورة1، منها: اشتملت هذه التحديات العديد من الجوانب .نسحاب من المدارسالا

التهيئة البيئية وإمكانية الوصول خدماتية تتعلق بمستوى  تحدياتٍ ( 2 األساتذة.قبل بعض الطلبة و من الطلبة من ذوي اإلعاقة

والمدرسية الصفية  للبيئة  التيسيرية  احت  والترتيبات  مع  يتناسب  ال(  3اجاتهم.  يبما  من  تنفيذ   تحدياتٍ وجود عدد  إلزامية    في 

تعليم األطفال من ذوي اإلعاقة العالقة في  والقوانين ذات  التوعية  (  4  .التشريعات  برامج  ذوي  من  المقدمة لألطفال  ندرة 

   حول أهمية التعليم وخطورة التسرب المدرسي على الطلبة من ذوي اإلعاقة. االعاقة وأهاليهم

بخصوص  و قطاع التعليم  في    ُصنّاع القرار وراسمي السياساتِ   إلى وجهة  المُ   مقترحةالُ   التوصياتمن    عددٍ   إلى  الورقةتوصلت  

 تمثلت بما يلي: وصياتتهذه ال، تسرب من المدارسال  إلىللتخفيف من التحديات التي دفعت الطلبة  ؛لطلبة من ذوي اإلعاقةا

القانونية  تنفيذ    أوالً: - األشخاص  التشريعات  بتعليم  بين  من  الخاصة  بالتعاون  اإلعاقة  لحقوق ذوي  األعلى  المجلس 

 . والتعليم ذوي اإلعاقة ووزارة التربية من األشخاص

-  ً في  :ثانيا المعلمين  وتأهيل  األعلى  إتيكيت  إعداد  المجلس  بين  بالتعاون  اإلعاقة  ذوي  من  الطلبة  مع  لحقوق    التعامل 

جانب المراكز األخرى   إلى،  نووزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمي  األشخاص ذوي اإلعاقة

 التي تُعنى بتدريب المعلمين. 

-  ً من  توظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس الطلبة من ذوي اإلعاقة بالتعاون بين المجلس األعلى لحقوق األشخاص  :ثالثا

 ليم ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة.ذوي اإلعاقة ووزارة التربية والتع

 
 .2020تقرير مشترك أصدرته اليونيسف ووزارة التربية والتعليم، كانون األول  1

https://www.unicef.org/jordan/ar -تقرير-بأحدث-البيانات-حول-األطفال-خارج-المدرسة-في-األردن-قبل-جائحة-كوفيد-19/البيانات/
 الصحفية
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-  ً ذوي من  حول أهمية التعليم لألشخاص    ذوي االعاقة وأهاليهم،من  تُقدم لألطفال    تطوير برامج توعوية وتثقيفية  :رابعا

والتعليم ومؤسسات المجتمع   ربيةذوي اإلعاقة ووزارة التمن  اإلعاقة بالشراكة بين المجلس األعلى لحقوق األشخاص  

 المدني بما في ذلك المؤسسات اإلعالمية.

 

 منهجية الورقة 2
 قت المنهجية التالية: بِ ، طُ ف الورقةاهدألتحقيق 

 التعليم.  المتعلقة بموضوع جانب التشريعات والقوانين إلىالمصادر والمراجع الثانوية  مراجعة :أوالً 

 تالياً أسمائهم مع حفظ األلقاب: الجهات ذات العالقة،إجراء عدد من المقابالت المعمقة مع  :ثانيًا

 .محافظة جرش ،مدير مدرسة حكومية –أيمن العتوم  -

 جرش.  محافظة ،والتعليم تربيةمديرية المدير  –باسم عضيبات  -

 الوطني لحقوق اإلنسان.المركز ، للحماية حاجةمدير قسم الفئات األكثر  –بثينة فريحات  -

 محافظة جرش. ، مدير مدرسة حكومية –مصطفى عضيبات  -

 المجلس األعلى لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.، مدير قسم التعليم –يزن الخليلي  -

 األساسية.الدراسية المرحلة من عاقة في المدارس الحكومية ذوي اإل للطلبة من أهالٍ  8عقد مجموعة نقاش مركزة مع  :ثالثًا

ا    على ٔانّ   التأكيديجب   تعبر بالضرورة عن  عن    مسؤولين، وهم غير  ئِهمراالمعلومات الواردة في ورقة السياسات هذه ال 

التسرب المدرسي  تمثل مواقف واستنتاجات فريق الورقة في تحليل ما قدموه لنا من خبرات ومعلومات تخص    وإنمامحتوياتها،  

البحث المكتبي الذي    إلى  إضافةً   لُمركزة، ج الجلسة النقاشية ائِ وتحليل مخرجات نتا  حافظة جرشفي مُ للطلبة من ذوي اإلعاقة  

  ق.ٔاعدّه الفري

 

 مقدمة  3
بحسب الموقع الرسمي لمؤية الدولة األردنية، تتبع تاريخ الدولة األردنية يُظهر لنا اإلهتمام الكبير للدولة في القطاع التعليمي،  

حيث ارتفع عدد المدارس من زدياد على مدار السنين االبمدرسة، آخذةً  25بلغ عدد المدارس  1921فمند تأسيس الدولة عام 

  170777لتحقين بمدارس المملكة من  ارتفع مجموع الطلبة المُ كما   2، 2021عام    7127  إلى  1953-1952مدرسة عام    958

 
 قطاع التعليم في األردن، الموقع الرسمي لمؤية الدولة األردنية، للمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي: 2

https://100jordan.jo/AR/Pages:~:#قطاع_التعليم/text32(20%بلغ%20عدد%20المدارس%20المنتشرة%20في,عدد%20اإلداريين=
 100%20إد اري( 
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  وملحوظة.   ، أي أن عدد الطلبة تضاعف بنسبة عالية2021طالبًا وطالبة عام    1102651  إلى  1953-1952طالباً وطالبة عام  

ً مع 39653 إلى  1953-1952معلماً ومعلمة عام  4442وارتفع عدد المعلمين من   2021.3ومعلمة عام  لما

على الرغم من أهمية البرامج التنموية الموجهة في قطاع التعليم في األردن وآثارها الواضحة بحسب اإلحصائيات أعاله، ال 

 ً التعليم عموما ً ،  يزال قطاع  الطلبة    ،والمدارس خصوصا تُجبر  التي  التحديات  من  لتصبح   للتسربيواجه عدداً  التعليم  من 

 بيئة غير جاذبة للطلبة، وتزداد هذه التحديات عُمقاً على الطلبة من ذوي اإلعاقة. يةالمؤسسات التعليم

ً تظهر  فهي    تنتشر ظاهرة التسرب المدرسي في العديد من المجتمعات، جميع أنماط المؤسسات في كافة المراحل التعليمية و  جليا

ً التعليمية وبين أوساط الطلبة   هذه الظاهرة ما هي إاّل نتاج  لتفاعل  تراكمي بين األسباب التربوية بصورةٍ متفاوتة،    ذكوراً وإناثا

الفردي من النظام التعليمي لتترك آثاراً على الصعيد  الطالب لإلنسحاب    ع دفتواألسرية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي  

 واألسري والمجتمعي.

لطلبة الُمتسربين في المملكة من الصف األول حتى  ابلغ عدد    2019-2018وبحسب التقرير السنوي الدراسي  في األردن   

-2017البرنامج التنموي لمحافظة جرش في  بحسب ما ُوِرد  وعلى صعيد ُمحافظة جرش  4، %0.38وبنسبة  6708العاشر 

  ذلك يُظهر لنا كُبر حجم الظاهرة في جرش ُمقارنة  5،%0.49لمـدارس فـي محافظـة جـرش امن  التسرب ة نسببلغت  0192

 بالنسبة اإلجمالية في المملكة. 

األشخاص تسرب  صعيد  هناك  من  على  توجد  ال  المدارس  من  اإلعاقة  رسمية  ذوي  أرقام  أو  إحصائيات  عدد   أي  توثق 

 من ُمحافظة جرش.  المالحظة المباشرة للباحثين والمشكلة ُحددت بناًء على المتسربيين من المدارس من ذوي اإلعاقة، 

 المصطلحات الرئيسية  4
 التالية: الُمصطلحاتألغراض الورقة تم اعتماد 

القدرات "يُ   لزامي(:التعليم األساسي )اإل  الوطنية والقومية وتنمية  الوحدة  لبناء  للتعليم وأساساً  قاعدة  التعليم األساسي  عتبر 

تحقيق األهداف العامة للتربية، وإعداد المواطن في    إلىها، وتهدف هذه المرحلة  والميول الذاتية وتوجيه الطالب في ضوئِ 

مختلف الجوانب الشخصية والجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية. يُقبل الطالب في السنة األولى من مرحلة  

فصل الطالب  قبل فيه، وال يُ ادسة من عمره في نهاية كانون األول من العام الدراسي الذي يُ السنة الس   التعليم األساسي أذا أتمّ 

من التعليم قبل إتمام السادسة عشر من عمره، ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناًء على تقرير من اللجنة  

 6" . الطبية المختصة

 
حصاءات العامة األردنية.  ، دائرة اإل2021حصائي السنوي الكتاب اإل 3

http://dosweb.dos.gov.jo/databank/yearbook/YearBook_2021/YearBook_2021edu.pdf   
 ، وزارة التربية والتعليم. 2018-2019صائي للعام الدراسي التقرير اإلح 4

2019.pdf-https://moe.gov.jo/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llm_ldrsy_2018 
 ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.2019-2017البرنامج التنموي لمحافظة جرش،  5

https://www.mop.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page.2019-2017_برنامج_تنموي_محافظة_جرش/pdf 
  https://moe.gov.jo/node/15782الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم األردنية. 6
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ره إضــعاف  ثـ  ــه أو أ  ضُ ر  "أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييــد علــى أســاس اإلعاقــة يكــون غ   التمييـز علـى أسـاس اإلعاقـة:

م المـساواة مـع اآلخـرين، د  أو إحباط االعتـراف بكافـة حقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـية أو التمتع بها أو ممارستها، على قِ 

ادية أو االجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو المدنية أو أي ميدان آخر، ويشمل جميع أشكال  فـي الميـــادين الـــسياسية أو االقتـــص

 7" .التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة

العصبية،  ة ٔاو الذهنية ٔاو النفسية ٔاو  ف الجسدية ٔاو الحسيّئِ صور طويل األمد في الوظاكل شخص لديه قُ "  :ذوي اإلعاقةمن  األشخاص  

، أو ممارسة أحد الحقوق، الرئيسية  ق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بٔاحد نشاطات الحياةئِ ول نتيجة تداخله مع العواحُ ي  

 8" .لالحريات األساسية باستقال حدىإأو 

عاقة من ممارسة ذوي اإلمن  "تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص    :الترتيبات التيسرية المعقولة

 9".حدى الخدمات على أساس العدالة مع اآلخرينإ إلىوتحقيق الوصول أحدى الحريات إ أحد الحقوق أو

وموائمتها وفقاً    ،والطرق والمرافق وغيرها من األماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور   ىنا"تهيئة المب  إمكانية الوصول:

البناء لالشخاص ذوي   الوطني األردني و من  لكودات متطلبات  البناء  القانون  بموجب أحكام  ي معايير  أاالعاقة والصادرة 

 10".خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس

عدم التحاق األطفال الذين هم بعمر التعليم بالمدرسة، أو تركها دون إكمال المرحلة التعليمية التي يدرس "  التسرب المدرسي:

 11" .كذلك عدم الُمواظبة على الدوام لعاٍم أو أكثر  ،نجاح، سواء كان ذلك برغبتهم أو نتيجة لعوامل أخرىببها 

يتعامل    النهج الحقوقي: بحقوق اإلنسان  المرتبط  النَّهج  تستند   األشخاص من ذوي اإلعاقةمع قضية  "هو  بقضية حقوقية 

جميع الحقوق، والوزارات والهيئات الحكومية   األشخاص من ذوي اإلعاقةللقانون بحيث أن الدولة هي المسؤولة عن إعطاء  

صفها حقوق ُمستندة للقانون وليس منح أو  ِمنّه من أحد. ونهج    ومنظمات المجتمع المدني تكون معنية أن تعطي الحقوق بِو 

يها  الخدمات الُمقدمة فيه عبارة عن حقوق وليست خدمات وتكون مستدامة شاملة مثل: الصيانة ومتابعة صحية، وال يكون ف

 12" .ذوي اإلعاقة بكامل األهلية القانونيةمن طف بل يتم التعامل مع الشخص ع   ِمنّه أو

التعامل مع قضية    النهج الرعائي: يعتمد بشكٍل أساسي على  الذي  النهج  بوصفها قضية    األشخاص من ذوي اإلعاقة"هو 

رعاية المجتمع وع طف الجمعيات الخيرية وحتى الهيئات الحكومية، ويعتمد هذا النهج على أسلوب   إلىإنسانية وصحية تحتاج  

وتقديم   ذوي اإلعاقة مثل: ِمن ح الكراسيمن  غير مستدامة تكون مؤقتة لألشخاص    خدماتتقديم    علىغير ُمستدام فهو يعتمد  

 13" .متكاملة ُمستدامة، ويغلب عليه اتباع أسلوب الشفقةيوجد استراتيجية وطنية  الخ وال المالية...المساعدات 

 

 
  .(2)الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة رقم  تفاقيةاال 7
 (.3، المادة رقم )2017لعام  20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  8
 .(2)المادة رقم ، 2017لعام  20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  9

  .(2)المادة رقم ، 2017لعام  20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  10
 ، التسرب من التعليم: الطريق المفتوح نحو عمل األطفال، األردن..2014الناصر، عبد هللا سهو11
 . منشورة، جامعة مؤتة، األردنحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التشريع األردني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  ،2017المجالي، تقى. 12
 ، المرجع نفسه. 2017المجالي، تقى. 13
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 اإلطار القانوني 5
  لتحقيق حياةٍ   واالجتماعية  االقتصاديةمن الحقوق    أساسي  حق  أكدت المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على حق التعليم، بوصفه  

التعليم لجميع األفراد بشكلٍ ك    ، كماكريمة المواثيق حق  بم  فلت هذه  بينهم  تمييز  األشخاص من ذوي   ذلك  في  اعادل دون 

 .اإلعاقة

  1976ل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي صادق عليه األردن والتزم به عام  ف  ك  دولياً،  

جنس أو غير ذلك من األسباب بأن تكون ممارسة الحقوق خالية من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو ال  (2)المادة رقم  في  

لزامياً  إجعل التعليم  في  طراف  الدول األ  بوجوبالتي تقتضي  (  13)  رقم  اشتمل هذا العهد على المادة، كما  بما فيها اإلعاقة

الصادرة عن   حقوق الطفل  اتفاقيةكما أكدت    .تاحاً للجميع مؤكدةً بذلك أن التعليم هو األساس في التنمية االنسانية الشاملةومُ 

  14.للجميع وإتاحته بتدائياالإلزامية التعليم بوجوب  28)في المادة رقم ) األمم المتحدة

على أهمية التعليم لجميع أفراد المجتمع، كما يجب  (26)في المادة رقم  تأكيد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلىباإلضافة  

بتدائية، وإتاحة التعليم  واإلعدادية، مع إلزامية التعليم في المرحلة اال بتدائيةاالأن يُّوفر التعليم مجاناً على األقل في المرحلتين 

ع احترام حقوق اإلنسان والحريات  لشخصية اإلنسان م، كما يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة  الفني والمهني للعموم

 األساسية. 

ضمان    إلىالسعي    مع  ،ضمان التعليم مدى الحياة للجميع  ينص على، الهدف الرابع  2030حسب خطة التنمية المستدامة لعام  ب

لهم للحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية   ةفرصالتاحة  إجميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني، و  ت متُع

قبل االبتدائي   والتعليم  المبكرة  الطفولة  بين  الهدف    دأكّ للتعليم االبتدائي. كما    الستعدادهمفي مرحلة  التفاوت  بالقضاء على 

جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بما في ذلك    إلىالجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول  

واألطفال، ورفع مستوى المرافق    تعليمية تراعي الفروق بين الجنسين واإلعاقةتوافر مرافق    ، مع األشخاص من ذوي اإلعاقة

 15ع.ائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميالتعليمية الق

لنا أن حقوق   يُظهر  التأكيد على حقوق    األشخاص من ذوي اإلعاقةما سبق  ُمباشر من خالل  بشكٍل غير  التأكيد عليها  تم 

الدولية   لتأتي االتفاقية  بشكٍل  ذوي اإلعاقة مؤكدةً   لألشخاصوحريات اإلنسان،  المادة رقم ) عليها  فأكدت  ( على 5ُمباشر، 

أمام القانون، وحظر التمييز القائم على أساس اإلعاقة، مع كفالة توافر الترتيبات التيسيرية    األشخاص من ذوي اإلعاقةمساواة  

في    األشخاص من ذوي اإلعاقةحق    االتفاقية على  ( من نفس24رقم )  المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة. كما أكدت المادة

لتعليم مع ضرورة كفالة نظام تعليمي جامعاً على جميع المستويات، وتعلماً مدى الحياة مع توفير جميع الترتيبات التيسيرية  ا

 ل واألشكال الميسرة الالزمة لتحقيق ذلك. والمعقولة وإمكانية الوص

كفل الدولة العمل والتعليم ضمن  خالل "ت   التعليم من حق( في  6رقم ) كفل الدستور األردني في الفقرة الثالثة من المادة محلياً، 

الفرص لجميع األ الطمأنينة وتكافؤ  امكانياتها وتكفل  يعد،  ردنيين"حدود  الدستور   التعليم حق    وعليه  تكفلت    ،متأصل في  قد 

 
  www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5https//:-اتفاقية حقوق الطفل،  14
 https://jordan.un.org/ar/sdgsأهداف التنمية المستدامة،  15
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من الدستور    (20رقم )كما نصت المادة    ،له  الناطقةمن خالل التشريعات والقوانين    هتحقيقومنذ تأسيسها في العمل على    الدولة

 16إلزامية ومجانية التعليم لألردنيين في المدارس الحكومية.على 

"التعليم األساسي قاعدةً للتعليم وعامالً أساسياً   يعد 1994( لعام 3رقم ) قانون وزارة التربية والتعليم ( من9) المادةوبحسب 

 " . في ضوئها ةفي بناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول وتوجيه الطلب

والذي يمتاز بشموليته لجميع الجوانب الحقوقية   201717لعام    20رقم    األشخاص من ذوي اإلعاقة  قوفي ضوء قانون حقو

وقبولهم في شتى مناحي الحياة    األشخاص من ذوي اإلعاقةدمج    على  ( منه4رقم )  المادة  كدتألألشخاص ذوي اإلعاقة،  

ذوي االعاقة وضمان توفير من  مبدأ تكافؤ الفرص لألشخاص    إلى شارت  أباعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري، كما  

ذوي اإلعاقة باعتبارها   من   والتصميم الشامل لألشخاصمكانية الوصول  إيسرة والترتيبات التيسرية المعقولة واألشكال المُ 

 . والتأكد من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم

واالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد  2018،18-2022درجت وزارة التربية والتعليم في الخطة االستراتيجية للتعليم عام  أ   

بين عامي   الطلبة   2025،19-2016البشرية ما  التحاق  نسبة  برفع  تتعلق  ليشمل من  أهدافاً  والنهوض بالتعليم  ذوي اإلعاقة 

ً تعليم  ليصبح جميع الطلبة دون تمييز   ً نوعي  ا ريعات مجموعة من القيم والمبادئ والتش   إلىاستناداً  واكب التطور العالمي،  يُ   ا

ذوي اإلعاقة بالمواطنة الكاملة والحقوق غير المنقوصة في مجال التعليم والوصول من  واألسس التي تؤكد ضمان تمتع الطلبة  

  الطلبة   ز، مع التأكيد على أنّ أقصى اإلمكانيات والقدرات وتقديم الخدمات لهم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التميي  إلىبهم  

 . من المجتمع الطالبي والعملية التعليمية اً جزءهم ذوي اإلعاقة  من

 

 

 

 

 

 

 
 لالطالع على الدستور األردني عبر الرابط التالي:  16

https://representatives.jo/Ar/Pagesالدستور/ 
 عبر الرابط التالي:  2017لعام  20لالطالع على قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  17

 http://hcd.gov.jo/ar/content قانون-حقوق- األشخاص- ذوي-اإلعاقة/ 
 عبر الرابط التالي:2018- 2022الوطنية للتعليم  ستراتيجيةااللالطالع على  18

2022.pdf-_2018-https://moe.gov.jo/sites/default/files/kht_lwzr_lstrtyj_lltlym_ 
 عبر الرابط التالي: 2025-2016الوطنية لتنمية الموارد البشرية  ستراتيجيةااللالطالع على  19

https://www.mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page الخطة_التفصيلية_لقطاع_التعليم_العالي_ضمن_االستراتيجية_ا/
 pdfلوطنية_لتنمية_الموارد_البشرية_2025-2016.
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 التحديات ومناقشتها   6

 20شجرة المشكالت  6.1

 

 
وع تُمثل اآلثار الناتجة "منهجية لتحديد الُمشكلة وأسبابها وآثارها، الجذع يمثل المشكلة الرئيسية، والجذور تُمثل أسباب المشكلة األساسية، والفر 20

 عن الُمشكلة". 
analysis-tree-https://sswm.info/ar/taxonomy/term/2647/problem 
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 مناقشة التحديات  6.2

الطلبة   أهالي  التي عُقدت مع  النقاشية  الجلسة  نتائج  والُمقابالت  من  أظهرت  الدراسية األساسية،  المرحلة  ذوي اإلعاقة من 

التسرب من    إلى  تدفع بهم  في البيئة المدرسيةعديدة    تحدياتٍ ذوي اإلعاقة    من  الطلبةالمعمقة مع الُخبراء والُمختصين مواجهة  

 هذه التحديات تمثلت باآلتي:  ،والنفسيةاالجتماعية واالقتصادية واألسرية    مبذلك على العديد من جوانب حياته  اً ، مؤثر المدرسة

 قةعاذوي اإل  الطلبة منستقبال  ال  المعقولة  ضعف الترتيبات التيسيرية 6.2.1
ت    التحديات  أحدرية  يضعف الترتيبات التيس يُعد   يبدأ   المدارس،  إلىد من وصول الطلبة من ذوي اإلعاقة  حِ األساسية التي 

المرافق الصحية والغرف الصفية الُمراعية  نى التحتية والبُ تهيئة  كتهيئة المدارس من   للطلبة من ذوي اإلعاقة الدمج الحقيقي

على سبيل الذكر  اإلعاقة الُمختلفة والتي تضمن تنقلهم داخل المؤسسة التعليمية بكل أماٍن ويُسر.الحتياجات الطلبة من ذوي 

بقوله جرش  في  الحكومية  المدارس  أحد  مدير  التحدي  هذا  على  ذوي    للطالب  المدرسة  جهيزاتت"  :يؤكد  من 
أ  إلى  ".%100  ةكامل  تجهيزات مش عاقةإلا ذلك  في حقوق  شارتجانب  اإلعاقة  خبيرة  ذوي  من  عدم  على    األشخاص 

بمعنى   ،عدم تهيئة المدارس للتعليم الدامج"  :بقولها  ،جاهزية المدارس بما يتناسب مع احتياجات الطلبة من ذوي اإلعاقة
  " . ةئية والترتيبات التيسيرييعاقة من حيث البنية التحتية والتسهيالت الب اإلاألطفال من ذوي    الستقبال  يأةمهمدارسنا غير  

وجود ضعف في جاهزية عدد من المدارس الحكومية في محافظة جرش الستقبال الطلبة    إلى نتنبه من المقابالت الُمجراة  

 من ذوي االعاقة. 

 التعليمية الخاصة بالطلبة من ذوي اإلعاقةضعف األشكال الُميسرة  6.2.2
على وجه    محافظة جرشماً وفي  األردن عمو  على الصعيد التعليمي في المدارس الحكومية فيضعف األشكال الميسرة  

الخاصة    التعليمية  تياجاتح، ال يوجد تطوير للمناهج التعليمية بما يتناسب مع االي ظهر جلياً في أكثر من ناحية  الخصوص،

تتناسب مع احتياجات   يلاذوي االعاقة، حيث يؤكد مدير أحد المدارس الحكومية على عدم وجود كتب بلغة بر من ألطفال با

 حتى طريقة ...شيي إعاقة البصرية!! ما فللطلبة من ذوي اإل"شو المدارس بتقدم  :ذوي االعاقة البصرية بقوله الطلبة من
وفي نفس السياق    " .كلها مسجلة صوتياً ما فيتكون  الدروس    أنهما فيه حتى التسجيالت    ه،شي هيك ممكن يساعدأو إ  بريل

ضعف ُمشاركة الطفل في    إلىاإلعاقة عدم توفر األشكال التعليمية الُميسرة سيؤدي  والدة أحد الطالب من ذوي  أضافت  

بقولها السليم،  بالشكل  والفهم  التعلم  المدرسية عندي  "  :عملية  تأسيس  ةاضيفالكتب  حط عالمات. ما    ...انسخ يال  ،ما في 
 . "خاصة الطفل الضعيفي هذا الطفل حالة عبرا

 األشخاص من ذوي اإلعاقةاتجاه   السلبية النظرة المجتمعية 6.2.3
العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية والوطنية في ميادين التعلم والمعرفة، هذا   اهتمام  األشخاص من ذوي اإلعاقة  ال  ن

مع التأكيد على تمتعهم    ،من منظور حقوقي وليس رعائي  ،األشخاص من ذوي اإلعاقة  إلى  النظر توجيه    إلىاالهتمام أدى  

  يجابهون تحدياٍت في الميدان الثقافي االجتماعي  األشخاص من ذوي اإلعاقةمن ذلك، ال يزال  على الرغم  بكامل حقوقهم.  

وتغيير الصورة النمطية المرسومة إزائهم. فيُعاني الطلبة في محافظة جرش من التعرض للتنمر والنظرة الرعائية اتجاههم 

وبقولك  ه...حكو معرضو يِ وما بِ  ،بصيرو يتنمروا" :ويوضح ذلك أحد أولياء األمور بقوله ومعلميهم،بعض أقرانهم  من قبل
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ذلك    ".نفسي  مريض إعاقتهم    إلىفيدفعهم  إخفاء  أو  أنفسهم  إخفاء  ما أضافه  ويؤكد على  محاولة  األمور  ذلك  أولياء  أحد 

 ".المدرسة ما بدي نا ال بدي مركز والأ يقول بدي البس عباية وشال عشان ما حدا يعرفني بنيإ"قائالً:  الُمشاركين

 من ذوي اإلعاقة في التعامل السليم مع الطلبة   التدريسي كادرضعف تأهيل ال 6.2.4
لدى الكادر التدريسي انعكس على التعامل مع الطلبة من   األشخاص من ذوي اإلعاقةالخبرة وإتيكيت التعامل مع  ضعف  

"ال يوجد معلمين    قائالً:حول ذلك  تحدث أحد مدراء المدارس الحكومية    ،بما ال يتناسب مع احتياجاتهم الخاصةذوي اإلعاقة  
 " اإلعاقة. ذوي  الطلبة من مهيئين للتعامل مع

حيث أكدت أحد  اتجاه الطلبة من ذوي اإلعاقة،    واأللفاظ السيئة  تأهيل الكادر التدريسي في ممارسة التنمر ضعف  كما يمتد  

وتؤكد سيدة أخرى   "،، بقول ابنك معاق كذابلعلى األطفا  وذة نفسهم بتنمر سات"األ  قائلةً:بة من ذوي اإلعاقة  أمهات الطل

وجودهم ينبغي أن يكون في المراكز التأهيلية   لدى األساتذة حول الطلبة من ذوي اإلعاقة وأنّ تكريس األفكار الرعائية  على

المد في  إعاقة  :بقولهاذلك  و  رس،اوليس  عندهم  تبع    ..."يلي  مُ   "...مركز أنت  يتم  لمراكز أي  مرتادين  بكونهم  عايرتهم 

 اإلعاقة. األشخاص من ذوي 

 أثر التحديات على الطالب المتسربيين   6.3
 بشكٍل ُمباشر، كما يلي:  األشخاص من ذوي اإلعاقةالتحديات سابقة الذكر، انعكست على 

 اآلثار االجتماعية  6.3.1
والتي ال تتجاوز المنهج الرعائي  التي تستند على    ،األشخاص من ذوي اإلعاقة  الصورة النمطية السائدة السلبية اتجاه استمرار  

جانب  إلى، ذلك دفع الطلبة من ذوي اإلعاقة في العزلة عن الُمجتمع والخوف من االندماج مع أقرانهم، فقط حدود "العطف"

االندماج في    ذوي اإلعاقةمن    األطفالأهالي  بعض    شعور  اإلناث من  أبنائهم وتحديداً  وبالتالي منع  بالوصمة االجتماعية، 

من    أكثر التحديات الي بتواجهها الفتاة  " قائلةً:    األشخاص من ذوي اإلعاقةفي هذا السياق تحدثت خبيرة في شؤون  .  المجتمع
كما أضاف مدير أحد "  .ولوية للذكور هاد من منظور ثقافة مجتمعيةاأل  نأ  الذكر وهاد برجع لثقافتنا المجتمعية، مازالت تنظر 

خفاء البنات  إيعني بشكل عام في عنا ثقافة العيب أو ثقافة إخفاء اإلعاقة لدى الشخص، لكن  "  جرش:المدراس الحكومية في  

 ".بكون أكثر من الذكور 

 اآلثار النفسية  6.3.2
أهمية االهتمام بالحالة النفسية لألطفال من ذوي االعاقة، ومدى تأثيرها عليه في   مدير أحد المدارس الحكومية بجرشيؤكد  

 " .حباطإعقدة و عنده وبعمل يهممكن ينعكس عل عندهوعالج الوضع يلي   ءهما تم احتوا إذا" قول:حيث ي، المستقبل
تعرض الطلبة من ذوي اإلعاقة للتنمر والرفض من أقرانهم ومعلميهم وأفراد ُمجتمعهم، وعدم شعورهم في ُحصولهم على 

التعليم   ينعكسوحقهم في  النفسية من خالل  حقوقهم كاملةً،  بالعجز    على أوضاعهم  والشعور   ،والتهميش  النقصوالشعور 

الصراع الداخلي والذي قد يؤدي    ذلك  .والحقد على أفراده في المجتمعاالنخراط  والقلق حول المستقبل والخوف من    بالحزن

والقلقمن االكتئاب    الدخول في حالة  إلى  في كثير من األحيان  وهي   لهم شكل جديد من اإلعاقة  وسيُضيف  واالضطراب 
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  والدة  أضافتو" ،ستاذاأل من أنتقم بدي ة، بس أكبر شغل بنيإ عند صار " :قول أحد األمهاتفي يظهر ذلك  21النفسية، عاقةاإل

 ".سنة 100 عمري بصير  لو ألضربهم وهللا ،عشانك ساكت أنا ولبق بنيإ" :أخرى

 

 الخيارات والبدائل  7

الورقة   توصلت  سبق،  ما  من    إلى بناًء على  تهدف  عدد  التي  وتحديداً    إلىالتوصيات  المدارس  أوضاع  المدارس  تحسين 

 بشكٍل كامل. احتياجات الطلبة من ذوي اإلعاقة وبما يضمن حصولهم على حقهم بالتعليمالُحكومية بما يتناسب مع 

األشخاص  المجلس األعلى لحقوق    ن بالتعاون بي  األشخاص من ذوي اإلعاقةالخاصة بتعليم  التشريعات القانونية  تنفيذ  أوالً:  

 . والتعليم ووزارة التربية من ذوي اإلعاقة

 . 2017لعام  20 رقم األشخاص من ذوي اإلعاقة( من قانون حقوق 18( و)17القانونية وتحديداً رقم )تفعيل البنود  الهدف:

 البرامج: 

ذوي   شخاص مناأل   لمدارس الحكومية في محافظة جرش بما يتناسب مع احتياجاتلتوسيع نطاق التهيئة البيئية   •

 اإلعاقة.

 وتوفيرها بلغة برايل أو تسجيالت صوتية. تطوير محتوى المناهج الدراسية  •

 شمولية برامج الدمج في المدارس الحكومية في الخطط التعليمية الخاصة بمحافظة جرش.  •

 . إعداد لجنة ُمراقبة وتفتيش على المدراس الحكومية؛ لمتابعة أوضاع الطلبة من ذوي اإلعاقة •

 

 :رحةتوصية الُمقتمزايا وفرص ال

  التعليم.في  األشخاص من ذوي اإلعاقةالتي تقع على حقوق  لالنتهاكات الرسميةاستجابة المؤسسات  تعزيز  •

 ذوي االعاقة. من في تعليم الطالب  الحماية القانونية نفيذتضمان  •

 لدمج الطلبة من ذوي اإلعاقة في الغرف الصفية.  الُمناسبة يةضمان توفير التهيئة البيئ •

وبالتالي حصولهم   ضمان حصول الطلبة من ذوي اإلعاقة على المحتوى التعليمي بطريقٍة تتناسب مع احتياجاتهم •

 .على التعليم الجيد

 

 : توصية الُمقترحةتحديات تطبيق ال

 . خطة العمل للتنفيذ، ووضع طويلة بين المؤسسات ذات العالقة للتنسيق الطويلة الزمنيةلفترة ا •

 
الفرد أو سلوكه تؤثر سلباً على قدرته على التكيف شخصيًا والتوافق  اإلعاقة النفسية هي: "اإلعاقة النفسية هي إعاقة دائمة أو مؤقتة في شخصية  21

 مع اآلخرين"، للمزيد عبر الرابط التالي:
 https://mafahem.comاإلعاقة-النفسية/ 
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الرقابية  عدد من الخطط    إلى، حيث تحتاج  فترات زمنية طويلة  إلىيحتاج    بشكٍل كامل  التشريعاتالقوانين و  تفعيل •

 . الدورية التي تضمن تفعيلها بكافة المدارس ولكافة الفئات

 الترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية للطلبة من ذوي اإلعاقة.التكلفة المالية المرتفعة لتوفير  •

 

بالتعاون بين المجلس األعلى ووزارة التربية    التعامل مع الطلبة من ذوي اإلعاقة  تكيتإ  فيإعداد وتأهيل المعلمين  ثانياً:  

 ذات العالقة. ومراكز التعليم والتدريب  والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

 خلق بيئة صفية ذات جو آمن وصحي للطلبة من ذوي اإلعاقة.   الهدف:

 البرامج:  

 اإلعاقة، مع إعداد دليل خاص بالبرنامج. إعداد برنامج لتأهيل المعلمين بما يتعلق بالطلبة من ذوي  •

تقديم ورش تدريبية في تدريب المعلمين في إيصال محتوى المنهاج المدرسي باألساليب التي تتناسب مع احتياجات  •

 . داخل الغرف الصفية الطلبة من ذوي اإلعاقة

 ذوي اإلعاقة. من للطلبة المهارات  وتنميةالمعرفي  لتطوير دليل خاص بالمعلمين في كيفية ُمتابعة التحصي •

 

 : التوصية الُمقترحةمزايا وفرص 

 .األشخاص من ذوي اإلعاقةإعداد معلمين واعين بحقوق  •

 .زيادة رغبة الطلبة من ذوي اإلعاقة في اإلقبال على التعليم •

 . و مبالغ مالية كبيرةأ تنفيذ التوصية ال يحتاج لفترة زمنية طويلة •

 

 : الُمقترحةتوصية تحديات تطبيق ال

 وحقوقهم.  األشخاص من ذوي اإلعاقةإيمان المعلمين بقضية  •

 .بمتابعة وتقييم الطلبة من ذوي اإلعاقةالخاص  يللللداالعتماد والرجوع  في المعلمين درةقُ  •

 

األشخاص من  بالتعاون بين المجلس األعلى لحقوق  22ثالثاً: توظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس الطلبة من ذوي اإلعاقة

 . ووزارة التربية والتعليم ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة ذوي اإلعاقة

 المعرفة.  إلىمن ذوي اإلعاقة نحو التعليم، وسهولة وصولهم  لطلبةعند ازيادة الدافعية   الهدف:

 

 
 ر الرابط التالي: للمزيد حول تكنولوجيا التعليم وأهميتها للطلبة من ذوي اإلعاقة، عب 22

https://www.alukah.net/books/files/book_7125/bookfile/technology.pdf 
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 البرامج: 

الستحداث البنية التحتية الالزمة إلدراج التكنولوجيا في قطاع    ؛العالقةإعداد خطة مالية وزمنية بين الجهات ذات   •

 التعليم. 

   .لتدريب الطلبة من ذوي اإلعاقة على استخدام التقنيات التكنولوجية ؛إعداد خطة زمنية سنوية •

المعرفي والتفاعلي للطلبة   ىلقياس مدى فعالية األدوات التكنولوجية الُمطبقة على المستو ؛إعداد نظام ُمتابعة وتقييم •

 من ذوي اإلعاقة، والعمل على تطويره بشكٍل مستمر بما يتناسب مع األهداف المرجّوة.

 

 مزايا وفرص التوصية الُمقترحة:

والفروق الفردية التي تظهر جلياً بين الطلبة من ذوي اإلعاقة  ُمعالجة الفروق الفردية بين الطلبة من ذوي اإلعاقة،   •

 مع أقرانهم.

ال تقتصر التكنولوجيا على تسهيل التعلم والتعليم للطلبة من ذوي اإلعاقة، فهي تساعد على تيسير االتصال والتواصل   •

 للطلبة من ذوي اإلعاقة. 

المشوقة والمسلية تُساهم في تعديل سلوك الطلبة من ذوي  األدوات التكنولوجية وتحديداً تلك التي تعتمد على األدوات   •

 أوضاعهم النفسية والتخفيف من شعورهم بالقلق والتوتر. وتحسيناإلعاقة 

 

 : توصية الُمقترحةتحديات تطبيق ال

 صياغة وتصميم المحتوى التكنولوجي التعليمي بما يتناسب مع القدرات الفردية لذوي اإلعاقة. •

التكاليف    إلى  باإلضافة،  المالية الكبيرة الالزمة لتهيئة البنية التحتية، توفير المعدات والتجهيزات التكنولوجيةالتكاليف   •

 لتدريب المعلمين والطلبة من ذوي اإلعاقة على استخدام األدوات التكنولوجية  الالزمة

 جانب وضع الخطط وتحديد آليات التنفيذ.  إلىالتنسيق بين الشركاء الُمختصين،  •

 

 ً بالشراكة بين المجلس األعلى لحقوق    تطوير برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة:  رابعا

 ووزارة التعليم والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك المؤسسات اإلعالمية.  األشخاص من ذوي اإلعاقة

 في التعليم ودوره في النهوض بأوضاعهم.  األشخاص من ذوي اإلعاقةرفع الوعي والمعرفة الالزمة حول حق   :الهدف

 البرامج: 

العلمي لألشخاص   التحصيل  لتعزيز   وإعداد خطط وطنية استراتيجية قصيرة وطويلة األمد؛  برنامج وطني  تطوير  •

  .أوساطهمبين   ةياألممن  والتخفيفذوي اإلعاقة 

 التعليم لهم، مع توعويتهم بحقوقهم وكيفية الُمطالبة بها. تقديم دورات توعوية لألطفال بأهمية  •
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  النمطية من الصورة    التخفيفبما يضمن  حق وأهمية التعليم لألشخاص ذوي،  تسلط الضوء على    إعالميةبرامج   •

االقتصادية،    والتأكيد  إزائهمالمرسومة   الحياة  في  مشاركتهم  أهمية  العبء  كذلك على  من  أوضاعهم    إلى وانتقال 

 في المجتمع. الفعالية واإلنتاج 

 

 : لتوصية المقترحةمزايا وفرص ا

مجتمع   • بقدرات  خلق  اإلعاقةيؤمن  ذوي  من  المنهج األشخاص  عن  بعيداً  الحقوقي  المنهج  تكريس  في  ويساعد   ،

 الرعائي. 

 إعداد جيل من ذوي اإلعاقة واعٍ بحقوقه وكيفية الُمطالبة بها.  •

 .األشخاص من ذوي اإلعاقةتعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني اتجاه حقوق  •

 بالغ كبيرة للتنفيذ.م إلىاج ال تحت  •

 

 : التوصية المقترحةتحديات تطبيق 

 .األشخاص من ذوي اإلعاقةاتجاه  الرعائية النمطيةفي تغيير الصورة  الطويلة الزمنية ةالفتر  •

ال   • وتطوير  إعداد  في  الطويلة  الزمنية  وطنية    وطنيالبرنامج  الفترة  الخطط  تعليم  ووضع  تعزيز  في  العالقة  ذات 

 .شخاص ذوي اإلعاقةاأل

 

أحد العوامل التي تُساهم في التسرب المدرسي للطلبة من المقاعد الدراسية هي  البيئة المدرسية  ن  أما تقدم أعاله، يؤكد على  

. البد من بذل المزيد من  واالقتصادية والنفسية  ةالتي ينبغي وجودهم عليها، لينعكس ذلك على أوضاعهم التعليمية واالجتماعي

الجيد وبما   التعليم  الطلبة من ذوي اإلعاقة على فرص  اتجاه ذلك؛ لضمان حصول  البحثية والمؤسساتية والوطنية  الجهود 

 يُساهم في تحسين أوضاعهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية. 
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