
عاقة نُظُم معلومات إدارة شؤون التعليم وعالقته بالأطفال ذوي الإ

ي  المرافقق
ويبينار 6   –  الُكَتيِّب الف�ن

 المدرسة

ي - السن 
االئطفال ما قبل االبتدا�ئ

المدرسة 

عاقة االئطفال ذوي االإ

ي - و االئد�ن - 
االئطفال االبتدا�ئ

الثانوي -  السن المدرسة

ن المراهق�ي



للطفولة  المتحدة  االئمم  منظمة  لدى  محفوظة  الطبع  حقوق   ©
)اليونيسف( 2014

عاقة والتنمية  ي جمع بيانات االإ
عن الكاتب: دانيال مونت خب�ي دولي �ن

الشاملة  التنمية  مركز  ي 
�ن كب�ي  أبحاث  زميل  حاليا  وهو  الشاملة. 

ي جامعة لندن ويتشاور مع العديد من الوكاالت الدولية. 
عاقة �ن واالإ

سابقا كان يعمل مع البنك الدولي وكان رئيس فريق واشنطن للئمم 
الخاصة  االإحصائية  بالتحليلت  العامل  بالفريق  الخاص  المتحدة 
عاقة، وعىل االئثر  ي قياس االإ

عاقة. ذاع صيته عىل نطاق واسع �ن باالإ
ي البلدان النامية.

االجتماعي االقتصادي للعجز �ن

هذا  من  جزء  أي  صياغة  عادة  الإ مسبق  إذن  عىل  الحصول  يجب 
ذن مجاناً إل المؤسسات التعليمية أو غ�ي  المنشور. سيتم منح االإ
الهادفة للربح. سيطلب من الممؤسسات االئخرى دفع رسوم رمزية.

التنسيق: بوال فريدريكا هانت
التحرير: ستيفن بويل

ي اتنان 
التصميم: كاميل تو�ن

االئذونات, 3  اليونيسف، عناية:  يرجى االتصال: شعبة االتصاالت، 
ي 10017, أوسا, تل: -1-212-326

ساحة االئمم المّتحدة , نيويورك, �ن
nyhqdoc.permit@unicef.org  : ّ ي

و�ن 7434; بريد إلك�ت

)اليونيسف(  والطفولة  للئمومة  المتحدة  االئمم  منظمة  تتوجه 
ولنظرائها  الكب�ي  لدعمها  إيد  اليا  أس�ت لمنظمة  الجزيل  بالشكر 
ذوي  واالئشخاص  االئطفال  حقوق  بإعمال  ن  نم�ي المل�ت من  كائها  و�ش
ي 

�ن  )REAP( والحماية  والتَّعليم  الحقوق  اكة  �ش وتساهم  عاقة.  االإ
تفعيل والية منظمة االئمم المتحدة للئمومة والطفولة )اليونيسف( 
ي الدعوة لمنارصة حماية حقوق جميع االئطفال وتوف�ي مزيد من 

�ن
الفرص لتحقيق إمكاناتهم كاملًة.

جم: بسم�ي فيداهيتش  الم�ت
المصحح: دام�ي باك�ي 

: داريو بابوفيتش  التصميم الغرافيكي

mailto:nyhqdoc.permit@unicef.org


3

ي  المرافق
ويبينار 6 – الُكَتيِّب الف�ن

عاقة نُظُم معلومات إدارة شؤون التعليم وعالقته بالأطفال ذوي الإ
ُكتّيب ويبينار

4 ي يمكن أن يقدمها هذا الكتيب لك 
ما هي االئشياء ال�ت

6 الكلمات االئولية واالختصارات 

7 ي نظم معلومات إدارة شؤون التعليم 
عاقة �ن ات االإ ورة مؤ�ش أوالً: رصن

7 ورة البيانات  رصن

8 دور نظم معلومات إدارة شؤون التعليم 

9 عاقة  ثانًيا: نظرة عامة عىل نظم معلومات إدارة شؤون التعليم وعلقتها باالئطفال ذوي االإ

9 ما هو نظام معلومات إدارة شؤون التعليم؟ 

10 عاقة ضمن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم؟  ما نوع البيانات الواجب توفرها عن االإ

11 عاقة ضمن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم؟  ما نوع البيانات المتوفرة عادًة عن االإ

16 ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم 
عاقة �ن ثالًثا: دليل إدراج بيانات ذوي االإ

18 االئسئلة الموصي بطرحها بخصوص إعاقات الطفولة 

23 أسئلة موص بها عن عقبات التعلم الجسدية والمادية 

28 ية والخدمات  أسئلة موص بها بشأن بيانات عن الموارد الب�ش

32 ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم 
عاقة �ن رابًعا: دليل إدراج بيانات ذوي االإ

32 عاقة  االئطفال ذوي االإ

35 المنشآت المادية والمواد 

37 االئفراد العاملون بالمدرسة 

38 الخدمات الُمقَدمة للئطفال 

40 خامًسا: ملخص 

41 سادًسا: م�د المصطلحات 

42 تعليقات ختامية 



4

ي  المرافق
ويبينار 6 – الُكَتيِّب الف�ن

ي يمكن أن يقدمها هذا الكتيب لك
ما هي الأشياء ال�ت

الطفولة  مرحلة  ي 
�ن عاقة  االإ ن  ب�ي للعلقة  أفضل  فهم  أجل  من  كائنا  اليونيسف و�ش المصاحبة هو مساعدة موظفي  الندوة  و  الكتيب  الغرض من هذا 

وااللتحاق بالمدارس، وكيفية تحديد ورسم خريطة للئطفال خارج المدرسة إحصائيا.

بات االآتية:  ي سلسلة الُكَتيِّ
بات التالية المتضمنة �ن لة حول برامج التعليم الجامع، يُرجى االطلع عىل الُكَتيِّ رشادات الُمفصَّ لمزيد من االإ

ة بالخط  ن ستجدون من بداية هذا الُكَتيِّب إل نهايته مربعات توجز النقاط الرئيسية لكل جزء وتعرض توصيات لقراءة مصادر أخرى. الكلمات الدالة مم�ي

ي نهاية الُكَتيِّب.
ي م�د �ن

ي النص ومتضمنة �ن
السميك �ن

كيفية استخدام هذا الُكَتيِّب

وضع سياق التعليم الجامع ضمن مهمة اليونيسف 

عاقة وتصنيفها تعريف االإ

يعات والسياسات الخاصة بالتعليم الجامع الت�ش

عاقة جمع البيانات حول االإ

ن عن منظومة التعليم  عاقة الخارج�ي تحديد أماكن االئطفال ذوي االإ

عاقة نظام معلومات إدارة التعليم وعلقته باالئطفال ذوي االإ

اكات والمنارصة وسبل التواصل اللزمة للتغ�ي المجتمعي ال�ش

تمويل التعليم الجامع

امج الجامعة قبل المدرسة ال�ب

توف�ي سبل الوصول للمدارس وبيئة التعلُّم 1- البيئة المادية والمعلومات وأساليب التواصل )هذا الُكَتيِّب(

توف�ي سبل الوصول لبيئة التعلُّم 2 – التصميم العام للتعلم

بية كز حول الطفل وأصول التدريس وال�ت المعّلمون والتعليم الجامع الم�ت

االآباء واالئ�ة واندماج المجتمع

التخطيط والمراقبة والتقييم

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

: ي هذا الُكَتيِّب عل ما يلي
ستتعرفون �ف

عاقة. • ات االإ ورة مؤ�ش رصن

ات. • ي تجميع هذه المؤ�ش
دور نظم معلومات إدارة شؤون التعليم �ن

نظرة عامة عىل البيانات المتوفرة عموًما ضمن نظم معلومات إدارة شؤون التعليم. •

ي نظم معلومات  •
عاقة وشمولية نظم المدارس �ن ح كيفية إدخال البيانات الخاصة بكل من االئطفال ذوي االإ توصيات توضِّ

إدارة شؤون التعليم.
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ي المرافق” الموجودة أعل  ِّ
ي أي وقت كان، العودة إىل بداية هذا الُكتيِّب، فما عليك سوى النقر عل جملة “ويبينار -6 الكتيِّب الف�ف

ا إذا أردت، �ف أمَّ

كل صفحة، وعندها سوف تُحاُل إىل جدول المحتويات

عليك  ما  المرافق،  الويبينار  إل  للوصول 

لي ضوئياً  
سوى قراءة رمز القارئ االآ
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شؤون إدارة  معلومات  نظم  ي 
�ف عاقة  الإ ات  مؤ�ش ورة  �ف  أولً: 

التعليم

ي منظومة المجتمع؛ ونقصد هنا القدرة عىل توف�ي أسباب العيش، واستفادة الفرد من جميع الفرص 
إن التعليم هو البوابة المؤدية إل المشاركة الكاملة �ن

ي 
نسان. غ�ي أن مكانة التعليم تفوق هذا الحد؛ فالتعليم مكون رئيسي �ن الُمقَدمة له من المجتمع. وانطلًقا من هذه الرؤية، يُعد التعليم أحد حقوق االإ

نسان وأُطر التنمية االقتصادية. ي صميم إعلنات حقوق االإ
لة �ن ن ، يحظى التعليم االئساسي الجامع بم�ن التنمية االقتصادية واالجتماعية. ومن ثمَّ

عاقة عيب  قصاء وكأن االإ عاقة الذين غالًبا ما يعانون من وصمة التفرقة أو االإ وري للئطفال ذوي االإ إن كفالة حق التعليم لجميع االئطفال لهو أمر رصن

ي مكان آخر. 
ي تعيق التعليم الجامع �ن

زالة المفاهيم الخاطئة ال�ت ورية الإ عاقة إل المدرسة طريقة رصن ي الواقع، يعد حضور االئطفال ذوي االإ
اجتماعي. �ن

ز جوهرية  ي هذا الشأن وتنفيذها؛ ورصد فاعلية هذه السياسات. وهنا ت�ب
ويجب توف�ي بيانات تساعد عىل وضع سياسات ترمي إل توطيد ما نصبوا إليه �ن

دارة شؤون التعليم، بهدف الحفاظ عىل سلمة هذه البيانات بطريقة دقيقة وموثوقة. إنشاء نظم معلومات الإ

ورة البيانات �ف

ي حوزتها بيانات فائقة الجودة 
عاقة بكفاءة وفاعلية، ما لم يكن �ن ن مستوى تعليم االئطفال ذوي االإ ال تستطيع أي دولة أن تمارس عملها الرامي إل تحس�ي

ي منظومة التعليم ونوع إعاقاتهم وحدتها، يعيق التخطيط القائم عىل 
عاقة �ن متعلقة بهذا الموضوع. جدير بالذكر أن غياب معرفة عدد االئطفال ذوي االإ

عاقة  ي تمنع االئطفال ذوي االإ
عاقة قد يختلف من مكان الآخر. وتختلف أيًضا طبيعة العقبات ال�ت االئدلة اللزمة لتقديم الخدمات. حيث إن شكل انتشار االإ

نوا من الحضور. وهناك ثلثة مقاصد من تجميع البيانات، وهي: إعداد  ي تحول دون نجاحهم إذا تمكَّ
من الحضور إل المدرسة ومداها، أو العقبات ال�ت

السياسات؛ ورصد تنفيذها؛ وتقييم النتائج.

ي تواجههم. فهل يعرفون عدد االئطفال ذوي 
ن واضعو السياسات من إعداد سياسات فاعلة إال إذا عرفوا مدى المشكلت ال�ت إعداد السياسات: لن يتمكَّ

ي التعليم؟ وهل هذه 
ي تحول دون النجاح �ن

ي منظومة التعليم؟ وما هذه االحتياجات؟ وما العقبات ال�ت
عاقة، أو االئطفال ذوي االحتياجات الخاصة �ن االإ

ي يمكن 
االحتياجات والعقبات تختلف حسب الفئة العمرية، أو النوع، أو المكان؟ ما االئولويات الواجب العمل بها الإصلح التعليم، وما المسارات ال�ت

إنفاق االئموال فيها بما يكفي لتحقيق النتائج المرجوة؟ وهذه االئسئلة المطروحة لن نجد لها إجابة بدون توّفر البيانات.

ي 
ي تتبع نطاق تنفيذ هذه السياسات �ن

رصد تنفيذ السياسات: يجب تنفيذ السياسات بمجرد االتفاق عليها. وهنا تتجىل أهمية البيانات؛ حيث إنها تساعد �ن

عاقة؟ وكم عدد االئطفال الذين  ة المنشأة لذوي االإ ن الذين تلقوا التدريب؟ وكم عدد المدارس الُمي�َّ ز عدة أسئلة. فكم عدد الُمعّلم�ي الحقيقة. وهنا ت�ب

ي جميع أنحاء البلد؟ وهل تتحكم العوامل الجغرافية 
يحصلون عىل خدمات خاصة، مثل معالجة إعاقات التخاطب؟ هل التعديلت المنشودة موّحدة �ن

ي تيس�ي تنفيذ السياسات أو منعه؟ 
أو الخصائص المدرسية بمناطق بعينها �ن

ي الوقت المناسب، وهو ما يساعد واضعي السياسات 
ض سبيل التنفيذ �ن ي تع�ت

ن عىل تحديد الموانع والعقبات ال�ت إن رصد البيانات يساعد االختصاصي�ي

عىل اتخاذ إجراءات تصحيحية أو تكميلية للتأكد من س�ي السياسات عىل الطريق الصحيح.

ي منظومة 
ن �ن ل�ي ي سياق التعليم، يُقصد بذلك زيادة نسبة االئطفال الُمسجَّ

تقييم النتائج: إن الهدف من تنفيذ السياسات هو تحقيق النتائج المرجوة. و�ن

ي قاعات الدروس؟ هل يتقدم مستواهم بما يلئم الصف 
التعليم وزيادة مستويات تعليمهم جميًعا، أيًا كانت بيئاتهم وسماتهم. هل يحرصن الطلب �ن

ورة البيانات لتتبع هذه النتائج ومن ثّم تحديد  ي االختبارات؟ وهنا تتضح رصن
ي المدرسة؟ هل تتحسن درجاتهم �ن

؟ هل يتخرجون �ن الدراسي
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ي 
وري لتقييم االآثار طويلة المدى ال�ت وري وجود خط أساس معنون للبيانات، وذلك للحصول عىل تقييم مناسب. ومن الرصن فاعلية السياسات. ومن الرصن

دارة شؤون التعليم. كها السياسات، وجود بيانات متواصلة مسلسلة زمنًيا. ويمكن توف�ي ما سبق عن طريق نظام معلومات ثابت الإ ت�ت

دور نظم معلومات إدارة شؤون التعليم

ي صميم أي نظام بيانات يتماسش مع أهداف 
إن الغرض من نظم معلومات إدارة شؤون التعليم هو رصد نظام التعليم. ولذلك، تتموضع هذه النظم �ن

ي التعليم، ومراقبة تنفيذ هذه السياسات، وتقييم نجاحها. وهناك أدوات أخرى لتجميع 
عاقة �ن السياسات الرامية إل تعزيز مشاركة االئطفال ذوي االإ

ات الذي يلقى دعم  ي يمكن لها أن تلعب دوًرا مهًما؛ مثل المسوحات السكانية، ومنها عىل سبيل المثال؛ المسح العنقودي متعدد المؤ�ش
البيانات ال�ت

ي المدارس؛ وهو ما يدعو 
ن �ن ل�ي ي الحقيقة، فإن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم الذي نتحدث عنه ال يتتبع إال االئطفال الُمسجَّ

منظمة اليونيسف. و�ن

قطًعا لتوف�ي مصادر بيانات إضافية لبحث مشكلة االئطفال خارج المدرسة. 

ر بأن؛ ليس الهدف من هذه الوثيقة توف�ي معلومات عامة عن  م التعليم الجامع. وهنا نُذكِّ وري لتقدُّ غ�ي أن هذ االئداة مصدر معلومات أساسي رصن

نظام  ن مستوى معالجة  كيفية تحس�ي ح  يوضِّ إرشادي  دليل  تقديم  الهدف هو  إنما  بوجه عام،  التعليم  إدارة شؤون  نظام معلومات  ن جودة  تحس�ي

شارة إل أن )الُكَتيِّب رقم 4( يناقش دور المسوحات  عاقة. وتجدر االإ دارية االئخرى موضوع االإ ه من مصادر البيانات االإ معلومات إدارة شؤون التعليم وغ�ي

ن من حق التعليم. عاقة كافة، ومن بينهم االئطفال المحروم�ي ي رصد تعليم االئطفال ذوي االإ
السكانية �ن

عاقة، هي توضيح مع�ن  م تعليم االئطفال ذوي االإ ي تعديل نظام معلومات إدارة شؤون التعليم بغرض تجميع البيانات اللزمة لتقدُّ
إن الخطوة االئول �ن

بات – الخاص  ي هذا الشأن بالُكَتيِّب رقم 4 – الوارد ضمن سلسلة الُكتيِّ
ية. وترد معلومات �ن ات كمِّ عداد مؤ�ش عاقة بدقة، والتعريف الواجب االئخذ به الإ االإ

ي تقف حجر 
جل الصعوبات ال�ت ي هذا الموضوع هو االئسلوب الوظيفي الذي يُسِّ

ح أن أفضل الممارسات �ن عاقة، وهو إل ذلك يوضِّ بتجميع بيانات عن االإ

عاقة أو وجود تشخيصات متنوعة لها. وهذا هو االئسلوب  ي طريق االئطفال عند قيامهم بمختلف االئنشطة، بدالً من إلصاق صفات محددة باالإ
ة �ن ع�ش

ي هذا الُكَتيِّب.
الُمتبع هنا �ن

ي جوهرها نظام مفتوح 
ابتكرت منظمة االئمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة )اليونسكو( أداة تُعرف باسم OpenEMIS؛ وهي �ن

المصدر يهدف إل دعم مكونات نظام معلومات إدارة شؤون التعليم بما يجعله شاملً. وتوفر هذه االئداة سبلً لتجميع وتسليم 

 ،http://www.openemis.org ي
البيانات الُمعدة لرصد نظم التعليم وتقييمها. ويمكن الوصول إل هذه االئداة عن طريق الرابط االآ�ت

عاقة. بْيد أنها ال تتناول قضايا تجميع بيانات االئطفال ذوي االإ

OpenEMIS

ملحظات     

 http://www.openemis.org
 http://www.openemis.org
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ات واضحة المعالم ذات  وإذا أردنا تحقيق الفائدة من البيانات الخاصة بالتعليم، فالواجب تجميعها بطريقة متسقة وملئمة وموثوقة، مع وجود مؤ�ش

ي حاجات جميع مستويات نظام التعليم؛ ونقصد بذلك احتياجات كل مدرسة عىل حدة أو مناطق المدارس  صلة بالسياسات. فهذه البيانات ينبغي أن تل�ب

انية أو أغراض التنفيذ، إضافة إل كون هذه البيانات  ن ي ش�ت المناطق أو االئقاليم؛ ووزارة التعليم – سواء الئغراض الم�ي
المتخصصة أو المقرات التعليمية �ن

عاقة واضحة المعالم، جلية، متسقة، عىل أن  أداة تقييم تساعد عىل استحداث سياسات وإجراءات جديدة. وبالمثل، يجب أن تكون البيانات الخاصة باالإ

عاقة. وينبغي أال يقترص مضمون البيانات عىل المعلومات الخاصة بطبيعة إعاقات االئطفال فقط،  ي نطاق االإ
ة من العنارص الواقعة �ن تدمج مجموعة كب�ي

عاقة من الحصول عىل فرصة التعليم. وهنا نذكر أن نظام معلومات  ي تمنع االئطفال ذوي االإ
بل الواجب أن تتضمن معلومات بشأن العقبات البيئية ال�ت

إدارة شؤون التعليم هو المكان الطبيعي لتجميع مثل هذه البيانات.

ما هو نظام معلومات إدارة شؤون التعليم؟

ي جوهرها تجميع البيانات القائمة عىل المدارس وتراكمها وتسليمها. حيث يتضمن هذا 
يتكون نظام معلومات إدارة شؤون التعليم من عملية تشمل �ن

ي المدارس، عىل 
ات �ن ونًيا؛ وإنشاء مؤ�ش دخال البيانات إلك�ت النظام نماذج لتجميع البيانات، وطريقة لتوزيع هذه النماذج وتجميعها؛ أي أنها طريقة الإ

ي تظل متسقة بمرور الوقت من أجل تتبع أداء نظام 
مستوى المناطق ومحلًيا؛ انتهاًء بإعداد مجموعة من التقارير المعيارية تضم هذه البيانات ال�ت

التعليم. 

وعادًة ما تُجمع هذه البيانات عن طريق حوليات إحصائية سنوية للمدرسة، حيث إن جميع المدارس مطالبة بتقديم معلومات عن طلبها، ومدرسيها، 

ن  ، والمت�ب�ي ن ين، والطلب الجدد، والُمحول�ي ، والحارصن ن ل�ي وبيئتها الدراسية، ومرافقها التعليمية. أما بشأن الطلب؛ فإن البيانات تشمل عدد الُمسجَّ

ي بعض نظم معلومات إدارة شؤون التعليم – حسب وظيفة االآباء، 
من التعليم. حيث يُفصل الطلب حسب اختلف صفوفهم الدراسية، ونوعهم، و�ن

شارة إل أن البيانات التفصيلية للطلب )مثل أسباب ت�بهم من التعليم( تختلف من  ل والمدرسة، والسمات العرقية. وهنا تجدر االإ ن ن الم�ن والمسافة ب�ي

ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم من السجلت المدرسية. غ�ي أنه عند رفع البيانات لمستوى أعىل، تُذكر 
دولة الئخرى. وغالًبا ما تُؤخذ البيانات �ن

ونًيا عىل مستوى المناطق التعليمية الفرعية قبل كتابة تقارير  ي نماذج ورقية وتُدرج إلك�ت
ي عدة دول، تُجَمع البيانات �ن

ي التقارير عادة. و�ن
اكمية �ن االئرقام ال�ت

عنها ورفعها للجهة القومية حيث تتشكل منها إجراءات تراكمية. 

ي تتمتع بنظم أك�ش رقًيا وتقدًما. ومن هذه الدول، عىل سبيل المثال، تركيا؛ حيث يقوم الُمعّلمون هناك بإدخال 
ومع ذلك، فهناك عدد من الدول ال�ت

ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم، ويُحتفظ بسجلت بيانات لكل طالب، وليس إجراءات تراكمية موجزة عىل مستوى الفصل 
ونًيا �ن البيانات إلك�ت

كي
ي النظام ال�ت

المدرسي أو المدرسة. وإضافة لما سبق، فإن البيانات �ن

النقاط الأساسية

 ثانًيا: نظرة عامة عل نظم معلومات إدارة شؤون التعليم وعالقتها
عاقة بالأطفال ذوي الإ

ي رصد الطلب والمدارس. •
دارية ويُستخدم �ن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم هو أحد أشكال تجميع البيانات االإ

عاقة والبيئة المدرسية. • وري أن يجمع نظام معلومات إدارة شؤون التعليم بيانات عن االئطفال ذوي االإ من الرصن

عاقة و/أو البيئة  • ي معظم الدول بيانات عن الطلب ذوي االإ
بشكل عام، ال يجمع نظام معلومات إدارة شؤون التعليم �ن

المدرسية.
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ي 
�ن الطلب  وعلمات  لكل طفل،  المقدمة  الخدمات  ونوع  االئ�ية،  االئطفال  علقات  طبيعة  مثل  إضافية  معلومات  وتتضمن  العام،  ث طوال  تُحدَّ  

االختبارات.

: يها مجموعة متنوعة من المشكلت. ومن هذه المشكلت، ما يىلي وتتفاوت جودة نظم معلومات إدارة شؤون التعليم، وغالًبا ما يع�ت

عاقة وتقييمها، وذلك عن طريق  االإ التعليم احتياجات االئطفال ذوي  تلبية نظام  اللزمة لرصد مدى  المعلومات  الُكَتيِّب مدى دقة دمج  يتناول هذا 

 ، ي
ن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم الضم�ن تجميع البيانات بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم. وهذا الُكَتيِّب ال يقدم توصيات خاصة لتحس�ي

عاقة. تاحة تجميع البيانات المناسبة عن االئطفال ذوي االإ ي إعداد بيانات النظام، الإ
باستثناء ما يتناوله من كيفية هيكلة السجلت المدرسية المستخدمة �ن

التعليم  ي نظام 
ن �ن الُمدرج�ي باالئطفال  البيانات الخاصة  التعليم ال يجمع إال  ي االعتبار حقيقة أن نظام معلومات إدارة شؤون 

وري االئخذ �ن من الرصن

ن بالمدارس. ولذلك، قد يكون نظام  عاقة غ�ي المسجل�ي ن معه. فلن يجمع نظام معلومات إدارة شؤون التعليم بيانات عن االئطفال ذوي االإ المتفاعل�ي

ي المدارس، وتيس�ي البيئة الدراسية؛ إال أنه ال يتناول موضوع نسبة 
ي رصد مشاركة االئطفال ونجاحهم �ن

معلومات إدارة شؤون التعليم أداة مفيدة �ن

عاقة لخدمة  ي تتضمن وحدة عن االإ
ز أهمية المسوحات السكانية ال�ت ي المدارس أو أسباب عدم تسجيلهم. وهنا ت�ب

ن �ن ل�ي عاقة الُمسجَّ االئطفال ذوي االإ

ات. ويقدم الدليل التشغيىلي الصادر عن اليونيسف ومعهد اليونسكو للإحصاء، حول إجراء دراسة  هذا الغرض، مثل المسح العنقودي متعدد المؤ�ش

ي الُكَتيِّب رقم 5 ضمن سلسلة 
عن مبادرة االئطفال خارج الدراسة )OOSCI(، توجيًها إرشاديًا بشأن طريقة بحث هذا الموضوع، عىل نحو مماثل لما يرد �ن

بات هذه.  الُكَتيِّ

عاقة ضمن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم؟ ما نوع البيانات الواجب توفرها عن الإ

ي توف�ي معلومات فائقة الجودة ومفيدة لوضع سياسات 
عاقة” يقت�ن شارة إل أن نجاح تفعيل المادة )24( من “اتفاقية حقوق االئشخاص ذوي االإ تجدر االإ

ي عدة أصناف:
ثم رصد التنفيذ وتقييمه. وتقع هذه البيانات �ن

ام بتعبئة النماذج بالطريقة الصحيحة الملئمة. • ن امتناع المدارس عن االل�ت

عدم توّفر المعلومات التاريخية المتسقة اللزمة لرصد االتجاهات. •

ضعف إجراءات تنقية البيانات وتصديقها. •

ن والبنية التحتية اللزمة لحفظ نظام معلومات إدارة شؤون التعليم وإعداد التقارير. • ضعف إمكانات الموظف�ي

نقص االإجراءات اللزمة الإخراج البيانات إخراًجا ملئًما واسع النطاق لغرض كتابة التحليلت. •

عاقة”، يشمل مصطلح ”االئشخاص . 1 ي المادة )1( من “اتفاقية حقوق االئشخاص ذوي االإ
عاقة. وطبًقا للتعريف الوارد �ن تحديد الأطفال ذوي الإ

عاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة االئجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حّسَية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من  ذوي االإ
ي المجتمع عىل قدم المساواة مع االآخرين. 

المشاركة بصورة كاملة وفعالة �ن

االئثاث . 2 استخدام  ذلك  إل  وتشمل  التعليمية،  البنايات  إل  للوصول  آلية  توف�ي  العقبات  هذه  وتشمل  والمادية.  الجسدية  التعلم  عقبات 
...إلخ( مما يلزم لتقديم  شارة،  التواصل )مثل طريقة برايل، والكتب المسموعة، ولغة االإ التعلم، ووسائل دعم  المدرسي واالئدوات، ومواد 

ن 10 و 11 ضمن هذه السلسلة. ب�ي المعلومات. لمزيد من المعلومات، يُرجى االطلع عىل الُكتيِّ

ي التدريس، وخدمات . 3
، وإمكانية وصولهم إل خدمات الدعم الرامية إل مساعدتهم �ن ن ية والخدمات. وتشمل تدريب الُمعّلم�ي الموارد الب�ش

أدوات  توف�ي  أو  والوظيفية،  الجسدية  عاقات  واالإ التخاطب  إعاقات  معالجة  الخدمات؛  هذه  ومن  للطلب.  العون  لتقديم  الُمعدة  الدعم 
ن 11 و 12 ضمن هذه السلسلة. ب�ي ي قاعات الدروس. لمزيد من المعلومات، يُرجى االطلع عىل الُكتيِّ

مساعدة �ن

عملية . 4 مثل:  الطلب،  جميع  مع  التعامل  ي 
�ن المستخدمة  المعيارية  التعليمية  النتائج  إجراءات  وتشمل  الطالب.  لنجاح  الالزمة  جراءات  الإ

ي 
ي االختبارات والتخرج �ن

ي المدرسة؛ وحضور الطلب؛ والتكرار؛ والت�ب من التعليم؛ والتحويل من مكان الآخر؛ العلمات الُمحرزة �ن
التسجيل �ن
المدرسة. 
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عاقة ضمن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم؟ ما نوع البيانات المتوفرة عادًة عن الإ

بيانات  التعليم، نماذج  ي نظام معلومات إدارة شؤون 
عاقة �ن بيانات ذوي االإ دماج  اليونيسف، معدة الإ استعرضت مذكرة توجيهية حديثة صادرة عن 

ة نوًعا ما من ا الطرق اللزمة لقياس هذه  مأخوذة من 40 دولة بالنظام. ولم تكن هذه النماذج عينات عشوائية من الدول، ولذلك قدمت مجموعة كب�ي

المفاهيم. 

عاقة بيانات عن الأطفال ذوي الإ

عاقة، وهو ما لم يسمح بأي نوع من الرصد  ن النماذج المأخوذة من 40 دولة، أن 19 دولة لم تتضمن نماذجها أية بيانات عن االئطفال ذوي االإ ن من ب�ي
َّ تب�ي

ي الدول 
ي الدول النامية حول العالم. أما با�ت

اللزم لتجاربهم التعليمية. وعىل االئرجح، لم يكن ذلك غريًبا عىل نظم معلومات إدارة شؤون التعليم �ن

عاقة – عدا ثلث دول منها – فقد حاولت تصنيف االئطفال حسب نوع إعاقاتهم. ففي  البالغ عددها 21 دولة المسجلة لديهم بيانات االئطفال ذوي االإ

ي قاعة لذوي االحتياجات الخاصة من عدمه، وهو ما لم يوفر معلومات عن طبيعة 
ن وجود االئطفال �ن

ُّ ، عكفت الجهات المعنية ببساطة عىل تب�ي ن دولة بل�ي

ل نظام  عاقة الذين لم يحظوا بقاعة دروس لذوي االحتياجات الخاصة. وسجَّ إعاقات االئطفال أو درجة خطورتها، وهذا االإجراء قد يُق�ي االئطفال ذوي االإ

ي دولة غرينادا عدد االئطفال الذين يتلقون خدمات متنقلة أو خدمات االحتياجات الخاصة. وهذه البيانات هي االئخرى محدودة – مثل الصادرة 
التعليم �ن

ي السنغال، 
يها من تعقيد بخصوص احتمالية عدم إصابة بعض االئطفال الذين يتلقون الخدمات المتنقلة بأي إعاقات. و�ن ن – إضافة إل ما يع�ت من بل�ي

عاقة. عاقة، بينما لم يوفر توجيًها إرشاديًا عن مكونات االإ استعرض نظام التعليم عدد االئطفال ذوي االإ

عاقة إل النطاق  عاقة ودرجة خطورتها. وتُش�ي نوع االإ عاقة، وهو ما يمكن إجراؤه حسب نوع االإ ي تميل إل تصنيف االئطفال ذوي االإ
ثمة بعض الدول ال�ت

ي بعض الدول، مثلً، تش�ي االستبيانات المنفذة بنظام 
ي منه الطفل – كأن تكون عىل سبيل المثال إعاقة برصية أو حركية. و�ن

الجسدي الوظيفي الذي يعا�ن

عاقات االئخطر. وتحاول  ي تحديد االئطفال ذوي االإ
معلومات إدارة شؤون التعليم إل وجود أطفال عميان وُصّم. ومع ذلك، فإن هذا االإجراء ال يفيد إال �ن

عاقة  يا أن االئطفال يوَصفون بمصطلح ذوي االإ ي نيج�ي
عاقات بنطاقها االئوسع. فمثلً، نجد �ن بعض الدول التعرف عىل االئطفال الذين يعانون من االإ

عاقة، إال أنه ال يسمح بتسجيل درجة  ي البرص. وهذا الوصف يتيح تحديد عدد أك�ب من االئطفال ذوي االإ
ن بضعف �ن البرصية إذا كانوا عميانًا أو مصاب�ي

ي ناميبيا والهند – ال يقترص نظام معلومات إدارة شؤون 
ي بعض الدول – مثل دول�ت

عاقات المتوسطة والحادة. و�ن ن االإ ، ال يمكن التفريق ب�ي عاقة؛ ومن ثمَّ االإ

ي تواجههم وحاسة البرص، بل يفصلهم حسب الحالة الذهنية والمعرفية. ومما يث�ي االندهاش، 
التعليم عىل فصل االئطفال حسب درجة الصعوبات ال�ت

عاقة!  عاقات الجسدية حسب حدة االإ ن الخاضعة للستبيان تمكنت من فصل االئطفال ذوي االإ ن الدول االئربع�ي أنه ما من دولة من ب�ي

عاقات  اليون بيانات عن ضحايا شلل االئطفال وتصنفها ضمن فئة االإ جدير بالذكر أن بعض الدول تعتمد عىل التشخيصات الطبية. حيث تجمع دولة س�ي

الِخْلقية. ومما له صلة  العنف؛ والحوادث؛ والعيوب  المثال: أعمال  عاقات الجسدية، منها عىل سبيل  الجسدية، مع أن هناك عدة أسباب أخرى للإ

ي السمع 
ن صعوبات التخاطب والصعوبات السمعية، وتتق� عدد االئطفال الذين يعانون من صعوبات �ن ًة ب�ي بهذا النهج، تجمع دول عديدة مبا�ش

ي صعوبة التخاطب لدى االئطفال، فهناك أسباب أخرى. فعىل سبيل المثال، نجد أن 
عاقات السمعية ربما تكون سبًبا رئيسًيا �ن والتخاطب. ومع أن االإ

ي التخاطب. وعن طريق ربط موضوعي السمع والتخاطب 
ن بإعاقات ذهنية بالغة قد يواجهون مشكلت �ن ن بالتوحد العقىلي أو المصاب�ي االئطفال المصاب�ي

ي تحديد مشكلت التخاطب. 
ي حلقة واحدة، فإن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم قد يكون مقصوًرا �ن

�ن

د، والشلل الدماغي. وهناك أسباب منطقية لما يُشار إليه.  ع، والتوحُّ ْ تش�ي بعض الدول – هي االئخرى – إل إعاقات وأمراض خاصة، مثل: المهق؛ والرصَّ

فعىل سبيل المثال، نجد أن حالة المهق قد تحظى بأهمية جوهرية نظًرا لعلقتها بالظروف الثقافية. أي أن الطفل المصاب بالمهق ربما ال يواجه سوى 

ل لمصلحة هذه  عقبات اجتماعية تعرقل تعليمه، ولذلك يجب تحديد هذه العقبات عىل وجه الخصوص الئغراض التخطيط والرصد. وقد يكون أي تدخُّ

ع، أنواع محددة من العلج. وقد توجد  ْ الفئة من االئطفال بالغ الخصوصية. وكما هو الحال مع مرض المهق، قد تتطلب حاالت مرضية خاصة، مثل الرصَّ

وري توخي  ل. غ�ي أنه من الرصن ورة للتخطيط اللزم لتقديم الخدمات؛ لمعرفة عدد االئطفال الذين يحتاجون لهذا النوع الخاص من التدخُّ رصن
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ة بخصوص القدرات الوظيفية للطفل. فعىل سبيل  نة. وكما أسلفنا، غالًبا ما يعجز التشخيص عن توف�ي معلومات كث�ي الحذر عند طلب تشخيصات معيَّ

ة احتياجاتهم.  عاقات الوظيفية وتختلف بدرجة كب�ي د والشلل الدماغي يندرجون ضمن نطاق واسع جًدا من االإ ن بالتوحُّ المثال، نجد أن االئطفال المصاب�ي

ي المدرسة. 
ي تواجه هؤالء االئطفال �ن

ي تشخيصهم – مع تجىلي الصعوبات ال�ت
ن افتقاد االئطفال للتشخيص – أو وجود خطأ �ن وإضافة إل ذلك، قد يتب�ي

ن بإعاقات نفسية اجتماعية. وتتفرد دولة ناميبيا بسعيها نحو تق�ي االضطرابات السلوكية الذي قد يثمر عن تحديد االئطفال المصاب�ي

بإحصاءات  ي 
المع�ن واشنطن  فريق  ي وضعها 

ال�ت االإحصائية  الحوليات  أسئلة  عىل  تعتمد  حيث  مختلًفا؛  نهًجا  تتبع  قية  ال�ش تيمور  جمهورية  أن  يُذكر 

ي قيامهم باالئنشطة 
ي تواجه االئطفال �ن

عاقة التابع للجنة االإحصائية باالئمم المتحدة وهذه االئسئلة ال تبحث التشخيصات، بل تبحث الصعوبات ال�ت االإ

عاقة عن طريق طبيعة االستجابة الصادرة  الجوهرية الستة، وهي: البرص؛ والسمع؛ والحركة؛ والمعرفة؛ والتواصل؛ والعناية الذاتية. و تحدد درجة االإ

ي 
من االئشخاص. ومع ذلك، ينبغي التنبيه عىل حقيقة أن هذه االئسئلة ُمعدة للكبار، وتش�ي الدالئل إل أن هذه االئسئلة قد ال تتسم بالدقة البالغة �ن

اك مع اليونيسف اختباًرا عىل مجموعة منفصلة من االئسئلة الُمعدة خصوًصا  حالة استخدامها مع االئطفال الصغار. ويُجري حالًيا فريق واشنطن باالش�ت

ي الجولة التالية 
ي االئسئلة المخصصة للكبار. وهذه االئسئلة القصد منها أن تُستخدم �ن

للئطفال، وسيتم االنتهاء منها قريًبا، مع مراعاة ذات النهج الُمتَّبع �ن

ي مطلع عام 2015.
حة الئسباب وضع هذه االئسئلة ونهجها �ن ات. وتنوي اليونيسف ن�ش المواد الموضِّ من المسح العنقودي متعدد المؤ�ش

بيانات عن عقبات التعلم الجسدية والمادية

ي المذكرة التوجيهية، إال معلومات قليلة حول إمكانية وصول االئطفال 
لم تتضمن نماذج البيانات الُمعدة بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم، الواردة �ن

ي سبع دول. وشملت نماذج البيانات الُمعدة 
ي مضمونها من هذا الشأن مقصورة عىل الطرق �ن

عاقة إل المدارس. حيث كانت البيانات القريبة �ن ذوي االإ

ي أثناء موسم االئمطار. ويتعلق 
ن المدرسة وأقرب طريق؛ وإمكانية المرور عىل الطريق �ن بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم موضوعات مثل: المسافة ب�ي

عاقة، وخصوًصا االئطفال الذين يعانون من صعوبات  هذا الموضوع بتوف�ي إمكانية وصول لجميع الطلب، إال أنه يحظى بأهمية خاصة للئطفال ذوي االإ

جسدية وبرصية.

مدادات  ي الوقت ذاته، جمعت 24 دولة من إجمالي 40، معلومات عن البنية التحتية المادية للمدرسة، ومعلومات عديدة عن المواد التعليمية واالإ
و�ن

لة من االئسئلة عن المراحيض، واالئدوات، ومواد  ي لم تطرح سوى أسئلة رئيسية قليلة؛ بينما طرحت دول أخرى قائمة مطوَّ
اللزمة. وهناك بعض الدول ال�ت

، وغرفة الكمبيوتر، وغرف هيئة التدريس(، وحجم الغرف، ونوعية االئثاث؛ إضافة إل  ي البناء، وحالة المرافق، وأنواع الغرف )مثل غرفة الكشف الط�ب

نت، واالآالت الموسيقية، وما إل ذلك. ولم يرد ذكر أي  ن�ت دات المياه، وتوصيلت االإ المعدات: مثل المعدات السمعية البرصية، وطفايات الحريق، وم�ب

ي النماذج الواردة من بنجلديش.
ي جميع غرف المدرسة، إال �ن

عاقة �ن تداب�ي للئطفال ذوي االإ

عاقات الجسدية إل المدرسة. وبينما طرحت 21 دولة  ي الغالب ما كانت المراحيض تُذكر عىل أنها عقبة رئيسية تحول دون حضور االئطفال ذوي االإ
و�ن

عاقة إال دولة واحدة. ن بالمدرسة؛ لم تتناول مسألة تيس�ي المراحيض للئطفال ذوي االإ أسئلة محددة عن توف�ي مراحيض للئوالد، والبنات، والعامل�ي

ن 10 و11 من هذه السلسلة. ب�ي لمزيد من المعلومات، يُرجى االطلع عىل الُكتيِّ

ية والخدمات بيانات عن الموارد الب�ش

اتهم، ومؤهلتهم.  ن وخ�ب ي أغلب نماذج البيانات الُمعدة بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم، عندما يتعلق االئمر بتعليم الُمعّلم�ي
تُجمع بيانات شاملة �ن

ي ذلك نوع التدريب الذي يتلقاه الُمعّلم، ودرجة الُمعّلم العلمية، وشهادة التخصص، وعدد سنوات التدريس. وهناك، إل ذلك، بعض الدول 
ويدخل �ن

ن وأسباب تركهم وظائفهم. أما بخصوص المرافق المادية، فإنه ال تُجمع بيانات عن التدريب عىل نظام التعليم  لت الُمعّلم�ي ي تجمع معلومات عن تنقُّ
ال�ت

عاقة. ويقل أيًضا ذكر الخدمات  ن الذين يتعاملون مع المشكلت المحتمل ظهورها لدى االئطفال ذوي االإ مة للُمعّلم�ي الجامع، أو وسائل الدعم الُمقدَّ

عاقة من عدمه، إال أنه ال يرد فيها ِذكر خدمات المتابعة.  عاقة. وترد من دولة جامبيا تقارير عن وجود تقييمات لمختلف أنواع االإ المتاحة للئطفال ذوي االإ

ي مدرسة أو فصل مدرسي من عدمه. وعىل ما يبدو أن هؤالء االئطفال يتمتعون بنوع من الخدمات 
، وإثيوبيا، وناميبيا بتوثيق وجود الطفل �ن ن ي دول بل�ي

وتع�ن

لة، وتستعرض  ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم. وتهتم دولة غانا بتسجيل قدر أك�ب نوًعا ما من المعلومات الُمفصَّ
لة �ن الخاصة، إال أنها غ�ي ُمسجَّ

ها  توف�ي المدرسة للطلب وسائل مساعدة سمعية أو نظارات أو كراسي متحركة أو طريقة برايل أو غ�ي



13

ي  المرافق
ويبينار 6 – الُكَتيِّب الف�ن

ومع الفائدة الحاصلة من هذه المعلومات، إال أنها مشوبة بالعيوب التالية: 

ن من التعليم الخاص، بدالً من التعليم الجامع. وبعبارة أخرى؛ ال يوجد ِسجل بأسماء 
ِّ ن هذه المعلومات عىل نموذج ُمع�ي أول هذه العيوب هو ترك�ي

عاقة باعتبار هؤالء االئطفال جزًءا من نسيج الطلب الموجودين بقاعة الدروس، وال توجد أي معلومات  ن للتعامل مع االئطفال ذوي االإ ن الُمدَرب�ي الُمعّلم�ي

ي بيئة تعليمية أك�ش شمولية. ويُمكن أن 
ن عىل العمل �ن ي تساعد الُمعّلم�ي

ي قاعات الدروس ال�ت
عن وسائل المساعدة أو الموارد االئخرى اللزم وجودها �ن

ي هذا االئمر. ومع ذلك، فإذا ُوجد نظام يرمي إل العمل بنموذج أك�ش شمولية، 
يرجع ذلك تماًما، بالطبع، إل غياب المجهودات التعليمية الواجب بذلها �ن

وري تجميع هذه المعلومات. سيصبح من الرصن

ي هذه العيوب هو االفتقاد إل جمع معلومات محددة عن نوع التدريب الخاص 
وثا�ن

؟ وهل ينطوي  ي شكل توجيه مبا�ش يقوم به ُمعّلم خصوصي
الُمقدم. فهل التدريب �ن

ي هذه المعلومات 
التدريب عىل معالجة جسدية أو تخاطبية أو وظيفية؟ وال يُذكر �ن

الحديث عن نوع التدريب الذي تلقاه الُمعّلمون. ينطوي التعليم الجامع عىل التدريس 

ن التكيُّف كل عام مع طبيعة الطلب الخاصة  المتمركز حول الطفل، وعىل الُمعّلم�ي

ي الُكَتيِّب رقم 1 ضمن سلسلة 
ن �ن

َّ ي قاعات الدروس، كما هو ُمب�ي
ي تنشأ �ن

والحاالت ال�ت

شارة إل أن التدريب المؤقت أو التدريب المخصص لخدمة  بات. وهنا تجب االإ الُكَتيِّ

ي 
ات ال�ت اء لهما من التيس�ي واحدة ال يكفي. فتوف�ي التدريب المستمر واستشارات الخ�ب

تحظى بأهمية خاصة. 

ي نظام معلومات إدارة شؤون 
عاقة �ن ي المذكرة التوجيهية بخصوص موضوع االإ

 من عدمه. وبالنظر إل نظم معلومات إدارة شؤون التعليم المعروضة �ن

ي “دورات تدريبية 
ي مدارسها �ن

ي حالة تسجيل االئطفال �ن
التعليم، الصادرة عن اليونيسف؛ نجد أن دولة الهند مستثناة من هذا الموضوع حيث إنه �ن

ي نموذج البيانات المعلومات التالية:
خاصة”، فإن االئسئلة الواردة �ن

• . ي العام الحالي
ي المدرسة الذين هم بحاجة إل تدريب خاص �ن

عدد االئوالد والبنات المسجلة أسماؤهم �ن

ي العام الجاري. •
عدد االئوالد والبنات الُمقدم لهم تدريب خاص �ن

ي العام المنرصم. •
ي التدريب الخاص �ن

عدد االئوالد والبنات المسجلة أسماؤهم �ن

ي العام المنرصم. •
عدد االئوالد والبنات الذين أتموا التدريب الخاص �ن

ها(. • الشخص أو الجهة القائمة بالتدريب الخاص )سواء أكان ُمعّلًما، أو ُمعّلًما خاًصا، أو كليهما، أو منظمات أهلية، أو غ�ي

ي داخلها وخارجها مًعا(. •
ي المدرسة، أو خارج نطاق المدرسة، أو �ن

مكان تقديم التدريب الخاص )سواء أكان �ن

نوع التدريب الخاص )سواء أكان ثابت مقره، أم متنقل، أم كل الخيارين(. •

ن المتوفرين لتقديم التدريب الخاص. • عدد الُمعّلم�ي

نهم من تقديم التدريب الخاص. • ن الذين يتلقون التدريب اللزم لَتمكُّ عدد الُمعّلم�ي

توف�ي مواد التدريب الخاص للطلب من عدمه. •

االطلع عىل  يُرجى  المعلومات،  من  لمزيد 

ن 11 و12 ضمن هذه السلسلة. ب�ي الُكتيِّ
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جراءات الالزمة لنجاح الطالب الإ

ي المدرسة؛ وحضورهم؛ وإعادة 
ي منظومة التعليم، عن طريق: رصد تسجيل الطلب �ن

تقوم نظم معلومات إدارة شؤون التعليم بتتبع تجارب الطلب �ن

السنة الدراسية؛ والت�ب من التعليم؛ والتخرج ف من المدرسة. وإضافة إل ما سبق، فإن هذه النظم غالًبا ما تجمع معلومات عن عمليات التحويلت 

ي هذا الصدد، 
ي نظم معلومات إدارة شؤون التعليم المعروضة �ن

والطلب الجدد بغرض تتبع أعداد الطلب بالمدارس عىل نحو أفضل. وإذا بحثنا �ن

ي نظم مجموعة 
عاقة. وثمة استثناء وحيد يكاد ال يُذكر، حيث اعُت�بِ المرض �ن ن هذه االإجراءات حسب االإ يتضح عدم وجود أي شاهد عىل التفريق ب�ي

ن  ي دولة غرينادا، اعُت�بِ كل من االنحراف السلوكي وانفصال المنهج الدراسي عن صلب الواقع سبب�ي
ة من الدول أحد أسباب الت�ب من التعليم. و�ن صغ�ي

ن أمور عىل سبيل المثال ال الحرص. فاالنحراف السلوكي قد  عاقة، من ب�ي ن االإ ن للت�ب من التعليم. وهذه االئسباب يُحتمل وجود صلة بينها وب�ي محتمل�ي

عاقات النفسية االجتماعية وقد ينفصل المنهج الدراسي عن واقع االئطفال ذوي إعاقات التعلم البالغة. يرتبط أحيانًا باالإ

نشاط

ي يجمعها نظام معلومات إدارة شؤون التعليم لديك؟ •
عاقة ال�ت ما البيانات المرتبطة باالإ

ما البيانات الخاصة بإعاقات االئطفال؟ •

ما البيانات الخاصة بتوف�ي إمكانية الوصول إل البنايات الدراسية والمواد التعليمية؟ •

؟ • ن ما البيانات الخاصة بالخدمات الُمقدمة، أو تدريب الُمعّلم�ي

ي رأيك مع التعليل، ما البيانات االئهم جمعها؟ •
�ن

ي تساعدك عىل إعداد سياسات أفضل؟ •
ما البيانات ال�ت
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ادة، يمكنك الطالع عل المصادر التالية: ف لالس�ت

• : ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم، عىل الرابط التالي
ي لليونسكو �ن

و�ن لك�ت الموقع االإ

• http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-managing-education/policy-and-
planning/emis

• https://www.openemis.org/index.php?lang=eng : أداة OpenEMIS عىل الرابط التالي

ل بزيارة هذا الموقع www.unicef.org/disabilities  للحصول عىل أحدث المعلومات • تفضَّ

ملحظات     

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-managing-education/policy-and-planning/emis
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-managing-education/policy-and-planning/emis
https://www.openemis.org/index.php?lang=eng
www.unicef.org/disabilities


16

ي  المرافق
ويبينار 6 – الُكَتيِّب الف�ن

إدارة ي نظام معلومات 
�ف عاقة  الإ بيانات ذوي  إدراج   ثالًثا: دليل 

شؤون التعليم

عاقة.  ي بعض نظم معلومات إدارة شؤون التعليم، هو ببساطة تجميع معلومات عن وجود االئطفال ذوي االإ
إن الغرض من النهج االئد�ن الُمستخدم �ن

عاقة يواجهون تحديات وعقبات مختلفة جًدا.  غ�ي أن هذا ال يكفي. ولما كانت إعاقات االئطفال مختلفة من حيث أنواعها ودرجاتها؛ فإن االئطفال ذوي االإ

ي فئة واحدة سيخفي فروق مهمة. 
وفيما يخص التخطيط الآلية تناول احتياجات االئطفال أو تقييم مدى تلبيتها، فإن وضع جميع االئطفال �ن

النقاط الأساسية

ي المدارس ودرجتها. •
ي يواجهها االئطفال �ن

نوع الصعوبات ال�ت

عقبات التعلم الجسدية والمادية. •

عاقة. • ية اللزمة لتلبية احتياجات االئطفال ذوي االإ الموارد الب�ش

ي تيس�ي المدارس وتعزيز شموليتها، وتقارير عن  •
عداد تقارير دورية عن مدى التقدم �ن ينبغي استخدام هذه البيانات الإ

عاقة. نتائج االئطفال ذوي االإ

نشاط

ي حالة تخىلي أليكس عن النظارة؛ لن يرى  •
ي برصه يمكن علجها بارتداء النظارة الطبية.  إال أنه �ن

ي أليكس من مشكلة �ن
يعا�ن

ي أليكس من إعاقة ما؟
ي مدرسته، وتنشأ لديه مشكلة سلوكية. هل يعا�ن

بصورة جيدة ويشعر باالإحباط �ن

ي فقر مدقع، أو ال يتي� له الحصول عىل النظارة  •
ي منطقة نائية، أو يعيش �ن

هل يتغ�ي رأيك إذا كان أليكس يعيش �ن
الطبية؛ ومن ثمَّ يت�ب من التعليم؟
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ة من لوازم الدعم. ففي بعض االئحيان، ينتج  عاقة الذين تحتاج إعاقاتهم لمجموعة كب�ي وري الحصول عىل معلومات حول االئطفال ذوي االإ من الرصن

ي من إعاقة طفيفة تبًعا 
ي النشاط المذكور أعله، يعا�ن

عاقة الطفيفة عجز شديد. وبالمثال يتضح المقال. فنجد أن الطفل أليكس، مثلً، المذكور �ن عن االإ

ي بيئة يتعذر فيها الحصول عىل نظارة طبية وهو ما ينتج عنه ت�ب أليكس من التعليم؛ يتجىل هنا التأث�ي 
. ولكن إذا كان أليكس يعيش �ن ي للتصنيف الط�ب

ي التعرف عىل قصة معاناة أليكس، وتم تطبيق نظام فعىلي 
عاقة الطفيفة عىل حياته. ولو نجح نظام معلومات إدارة شؤون التعليم �ن الشديد لهذه االإ

ي تأدية مختلف االئنشطة، لحال ذلك دون ت�ب أليكس من التعليم.
يتناول موضوع االئطفال الذين يعانون من صعوبات �ن

شارة إل  عاقة” بدالً من االإ جدير بالذكر أن هناك دول تش�ي فيها نماذج البيانات المعدة بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم إل االئطفال ذوي “االإ

ك بالغ التأث�ي عىل  عاقات ت�ت االئطفال الذين يعانون من صعوبات تُشكل مخاطر لهم، ويفوتها االئطفال المصابون بإعاقات طفيفة ولو كانت هذه االإ

عاقات  تعليمهم. ويرجع ذلك إل حقيقة طبية، وهي أن كلمة “إعاقة” عادة ما تعطي انطباًعا بأن الحالة المرضية حادة، ولذلك ال يحظى االئطفال ذوي االإ

انيا )الصادر عام 2008(، مثلً، عىل كلمة  ن عاقة بدولة ت�ن الخفيفة أو المتوسطة بأي اعتبار.2  وتعد هذه الحقيقة هي سبب عدم اشتمال المسح القومي للإ

ي مختلف االئنشطة. وهنا 
ي تواجه االئطفال �ن

عاقة، تق�َّ المسح الصعوبات ال�ت ي أي من االئسئلة الواردة فيه. وبدالً من اشتماله عىل موضوع االإ
“إعاقة” �ن

ي أداء وظائفهم وفرَّق 
ن بإعاقات طفيفة �ن قية؛ حيث حدد المسح االئطفال المصاب�ي ي أسئلة المسح الذي أعدته جمهورية تيمور ال�ش

ي برزت �ن
ة ال�ت ن نذكر الم�ي

ي نظام 
ن حالتهم وحالة االئطفال الذين يعانون من صعوبات بالغة. وقد سمح هذا المسح بقدر أك�ب من التفريق عند تقييم مدى تقدم االئطفال �ن ب�ي

ي مياه ملوثَّة تزيد احتمالية 
ن أن االئطفال الذين يغتسلون �ن

َّ ي دولة كمبوديا، تب�ي
ي تساعد ش�ت الطلب بمختلف حاالتهم. و�ن

المدرسة وتحديد التدخلت ال�ت
ي السمع.3 

ي لم يذكر سوى معاناتهم من صعوبة نسبية �ن إصابتهم بعدوى االئذن وهو ما قد يؤدي إل فقدهم حاسة السمع للئبد. ولكن الفحص الط�ب

ي عدة نماذج ُمعدة بنظام معلومات إدارة 
عاقات المتعددة. حيث يتَّضح من الطريقة المستخدمة �ن وثمة مسألة أخرى بخصوص تسجيل االئطفال ذوي االإ

ي الطفل الواحد من صعوبات برصية 
ي تواجههم. فربما يعا�ن

عاقات المتعددة يوازي أنواع الصعوبات ال�ت شؤون التعليم، أن تصنيف االئطفال ذوي االإ

عاقة، فإن  ي آن واحد. وإذا كان الغرض من تجميع البيانات هو ببساطة حساب عدد االئطفال ذوي االإ
ي من صعوبات سمعية وفكرية، �ن

وحركية؛ وقد يعا�ن

ورة معرفة عدد االئطفال الذين هم  ز رصن تسجيل بيانات تفصيلية كهذه ال يحظى بأي نصيب. أما إذا كان الهدف هو التخطيط لتقديم خدمات، فهنا ت�ب

عاقات المتعددة، يساعد  عاقات المصاب بها االئطفال ذوي االإ بحاجة إل كتب مكتوبة بطريقة برايل، مثلً. وإضافة لما سبق ذكره، فإن معرفة أنوع االإ

عاقة  عاقة الذي يش�ي إل أسباب االإ عاقات من عدمه؛ أو يساعد عىل رصد أشكال انتشار االإ نظام المدرسة عىل مراقبة اختلف النتائج حسب أنواع االإ

ن بإعاقة واحدة عىل االئقل، وعدد  ل العمل بنظام يمكنه تحديد عدد االئطفال المصاب�ي ، يُفضَّ عىل المستوى المحىلي )مثل تلوُّث مياه االغتسال(. ومن ثمَّ

ي الجدول رقم 1أ(. ومع ذلك، 
ي الحالة الثانية وليس االئول، كما يتضح �ن

ن �ن عاقة )حيث يسمح بعْد الطفل مرت�ي ن بكل نوع من أنواع االإ االئطفال، المصاب�ي

عاقات، كأن تكون مثلً الصعوبات البرصية والسمعية.  ن بمجموعة محددة من االإ ينبغي العلم أن الجدول 1أ ال يقدم معلومات عن االئطفال المصاب�ي

ي ذلك تصميم جدول أك�ش شمولية.
حيث يقت�ن

ي حالة الطفل أليكس 
ي الجدول 1أ، تش�ي الصعوبات إل قدرة الطفل عىل إتمام مهمة ُمعينة، وال تش�ي إل عواقب هذه الصعوبات. ولذلك، نجد �ن

و�ن

ي 
ي صعوبات أك�ب �ن

ي البرص، ح�ت إذا تسبب هذا المستوى من الصعوبة �ن
ه بحقيقة معاناته من “صعوبات نسبية” �ن المتقدم ذكره آنًفا، أن الُمعّلم يُخ�ب

قاعة الدروس، نظًرا لبيئة القاعة الخاصة. 
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عاقة ي النموذج المعد بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم بخصوص الأطفال ذوي الإ
الجدول 1أ: أسئلة موىص بطرحها �ف

ي الجوانب التالية )علًما بجواز إحصاء 
ي المدارس الذين يعانون من صعوبات �ن

مقارنًة باالئطفال من ذات الفئة العمرية، كم عدد االئطفال المسجلة أسماؤهم �ن

ي أك�ش من جانب(؟
الطفل �ن

الجانب  السلوكي 

واالجتماعي

فهم التواصل 

ن من توصيل  والتمكُّ

االئفكار للآخرين(

مهارات التفك�ي المهارات الحركية 

الدقيقة

)مثل الكتابة، أو 

عقد أزرار الملبس 

وفتحها(

المهارات الحركية 

المعقدة 

، أو  ي
)مثل المسش
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االئوالد

البنات

االإجمالي

ي عدد الجوانب التالية، كما هو مدون آنًفا؟
ي المدارس الذين يواجهون صعوبات �ن

كم عدد االئطفال المسجلة أسماؤهم �ن

االإجمالي المجاالت 

السبع كافة

ستة جوانب خمسة جوانب أربعة جوانب ثلثة جوانب ن جانب�ي جانب واحد

االئوالد

البنات

إجمالي العدد

الأسئلة الموىصي بطرحها بخصوص إعاقات الطفولة

عاقة. وهذه االئسئلة من شأنها التخفيف من الحرج االجتماعي  يقدم الجدول 1أ قالًبا للحد االئد�ن من االئسئلة الموصي بطرحها لتحديد االئطفال ذوي االإ

ًا، فإن طريقة التسجيل  عاقة حسب نوعها ودرجة خطورتها. وأخ�ي عاقات؛ وتُصِنف االئسئلة االإ الواقع عىل االئطفال عند البحث عن الصعوبات، بدالً من االإ

عاقات.  ن بكل نوع من هذه االإ ن عدد االئطفال المصاب�ي عاقات فحسب، بل تُب�ي عاقات المتعددة ال تتيح للنظام تتبع تأث�ي تعدد االإ دراج االإ المستخدمة الإ
ًا أخطر عىل البنات، ولذلك يجب مراعاة جانب النوع. 4 ك تأث�ي عاقة يمكن أن ت�ت (؛ حيث أوضحت الدراسات أن االإ وتُفَصل البيانات حسب النوع )ذكر وأن�ش

؛ برصية وسمعية، فإنه يُحسب  ن ي من مشكلت�ي
إن هذا النموذج ال يُلِزم الشخص الذي يقوم بتعبئته بأي عملية حسابية. فمثًل، إذا كان أحد االئطفال يعا�ن

باعتباره أحد االئطفال الذين يعانون من مشكلت برصية تارة، ويُحسب ضمن االئطفال الذين يعانون من مشكلت سمعية تارة أخرى. إال أن هذا الطفل 

. وبهذه الطريقة، تستطيع المدرسة معرفة عدد االئطفال الذين يواجهون  ن ي الجانب�ي
ن االئطفال الذين لديهم صعوبات �ن عاقة سُيحتسب أيًضا ب�ي متعدد االإ

ن بأي إعاقة. ي كل جانب، ويستطيع محلل البيانات القائم بإعداد التقارير ضّم المعلومات هذه لحساب إجمالي عدد االئطفال المصاب�ي
صعوبات �ن
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ي الجوانب التالية )علًما بجواز إحصاء 
ي المدارس الذين يعانون من صعوبات �ن

مقارنًة باالئطفال من ذات الفئة العمرية، كم عدد االئطفال المسجلة أسماؤهم �ن

ي أك�ش من جانب(؟
الطفل �ن

الجانب   السلوكي 

واالجتماعي

فهم التواصل 

ن من توصيل  والتمكُّ

االئفكار للآخرين

مهارات التفك�ي المهارات الحركية 

الدقيقة

)مثل الكتابة، أو 

عقد أزرار الملبس 

وفتحها(

المهارات الحركية 

المعقدة

، أو  ي
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الصف الأول البتدا�أ

االئوالد

البنات

االإجمالي

ي
ي البتدا�أ

الصف الثا�ف

االئوالد

البنات

االإجمالي

الجدول متواصل ليضم صفوف دراسية أخرى

ن 1ب، و1ج – إذا أتاحت المساحة الخالية ذلك.  ي الجدول�ي
ن ، كما هو ظاهر �ن ي جدول�ي

يمكن فصل هذه البيانات حسب الصف الدراسي ووضعها �ن

عاقة حسب الصف الدراسي الجدول 1ب: عينة لنموذج ُمعد بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم مخصص لالأطفال ذوي الإ
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عاقات المتعددة الجدول 1ج: عينة لنموذج ُمعد بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم مخصص لالأطفال ذوي الإ

ي الجدول 2ب؟
ي عدد الجوانب التالية، كما هو معروض �ن

ي المدارس الذين يواجهون صعوبات �ن
كم عدد االئطفال المسجلة أسماؤهم �ن

ي
الصف الأول البتدا�أ

إجمالي العدد سبعة جوانب ستة جوانب خمسة جوانب أربعة جوانب ثلثة جوانب ن جانب�ي جانب واحد

االئوالد

البنات

إجمالي العدد

ي
ي البتدا�أ

الصف الثا�ف

االئوالد

البنات

إجمالي العدد

ل. وهذه  ي جزء معلومات الطلب ضمن النموذج المعد بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم، حيث إن عدد الطلب مسجَّ
ترد هذه االئسئلة الواردة �ن

عاقة. وبمجرد تحديد هذه االإحصاءات، يمكن إدراجها ضمن عنارص البيانات االئخرى من هذا الجزء من النظام؛  االئسئلة مهمة لتحديد االئطفال ذوي االإ

إدارة شؤون  أغلب نظم معلومات  ي 
�ن البيانات  وتُفَصل  التعليم.  من  ن  والمت�ب�ي  ، ن المحول�ي والطلب  السنة،  الجدد، ومعيدي  الطلب  بيانات  وهي 

عاقة، أيًضا. وينبغي أيًضا اعتبار االئطفال الُمثبت معاناتهم  (. وينبغي فصل هذه البيانات، حسب االإ التعليم – إن لم يكن كلها – حسب النوع )ذكر وأن�ش

عاقة.  ي الجدول 1أ، من ذوي االإ
من صعوبات �ن

ربما كان موضوع تجميع هذه البيانات أي� وأدّق إذا احُتفظ بسجلت عن كل طفل عىل حده. ففي هذه الحالة، يجب مراجعة قوائم الفصول ح�ت 

البيانات الخاصة بحاالت إعاقات الطلب )أو اي  يمكن تجميع المعلومات. ومع ذلك، فإن هذا االئمر يث�ي تساؤالت بشأن الخصوصية. فإذا ُحفظت 

ي السجلت المدرسية، وجب توف�ي وسائل حماية كافية تمنع تعرض �ية هذه البيانات للنتهاك. فعىل سبيل المثال، نجد 
معلومات حساسة أخرى( �ن

ي السجلت المدرسية، إال أن الوصول إل هذه السجلت محظور. 
لة عن احتياجات االئطفال الخاصة محفوظة �ن ي دولة هولندا أن المعلومات الُمفصَّ

�ن

حيث يُحظر وصول أي شخص من خارج المدرسة إل هذه السجلت. وعند رفع تقارير عن البيانات بغرض تجميعها عىل مستوى المنطقة التعليمية، ال 

ن بالمدرسة الذين  ي نطاق المدرسة فقط، كي يستخدمها أعضاء العامل�ي
علن عن معلومات تخص االئطفال. فهذه البيانات ينبغي الحفاظ عليها �ن يجوز االإ

يتفاعلون حقيقة مع هؤالء االئطفال.

ي المسوحات السكانية والحوليات االإحصائية، يجب توخي قدر كب�ي من الحذر للتيقن من صحة تفس�ي االئسئلة من جانب 
دراجها �ن عند إعداد أسئلة الإ

شارة إل أن إجراء تعديلت طفيفة عىل نص االئسئلة تأث�ي كب�ي عىل البيانات  ن لهذه المسوحات والحوليات كما ينبغي. وتجدر االإ االئشخاص الخاضع�ي

ن بالمدارس عىل طريقة ملء النماذج ومن ثمَّ يألفون  دارية؛ حيث تزيد فرص تدريب العامل�ي ي حالة البيانات االإ
عة. وتقل حدة هذه المشكلة �ن الُمجمَّ

ي أداء 
ن بالمدرسة ح�ت يفهموا فهًما واضًحا دقيًقا مع�ن عبارة )مواجهة صعوبة �ن التعامل مع هذه النماذج بمرور الوقت. ولذلك، يُوص بتدريب العامل�ي

نشاط محدد(، ثم تعميم تطبيق هذا النموذج عىل جميع الطلب. وينبغي إجراء هذا التدريب ح�ت نضمن إمكانية مقارنة البيانات الُمجمعة من مختلف 

المدارس، واستيعاب المفاهيم بذات الطريقة. ومن الممكن اشتمال هذا التدريب عىل مقاالت موجزة وموحدة
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ي المدرسة.
عاقة �ف الجدول 2أ: عينة لنموذج مخصص لتسجيل مشاركة الأطفال ذوي الإ

ة” أثناء تنفيذ االئنشطة المختلفة. ي من صعوبة”، أو “يواجه صعوبة نسبية” أو “صعوبة كب�ي
 تصف مواقف محددة يعت�ب الطفل فيها “ال يعا�ن

ي حدود ثقافتهم، والُمعّلمون يمِكنهم إل ذلك 
ع قدرة بعض االئطفال من فئة عمرية محددة عىل االئداء �ن نهم من توقُّ ة تُمكِّ يتمتع الُمعّلمون بمعرفة وبص�ي

ي تواجه االئطفال، 
تحديد االئطفال الذين يعانون من صعوبات تتجاوز حدود النمط المعروف. أما بالنسبة للصعوبات البرصية والسمعية والحركية ال�ت

ي هي أصعب من سواها. فمن الممكن أن نجد االئطفال يعانون من مشكلت سلوكية بسبب 
ي العموم بسيطة، بخلف المشكلت السلوكية ال�ت

فهي �ن

مرورهم بظروف محددة – سواء أكانت ظروف عقلية أو صحية أو متعلقة بالنمو، وقد يواجهون صعوبات نظًرا لخضوعهم الئنواع مختلفة من التوترات 

ي نظام معلومات 
عاقة إيجابيات، إال أنها وهمية. ولكن هذه المشكلة �ن ل ال تتعلق بإعاقة بعينها. وقد ينتج عن قياس مدى انتشار االإ ن ي الم�ن

والضغوط �ن

ن والمدرسة. حيث  ه من الُمعّلم�ي ي المدرسة؛ مما يتطلب اهتمام خاص ُموجَّ
إدارة شؤون التعليم مختلفة، حيث إن االئطفال يظلون يواجهون صعوبات �ن

ي جوهر نظام معلومات إدارة شؤون التعليم.
إن تحديد هؤالء االئطفال والتخطيط من أجلهم ومراقبة نتائجهم، جميعها إجراءات تلعب دوًرا مهًما �ن

ات المتنوعة المستخدمة لتقييم نظام التعليم. ويوضح الجدول  عاقة، يمكن حينئذ فصل المؤ�ش وبمجرد االنتهاء من تجميع بيانات عن االئطفال ذوي االإ

ي المدارس وتقسيمها حسب 
ات الموص به. ويعد الجدول عينة من نموذج مخصص لعرض بيانات تسجيل االئطفال �ن 2أ الحد االئد�ن من تقسيم المؤ�ش

؛  ن ات المعاي�ي االئخرى، مثل: نسب الت�ب من التعليم؛ والطلب الجدد؛ والمحول�ي عاقة. وينبغي إعداد جداول مماثلة لمؤ�ش ( واالإ النوع )ذكر أم أن�ش

عاقة – إذا أتاحت المساحة  ز هنا فائدة تقسيم البيانات حسب نوع االإ أو أي فئة أخرى من الطلب ترد ضمن نظام معلومات إدارة شؤون التعليم. وت�ب

الخالية ذلك. ومن أمثلة ذلك، الجدول 2ب.

ف الطالب الُمسجل�ي

ي
الصف السادس االبتدا�ئ ... ي

ي االبتدا�ئ
الصف الثا�ن ي

الصف االئول االبتدا�ئ

البنات االئوالد البنات االئوالد البنات االئوالد البنات االئوالد

الطلب االئصحاء

عاقة الطلب ذوي االإ

إجماىلي العدد

ن أو أي فئة أخرى من الطالب تُجمع بياناتها ضمن نظام معلومات إدارة  ن من التعليم؛ والطالب الجدد؛ والمحول�ي ي حاالت المترسب�ي
يتكرر هذا الجدول �ن

شؤون التعليم
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ي المدرسة بدرجة أك�ش تفصيالً.
عاقة �ف الجدول 2ب: عينة لنموذج مخصص لقيد مشاركة الأطفال ذوي الإ

ي المدرسة مع االئعداد 
ة وهي طريقة ملء هذه النماذج المعدة بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم. هل يتجاوب العاملون �ن ونصل إل مسألة أخ�ي

ة عىل أسماء  ن ون إل قوائم فصول محددة مع وضع علمة مم�ي اكمية، أم يقيمون حساباتهم عىل اساس قوائم الفصول؟ وبعبارة أخرى، هل يش�ي ال�ت

ي اعتبارهم إال 
ي هذه الحالة، ما عليهم سوى إيجاز المعلومات من القوائم الموجودة. أم أنهم ال يأخذون �ن

نة؟ و�ن ي تواجههم صعوبات معيَّ
االئطفال ال�ت

. وهناك  ي االعتبار، تصبح البيانات أدق بكث�ي
هذه المسألة عند ملئ النماذج ويجرون تقييًما عىل أساس البيانات الُمعاد تجميعها؟ وإذا أُخذ السؤال االئول �ن

داري. ويمكن تعديل نوع هذه الجداول ح�ت  مزية أخرى لهذه الطريقة؛ وهي أنها تحدد االئطفال الذين هم بحاجة إل خدمات خاصة ضمن السجل االإ

تتوافق بدرجة أقرب مع نموذج الحولية المدرسي القائم.

ف الطالب الُمسجل�ي

ي
... الصف السادس االبتدا�ئ ي

ي االبتدا�ئ
الصف الثا�ن ي

الصف االئول االبتدا�ئ

البنات االئوالد البنات االئوالد البنات االئوالد البنات االئوالد

الطلب االئصحاء

ي جانب...
عاقة �ن الطلب ذوي االإ

البرص 

السمع 

المهارات الحركية 

المعقدة

المهارات الحركية 

الدقيقة

مهارات التفك�ي  

التواصل 

السلوكيات 

واالجتماعيات 

عاقات المتعددة االإ

ن أو أي فئة أخرى من الطالب تُجمع بياناتها ضمن نظام معلومات إدارة شؤون  ن من التعليم؛ والطالب الجدد؛ والمحول�ي ي حاالت المترسب�ي
يتكرر هذا الجدول �ن

عاقات المتعددة.  ي فئة االإ
ن بأك�ث من إعاقة، ُيذكرون �ن عاقة. بحيث إذا كانوا مصاب�ي ي نوع واحد من االإ

التعليم. وإضافة إىل ذلك، ال يمكن تسجيل الطالب إال �ن

عاقات المحتمل إصابتهم بها. ي الجدول 2 لالطالع عىل نوع االإ
ويمكن استخدام المعلومات الواردة �ن
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أسئلة موىص بها عن عقبات التعلم الجسدية والمادية

وجب  ن  رئيسيت�ي ن  مسألت�ي ة  ثمَّ الجسدية،  التعلم  عقبات  عن  الحديث  عند 

مراعاتهما، وهما: الوصول إل المدرسة؛ وإمكانية الوصول إل مرافق المدرسة. 

ي المدرسة خارج نطاق نظام التعليم، ونقصد 
تقع بعض العقبات االئساسية �ن

هنا – مثلً – جودة الطرق المؤدية إل منطقة المدرسة وإمكانية الوصول إل 

المواصلت العامة. إال أنه، نظًرا لما تحظى به إمكانية الوصول إل المدرسة من 

أهمية بالغة؛ فعىل جميع نظم معلومات إدارة شؤون التعليم طرح مجموعة 

من الحد االئد�ن من االئسئلة.

ن 3، و4 مجموعة من الحد االئد�ن من االئسئلة المتعلقة بتوف�ي  ي الجدول�ي
وتوجد �ن

ي الجدول رقم 3 غ�ي 
إمكانية الوصول إل المدرسة. قد يكون السؤال االئول �ن

تنطبق عىل  االئسئلة  ي 
با�ت ولكن  التحتية.  وبنيتها  البلد  مناخ  بناًء عىل  وري،  رصن

جميع نظم المدرسة.

عاقة؛ أال وهي المراحيض )تقرير وضع االئطفال  ًا ما تشكل عقبة للئطفال ذوي االإ ي المدارس كث�ي
وبعيًدا عن مدخل المدرسة، فهناك مرافق رئيسية �ن

ي نطاقه مراحيض 
ها موضوع حيوي هو االئخر، ويدخل �ن ، فإن تجميع معلومات عن إمكانية الوصول إل المراحيض وتيس�ي ي العالم 2013(. ومن ثمَّ

�ن

ي المدرسة. وهنا نذكر أن هناك أسئلة بخصوص المراحيض ترد 
عاقة �ن ن من ذوي االإ ن موظف�ي ن بالمدرسة؛ فمن المحتمل أن ينشأ عائق عند تعي�ي العامل�ي

ي االئمر سوى إضافة أسئلة قليلة للنموذج تبحث موضوع 
ي هذه الحالة، ال يقت�ن

ي كث�ي من النماذج المعدة بنظم معلومات إدارة شؤون التعليم. و�ن
�ن

إمكانية الوصول.

االطلع  يُرجى  المعلومات،  من  لمزيد 

هذه  ضمن  و11   10 ن  ب�ي الُكتيِّ عىل 

السلسلة.

الجدول 3: أسئلة بخصوص تيس�ي الوصول إىل المدرسة

ي )ل(
ي )نعم(، و 2 تع�ف

1 يع�ف

ي أجواء االئمطار؟
ة لدخول الطلب القاعدين عىل كراسي متحركة، ح�ت �ن هل الطريق المؤدية إل المدرسة ُمي�َّ

؟ ي إل المدخل الرئيسي
هل توجد عتبات سلم تف�ن

ن القاعد عىل  إذا كانت االإجابة بنعم، فهل هناك مطلع كراسي متحركة مناسب يتمتع بحالة جيدة تُمكِّ

الكرسي المتحرك من استخدامه؟

هل مدخل المدرسة الرئيسي واسع بدرجة تكفي لدخول القاعد عىل الكرسي المتحرك؟
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ي قسم مرافق المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ضمن 
ي توصي اليونيسف بإدراجها �ن

ويوضح الجدول رقم 4 االئسئلة المتعلقة بالمراحيض، ال�ت

: السؤال  ي مجموعة التداب�ي
ن يردان �ن ل�ي ن مطوَّ ي هذا النطاق االئسئلة الجوهرية الموص بها إضافة إل سؤال�ي

مجموعة تداب�ي مراقبة المدارس. وتدخل �ن

. ن ي تكميىلي يتناول إمكانية الوصول إل مرافق الُمعّلم�ي
ن وإمكانية الوصول إليها؛ والثا�ن االئول يتناول مراحيض الُمعّلم�ي

ي نظم معلومات إدارة شؤون التعليم وتتق� المرافق االإضافية، فينبغي تناول موضوع إمكانية الوصول. وال يقترص 
وإذا كانت االئسئلة موجودة بالفعل �ن

ذلك االئمر عىل أماكن قاعات الدروس، بل يشمل جميع المرافق، بما فيها مناطق االستجمام، والعيادات أو أي موضع آخر عىل موقع المدرسة. ويمكن 

ي الجدول رقم 5 مثاالً من 
ن وجود إمكانية الوصول من عدمه. ويوضح �ن

ِّ تناول هذا الموضوع بإضافة عمود تكميىلي إل النموذج مع إدراج علمة اختيار تب�ي

دولة الهند، مضاف إليه عمود تكميىلي مظلل.

الجدول 3: أسئلة بخصوص تيس�ي الوصول إىل المدرسة

ي “ال”
ي “نعم”، و 2 تع�ن

هل تضم المدرسة أي مراحيض؟ )1 يع�ن

جابة بنعم... إذا كانت الإ

ات المراحيض المخصصة للئطفال بالمدرسة؟ كم عدد حج�ي

ال تعمل تعمل

المخصصة للبنات فقط؟

المخصصة للئوالد فقط؟

ن البنات(؟ كة ب�ي ن االئوالد أو مش�ت كة ب�ي كة المتاحة للجميع )سواء كانت مش�ت المش�ت

ي “ال”(
ي “نعم”، و 2 تع�ن

عاقات الجسدية؟ )1 يع�ن ة للئطفال ذوي االإ هل المراحيض ُمي�َّ

ي “ال”(
ي “نعم”، و 2 تع�ن

ن فقط، منفصلة عن مراحيض االئطفال؟ )1 يع�ن هل هناك مراحيض مخصصة للُمعّلم�ي

ي “ال”(
ي “نعم”، و 2 تع�ن

ن فقط، منفصلة عن مراحيض االئطفال؟ )1 يع�ن هل هناك مراحيض مخصصة للُمعّلم�ي
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ي 
وال ينتهي الموضوع عند إضافة عمود يتناول مسألة إمكانية الوصول، فمن الموص به أيًضا إضافة أسئلة تتعلق خصوًصا بنواحي إمكانية الوصول �ن

ي الجدول رقم 6، إال أنه ينبغي ملحظة أن هذه االئسئلة ال تتناول سوى إمكانية الوصول من الناحية الجسدية. 
الغرف بوجه عام. وتظهر هذه االئسئلة �ن

وهناك موضوعات إضافية بشأن إمكانية الوصول إل المعلومات. وهذه الموضوعات يتناولها إل حد ما جزء المواد الوارد أدناه، ولكن هناك نواٍح أخرى 

شارة ن بلغة االإ جم�ي ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم، مثل توف�ي م�ت
ي إمكانية الوصول يمكن إدراجها هي االئخرى �ن

�ن

الجدول 5: جدول مأخوذ من نموذج ُمعد بنظام معلومات إدارة شؤون التعليم بدولة الهند، مضاف إليه عمود تكميلي مظلل

عاقة ) معناه هنا غ�ي متاح،  ُمي�َّ للطالب ذوي الإ

و العدد 1 معناه نعم، والعدد 2 معناه ال(

التوفر )0 معناه هنا غ�ي متاح، و العدد 1 معناه 

نعم، والعدد 2 معناه ال(

البيانات

غرفة منفصلة مخصصة لمساعد مدير المدرسة 

أو نائب المدير

ات قاعة محارصن

كة منفصلة للبنات غرفة مش�ت

ن غرفة مخصصة للُمعّلم�ي

معمل مخصص لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

غرفة كمبيوتر

قاعة مخصصة للئلعاب الداخلية

غرفة مخصصة للئنشطة المكملة للمناهج

ي باالطلع عىل نهج برنامجي 
قاعة إرشادية وتع�ن

Scout وحركة ،NSS و NCC

سعافات االئولية، ومعالجة  غرفة مخصصة للإ

، والخدمات الطبية المرصن

ن أماكن مخصصة للُمعّلم�ي

معمل علوم متكامل
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الجدول 6: أسئلة إضافية حول إمكانية الوصول من الناحية الجسدية

كم عدد قاعات الدروس؟

عاقة؟ ة للطلب ذوي االإ كم عدد قاعات الدروس الُمي�َّ

كم عدد طوابق البناية؟

؟ ي
عاقة، بمطالع كراسي متحركة أو مصعد كهربا�ئ ة للطلب ذوي االإ كم عدد الطوابق الُمي�َّ

ي تشتمل عىل مخارج للطوارئ؟
كم عدد الغرف ال�ت

عاقة؟ ة للطلب ذوي االإ كم عدد مخارج الطوارئ الُمي�َّ

عاقة؟ هل المدرسة لديها خطة موضوعة للإخلء عند الطوارئ، مخصصة للئطفال ذوي االإ

ي هذه المواد، المواد التعليمية، مثل: الكتب وأجهزة الكمبيوتر واالئدوات االئخرى مثل االئدوات 
وباالإضافة إل البنية المادية، فهناك مواد أيًضا. وتدخل �ن

ي حالة تعلقها بنظام مدرسي محدد. فعىل سبيل المثال، قد 
فيه. وبالطبع، فإنه ال ينبغي بحث مسألة البنيات والمواد المتنوعة إال �ن الرياضية ولوازم ال�ت

ي بعض المدارس.
ال يُتوقع وجود أي أجهزة كمبيوتر �ن



27

ي  المرافق
ويبينار 6 – الُكَتيِّب الف�ن

عاقة الجدول 7: نماذج من أسئلة تتناول المواد الالزمة للطالب ذوي الإ

ي عرض نظام معلومات إدارة 
ي تتناول المواد. ونكرر هنا أن هذه االئسئلة قائمة عىل الخانات الواردة �ن

يستعرض الجدول رقم 7 سلسلة من االئسئلة ال�ت

ي بعض االئماكن، 
. فبعض هذه المواد غ�ي موجودة، أو يشح جًدا وجودها �ن شؤون التعليم، إال أنه ينبغي إعادة ترتيب أولوياتها تبًعا للوضع المحىلي

ي النموذج.
ولذلك ال يسوغ إدراجها �ن

ي تتناول مجموعة متنوعة من المرافق والمواد، مثل: االئسئلة بشأن مرافق المياه والنظافة 
ن االئسئلة ال�ت وهنا يجب التنبيه عىل توصية اليونيسف بتحس�ي

لة الموص بها بشأن  أيًضا، بما فيها االئسئلة المطوَّ التوصيات  الصحية ضمن مجموعة تداب�ي مراقبة المدارس. وم�ت أمكن ذلك، ينبغي العمل بهذه 

إمكانية الوصول.

ي 
يع�ف  1( عاقة  الإ لذوي  ُمي�َّ 

ي “ل”(
“نعم”، و 2 تع�ف ي )ل(

ي )نعم(، و 2 تع�ف
1 يع�ف

المواد أو الأدوات العامة

هل يتوفر بالمدرسة....

لوازم االستجمام

د مياه م�ب

أجهزة كمبيوتر

سبورة

ي جودة عالية
1 يع�ف

ي جودة متوسطة
2 يع�ف

ي جودة رديئة
3 يع�ف ي )ل(

ي )نعم(، و 2 تع�ف
1 يع�ف

مواد أو أدوات خاصة

؟ ف هل المدرسة لديها كمية كافية من المواد التالية للطالب المحتاج�ي

كتب مكتوبة بطريقة برايل

كتب مسموعة

دائرة سمعية

لة قطع أثاث معدَّ

مساك )مثل تلك الخاصة باالئقلم الرصاص( ي االإ
وسائل مساعدة �ن

درابزين

برامج الكمبيوتر قارئة الشاشة 

ة الحجم سهل قراءتها الفتات كب�ي
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ية والخدمات أسئلة موىص بها بشأن بيانات عن الموارد الب�ش

تتحرى كث�ي من نماذج نظام معلومات إدارة شؤون التعليم معلومات شاملة عن هيئة التدريس. وهذه المعلومات ال تقترص عىل أعداد أعضاء هيئة 

اكمية، بل تمتد لتشمل المؤهلت المحددة لكل مدرس. وتدخل ضمن البيانات: أعىل درجة تعليمية حصل عليها الُمعّلم ونوع الدرجة  التدريس ال�ت

ي درَّس فيها ونوعها. 
الجامعية؛ والبيانات الشخصية عن السن والنوع، والسجل الوظيفي، وجدول الرواتب، وعدد الفصول ال�ت

ي مجال التعليم الجامع، هي إضافة أعمدة تكميلية للنماذج تستعلم عن 
ن �ن دراج معلومات عن كفاءة الُمعّلم�ي اتيجية االئمثل الإ جدير بالذكر أن االس�ت

ي 
ي الجدول رقم 9(. إال أن االئجزاء الخاصة بجمع بيانات عن هيئة التدريس تبدو �ن

ي هذا الشأن )كما يتضح �ن
اتهم �ن ن وشهاداتهم وخ�ب تدريب الُمعّلم�ي

ة  ي تصميم النماذج المتعلقة بتدريب محدد عىل موضوع التعليم الخاص أو الجامع أو الخ�ب
لة تماًما؛ ومن ثمَّ فقد تنشأ صعوبات �ن بعض االئحيان مطوَّ

ي تتناول كفاءة 
ي الجدول 8 الحد االئد�ن من االئسئلة المقبولة ال�ت

ي حالة إضافة أعمدة أخرى إليها. ولذلك، يرد �ن
عاقة. �ن التعليمية مع االئطفال ذوي االإ

ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم. ويُرجى مع ذلك العلم أن هذا الحد االئد�ن من االئسئلة يُقصد منه التحُقق من تقديم أي تدريب، 
الطلب �ن

ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم، يمكن طرح أسئلة 
. فإذا اتسع المجال �ن ن ن بأي نوع من إمكانية الوصول إل المتخصص�ي والتثُبت من تمتع الُمعّلم�ي

أخرى عن توفر وسائل الدعم وطبيعتها وجودتها.

ة بأقسام المعلومات المدرجة  ، وربطها مبا�ش ن يوضح الجدول رقم 9 مثاالً عىل تجميع معلومات معززة بقدر أك�ب من التفصيل حول كفاءة الُمعّلم�ي

ي نماذج نظم معلومات إدارة شؤون التعليم الحالية. فهذا المثال ترد فيه أسئلة نظم معلومات إدارة شؤون التعليم الحالية بشأن مؤهلت 
بالفعل �ن

ي 
ن �ن يا. جدير بالذكر أن االئعمدة والصفوف الُمظللة أُضيفت للنموذج الحالي لتسمح بتجميع المعلومات المتعلقة بكفاءة الُمعّلم�ي ي نيج�ي

ن �ن الُمعّلم�ي

ي النموذج 
” �ن عاقة. أما الخيار المظلل “7 – التعليم الخاص أو الجامع” فإنه ُمضاف إل قائمة االإجابات عن “مادة المؤهل الدراسي تعليم االئطفال ذوي االإ

ي. النيج�ي

عاقة. ومع ذلك، فإن أغلب الدول فهمها مقصور لما يُقَصد من  إن توف�ي التعليم الجامع هو الهدف المنشود من اتفاقية حقوق االئشخاص ذوي االإ

عاقة بوجه عام، وال ترد إشارة  ضافية إل تعليم االئطفال ذوي االإ التعليم الجامع والتعليم الخاص وطبيعة اختلفاتهما. ولذلك، تش�ي عناوين االئعمدة االإ

ي 
ي حالة تناول نظم المدارس االئك�ش تقدًما ال�ت

ي الجدول رقم 10، �ن
ن االئسئلة الواردة �ن ي حد ذاتهما. ويمكن تضم�ي

إل التعليم الجامع أو التعليم الخاص �ن

تؤسس وسائل دعم من أجل إعداد مدارس أك�ش شمولية. 

ن 11 و12 ضمن هذه السلسلة. ب�ي لمزيد من المعلومات، يُرجى االطلع عىل الُكتيِّ

. ف ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم حول كفاءة الُمعّلم�ي
الجدول 8: الحد الأد�ف من الأسئلة الواجب طرحها �ف

جابة الإ

عاقة؟ ي العام المنرصم تدريًبا أثناء الخدمة عىل كيفية تعليم االئطفال ذوي االإ
ن الذين تلقوا �ن كم عدد الُمعّلم�ي

ي “ال”(
ي “نعم”، و 2 تع�ن

عاقة؟ )1 يع�ن ن الئجل تعليم االئطفال ذوي االإ ن إمكانية الوصول إل المتخصص�ي هل يتي� للُمعّلم�ي

ي مدرستك؟
     إذا كانت االإجابة بنعم، فكم عددهم �ن

     إذا كانت االإجابة بنعم، فكم عددهم خارج مدرستك؟
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، مدرجة ضمن بيانات هيئة التدريس الُمجمعة الحالية   ف الجدول 9: نماذج أسئلة بشأن كفاءة الُمعّلم�ي

ي.               مثال مأخوذ من نموذج النظام النيج�ي

ف عنها مدة طويلة؛  ي جدول الرواتب بالمدرسة، سواء أكانوا يعملون فيها أم غائب�ي
ف الوارد بيانهم: )1( الُمعّلمون الُمسجلون �ف أدرج المعلومات الخاصة بالُمعّلم�ي

ي جدول الرواتب
ف �ف و)2( الُمعّلمون العاملون بالمدرسة غ�ي المسجل�ي

أن�ش ذكر          النوع:                            

3 - مدرس عامل       2 - نائب مدير        1 - مدير  درجة الُمعّلم            

ي جدول 
حكومي عىل مستوى الوالية – �ن

رواتب مدرسة أخرى

ي 
2 - حكومي عىل مستوى الوالية – �ن

جدول الرواتب الخاص بالمدرسة    
1 - حكومي اتحادي     

مصدر الدخل             

، وغائب مؤقًتا                           1 - حارصن حارصن                        

2 - غائب مدة تزيد عن شهر )إجازة وضع(  

3 - غائب مدة تزيد عن شهر )إجازة مرضية(     

4 - غائب مدة تزيد عن شهر )إجازة تدريب(  

5 - غائب مدة تزيد عن شهر )إجازة انتداب(       

6 - غائب مدة تزيد عن شهر )بسبب عدم حيازة ترصيح(                   

2 شهادة ثانوية متقدمة/شهادة مدارس غرب أفريقيا              1 - دون الثانوي المتقدم                 : المؤهل الدراسي

يج جامعي                                                                                                4 - درجة جامعية/دبلومة وطنية رفيعة/خرِّ 3 - دبلومة وطنية عادية/دبلومة     

3 - بكالوريوس تربية أو ما يعادلها    اف التدريس 2 - دبلومة جامعية الح�ت ي 1 شهادة التعليم النيج�ي مؤهل التدريس:     

ء مما سبق ي
6 - ال سش 5 - درجة ثانية أو ما يعادلها                           4 - ماجست�ي تربية. أو ما يعادلها           

3 - العلوم         2 - الرياضيات ية    ن نجل�ي 1 - اللغة االإ مادة المؤهل: 

6 - تكنولوجيا                                   5 - علوم إنسانية  4 - أعمال                            

7 - تعليم خاص أو جامع

رقم…………………………………………………………… 

اسم المدرس…………………………...………………

نوع……………………………………………………...

الدرجة الوظيفية…………………………………..………..

مصدر الدخل…………………………………………..

عام الميلد………………………………………………..

………………………………… ن تاريخ أول تعي�ي

الصف الدراسي الذي درس له…………………………………………………

الوظيفة الحالية……………………………………………………...
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…………………………………… المؤهل الدراسي

مؤهل التدريس…………………………………….

مادة المؤهل………………………………….

ي تخصص مؤهله
ضع علمة  داخل المربع، إذا كان الُمعّلم يُدرّس �ن

ضع علمة  داخل المربع، إذا كان الُمعّلم يُدرِّس أيًضا لفصول الصف الثانوي

ضع علمة  داخل المربع، إذا كان الُمعّلم قد حرصن ورشة عمل تدريبية أو ندوة تدريب خلل  االث�ن ع�ش شهًرا الماضية

عاقة خلل االث�ن ع�ش شهًرا الماضية ضع علمة داخل المربع، إذا كان الُمعّلم قد حرصن تدريًبا عىل التدريس للئطفال ذوي االإ

عاقة ضع علمة  داخل المربع، إذا كان الُمعّلم قد حرصن تدريًبا مخصًصا لخدمة معينة بخصوص االئطفال ذوي االإ

لة عن أهلية الُمعّلم، مخصصة لنظم المدارس الأك�ش تقدًما الجدول 10:  أسئلة مطوَّ

ي 
ي “نعم”، و 2 تع�ن

عاقة؟ )1 يع�ن ن عىل التدريس والتعامل مع االئطفال ذوي االإ ن ُمدرب�ي ف عليها ُمعّلم�ي هل تضم المدرسة غرفة مصادر ي�ش

“ال”(

ي “ال”(
ي “نعم”، و 2 تع�ن

عاقة؟ )1 يع�ن ن الذين لديهم مشكلت تتعلق بذوي االإ ن يتشاورون مع الُمعّلم�ي ي المدرسة أخصائي�ي
هل يوجد �ن

ي المدرسة؟
كم عدد معالجي التخاطب �ن

ي المدرسة؟
عاقات الجسدية �ن كم عدد معالجي االإ

عاقة؟ )1  ي المنطقة التعليمية( يتشاور معهم الُمعّلمون بشأن مشكلت متعلقة باالئطفال ذوي االإ
هل هناك متخصصون خارج المدرسة )�ن

ي “ال”(
ي “نعم”، و 2 تع�ن

يع�ن

االئنشطة. ويعرض  ة من  أيًضا ويشمل ذلك مجموعة كب�ي ف فحسب؛ فهناك مسألة الخدمات المقدمة لالأطفال  ول يتناول هذا الموضوع الُمعّلم�ي

الظروف  تزويدها، حسب  أو  أو تضييق نطاق عنارصه  الجدول  أولويات هذا  ترتيب  ينبغي  الخدمات. وكالمعتاد،  الجدول رقم 11 قائمة مطولة من 

ي بعض البلدان، ولذلك من غ�ي المنطقي إدراجها.
ي الجدول رقم 11 لن تكون متوفرة �ن

ي البلد. جدير بالذكر أن بعض الخدمات الواردة �ن
المحلية �ن
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الجدول 11: نماذج أسئلة عن الخدمات المقدمة من المدارس

إجمالي 

العدد
البنات االئوالد

جماىلي الإ الصف الدراسي الصف الدراسي
كم عدد الأطفال الذين حصلوا 

عل....

السادس الخامس الرابع الثالث ي
الثا�ن االئول السادس الخامس الرابع الثالث ي

الثا�ن االئول

دروس خصوصية أو مساعدة خاصة 

داخل قاعات الدروس بوسيلة مساعدة 

أو مدرس آخر

دروس خصوصية أو مساعدة خاصة 

خارج قاعات الدروس

العلج الطبيعي

معالجة صعوبات التخاطب – النطق

معالجة صعوبات التخاطب – 

المهارات اللغوية

المعالجة الوظيفية

االستشارة

التدريس بطريقة برايل

شارة التدريس بلغة االإ

أكواب

ات لضعاف البرص مك�ب

وسائل مساعدة سمعية

كراسي متحركة أو دراجات ثلثية 

العجلت

أطراف صناعية
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ي نظام معلومات إدارة
عاقة �ف  رابًعا: دليل إدراج بيانات ذوي الإ

شؤون التعليم
عاقة وتجاربهم؛  ي تقرير نظام معلومات إدارة شؤون التعليم عىل ثلثة عنارص: أولها تناول حقيقة وجود االئطفال ذوي االإ

عاقة �ن يشتمل الحديث عن االإ

ي يتلقاها الطلب. وينبغي التنبيه عىل عدم جواز 
ي المدرسة؛ وثالثها تناول أنواع الخدمات ال�ت

ن �ن وثانيها تيس�ي المنشآت المادية والمواد، وتدريب العامل�ي

ي جمعتها من تقارير المدارس.
ي هذا القسم؛ فالواجب أن تعدها وزارة التعليم حسب البيانات ال�ت

ن بالمدرسة إعداد الجداول الواردة �ن تولي العامل�ي

عاقة الأطفال ذوي الإ

ي 
.  تُكتب �ن ي المدرسة الذين يعانون من أي إعاقة، حسب الصف الدراسي

ن �ن يوضح الجدول رقم 12أ نموذًجا أساسًيا لتقسيم االئوالد والبنات المسجل�ي

ي المدرسة )أوالد وبنات(. 
هذا الجدول االئعداد الناتجة من الجدول 1أ، بينما تنتج النسب المئوية من قسمة هذه االئعداد عىل إجمالي عدد االئطفال �ن

إجماىلي العدد البنات الأولد

عاقة عدد االئطفال ذوي االإ

عاقة نسبة جميع االئطفال ذوي االإ

ي المدرسة
ف �ف عاقة المسجل�ي الجدول 12أ: نموذج تقرير عن الأطفال ذوي الإ
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. ي نظام المدرسة حسب الصف الدراسي
ف �ف عاقة المسجل�ي الجدول 12ب: نموذج تقرير عن الأطفال ذوي الإ

الصف الدراسي

إجمالي العدد 6 5 4 3 2 1 عاقة أطفال ذوي الإ

عدد الأولد

نسبة الأولد

عدد البنات

نسبة البنات

إجماىلي العدد

إجماىلي النسبة

ي الجدول 1أ، واشتمال نظام معلومات إدارة 
ي حالة االستغناء عن استخدام االئسئلة الواردة �ن

يعد الجدول 12ب متناظًرا وأك�ش تفصيلً، ويمكن إعداده �ن

ن 1ب، و1ج.  ي الجدول�ي
شؤون التعليم عىل تقسيم الطلب حسب الصف الدراسي �ن
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عاقات  االإ

السلوكية 

واالجتماعية

التواصل مهارات التفك�ي المهارات الحركية 

الدقيقة

المهارات الحركية 

المعقدة

السمع البرص

عدد الأولد

.

احتياجات الدعم االئقل

احتياجات الدعم االئك�ش

النسبة

احتياجات الدعم االئقل

احتياجات الدعم االئك�ش

البنات

.

احتياجات الدعم االئقل

احتياجات الدعم االئك�ش

النسبة

احتياجات الدعم االئقل

احتياجات الدعم االئك�ش

جميع

.

احتياجات الدعم االئقل

احتياجات الدعم االئك�ش

النسبة

احتياجات الدعم االئقل

احتياجات الدعم االئك�ش

. ي نظام المدرسة حسب الصف الدراسي
ف �ف عاقة المسجل�ي الجدول 12ب: نموذج تقرير عن الأطفال ذوي الإ

ي نظام 
ي المدرسة، وهي تمثل الحد االئد�ن من التقارير المطلوب ذكرها �ن

ن �ن جدير بالذكر أن الجداول أرقام 12أ و12ب و13مخصصة للئطفال المسجل�ي

ي الحضور إل المدرسة 
عاقة يواجهون عدة عقبات إذا رغبوا �ن معلومات إدارة شؤون التعليم. إال أن هناك واقع، سبق بيانه؛ وهو أن االئطفال ذوي االإ

التعليم،  من  ن  والمت�ب�ي ين  الحارصن الطلب  مع  تكرارها  ينبغي  البيانات،  لتجميع  لة  المطوَّ الجداول  استخدام  حالة  ي 
�ن فإنه  ولذلك،  فيها.  والنجاح 

ومعيدي السنة. وباالإضافة إل ذلك، ينبغي عند إعداد التقارير القياسية عن نسب الت�ب من التعليم وإعادة السنة أال يقترص تقسيم الطلب حسب 

عاقة ونوعها.  ( فحسب، بل يجب أن يشمل االإ النوع )ذكر أو أن�ش
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عاقة (، والإ ي يوضح نسب الت�ب من التعليم، حسب النوع )ذكر وأن�ش
الشكل 1: رسم بيا�ف

ي حالة الطلب الجدد، أو مراقبة أداء طلب المدرسة، 
ن نسب الت�ب من التعليم، ويمكن تكراره �ن ي باالئعمدة يُب�ي

يوضح الشكل 1 الظاهر أمامنا، رسم بيا�ن

أو أي مؤ�ش يجمع نظام معلومات إدارة شؤون التعليم القائم بيانات بخصوصه ويحللها بالفعل.

ي مقابل االئطفال االئصحاء الذين تبلغ نسبة 
عاقة من التعليم تبلغ %25 �ن ي الشكل 1، أن نسبة ت�ب االئطفال ذوي االإ

ي �ن
اصن ن لنا من المثال االف�ت ويتب�ي

عاقة  عاقة من التعليم عن أقرانهم االئصحاء. ويُلحظ أيًضا أن تأث�ي االإ ت�بهم من التعليم %10 فقط؛ بينما تزيد احتمالية ت�ب االئوالد والبنات ذوات االإ

عاقة أشد عىل البنات منه عىل االئوالد. اضية القائلة إن تأث�ي االإ أك�ب عىل البنات، وهو ما يتفق مع االف�ت

المنشآت المادية والمواد

عاقة؛ ووجود مراحيض مي�ة لهم. ويوضح الشكل 2 مثاالً  ، وهما: طريق دخول ذوي االإ ن ين رئيسي�ي تتحدد إمكانية الوصول من الناحية الجسدية بمؤ�ش

ي لديها طريق ُمي�َّ للوصول طوال 
ات إمكانية الوصول إل مداخل المدرسة. ويوِضح العمود الواقع أق� اليسار نسبة المدارس ال�ت لتقرير عن مؤ�ش

ي يوجد فيها عتبات سلم إضافًة إل مطالع الكراسي المتحركة. 
ي ال يوجد فيها عتبات سلم، والمدارس ال�ت

ن المدارس ال�ت ي ب�ي
العام. ويفِصل العمود الثا�ن

ن عدد المدارس واسعة  ، فإن عتبات السلم ال تُشكِّل عقبة للئشخاص الذين يعانون من مشكلت حركية. أما العمود الثالث فهو يُب�ي ن ي كلتا الحالت�ي
و�ن

وط الثلثة، وهي:  ي تتمتع بمزايا تجعلها تتوافق مع ال�ش
ح العمود االئخ�ي نسبة المدارس ال�ت المداخل بدرجة تكفي الستيعاب الكراسي المتحركة. ويوضِّ

الطريق الُمي�َّ طوال العام؛ الحرص عىل خلو عدم نشوء أي عقبات من عتبات السلم؛ واتساع المدخل بدرجة كافية – وبذلك تضم هذه المدارس 

ًا متكاملً.  مدخلً ُمي�َّ
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ات إمكانية الدخول الشكل 2: مؤ�ش

عاقة ة لذوي الإ ات المراحيض الُمي�َّ الشكل 3: مؤ�ش

ن هذا الشكل إضافة إل  ي الجدول 5 سلًفا. ويمكن تجه�ي
ها للطلب، كما وردت �ن يعرض الشكل 3 معلومات عن إمكانية الوصول إل المراحيض وتيس�ي

( وحسب االئفراد  عاقة حسب النوع )ذكر أم أن�ش ة لذوي االإ التقرير القياسي بخصوص متوسط عدد المراحيض اللزمة للئطفال. وتتوفر المراحيض الُمي�َّ

ي تضم 
ح إجمالي عدد المدارس ال�ت ي فهو يوضِّ

ي تفتقر إل المراحيض. أما العمود الثا�ن
ح العمود االئول نسبة المدارس ال�ت (. ويوضِّ ن )طلب أم ُمعّلم�ي

ي تضم مراحيض 
ح العمود الثالث نسبة المدارس ال�ت عاقة ومنها ما دون ذلك( ويوضِّ مة )منها الُمي� لذوي االإ ناث، وُمقسَّ مراحيض تفِصل الذكور عن االإ

ح  عاقة ومنها ما دون ذلك(. بينما يعرض العمود الرابع مجموع أول ثلثة أعمدة، حيث يوضِّ مة )منها الُمي� لذوي االإ ناث، وُمقسَّ ن الذكور واالإ كة ب�ي مش�ت

عاقة. ويش�ي العمود  ي تنعدم فيها المرافق اللزمة للئطفال ذوي االإ
عاقة، ونسبة المدارس ال�ت ي تضم مراحيض ُمي�ة للئطفال ذوي االإ

نسبة المدارس ال�ت

الرابع إل المراحيض المخصصة الئعضاء هيئة التدريس.
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عاقة ة لذوي الإ ي للمواد الٌمي�َّ
الشكل 4: نموذج رسم بيا�ف

علن عن هذه  ن 6، و 7 – وجب االإ ي الجدول�ي
ي حالة تجميع بيانات إضافية – كما يتضح �ن

ات الرئيسية للمنشآت المادية. إال أنه، �ن يُمثل هذا الشكل المؤ�ش

ي الجداول 
ي الجدول 6 – ونقصد ببساطة إضافة عمود يخص إمكانية الوصول إل مرافق القياس �ن

ي حالة اتباع ذات النهج المستخدم �ن
البيانات أيًضا. و�ن

ها من عدمه. وإذا ُجمعت بيانات خاصة عن إمكانية  م المرافق حسب تيس�ي القائمة – يمكن عندئٍذ عرض هذه البيانات باعتبارها معلن عنها حالًيا، وتُقسَّ

علن عنها.  الوصول، وجب االإ

ي الجدول 7، ينبغي أن يتضمن تقرير نظام معلومات إدارة شؤون التعليم معلومات بشأن: 
ي حالة استخدام االئسئلة الواردة �ن

فعىل سبيل المثال، �ن

ة للئطفال  ي تضم مخارج للطوارئ ُمي�َّ
ة؛ ونسبة الغرف ال�ت ي كل مدرسة؛ ومتوسط نسبة الطوابق الُمي�َّ

عاقة �ن ة لذوي االإ متوسط نسبة الغرف الُمي�َّ

عاقة. ي لديها خطة إخلء مشتملة عىل احتياطات للئطفال ذوي االإ
عاقة؛ إضافة إل نسبة المدارس ال�ت ذوي االإ

ي الشكل .4 حيث أن هذا الشكل ال يتضمن 
ي الجدول 8 – يمكن إعدادها كما جاء �ن

علن عن المواد – مثل نوع المعلومات الواردة �ن أما التقارير الخاصة باالإ

سوى 3 بنود من الجدول 8. وينبغي ملحظة أن هذه العنارص ُمرتبة من “االئك�ش توفًرا” إل “االئقل توفًرا”، بهدف تفحص الشكل بدرجة أ�ع للتعرف عىل 

ي الجدول ينبغي اختيارها بما يناسب الظروف المحلية.
. ومن الواضح أن العنارص الواردة �ن االحتياجات االئك�ب

الأفراد العاملون بالمدرسة

ن بالمدرسة الئجل نظام معلومات إدارة شؤون التعليم، ويمكن  ي الجدول رقم 9 الحد االئد�ن من االئسئلة الموص بطرحها بشأن االئفراد العامل�ي
يرد �ن

ي تضم ضمن 
عاقة، ونسبة المدارس ال�ت ي مجال التدريس للئطفال ذوي االإ

ن عىل تدريب �ن ن الحاصل�ي استخدام هذ االئسئلة لحساب متوسط نسبة الُمعّلم�ي

عاقة. ومع ذلك، فقد يخفي متوسط النسبة المتباينات، ولذلك نطرح هنا فكرة معقولة مفادها االطلع  ن للتدريس للئطفال ذوي االإ ن بها أخصائي�ي العامل�ي

ي الشكل 5. 
ن الذين يحصلون عىل هذا النوع من التدريب. وهناك مثال موضح �ن عىل توزيع المدارس حسب عدد الُمعّلم�ي
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ن المناطق التعليمية  ية والريفية أو حسب المنطقة بطريقة منفصلة؛ للتثبت من وجود اختلفات جوهرية ب�ي يمكن تكرار هذا الشكل مع المناطق الحرصن

أيًضا لتحديد عدد  ي يمكن استخدامها 
ي الجدول 10 ال�ت

الواردة �ن البيانات  النوع من االئشكال باستخدام  أيًضا إعداد هذا  الكائنة بها المدارس. ويمكن 

ي الجدول 10؛ حيث يثمر االحتفاظ بسجل 
ة الحقيقة �ن ن ن تعليم خاص. وهنا نذكر الم�ي ن عىل تدريب خصوصي يؤهلهم ليكونوا ُمعّلم�ي ن الحاصل�ي الُمعّلم�ي

ي جداول التدريب.
، والتحكم �ن ن ن المدرب�ي ي معرفة الُمعّلم�ي

ن كافة عن تسهيل مهمة مديري المدارس �ن تدريب للُمعّلم�ي

ي الجدول 11، فينبغي إعداد تقارير إضافية تتناول بإيجاز انتشار 
ي تجمع معلومات إضافية، مع طرح أسئلة مثل الواردة �ن

أما بخصوص نظم المدارس ال�ت

ن وتوزيع هذه المدارس. ن استشارات إضافية وأخصائي�ي المدارس المتوفر فيها للُمعّلم�ي

الخدمات الُمقَدمة لالأطفال

ي يتلقاها االئطفال، بأك�ب قدر ممكن، ح�ت يمكن التحقق من وجود عقبات خاصة تحول دون تلقي هذه 
ينبغي تقسيم البيانات الخاصة بالخدمات ال�ت

ي الحسبان. فبعض الخدمات – مثل االئطراف الصناعية، أو 
عاقة �ن وري وضع نوع االإ (. ومن الرصن الخدمات حسب الفئة العمرية والنوع )ذكر أم أن�ش

وسائل المساعدة السمعية، أو معالجة مشكلت التخاطب – ال تنطبق إال عىل أطفال ذوي إعاقات محددة. وهناك خدمات أخرى يتساوى فيها جميع 

ي الغالب لبعض االئطفال مثل ذوي إعاقات التعلم.
االئطفال، مثل الدروس الخصوصية داخل قاعة الدروس أو خارجها، مع مراعاة وملءمتها �ن

عاقة الذين يتلقون أي نوع من الخدمات حسب الصف الدراسي والنوع أذكور  ، ينبغي أن يتناول الجزء االئول من البيانات نسبة االئطفال ذوي االإ ومن ثمَّ

ي الشكل 6. 
أم إناث. وهناك مثال موضح �ن

ف عل التعليم الجامع ف الُمدرب�ي الشكل 5: تقسيم المدارس حسب نسبة الُمعّلم�ي
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ي الشكل 7.
عاقة، ويتجسد ذلك �ن ي آخر لتلقي الخدمات حسب نوع االإ

وبعد ذلك يمكن إعداد رسم بيا�ن

عاقات الفكرية والسلوكية. ونكرر هنا أهمية تقسيم هذه  ي االإ
ن نسبة الخدمات المقدمة حسب النوع إال �ن ز الفجوة ب�ي ي الشكل 7، ال ت�ب

ي المثال الوارد �ن
�ن

ي جميع المناطق. وينبغي أيًضا إعداد جدول 
ية، أو(؛ حيث يساعد عىل التحقق من وصول الخدمات للئطفال �ن الخدمات حسب المنطقة )ريفية، أو حرصن

ن وصول الخدمات للئطفال مستحقيها. ح عدد االئطفال الذين يحصلون عىل كل نوع من الخدمات، ح�ت يتب�ي أخر يوضِّ

عاقة الذين يحصلون عل خدمات خاصة، حسب النوع والصف الدراسي الشكل 6: نسبة الأطفال ذوي الإ

عاقة والصف الدراسي عاقة الذين يحصلون عىل خدمات خاصة، حسب نوع االإ الشكل 7: نسبة االئطفال ذوي االإ
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خامًسا: ملخص
ي رصد المدارس وتقييمها. وهناك إجراءات إدارية تنطوي عىل تجميع تجارب طلب 

جملة القول إن نظم معلومات إدارة شؤون التعليم تحظى بأهمية �ن

ية. وغالًبا ما تخرج  ي تقارير، وكذا خصائص المدارس، بما فيها هياكل المنشآت التعليمية؛ والمواد؛ والخدمات؛ والموارد الب�ش
المدارس وترتيبها وذكرها �ن

عاقة عن نطاق نظم معلومات إدارة شؤون التعليم؛ وهو ما يستحيل مع تقييم تجاربهم. وغالًبا واالئدهى من ذلك، أن هذه  مسألة االئطفال ذوي االإ

عاقة، وال ح�ت بيانات عن أنواع الخدمات المتوفرة أو التدريب عىل التعليم الجامع  النظم ال تجمع بيانات عن تيس�ي المدارس وما بها من مواد لذوي االإ

ي 
عاقة أو بيئاتهم المدرسية، ال يمكن تحديد مشكلتهم ورصد الموانع ال�ت الذي حصل عليه الُمعّلمون. فبدون توف�ي بيانات عن تجارب االئطفال ذوي االإ

ض طريقهم، وال يمكن التخطيط لصياغة سياسات تتناول هذه المشكلت والموانع وتنفيذها، وال يتس�ن تقييم تأث�ي هذه السياسات فور تفعيلها. تع�ت

ي نظام معلومات إدارة شؤون التعليم. حيث 
عاقة وبيئاتهم المدرسية �ن يقدم هذا المصنف توصيات بخصوص آلية إدراج بيانات عن االئطفال ذوي االإ

عاقة؛ بمع�ن تحديد االئطفال الذين يواجهون  ي تصور االإ
عاقة، وهو نهج متوافق مع االتجاهات العالمية �ن ي التعرف عىل االإ

يوصي هذا الُكتيِّب باتباع نهج �ن

عاقة ودرجتها؛ لما لهما من تأث�ي بالغ عىل الحياة  ورة تسجيل نوع االإ ر برصن ي أنشطة معينة، وتسجيل هذه الصعوبات عىل مقياس. وهنا نُذكِّ
صعوبات �ن

ي جميع نظم معلومات إدارة شؤون التعليم، ويقدم أفكاًرا لتوسيع 
ًحا بالحد االئد�ن من االئسئلة الموص بطرحها �ن المدرسية ويقدم الُكتيِّب إل ذلك مق�ت

مجال هذه المعلومات إذا أمكن تجميع أخرى.

ملحظات     
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سادًسا: م�د المصطلحات
ي 

ي 13 ديسم�ب 2006 بمقر االئمم المتحدة �ن
وتوكول االختياري رقم )A/RES /61/106( �ن عاقة” وال�ب أُعِلن رسمًيا عن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

وتوكول االختياري، واعتمدت االتفاقية دولة  ي 30 مارس 2007. حيث وقعت 82 دولة عىل االتفاقية، ووقعت 44 دولة عىل ال�ب
نيويورك، وُطرحت للتوقيع �ن

ي أول يوم من طرحها أك�ب من ذلك. إن هذه االتفاقية هي 
ن عىل اتفاقية صادرة من االئمم المتحدة �ن واحدة. جدير بالذكر أن التاريخ لم يشهد عدد موقع�ي

نسان تطرحها للتوقيع مؤسسات تكامل  ين، وهي إل ذلك أول اتفاقية من اتفاقيات حقوق االإ ي القرن الواحد والع�ش
نسان �ن أول ميثاق شامل لحقوق االإ

ي 3 مايو 2008. ولمزيد من المعلومات يُرجى زيارة هذا الموقع:
ن التنفيذ �ن إقليمي. جدير بالذكر أن االتفاقية دخلت ح�ي

http://www.un.org/disabilities 

عاقة” كل من يعانون من  عاقة”، يشمل مصطلح “االئشخاص ذوي االإ ي المادة )1( من “اتفاقية حقوق االئشخاص ذوي االإ
عاقة. طبًقا للتعريف الوارد �ن الإ

ي المجتمع 
عاهات طويلة االئجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حّسَية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة �ن

عىل قدم المساواة مع االآخرين.

ي جوهرها تجميع البيانات القائمة عىل المدارس 
نظم معلومات إدارة شؤون التعليم. يتكون نظام معلومات إدارة شؤون التعليم من عملية تشمل �ن

ونًيا؛  دخال البيانات إلك�ت وتراكمها وتسليمها. حيث يتضمن هذا النظام نماذج لتجميع البيانات، وطريقة توزيع هذه النماذج وتجميعها؛ أي أنها طريقة الإ

ي تظل متسقة بمرور 
ي المدارس، عىل مستوى المناطق ومحلًيا؛ انتهاًء بإعداد مجموعة من التقارير المعيارية تضم هذه البيانات ال�ت

ات �ن وإنشاء مؤ�ش

الوقت من أجل تتبع أداء نظام التعليم.

االحتياجات  لتلئم  المدرسة  ي 
�ن المتبعة  والممارسات  والسياسات  الثقافات  تحويل  ورة  برصن ف  يُع�ت عندما  الواقع  ي 

�ن مكانية  االإ هذه  تتجسد  دماج:  الإ

مكانية.  ي تعيق هذه االإ
ام بإزالة العقبات ال�ت ن المختلفة لكل طالب؛ ويتم االل�ت

ي التعلم، والثقافات، والمجتمعات؛ 
ن واالستجابة لها من خلل تعزيز المشاركة �ن التعليم الجامع: هو “تلبية االحتياجات المتنوعة لجميع المتعلم�ي

التعليمي، واالئساليب  المحتوى  ي 
ات وتعديلت �ن التعليم الجامع عىل إجراء تغي�ي التعليم ذاته. وينطوي  التعليم ومن  بيئة  وتقليل االستبعاد داخل 

كة بمسؤولية  المناسبة، وقناعة مش�ت العمرية  الفئة  االئطفال من  تتناول جميع  كة  ي رؤية مش�ت
تب�ن اتيجيات، مع  التعليمية، واالس�ت التعليمية، والهياكل 

ي التعليم”.  
الدولة عن كفالة حق جميع االئطفال �ن

عاقة اللزمة للرصد  ن إجراءات التعامل مع االإ فريق واشنطن هو فريق أسسته اللجنة االإحصائية باالئمم المتحدة بهدف طرح توصياته الرامية إل تحس�ي

ي االئمم المتحدة لهذا الفريق. 
والتقييم بما يرتقي بها لتصبح نموذج عالمي. ويمكن انضمام المقرات االإحصائية الوطنية التابعة لجميع الدول االئعضاء �ن

فيها، ومن هنا جاء اسم فريق واشنطن. وها هو موقعه  التقى  أول مدينة  باسم  الفريق  ت  المتحدة سمَّ باالئمم  االإحصائية  اللجنة  أن  بالذكر  جدير 

: ي
و�ن لك�ت االإ

.http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm 

 http://www.un.org/disabilities 
 http://www.un.org/disabilities 
http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
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