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يوجز هذا الملخص النتائج والتوصيات الرئيسة الواردة في تقرير األردن حول األطفال خارج المدرسة 
)غير الملتحقين بالمدارس( )يونيسف، 2020(، إذ يستند هذا الملخص على االلتزام المشترك بين وزارة 

التربية والتعليم ويونيسف لمعالجة اإلقصاء من المدارس وضمان التعليم العادل والجيد للجميع.

المنهجّية
تحدد هذه الدراسة خصائص األطفال غير الملتحقين 

والمعرضين لخطر التسرب من المدارس، حيث 
توظف هذه الدراسة اإلطار التحليلي الخاص بالمبادرة 

.)OOSCI( العالمية لألطفال خارج المدرسة

يعتمد التحليل على بيانات نظام إدارة معلومات 
التعليم )EMIS( الخاصة بوزارة التربية والتعليم 

في السنوات 2011/12 إلى 2017/18 وإسقاطات 
التعداد السكاني لعام 2015 من دائرة 

اإلحصاءات العاّمة )DOS(. تعرف هذه الدراسة 
األطفال المعرضين لخطر التسرب باألطفال 

 الذين تجاوزا العمر الموصى به لبدء الصف

 الملتحقين فيه بعامين. ألغراض حساب التسرب 
من المدرسة والعائدات من التعليم، يعتمد 

التحليل أيًضا على مسح السكان والصّحة األسرية 
DHS( 2017/2018( لاللتحاق بالمدارس والمسح 

 ،)JLMPS( 2016 التبعي لسوق العمل في األردن لعام
إذ تسمح مجموعات بيانات )JLMPS( بالتصنيف 

حسب النوع االجتماعي والعمر والجنسية والمنطقة 
السكنية والشريحة الخمسية للثروة ودخل األسرة 
والمستوى التعليمي للوالدين، حيث جرى استخدام 

هذه البيانات لتحديد وتقدير العوامل التي تتنبأ 
بالتسرب من المدرسة. 

المؤشرات الرئيسة
لم ترتفع النسبة الوطنية لألطفال خارج 

المدرسة في سن التعليم األساسي منذ عام 
2014 بالرغم من قدوم 660,000 الجئ سوري إلى 

األردن منذ عام 2011، ما يعد إنجازًا.



03ملخض السياسة

يفّصل الجدول أدناه أعداد ونسب األطفال خارج المدارس والمعرضين لخطر التسرب: 

المجموع  الفتيان  الفتيات 
النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

األطفال خارج المدارس

 4.7%  54,761  4.5%  27,050  4.8%  27,711 التعليم األساسي: 6-11 سنة 

 8.9%  57,255  9.6%  31,540  8.1%  25,715 التعليم اإلعدادي: 12– 15سنة

 6.2%  112,016  6.3%  58,590  6.0%  53,426 مجموع األطفال خارج 
المدرسة )15-6( 

األطفال المعرضين لخطر التسرب من المدارس

 1.9%  22,643  2.1%  12,273  1.8%  10,370 التعليم األساسي: 6-11 سنة 

 2.8%  18,004  3.0%  9,767  2.6%  8,237 التعليم اإلعدادي: 12– 15سنة

 2.2%  40,647  2.4%  22,040  2.1%  18,607 مجموع األطفال المعرضين 
لخطر التسّرب

المصدر: الحسابات المبنية على قواعد بيانات نظام إدارة معلومات التعليم ودائرة اإلحصاءات العاّمة لسن التعليم األساسي. 

تعتبر نسبة األطفال غير األردنيين خارج المدارس مرتفعة، حيث قّدر أن أكثر من 39,800 أطفال أردنيين و50,600 
سوريين و21,500 من جنسيات أخرى غير ملتحقين بالمدارس. وعلى المستوى الوطني، تعتبر نسبة الفتيان 

خارج المدارس أكبر من نسبة الفتيات خارج المدارس باستثناء األطفال األردنيين في المرحلة العمرية 
11-6، حيث تبين أن نسبة الفتيات خارج المدرسة في هذه الفئة أكبر من نسبة الفتيان.  

عدد األطفال خارج المدرسة نسبة األطفال خارج المدرسة )%(
المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور
 24,132  12,440  11,692 19.7% 19.8% 19.6% السوريون )الصفوف 6-1: عمر 6-11(

 26,510  14,230  12,280 43.2% 45.3% 40.9% السوريون )الصفوف 10-7: عمر 12-15(

 50,642  26,670  23,972 31.4% 32.5% 30.5% السوريون )الصفوف 10-1: عمر 6-15(

 18,932  7,948  10,984 1.9% 1.6% 2.3% األردنيون )الصفوف 6-1: عمر 6-11(

 20,906  11,344  9,562 3.8% 4.1% 3.6% األردنيون )الصفوف 10-7: عمر 12-15(

 39,838  19,292  20,546 2.9% 2.8% 2.9% األردنيون )الصفوف 10-1: عمر 6-15(

 11,697  6,662  5,035 17.5% 18.9% 16.0% الجنسيات األخرى )الصفوف 6-1: عمر 6-11(

 9,839  5,966  3,873 26.2% 30.1% 21.8% الجنسيات األخرى )الصفوف 10-7: عمر 12-15(

 21,536  12,628  8,908 21.9% 24.5% 18.9%
الجنسيات األخرى )الصفوف 10-1: عمر 

)6-15

 112,016  58,590  53,426 6.2% 6.3% 6.0% المجموع

المصدر: الحسابات المبنية على قواعد بيانات نظام إدارة معلومات التعليم ودائرة اإلحصاءات العاّمة لسن التعليم األساسي. 
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يعتبر التسرب من المدرسة قبل إتمام التعليم األساسي 
)الصف العاشر( مكلًفا للفرد والمجتمع، إذ وجدت 

الدراسة أن العاملين الذين لم يتّموا تعليمهم األساسي 
يجنون أجوًرا أقل بنسبة %13 من الذين أتموا تعليمهم 
األساسي، مما ُيكّلف األردن حوالي 2.74 مليار دينار أردني 
من الخسائر وفق القيمة الحالية لإليرادات مدى الحياة 

بسبب التسرب من المدرسة قبل الصف العاشر. 
وتعادل الخسارة االقتصادية المقدرة تبًعا للتسرب من 
المدرسة قبل الصف العاشر ما نسبته %9.6 من الناتج 

المحلي اإلجمالي لعام 2017 )أي ما يعادل 28.5 مليار دينار 
أردني(.

األطفال في سن مرحلة التعليم اإلعدادية )في 
الفئة العمرية 15-12 سنة( المعرضين لخطر 

التسرب من المدرسة 

األطفال في سن المرحلة االبتدائية )في الفئة 
العمرية 11-6 عام( المعرضين لخطر التسرب 

من المدرسة
نسبة 
مؤشر 
التكافؤ 

بين 
الجنسين 

المجموع اإلناث الذكور

نسبة 
مؤشر 
التكافؤ 

بين 
الجنسين 

المجموع اإلناث الذكور

الجنسية 

1.160 2.73% 2.53% 2.93% 1.286 0.88% 0.77% 0.99% األردنيين

0.970 4.31% 4.38% 4.25% 1.041 11.09% 10.83% 11.27% السوريين

1.574 1.11% 0.85% 1.34% 1.279 0.70% 0.61% 0.78% جنسيات أخرى

1.135 2.79% 2.61% 2.96% 1.138 1.94% 1.81% 2.06% المجموع

.%Source: own calculation based on EMIS 2017/18 and DOS population data. GPI=boys%/girls

9.6%

الناتج المحلي االجمالي في األردن لعام 2017الخسارة االقتصادية المقدرة بسبب للتسرب من المدرسة

يبلغ عدد األطفال المعرضين لخطر التسرب من المدرسة 40,647 طالب، حيث أن هذا العدد أقل بكثير من حيث 
القيمة المطلقة والنسبة على حد سواء مقارنة بتقرير المبادرة العالمية لألطفال خارج المدرسة. وإجماًلا، يوجد 

22,643 طفل تجاوزوا عمر المرحلة االبتدائية، و14,004 طفل تجاوزوا عمر المرحلة اإلعدادية.
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القيود التي تعترض التعليم
يعود سبب عدم التحاق بعض األطفال بالمدرسة للعديد من القيود المتعّلقة بجوانب العرض 

والطلب. يبين هذا التقرير القيود والعوائق الرئيسة الواجب دحرها لضمان الوصول الدامج و العادل 
الى التعلم الجيد للجميع، حيث تشتمل العوائق المتعّلقة بجانب العرض والتي تحول دون استمرار 

االلتحاق بالمدرسة على اآلتي: 

البنى التحتية وجودة التعليم:
يمثل االكتظاظ في الصفوف المدرسية في المناطق 

الحضرية عائًقا رئيسًيا أمام تعليم األطفال، كما تتعرض 
البنية التحتية التعليمية لضغوط متزايدة تبًعا للتزايد 

الهائل في أعداد الطالب، مما يحتم ضرورة زيادة 
االستثمار في الموارد المادية والبشرية.

غالًبا ما ُشار إلى انخفاض أجور المدرسين كإحدى 
العوامل التي تؤثر سلًبا على جودة التعليم، إضافة إلى 

محدودّية التدريب ودعم التطوير المهني للمعلمين 
وقادة المدارس، حيث أن أغلب الدروس تعتمد على 

قيادة المعلم وتتوجه نحو المقررات المدرسية، وال تجري 
متابعة التدريس والتعلم بصورة كافية لتحقيق دعم 
جودة التعليم. تمثل محدودية بيانات التقويم لقياس 

جودة التعليم مشكلة مقلقة، إذ يجب توفر أدّلة كافية 
لحصر مجاالت التحسين التي من شأنها دعم نجاح 

الطالب في تعلمهم، وخصوًصا الطالب األكثر ُعرضة 
لخطر التسرب.

يهدف التعليم ما قبل االبتدائي إلى تعميم المرحلة الثانية 
 ،)KG2( )من رياض األطفال )التعليم ما قبل االبتدائي
إال أنه لم يوضع تخطيط واقعي أو تخصيص ميزانية 

كافية لضمان توفير خدمات المرحلة الثانية من رياض 
ف 

ٍ
األطفال في جميع أنحاء المملكة، إذ ال يوجد عدد كا

من الصفوف المدرسّية الستيعاب جميع األطفال في 
مرحلة رياض األطفال )سن الخامسة( في األردن.

العنف في المدارس: 
على الرغم من حظر العقاب الجسدي في األردن، ال 

يزال الطالب يبلغون عن تعرضهم لالعتداء الجسدي 
واللفظي في المدارس، مما قد يؤدي إلى التسرب من 

المدرسة. قد يساعد التطوير المهني للمعلمين وآليات 

المحاسبة واإلحالة الفعالة والتوعية بضرورة معالجة 
توجهات المعلمين والمجتمع فيما يتعلق بالعقاب 
الجسدي - من خالل تكثيف برنامج )مًعا( على نطاق 

واسع على سبيل المثال – في الحد من انتشار العنف في 
المدارس وحولها.

 إمكانية الوصول والتعليم الدامج:
 قد ال تشكل االحتياجات الخاصة مؤشًرا على التسرب 

)بسبب عدم كفاية البيانات والتحليالت(، ولكن من 
المحتمل أن العديد من األطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة ال يلتحقون بالتعليم على اإلطالق. يعد التسرب 
وفًقا لالستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج )2020( 

نتيجة حتمية لعدم توفير برامج تلبي احتياجات األطفال 
ذوي االحتياجات الخاّصة في المدارس. يحمل تضمين 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة أهمّية كبرى في األردن، 
 ESP(( حيث تشتمل الخطة االستراتيجية للتعليم

2022-2018 على مكون محدد حول التعليم الدامج لذوي 
االحتياجات الخاصة. 

يوجد ٌكم قليل من البيانات الموثوقة المتاحة حول 
احتياجات وتحديات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
ضمن النظام المدرسي، إذ ال يزال األطفال من ذوي 
االحتياجات الخاصة يواجهون تحديات كبيرة في نظام 

التعليم الحكومي في األردن، ذلك وجرى حتى اليوم تجهيز 
150 مدرسة حكومية في األردن، بما فيها المخيمات، 

لدعم تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وتدعم 
يونيسف والمنظمات غير الحكومية األخرى الغالبية 

العظمى من هذه المدارس بصورة مباشرة وليس من 
خالل ميزانية الحكومة. ستحتاج الحكومة إلى تخصيص 
موارد كبيرة لدعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية العشرية 
للتعليم الدامج )2022-2018( لضمان إمكانية الوصول 

وإدماج األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة في التعليم.

تشتمل عوائق االلتحاق بالمدرسة المتعّلقة بجانب العرض على اآلتي
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القيمة المتصّورة للتعليم وتدني عائداته: 
تحمل العالقة بين االلتحاق بالمدرسة والمكاسب 

المحتملة أثًرا ملموًسا على قرار العائلة تجاه االستثمار 
في التعليم، إال أن توقع عائدات منخفضة من اللتحاق 
بالمدرسة قد تقلل المّدة الزمنية التي يقضيها األفراد 

في المدرسة. يعود سبب العوائد المنخفضة إلى جودة 
التعليم أو خصائص سوق العمل، بينما ينطوي انعدام 

عائدات التعليم لالجئين السوريين على الحواجز القانونية 
التي تمنع انخراطهم في سوق العمل. 

العوائق االقتصادية: 
يعتبر األطفال من األسر الفقيرة معرضين بنحو 

خاص لخطر التسرب من المدرسة قبل إتمام التعليم 
األساسي )الصفوف 10-1(، فعلى الرغم من مجانّية 

التعليم األساسي )ال رسوم دراسية( لألردنيين والالجئين 
السوريين، إال أن إرسال األطفال إلى المدرسة يتطلب 

من العائالت إنفاق المال على اللوازم المدرسية وغيرها 
من التكاليف غير المباشرة كالمواصالت. قد ُتسهم 

الحماية االجتماعية، بما في ذلك التحويالت النقدية أو 
برامج التغذية المدرسية، دوًرا مهًما في ضمان الوصول 
العادل إلى التعليم للجميع، فمن األهمّية بمكان توسيع 

وتحسين فعالية برامج المساعدة االجتماعية وتطوير 
آليات لزيادة تغطية الفئات األكثر هشاشة، إضافة إلى 

تحسين معايير الوصول.

استراتيجيات التأقلم السلبية واألعراف االجتماعية 
القائمة على النوع االجتماعي: 

يتضح إلى جانب المخاوف المتعّلقة بسالمة الفتيات في 
طريقهن إلى المدرسة )بسبب خطر التحرش( وتفضيل 

المجتمع لالستثمار في تعليم األوالد وجود العديد 
من التأثيرات القائمة على النوع االجتماعي من حيث 

استراتيجيات التأقلم كعمالة األطفال والزواج المبكر 
 التي تستخدمها األسر عند مواجهة الصعوبات المالية. 

عمالة األطفال: تعتبر عمالة األطفال إحدى 	 
نتائج العوائق االقتصادية آنفة الذكر، فقد يتحّتم 

على األطفال من العائالت ذات الدخل المتدني 
العمل بدًلا من االلتحاق بالمدرسة لتحسين 

ش 
ٍ
دخل العائلة. وتعتبر عمالة األطفال أكثر تف

بين الفتيان، إذ تشير نتائج تحليل أسباب التسرب 
أن %7.5 من الفتيان األردنيين و%6.5 من الفتيان 

السوريين و%22.1 من الفتيان من الجنسيات 
األخرى قد تسربوا من المدرسة بسبب 

التحاقهم بسوق العمل. تتوجب معالجة جوانب 
عديدة من هذه المسألة، بما فيها العوائق 

االقتصادية وعدم توافر البرامج الجاذبة لألطفال 
العاملين والتوقعات المتدنية لعائدات التعليم 

في المجمل.

زواج األطفال: تشتمل الدوافع الرئيسة لزواج 	 
األطفال في األردن على: )1( العادات والتقاليد )2( 
الفقر )3( العائالت المفككة )4( انعدام المعرفة 

)5( السترة 1. تعتبر الفتيات السوريات الالجئات 
أكثر هشاشة فيما يتعلق بزواج األطفال، حيث 

تضمنت 1 من كل 3 حاالت زواج ُسّجلت لسوريين 
في األردن في عام 2018 طفاًل دون سن 18 عاًما، 

مما يشير إلى ازدياد اعتماد العائالت السورية على 
زواج األطفال كآلية للتأقلم. لوحظ تراجع انتشار 
زواج األطفال مع ازدياد الثروة، إذ ُيعتقد أن زواج 
األطفال يخفف العبء االقتصادي عن العائلة، 
فضًلا عن كونه سبيًلا لتوفير األمن واالستقرار 

المالي.يحد تعليم الفتيات من زواج األطفال 
عند التعامل مع التوجهات )توجهات الوالدين 

خاّصة(، إذ يعد اتمام المرحلة االبتدائية واالنتقال 
إلى المرحلة الثانوية وإتمامها بالغ األهمية في 

الحد من زواج األطفال. ال تعتبر التشريعات 
والسياسات وحدها كافية لمواجهة زواج 

األطفال، إذ يجب معالجة األعراف االجتماعية 
 .s.الكامنة وراءه من خالل التدخالت المناسبة

تشتمل السترة على االستقرار المادي وحماية سمعة الفتيات.. 1

تشتمل عوائق االلتحاق بالمدرسة المتعّلقة بجانب الطلب على اآلتي:  
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وفًقا لوزارة التربية والتعليم، بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي لمرحلة رياض األطفال في عام 2018/2019 %62.2 و%61.4 من معدل االلتحاق الصافي، بينما استندت نتيجة %38 في . 2
التقرير إلى بيانات المسح السكان والصحة األسرية لعام 2017/2018. 

توفير التعليم ما قبل االبتدائي )رياض 
األطفال( للجميع 

شددت الخطة االستراتيجية الوطنية 
للتعليم )2022-2018( في المكون األول على 

أولوية تعميم التعليم ما قبل االبتدائي، 
إذ نص المكون األول على أن المرحلة الثانية 

من رياض األطفال ستصبح شاملة بنحو 
تدريجي، حيث تكمن أهمية هذه الخطوة في 

كون التعليم ما قبل االبتدائي بالغ األهمّية فيما 
يتعّلق بالتنمية المعرفية واالجتماعية لألطفال 

وُيحسن استعدادهم للمدرسة ويقلل من 
فجوة التطور التي يعاني منها األطفال األكثر 

احتياًجا.

يستلزم تعميم التعليم ما قبل االبتدائي 
م، إذ يلتحق 

ٍ
في األردن إحراز المزيد من التقد

طفل واحد فقط من بين كل ثالثة أطفال 
في سن الخامسة )%38( برياض األطفال 

أو المدرسة االبتدائية بينما يختار %62 البقاء 
خارج المدرسة2. يوجد تفاوت كبير في نسب 

االلتحاق برياض األطفال بين المناطق 
والمحافظات، حيث بلغ معدل االلتحاق 
الصافي في وسط األردن لمرحلة ما قبل 

االبتدائي 31% في المائة مقابل %64 في مناطق 
الجنوب.

تبين أن معدل التحاق الفتيات األردنيات 
بالتعليم ما قبل االبتدائي )في سن 

الخامسة( هو األعلى )%42(، بينما كان 
معدل التحاق الفتيات السوريات األدنى 

)%12(، كما تبين أن عدد الفتيات األردنيات 
الملتحقات بالتعليم ما قبل االبتدائي والمرحلة 

االبتدائية أعلى من عدد الفتيان األردنيين، 
بينما تبين أن نسبة الفتيان األردنيين في سن 

الخامسة الملتحقين بالتعليم ما قبل االبتدائي 
أو التعليم االبتدائي أعلى من نسبته بين الفتيان 

السوريين ومن الجنسيات األخرى.

يتفاوت تكافؤ األنواع االجتماعية فيما 
يتعّلق بالوصول إلى التعليم عبر المملكة: 

وجد أن احتمالية التحاق الفتيات في سن 
الخامسة بالتعليم ما قبل االبتدائي أعلى من 

احتمالية التحاق الفتيان من العمر ذاته ضمن 
ثمانية محافظات من أصل اثني عشر. يجب 

التنويه كذلك أن مهنة تدريس رياض األطفال 
في األردن تكاد تكون حكًرا على اإلناث، مما 

يستدعي اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق تكافؤ 
األنواع االجتماعية بين المعلمين بسبب قلة 

النماذج الذكورية المقدمة للرعاية لدى األطفال 
وأهميتها لتحقيق نمو وتطور الفتيان والفتيات. 

ا بالتعليم  إن نسبة التحاق الشريحة األكثر فقًر
ما قبل االبتدائي هي %22 فقط: يعد انخفاض 
ا إلى التعليم  فرص وصول األطفال األكثر فقًر

ا ُمقلًقا، إذ يتميز التعليم  ما قبل االبتدائي أمًر
ما قبل االبتدائي بتقليص الفجوات التنموية 

لألطفال األكثر احتياًجا. ويتضح من خصائص 
األطفال األكثر ُعرضة لخطر اإلقصاء من 

المدارس واألطفال من العائالت ذات 
المستويات المنخفضة من رأس المال 

البشري )اآلباء الحاصلون على تعليم ال يتجاوز 
التعليم األساسي( واألطفال المعرضين لخطر 

التسرب من المدرسة في مراحل الحقة من 
التعليم )غياب الوالدين والعائالت الممتّدة( 

م واهتمام خاص فيما يتعلق 
ٍ

يحتاجون إلى دع
بالوصول إلى التعليم ما قبل االبتدائي.
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يوصى بأن تنّفذ الحكومة األردنية األعمال اآلتية بالتعاون مع شركائها لتحقيق تحسين الوصول 
 للتعليم ما قبل االبتدائي: 

التخطيط والتمويل:
وضع خطة مفصلة وتشاركية وواقعية لتعميم مرحلة ما قبل االبتدائي على نحو تدريجي )فور توفر العرض( 

وجعل سنه واحدة على األقل من مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي إلزامية بما يتماشى مع أهداف التنمية 
المستدامة والخطة االستراتيجّية للتعليم، كما يجب تضمين القطاعين العام والخاص في الخطة نظًرا 

الرتفاع نسبة الروضات التي تديرها المنظمات الخاصة في المملكة.

تخصيص موارد حكومية إلنشاء بنية تحتية لمرحلة ما قبل االبتدائي )اتضح وفًقا لتقييم االحتياجات الحاجة 
إلى 24 مليون دينار أردني الستيعاب طالب رياض األطفال بالكامل( وضمان توافر الخدمات من خالل زيادة 

الصفوف المدرسّية الدراسية المتاحة لرياض األطفال لزيادة معدالت االلتحاق تدريجًيا إلى 100%.

تكوين بيئة قانونية وإدارية تتمكن من خاللها المنظمات الخاصة من الحصول على تراخيص الروضات 
بسهولة أكبر واالّطالع على نماذج تمويل مختلفة لرياض األطفال مثل الشراكات بين القطاعين العام 

.)PPP( والخاص

ضمان وصول الفئات األكثر هشاشة: 
يجب خالل بدء تنفيذ وتعميم التعليم ما قبل االبتدائي إعطاء األولوية لفئات محددة من األطفال األكثر 

هشاشة، كاألطفال في المحافظات ذات معدل التحاق صافي أقل من المعدل الوطني )مأدبا والزرقاء 
والبلقاء وعّمان( واألطفال من العائالت منخفضة رأس المال البشري )الوالدين ال يتخّطى تعليمهم 

المرحلة األساسية( أو رأس لمال المادي )العائالت الفقيرة(، إضافة إلى األطفال المعرضين لخطر التسرب 
من المدارس في مراحل الحقة من التعليم. 

جعل رياض األطفال مجانّية وتقديم الدعم المالي للعائالت الهّشة لمساعدتهم في تغطية التكاليف غير 
المباشرة كالمواصالت والمستلزمات الدراسية. يمكن تحقيق ذلك من خالل برامج المساعدة المجتمعّية 

كتقديم القسائم والتحويالت المالية مثل "حاجاتي-كيه جي 2"، إضافة إلى االستثمار في توفير المواصالت 
والخدمات األخرى بالمجان لتسهيل تسجيل الطالب وبقائهم في المدرسة. 

ضمان توفير الوصول لألطفال ذوي االحتياجات الخاّصة من خالل االستثمار في البنى التحتية المادّية 
والتكنلوجيا والمصادر المساعدة وتدريب المعلمين ومساعدي التدريس وتوفير المواصالت لألطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة، إضافة إلى صياغة التوجيهات المتعّلقة بتحّفظ المعلمين على تسجيل األطفال، 
واالستثمار في حمالت التوعية لتسليط الضوء على أهمية حصول األطفال ذوي االحتياجات الخاصة على 

التعليم. 

ضمان جودة التعليم: 
تطوير سياسات جديدة حول التطوير المهني للمعلمين واعتمادهم -يجب إدخال استخدام معايير مهنية 
لضمان قدر أكبر من المساءلة للمدرسين واحتياجات المدارس وإدراجها بشكل منهجي لضمان اإلصالح 

التعليمي.

تغيير السياسة للسماح للذكور وتشجيعهم على تدريس رياض األطفال الذي تهيمن عليه اإلناث حالًيا، مما 
يشكل نقًصا في نماذج الرعاية الذكورية. 

معالجة العنف في المدارس من خالل تنفيذ برامج مكافحة العنف على نطاق واسع. 
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زيادة الوصول العادل على التعليم 
األساسي الجيد )الصفوف 1 – 10(: 

أحرز األردن تقدمًا باهًرا في ضمان وصول األطفال في 
سن التعليم األساسي واإلعدادي على التعليم، بما في 
ذلك الالجئين. ارتفع عدد األطفال خارج المدرسة   عام 

2011/2012 إلى نحو 112,016 طفاًل من األطفال في 
سن التعليم األساسي واإلعدادي ، كما أن إجمالي عدد 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-6 عاًما شهد 
زيادة  بنسبة %29  بين عام 2011 و عام 2017، وُيعزى 

ذلك جزئًيا إلى ارتفاع عدد الالجئين السوريين.

ُسّجل أكبر عدد من األطفال خارج المدرسة في 
محافظات عمان والمفرق والزرقاء وإربد، إذ بلغت 

نسبة األطفال خارج المدرسة في المفرق 19% 
األطفال في سن التعليم األساسي و%24 من 

األطفال في سن التعليم اإلعدادي. 

ُيحتمل أن يكون األطفال خارج المدرسة قد تسربوا 
من المدرسة أو لم يلتحقوا بها بتاًتا، حيث ُتقّدر نسبة 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17-6 عاًما ولم 
يلتحقوا بالمدرسة مطلًقا %1.6، وأقل من %1 لألطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 15-9 عاًما. تعتبر هذه 
النسبة أعلى لألطفال في سن السادسة، إال أن 
عدم التحاقهم بالمدرسة في هذا السن ال يعني 
بالضرورة عدم التحاقهم بالمدرسة مستقبًلا.  

يمثل الفتيان في العموم %55 من األطفال غير 
الملتحقين بالمدرسة مطلًقا، بينما تعلوا نسبة 

األطفال السوريين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة على 
األطفال األردنيين بواقع %3.9 مقابل %1.3، ومع 

ذلك يشكل األردنيون %71 من جميع األطفال الذين 
لم يلتحقوا بالمدرسة قط، ويعيش معظمهم في 
محافظة عمان )%39(. تعتبر احتمالية عدم التحاق 

األطفال الذين ينتمون إلى أفقر شريحة ثراء خمسية 
بالمدرسة هي األعلى )%3(، إذ ُتمثل أفقر شريحة ثراء 

خمسية نسبة %40 من إجمالي األطفال الذين لم 
يسبق لهم االلتحاق بالمدرسة.

يعتبر التسرب من المدرسة عملية مدفوعة بعوامل 
خطر وعوائق مترابطة، إذ بينت الدراسة أن األطفال 

من األسر الفقيرة واألطفال ذوي االحتياجات الخاّصة 
والفتيان وأطفال األمهات غير المتعلمات هم األكثر 

ا. ويعتبر األطفال الذين  عرضة لترك المدرسة مبكًر
ا أكثر عرضة للتسرب بنسبة  ينتمون إلى %20 األكثر فقًر

%10 من األطفال الذين ينتمون لنسبة %20 من 
األطفال األكثر ثراًء. تبين أن ما يفوق %20 من الفتيان 

المتراوحة أعمارهم بين 12 و15 عاًما ولم تكمل أمهاتهم 
تعليمهن لم يلتحقوا بالتعليم في عام 2018، األمر الذي 

يناقض المعدل الوطني للفئة العمرية ذاتها والبالغ 
.8.9%

صل معدالت التسرب إلى أوجها بعد االنتهاء من 
الصف السادس على الرغم من عدم احتمالية تسرب 
األطفال خالل السنوات الست األولى من المدرسة، 
إذ يعمد معظم المتسربين إلى ترك المدرسة قبل 

إتمامهم الصف األخير مباشرة، وال يتضح سبب ارتفاع 
معدالت السرب من المدرسة بعد الصف التاسع رغم 

عدم وجود اختبار تخرج في نهاية التعليم األساسي.
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المصدر: حسابات مبنّية على المسح التبعي لسوق العمل في األردن لعام 2016  
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تبين أن عدد األطفال السوريين المتسربين قبل 
إكمال الصف السادس أعلى بكثير من عدد األطفال 
األردنيين ومن الجنسيات األخرى، إذ أن أقل من %4 من 
األردنيين المتسربين تركوا المدرسة قبل إتمام الصف 

السادس مقارنة بنسبة %17 من األطفال السوريين، إال 
أن األطفال السوريون أكثر هشاشة تبًعا النقطاعهم 

عن التعليم بفعل الحرب.

تعتبر القيود المتعلقة بدخل العائلة ورأس المال 
البشري بالنسبة لألطفال األردنيين من العوائق 

الرئيسة أمام التعليم من جانب الطلب، وتعتبر عمالة 
األطفال إحدى نتائج تلك القيود المالية. يعني إبقاء 

األطفال في المدرسة لألسر التي تعيش ظروًفا 
اقتصادية صعبة التخلي الدخل الذي يمكن أن يكسبه 

األطفال من عملهم، حيث تشير األدلة العالمية أن من 
شأن برامج الحماية االجتماعية أن تغطي مكاسب 
الفرص البديلة وزيادة التحاق األطفال بالمدارس، 

ويؤدي ذلك، إلى جانب التدخالت الرامية إلى تحسين 
جودة التعليم، إلى تحسين نتائج التعلم لألطفال 
األكثر هشاشة. قد يواجه األطفال السوريون 
وغير األردنيون عقبات تمنعهم من االلتحاق 

بالمدارس في األردن بسبب نقص الوثائق، كما أن 
التعليم األساسي مجاني لألطفال السوريين فقط، ال 

للجنسيات األخرى.

يواجه األطفال ذوو االحتياجات الخاّصة تحديات 
كبيرة في نظام التعليم العام في األردن، فوفًقا 

للبيانات المقدرة للعام الدراسي 2018/2019، قد يكون 
حوالي %79 من األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة خارج 
المدرسة، إال أن استراتيجية التعليم الوطنية تشير إلى 
قّلة البيانات الموثوقة المتاحة حول احتياجات وتحديات 

األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة في النظام المدرسي. 
وتشدد االستراتيجية على ضرورة دعم األولوية 

االستراتيجية للتعليم الدامج ببيانات إدارية واستقصائية 
قوية بهدف تطوير خطط ملموسة وبنية تحتية مناسبة 

ومعلمين مؤهلين، إضافة إلى توعية العاّمة بحق 
األطفال في التعليم الدامج.

ترتبط بعض العوامل الفردية واألسرية 
والمجتمعية بزيادة مخاطر التسرب قبل إتمام 

التعليم األساسي )الصفوف 10-1(، إذ تشمل 
المؤشرات الدالة على تسرب الطفل من المدرسة: 
أن يكون فتى يحمل الجنسية السورية ذي أم غائبة 

ووالدين ذوي تحصيل علمي متدني، من عائلة ممتدة 
وفقيرة تعيش في منطقة حضرية، حيث يقلل العيش 

في مجتمعات تعمل بنظام الفترتين من خطر تسرب 
 األطفال غير األردنيين من المدرسة. 
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تختلف عوامل الخطر أو حدتها إلى حد ما بين 
الفتيات والفتيان، إذ أن الفتيات ذوات اآلباء واألمهات 

الغائبين )أو اللواتي تغيب عنهن أمهاتهن( ممن 
يحملن الجنسية السورية أو متزوجات بالفعل أكثر 

عرضة للتسرب من المدرسة، بينما يعتبر الفتيان 
أكثر عرضة لخطر التسرب بنسبة %7 لكونهم فتيان 
فقط، حيث يتعرض الفتيان لمخاطر مشابهة لتلك 

التي تواجه الفتيات، إال أن الفتيان السوريين معرضون 
لخطر التسرب بنسبة %20. تبين عوامل الخطر األخرى 

أن الفتيان من األسر الفقيرة والذين يعيشون في 

المناطق الحضرية والفتيات من األسر الفقيرة خاّصة 
إن كّن متزوجات والفتيان السوريون الذين يعيشون في 
المناطق الحضرية هم األكثر عرضة لخطر التسرب قبل 

إتمام التعليم األساسي. 

يعتبر التعليم األساسي واإلعدادي في األردن حتى إتمام 
من الصف العاشر إلزامًيا، إال أن التسرب من المدرسة 

ُيشّكل تحدًيا ذي آثار سلبية طويلة المدى على األفراد 
والمجتمع.

السياسة
ضمان وصول جميع األطفال على التعليم األساسي الجيد بغض النظر عن الجنسية من خالل التعليم 

المجاني )ال رسوم دراسية(. 
زيادة الميزانية الحكومية المخصصة للبرامج االستدراكي  وبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين من أجل توفير 

التعليم لألطفال غير الملتحقين بالمدارس وتبسيط السبل إلعادة دمج األطفال في التعليم الرسمي.
إعادة النظر في سياسة عدم السماح لألطفال الذين تزيد أعمارهم ثالث سنوات عن سن االلتحاق بالصف 

الدراسي بالتسجيل في التعليم الرسمي وتطوير وسائل دمج بديلة ومناسبة للعمر.
تمكين جميع األطفال من الوصول إلى التعليم الرسمي بصرف النظر عن الجنسية من خالل تحسين مرونة 

الممارسات اإلدارية لاللتحاق بالمدارس.

ضمان الوصول إلى التعليم للفئات األكثر ضعفًا:
تصميم التدخالت ودعم التوعية الموجهة لألطفال المعرضين لإلقصاء نحو خاص:

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-6 من المقيمين في المفرق وإربد والزرقاء وعمان. 	
األطفال فوق سن الثانية عشرة: خصوًصا الفتيان في إربد واألزرق والفتيات في البلقاء ومأدبا وإربد  	

والمفرق والكرك والطفيلة.
األطفال من الجنسيات السورية وغير األردنية )خاصة الفتيان( واليافعين األردنيين في المناطق  	

الحضرية.
األطفال الذين لم يسبق لهم االلتحاق بالمدرسة )أو تأخروا في التسجيل(. 	
األطفال )وخاصة الفتيان( الذين لم تكمل أمهاتهم التعليم األساسي أو الذين ال تعيش أمهاتهم  	

معهم في المنزل ذاته. 
األطفال في العائالت الكبيرة وذوي األوضاع الصعبة من الناحية االقتصادية. 	
األطفال ذوي األداء المدرسي دون المتوقع.  	

توسيع تدابير الحماية االجتماعية التي تقلل من التكاليف المباشرة وتكاليف الفرص البديلة لاللتحاق بالتعليم 
كالتحويالت النقدية وبرامج الوجبات المدرسية والحافالت المدرسية، إضافة إلى ضمان وصول هذه التدخالت 

إلى األطفال األكثر عرضة لإلقصاء. 

توجد العديد من اإلجراءات السياساتية والبرامجية التي من شأنها زيادة الوصول العادل إلى التعليم 
األساسي الجيد:
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توفير الموارد تنفيذ االستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج لتمكين األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة 
 من تحقيق االستفادة التاّمة من التعليم والوصول إلى جميع البرامج والخدمات والمرافق.

دعم األطفال الذين تعوقهم عمالة األطفال عن التعليم:
زيادة توافر الخدمات النفسية واالجتماعية، وتعزيز الروابط بين التعليم وتحسين فرص العمل )التعليم  	

المهني والتقني والتدريب( وتوسيع برامج الحماية االجتماعية وإشراك المجتمعات المحلية.
تعزيز مسارات اإلحالة وإدارة الحاالت بين القطاعات، وتحديد ومتابعة األطفال المعرضين للخطر في  	

سن المدرسة باالشتراك مع وزارة التربية والتعليم والمدارس.

الفتيات المتزوجات أو المعرضات لخطر الزواج المبكر:
دعم إتمام التعليم األساسي خاصة أن الفتيات يصلن إلى المرحلة اإلعدادية )من سن 12( وينتقلن إلى  	

الصفوف العليا.
االستثمار في أنظمة الدعم النفسي واالجتماعي المتخصصة وإدارة الحاالت الشاملة وتوفير رعاية  	

األطفال للفتيات الالتي لديهن أطفال ليتمكّن من إتمام تعليمهن. 
توفير برامج المهارات الحياتية والتمكين لليافعات.  	
تدريب المعلمين والطالب لضمان بيئة مدرسية آمنة وداعمة )شخصًيا وعبر اإلنترنت( لجميع الطالب،  	

 بما في ذلك اليافعات األكثر عرضة للخطر. 

ضمان جودة التعليم:
االستثمار في تزويد المعلمين بالتدريب قبل وأثناء الخدمة.

االستثمار في السجالت اإلدارية القوية التي تسمح بإعادة الصفوف وتتبع وتقييم األطفال، وتشمل المجاالت 
المحتملة التي يجب تركيز هذه الجهود نحوها: ضمان ربط جميع المدارس بنظام إدارة معلومات التعليم، 

وتخفيف العبء على المعلمين أو مدخلي البيانات والتشجيع على إدخال البيانات بدّقة وفي الوقت المناسب، 
وتوعية مديري المدارس بأهمية هذه البيانات من خالل تقديم تقارير عن أداء المدرسة، ووضع المعايير 

والسماح بسهولة الوصول إلى البيانات القابلة للمقارنة، ووضع نظام دوري لتحليل البيانات والتعلم على 
مستوى المدرسة والوزارة.

مراجعة كيفية جمع بيانات التقييم األولية بدقة وشفافية على جميع مستويات النظام المدرسي وكيفية 
استخدام البيانات ألغراض صنع القرارات وتدخالت السياسة لتوفير الدعم الكافي للطالب. 

دعم قادة المدارس لتطوير فهم أفضل ألهمية قياس نتائج التعلم واستخدام وتحليل البيانات لتحسين 
جودة التعليم وتحديد األطفال الذين يحتاجون إلى الدعم ألغراض استمرارهم ومشاركتهم في التعلم.

تطوير معايير القيادة لمدراء المدارس ومراجعة خطط تطوير مديريات المدارس مع صب التركيز على 
التعلم واستخدام نتائج التقويم ألغراض التخطيط، كما يجب تنسيق الجهود بين وزارة التربية والتعلم 

وشركائها لضمان التخطيط المستند إلى البيانات وترسيخ القيادة التعليمية في المدارس، باإلضافة إلى 
تعزيز اإلدارة الوسطى في المدارس.

تقديم دعم إضافي/ عالجي لألطفال المعرضين لخطر التسرب بسبب عدم انخراطهم في العملية الدراسية 
أو أدائهم المتدني، وخاصة لألطفال األردنيين الذين يعمدون إلى التسرب من المدرسة في الصفوف العليا 

بفعل هذه األسباب، إضافة إلى االهتمام بالفتيان اليافعين في المناطق الحضرية.
بناء قدرات المرشدين والمعلمين في المدارس على تحسين الرفاه النفسي واالجتماعي للطالب.

االستمرار في معالجة العنف في المدارس من خالل دعم برنامج "مًعا" الذي يهدف إلى معالجة توجهات 
المجتمع والمعلمين نحو العقاب الجسدي على نطاق واسع. 

تطوير سياسات جديدة حول التطوير المهني للمعلمين واعتمادهم -يجب إدخال استخدام معايير مهنية 
لضمان قدر أكبر من المساءلة للمدرسين واحتياجات المدارس وإدراجها بشكل منهجي لضمان اإلصالح 

التعليمي.
إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتشجيع الذكور على االنخراط في مهنة التدريس.



13ملخض السياسة

ُيعّد التعليم استثماًرا في رأس المال البشري يدر عائدات 
طويلة األمد لألفراد والمجتمع تظهر بوضوح في سوق 

العمل، إذ ينتج عن سنة التعليم اإلضافية زيادة 
بنسبة %4 في دخل العامل األردني العادي، إال أن أوجه 
القصور في سوق العمل تقلل من فعالية تأثير التعليم 

على زيادة األرباح الفردية.

و 
ٍ
تتفاوت عائدات التعليم بين األردنيين والسوريين بنح
كبير، إذ ترتفع أجور العاملين األردنيين بنسبة %4 مع 

كل سنة دراسية إضافّية، بينما ال تشكل هذه العالقة 
أي داللة إحصائية للسوريين، مما يلغي وجود ارتباط 

مباشر بين المكاسب والتعليم لدى السوريين، 
ويرجع ذلك إلى سياسات سوق العمل التي تقيد 

القطاعات التي يُسمح للسوريين بالعمل ضمنها.

تعتبر مشاركة القوى العاملة في األردن منخفضة 
بصورة عاّمة، ال سيما بين النساء، إذ جرى في عام 2016 
توظيف %10 فقط من اإلناث و%57 الذكور، ذلك وتحمل 

لمشاركة المنخفضة في القوى العاملة آثاًرا بعيدة 
المدى على تصور التعليم كاستثمار، حيث يميل األفراد 

غير الناشطين اقتصادًيا إلى التنازل عن العائدات 
)النقدية( سواًء ألنفسهم أو للمجتمع بأكمله. 

زيادة عائدات التعليم في األردن 

مستوى التعليم الذي يصل إليه العامل

تعليم عالي ثانوي إعدادي أساسي
شهادة قراءة 

وكتابة
أمي

المستوى التعليمي 
المطلوب للوظيفة

12.2% 33.6% 53.6% 64.7% 87.4% 96.1%
غيــر حاصــل على 

تعليم رســمي 

0.4% 0.2% 3.0% 10.3% 8.9% 2.4% أساسي

7.2% 15.7% 36.6% 24.6% 3.6% 1.4% ثانوي

80.2% 50.6% 6.9% 0.4% 0.1% 0% تعليم عالي 

100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

ُيشكل عدم التوافق بين المهارات المطلوبة 
والمهارات التي يكتسبها العمال خلًلا آخر في سوق 

العمل، إذ يميل األفراد للعمل في وظائف تتطلب 
مستوى تعليمي أقل من ذاك الحاصلين عليه، فعلى 

سبيل المثال، يعمل أكثر من نصف األفراد الذين أتّموا 
دراستهم الثانوية في وظائف ال تتطلب تعليًما رسمًيا، 

وواحد من كل خمس أفراد حاصلين على شهادة جامعية 

)بكالوريوس أو أعلى( يعمل في وظيفة تتطلب شهادة 
ثانوية على األكثر، بينما يعمل واحد من كل ثمانية منهم 
في وظيفة ال تتطلب تعليًما رسمًيا، مما يدل على قّلة 

الوظائف الجيدة وضعف المواءمة بين المهارات في 
سوق العمل، حيث يكافح العمال )المحتملون( للعثور 
على عمل يتناسب مع مؤهالتهم، األمر الذي من شأنه 

الحد من ارتفاع المكاسب من التعليم.
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ال بد من وضع مجموعة من سياسات التعليم وسوق العمل لمعالجة هذه المشاكل: 

تحسين الوصول إلى سوق العمل ومعالجة عدم المساواة الهيكلية:
الدعوة إلى سياسات سوق العمل الدامجة، وخاصة لغير األردنيين، من خالل توسيع تصاريح العمل 
وتشجيع التوظيف الرسمي في السوق من خالل توسيع برامج الضمان االجتماعي والتأمين الصحي.

الدعوة لسياسات تراعي النوع االجتماعي، بما في ذلك دعم تحسين ظروف عمل المرأة )مثل توفير رعاية 
األطفال والمواصالت وإجازة األمومة( والمساواة في األجر.

دعم ترخيص األعمال المنزلية وتبسيط إجراءات التسجيل للشركات الصغيرة وتقليل تكاليف ممارسة 
األعمال التجارية في األردن.

االنخراط مع القطاع الخاص لتشجيع ريادة األعمال، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
وتعزيز ريادة األعمال من خالل تقليل التكاليف والبيروقراطية وتعطيل األعمال والفجوات القانونية.

مواءمة ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص.

معالجة انخفاض عائدات التعليم المتوقعة:
تمكين لجنة المهارات الوطنّية من دعم توفير برامج التعليم المهني والتقني والتدريب عالية الجودة والروابط 

لنشر فرص العمل الخاصة بالتعليم المهني والتقني والتدريب.
ضمان التوفيق بين التعليم ومتطلبات سوق العمل عبر إجراء تحليل متعمق ومنتظم وللعرض والطلب 

في سوق العمل وتحليل المهارات القطاعية )بالتعاون مع القطاع الخاص(، إذ تفيد تغذي هذه التحليالت 
القرارات االستراتيجية حول التدريب المهني وسياسات سوق العمل النشطة.

تعزيز مناهج التعليم المهني في المدارس الرسمية وتطوير معايير تدريس جديدة نشمل نهًجا تفاعلًيا لدعم 
وصول الطالب إلى سوق العمل واكتساب الخبرة أثناء التحاقهم بالمدرسة، واالستفادة من الشراكات 

المحلية مع الشركات والتجارة والمراكز المهنية.
دمج "مهارات التوظيف" في المناهج الدراسية من الصفوف األولى، باإلضافة إلى توفير التدريب أو العمل 

التطوعي للفتيات والفتيان، وخصوًصا في القطاعات التي عادة ما تكون حكًرا على الذكور.
تنفيذ برامج لتعريف الطالب بمجموعة متنوعة من الخيارات التعليمية والوظيفية بما فيها التدريب المهني.

التركيز على منافع التعليم غير المادّية كالقدرة على التأقلم ورأس المال االجتماعي والثقافي والصحة العقلية 
والجسدّية والفوائد المجتمعية
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