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األهداف
تهدف هذه الوحدة التدريبية إلى 

تمكين المشاركين والمشاِركات من 
تعريف ما المقصــود بمصطلَحي ”األطفال من القيام بما يلي:

ــن/ات” بالتعليم و”األطفال  غير الملتحقي
المتسّربين/ات”.

وصف ومناقشــة األسباب التي قد تؤدي 
ب من الدراسة“  ببعض األطفال إلى ”التســرُّ

بشــكل مؤقت أو دائم أو إلى عدم االلتحاق 
بالمدرسة مطلقًا.

ل التي يمكن للمدارس  التخطيط لطــرق التدخُّ
تطبيقهــا للتخفيف من العوامل المؤدية إلى 

عدم التحاق األطفال بالتعليم.
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ب وعدم االلتحاق أواًل.     لمحة عن واقع التسرُّ

ب األطفال أو عدم التحاقهم/هن بالتعليم .     أسباب تسرُّ ثانيًاً

.     أنماط االلتحاق وعدم االلتحاق بالتعليم للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة في  ثالثًاً
المنطقة العربية

.    ُطرق لتحديد األطفال غير الملتحقين/ات وإعادتهم/هن إلى المدارس رابعًاً

الت المقترحة أ. التدخُّ

ب. وضع خطة العمل

خامسًا. الرسائل األساسية الُمستخلصة
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ب وعدم االلتحاق أواًل. لمحة عن واقع التسرُّ

بوا منــه،   األطفــال غيــر الملتحقيــن/ات بالمــدارس هم أطفال فــي ســن المدرســة إمــا التحقــوا بالتعليــم ولكنهــم تســرَّ
أي تركوا الدراســة، أو لم يلتحقوا أساســًا به.

وفقًا لدراسة أصدرتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 2018 )UNESCO, 2018(، ال 
يزال هنالك 58 مليون طفل غير ملتحقين/ات بالتعليم وحوالي 100 مليون طفل لم يكملوا مرحلة التعليم اإللزامي على 
 UNICEF,( 2018 في دراسة أصدرتها أيضًا في عام )رت منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف مستوى العالم. وقدَّ
2018( عدد األطفال غير الملتحقين/ات بالتعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما يقارب 15 مليون طفل 
ب من المدارس.  ضين/ات لخطر التسرُّ تتراوح أعمارهم/هن بين 5 سنوات و14 سنة باإلضافة إلى 10 ماليين طفل معرَّ
وقد اتخذ عدد من البلدان العربية مبادرات بشأن األطفال غير الملتحقين/ات بالتعليم، مثل األردن، وتونس، والجزائر، 

والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وفلسطين، ومصر، والمغرب، واليمن.

ولكن ال تزال هناك تحديات على الرغم من المبادرات التي اُتخذت لتحسين معدالت االلتحاق بالمدارس في المنطقة 
ل، والمهاجرين.  حَّ العربية، وال سيما في ما يتعلق بالوصول إلى الفئات األكثر تهميشًا، أي األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، والرُّ

ب من التعليــم، بالتركيز على األطفال  تتنــاول هــذه الوحــدة التدريبيــة القضايــا المتعلِّقة بعدم االلتحاق بالتعليم والتســرُّ
ذوي وذوات اإلعاقــة. وتنقســم الوحــدة التدريبيــة إلى جزأين: الجــزء األول يتناول القضايا المتعلِّقــة بانخفاض معدالت 

ب مــن التعليم. والجزء الثاني يقدم مقترحات بشــأن  التحــاق األطفــال ذوي وذوات اإلعاقة بالتعليم وأســباب التســُرّ
ب من التعليم المالئم لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة، وإرشــادات  ــالت الهادفــة إلــى زيادة االلتحاق وتقليل التســرُّ التدخُّ

ــل المرجو تحقيقه. لكيفيــة التخطيــط لتنفيذ التدخُّ

ب األطفال أو عدم التحاقهم/هن بالتعليم ثانيًا. أسباب تسرُّ

ب من التعليم قبل االنتهاء من مرحلة التعليم اإللزامي ظاهرة منتشرة في بلدان جنوب الكرة األرضية. وقد  ُيعدُّ التسرُّ
ب من التعليم في التزايد منذ أواخر القرن العشرين. في  بدأ االهتمام باألسباب التي دفعت بعض األطفال إلى التسرُّ
ب  المنطقة العربية، وعلى الرغم من التطور الملحوظ وزيادة نسب االلتحاق، ال يزال التقدم في معالجة مسألة التسرُّ

ب أو تقّدم أدلة علمية حول كيفية إزالة الحواجز القائمة حاليًا  ة التسرُّ محدودًا، واألبحاث الموثوقة التي تتناول قضيَّ
ب األطفال من الدراسة يمكن توضيح بعض التعقيدات المتعلقة  ة تسرُّ محدودة. فبواسطة البحث عن أسباب وكيفيَّ

الت  ب وتقديم رؤًى لصانعي وصانعات السياسات والعاملين/ات في المجال التربوي في ما يتعلق بنوع التدخُّ بالتسرُّ
ل فعال. التي يمكن أن تقلل من هذه الظاهرة، مع التركيز على خصوصية السياق المحلي كأساس ألّي تدخُّ

ب األطفال من التعليم،  ب أن عددًا من العوامل يساهم في تسرُّ بشكٍل عام، تؤّكد األبحاث التي تناولت موضوع التسرُّ
ومنها: الفقر، وعمالة األطفال، والخلفية التعليمية للوالدين، وضعف فرص العمل في المستقبل، وانعدام األمن، باإلضافة 

إلى العنف سواٌء كان ذلك في المدرسة أو في األسرة. وبالمثل، فإنَّ العوامل المتعلِّقة بالبيئة التعليمية مثل ُطرق 
ب بعض  التدريس غير المناسبة، وكثافة المناهج المعتَمدة، باإلضافة إلى نقص الموارد التعليمية، تساهم أيضًا في تسرُّ

األطفال من التعليم.
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به منها،  كما هو الحال في مجاالت التعليم الدامج األخرى، من المهم التأكيد أن أسباب بقاء الطفل خارج المدرسة أو تسرُّ
أيًا كانت، تعود دائمًا إلى البيئة السائدة أو النظام، وليس إلى الطفل نفسه مطلقًا. فإذا ظلت الطفلة خارج المدرسة بسبب 

إعاقتها ولم تتمكن المدرسة المحلية من توفير ما يسهل التحاقها بالدراسة، فهذا يعني أن المشكلة تكمن في المدرسة 
ب ال يسببه عامل واحد منفرد، بل مجموعة من العوامل  ونظام التعليم وليس في الطفلة. كما تجدر اإلشارة إلى أن التسرُّ

ب أو عدم االلتحاق. المترابطة التي تتفاعل وينُتج عنها التسرُّ

ويمكن تصنيف هذه العوامل ضمن الفئات التالية:

م: يشمل ذلك ُطرق التعليم والتقييم التي ال تتضمن مناهج دامجة تراعي أوضاع جميع التالمذة 	   بيئة التعليم والتعلُّ
وعبء المعلمين/ات، أو تفتقر إلى آليات الدعم سواٌء للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة أو للمعلمين/ات، باإلضافة 

ز الدمج الشامل. يختار بعض األطفال عدم الذهاب إلى المدرسة ألنهم/هن  إلى عدم اعتماد سياسات مدرسية تعزِّ
يشعرون بالملل أو عدم االنخراط في المدرسة، أو ألن التدريس ال يلبي احتياجاتهم/هن، أو ألنهم/ألنهن يعتبرون 

أن ال قيمة له أو ال صلة له بحياتهم/هن. على وجه الخصوص، قد تؤدي أساليب التدريس الجامدة والتلقائية 
ب من المدرسة. وفي حاالت أخرى، قد ال يذهب األطفال إلى  إلى انسحاب األطفال من الفصول الدراسية والتسرُّ
المدرسة خوفًا من العقاب البدني. كل هذه القضايا تتعلق بالممارسات، وغالبًا ما تكون ممارسات التدريس السيئة 

نتيجة لضعف تدريب المعلمين/ات؛

 خلفية الطفل االجتماعية واالقتصادية: تشمل هذه العوامل الدخل، ومعدل التحصيل العلمي للوالدين، وعمر 	 
الطفل، وعدد األشقاء، وغياب أحد الوالدين، والنظرة الدونية إلى الطفل في األسرة والمحيط في ما يتعلق 

ر الذي قد يتعرض إليه األطفال  باإلعاقة، ووصمة العار التي قد ُيلحقها المجتمع المحيط باآلباء، باإلضافة إلى التنمُّ
ذوو وذوات اإلعاقة وأولياء األمور؛

 االتجاهات والتجارب: يمكن أن تكون مواقف األفراد واألسر والمجتمعات عوامل رئيسية في إبقاء األطفال خارج 	 
المدرسة. على سبيل المثال، يعتقد بعض العائالت والمجتمعات أن األطفال ذوي وذوات اإلعاقة ال ينبغي أن يكونوا 

في المدرسة. وفي مجتمعات أخرى، َتعتبر العائالت أن على الفتيات البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة. 
كما ترتبط اتجاهات الناس في التعليم بتجاربهم/هن السابقة. فاآلباء الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالمدرسة قد 

يرون قيمة ضئيلة في إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وقد وجدت دراسة اليونسكو )2005( أن األطفال في سن 
المدرسة االبتدائية الذين لم تحصل أمهاتهم/هن على التعليم كانوا أكثر عرضة بمرتين للبقاء خارج المدرسة من 

أطفال األمهات الحاصالت على قدٍر من التعليم؛

 غياب األنظمة والتشريعات والسياسات الداعمة على المستوى الوطني وفي المدرسة: يشمل ذلك غياب 	 
القوانين واللوائح المتعلقة بِسن االلتحاق، واإلعادة، والرسوب والذي يمكن أن يعيق تقدم األطفال في التعليم 

ر وسوء المعاملة في المدارس. من األمثلة على مستوى  اإللزامي؛ وعدم توفر سياسة فعالة للتصدي للعنف والتنمُّ
د،  المدرسة، فرض بداية مبكرة لليوم الدراسي وعدم إبداء أّي مرونة تجاه تأخر وصول األطفال عن الموعد المحدَّ
وهي سياسة تؤدي إلى استبعاد األطفال الذين يتأخرون في الوصول بسبب اضطرارهم/هن إلى المشي مسافات 

طويلة للوصول إلى المدرسة؛

 ضعف الموارد: قد يُحول ضعف الموارد، بما في ذلك الموارد االقتصادية والمادية والبشرية، دون التحاق األطفال 	 
د قدرتها على تحمل تكاليف إرسال أطفالها إلى المدرسة أم ال، والموارد  بالتعليم. فالموارد االقتصادية للعائالت تحدِّ

والمجتمعات تسمح أو ال تسمح لها بتوفير المدارس. فاألسر الفقيرة اقتصاديًا قد تعتمد على عمالة أطفالها للبقاء 
على قيد الحياة، وبالتالي تعطي األولوية للعمل على التعليم. والمدارس في المناطق الفقيرة تكافح للحصول على 
موارد مادية كافية لتغطية تكاليف مواد التدريس وتجهيز وصيانة الفصول الدراسية والمرافق األخرى، الستيعاب 

جميع األطفال في سن المدرسة في المنطقة؛
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 غياب الدعم والخدمات الالزمة للمدارس والمعلمين/ات: يشمل ذلك غياب التدريب الالزم للمعلمين/ات قبل وأثناء 	 
مسيرتهم/هن التدريسية؛ وعدم اتخاذ الترتيبات المناِسبة لتحديد وإزالة الحواجز التي تعيق تسجيل األطفال ذوي 

وذوات اإلعاقة في المدرسة أو بقاءهم/هن في التعليم؛ وعدم توفر الخدمات الداعمة الستقاللية األشخاص ذوي وذوات 
ن األطفال ذوي وذوات اإلعاقة  اإلعاقة في مكان أو محيط السكن؛ وعدم توفر األدوات والتكنولوجيا المساِعدة التي تمكِّ

من المشاركة بشكل كامل في الفصل الدراسي وتولد لديهم/هن دافعًا للحضور. على سبيل المثال، يحتاج األطفال ذوو 
وذوات اإلعاقة البصرية إلى كتب برايل أو كتب صوتية؛ واألطفال الذين لديهم/لديهن صعوبات في الرؤية ال يستطيعون 
قراءة العالمات أو استخدام أجهزة الكمبيوتر بدون برامج خاصة؛ واألطفال ذوو وذوات اإلعاقة السمعية يحتاجون إلى 

الترجمة إلى لغة اإلشارة؛ واألطفال الذين لديهم/لديهن صعوبات في اإلدراك يحتاجون إلى التبسيط؛

 الوضع األمني العام في البلد: يشمل ذلك النزاع المسلَّح، والنزوح، وفقدان الوثائق القانونية، وانعدام األمن واألمان، 	 
ر على األطفال والمعلمين/ات. واختالف لغة التدريس في البلد المضيف، وكلها عوامل تؤثِّ

ب باستخدام إطار  ب من الدراسة الثانوية )Watt & Roessingh, 1994( تحلياًل عن أسباب التسرُّ م بحٌث عن التسرُّ َقدَّ
عوامل الدفع والجذب والسقوط، فاعتبر أن عوامل الدفع تشمل جوانب البيئة التعليمية حيث يتلقى الطفل تعليمه 
الرسمي، مثل ُطرق التدريس، والموارد المتاحة، وإمكانية الوصول إلى البيئة المدرسية، وتوافر وسائل النقل اآلمنة 

من وإلى المدرسة؛ وعوامل الجذب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة التي يأتي منها الطفل، مثل مستوى التعليم لدى أولياء 
األمور، ووضعهم االجتماعي واالقتصادي، وعدد األشقاء، وما إذا كان الطفل يعمل؛ وعوامل السقوط تكون خارج 

سيطرة المدرسة وبيئة الطفل المنزلية، مثل القوانين المتعلقة بِسن االلتحاق، وسياسة الدولة بشأن اإلعادة وضعف 
أنظمة مراقبة التحاق األطفال بالمدارس.

نة حســب  ب بين البلدان وداخلها وهو يحدث بشــكل أكبر في فئات عمرية ودرجات تعليمية معيَّ يختلف انتشــار التســرُّ
ب بســيطة،  ب ال يعني دائمًا أن مشــكلة التســرُّ الهيكل التعليمي وأنماط المشــاركة في كل بلد. فانخفاض معدل التســرُّ

ب، وعدم تحديث الســجالت المدرســية يجعلها ال تعكس  ألن عدم االلتحاق بالتعليم من األســاس يخفض حاالت التســرُّ
بين على أنهم/أنهن ال يزالون ملتحقين/ات بالمدرســة،  ب الفعلية إذ تظهر هذه الســجالت األطفال المتســرِّ حاالت التســرُّ

بون أثناء المراحل االنتقالية فــي تعليمهم/هن. ــع يجعلها تغفل الذين يتســرَّ والخلــل فــي أنظمــة التتبُّ

ثالثا. أنماط االلتحاق وعدم االلتحاق بالتعليم للتالمذة          
ذوي وذوات اإلعاقة في المنطقة العربية

تســود فــي المنطقة العربية بشــكل عــام األنماط التالية اللتحاق األطفال ذوي وذوات اإلعاقــة بالتعليم:

 فــي مــدارس أو معاهــد خاصــة أو فصــول خاصــة متوفرة في المــدارس النظامية، حيــث يبقى البعــض فيها طوال 	 
ة تعليمهم/هن؛ ُمــدَّ

 في مدارس نظامية دامجة أو مدارس نظامية ضمن مشروع دامج، بحيث تعمل هذه المدارس على تأمين 	 
م؛ احتياجات التالمذة، مما ينعكس إيجابًا على بقائهم/هن واستمرارهم/هن في التعلُّ

بون الدعم، 	   في مدارس نظامية بدون دعم أو بدعم محدود، األمر الذي يولِّد مشاكل وخاصة للتالمذة الذين يتطلَّ
بهم/هن لكونهم/هن ملتحقين/ ب هؤالء التالمذة بدون مالحظة أسباب تسرُّ بهم/هن. وقد يتسرَّ مما قد يؤدي إلى تسرُّ
ات بمدارس غير ُمدَرجة ضمن مدارس الدمج أو المدارس الخاصة بتعليم التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة، وبالتالي ال 

بين من ذوي وذوات اإلعاقة. يتم إدراجهم/هن ضمن الُمتسرِّ
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أما األطفال ذوو وذوات اإلعاقة الذين يظلون خارج إطار التعليم النظامي، فيعود عدم التحاقهم/هن بالمدارس إلى عدٍد 
من األسباب، منها على سبيل المثال ال الحصر:

ابتعاد مكان السكن عن المدرسة الخاصة أو الدامجة؛	 

عدم قبولهم/هن في المدرسة المجاورة بسبب درجة اإلعاقة وعدم توفر الخدمات المطلوبة؛	 

م؛	  عدم إيمان األهل بأهمية وقدرات طفلهم ذي/ذات اإلعاقة على التعلُّ

تفضيل تعليم األطفال من غير ذوي وذوات اإلعاقة على األطفال ذوي وذوات اإلعاقة؛	 

عدم تجهيز البيئة المحيطة لوصول األطفال ذوي وذوات اإلعاقة إلى المدرسة.	 

   نشاط

يرجــى التفكير في األســئلة التالية:

هل جميع األطفال ذوي وذوات اإلعاقة في محيطك المحلي ملتحقون بالمدارس؟	 
من هم الذين ال يشاركون في أنظمة المدارس الحالية؟	 
ما الذي يمكنك فعله إلحضارهم/هن إلى المدارس؟	 
ب من بين األطفال ذوي وذوات اإلعاقة؟	  ضين لخطر التسرُّ هل أنت قادر/ة على تحديد أولئك المعرَّ
كيف يمكنك التعرف عليهم/هن وماذا يمكنك أن تفعل/تفعلي لدعم استمرارهم/هن بالتعليم؟	 

تشــير األبحــاث إلــى أن االختالفات في إتمام الدراســة تكــون أكثر وضوحًا بين األطفال في المناطــق الريفية، حيث 
ب من  تســجل نســبة أعلى من التالمذة غير الملتحقين/ات ســواء بســبب انخفاض معدل االلتحاق أو ارتفاع معدل التســرُّ
بون من المدارس  المراحل التعليمية اإللزامية. كما تشــير األبحاث إلى أنَّ إحدى الســمات المشــتركة لألطفال الذين يتســرَّ

ن. هــي أنهم/أنهــن أكبر من العمر الرســمي لصف معيَّ

ب الفتيات أو العكس، وفقًا للبيئة المحيطة. وتشير األبحاث إلى أن  ب الصبيان أعدادًا أعلى من تسرُّ ويمكن أن يسجل تسرُّ
الفتيات هن أكثر عرضة لعدم االلتحاق بالمدرسة على اإلطالق، ولكن فرصهن للبقاء في المدرسة أكبر من فرص الصبيان 

ّن من االلتحاق بالمدرسة والوصول إلى المرحلة اإلعدادية )المتوسطة(. إذا ما تمكَّ

ب عن المدرسة، سواٌء للعمل أو العالج الطبي أو في حالة شعور التلميذ/ة بعدم الترحيب به/بها  يجب اعتبار التغيُّ
ب. وينبغي عدم اعتبار  ب قد يؤدي إلى التسرُّ في المدرسة غيابًا مؤقتًا، ولكنَّ عدم التعامل بشكل مالئم مع هذا التغيُّ
ب من المدرسة، إذ قد يكون مؤشرًا على عدم مالءمة ُطرق التدريس المعتَمدة للطفل المعني،  الرسوب مؤشرًا للتسرُّ

ل تربوي مناسب. ومن ثم يجب تنفيذ تدخُّ

   نشاط

دي مــا إذا كانــت األفعال التالية تؤدي إلى عدم التحاق األطفال بالمدرســة أم ال: د/حــدِّ حدِّ

التحقــق مــن اإلجابــات:      1= نعــم؛ 2= ال؛ 3= نعم؛ 4= ال.

ال أعلمالنعمالفعل

ر1 الزواج الُمبكِّ

م2 التماُيز في التعليم والتعلُّ
عدم اليقين بشأن العمل في المستقبل3
تفعيل العالقة بين األهل والمدرسة4
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الوصول إلى األطفال غير الملتحقين/ات بالتعليم
الوحدة التاسعة

رابعًا. ُطرق لتحديد األطفال غير الملتحقين/ات   
وإعادتهم/هن إلى المدارس

َذ في أنحاء عديدة من العالم عدٌد من المبادرات لجلب األطفال إلى المدارس وزيادة معدالت االلتحاق وتقليل  ُنفِّ
د ما يمكن فعله إلحضار األطفال غير الملتحقين/ات إلى  الت التي تحدِّ ب. ويقترح هذا الجزء بعض التدخُّ معدالت التسرُّ

ل المطلوب. المدارس، مع التركيز على األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، كما يعرض آلية تطوير خطة عمل لتنفيذ التدخُّ

الت المقترحةأ.  التدخُّ

ر وسوء المعاملة في المدارس: من أجل تحسين التعليم المدرسي ومعدل االلتحاق بالمدارس، 	   التصدي للعنف والتنمُّ
ر وسوء المعاملة في المدارس وفي المنزل وفي جميع األماكن  ال بد من سن تشريعات متعلقة بالعقاب البدني والتنمُّ

ب من التعليم اإللزامي؛ األخرى، ألن هذه الممارسات تزيد من احتمالية التسرُّ

 دمج ذوي وذوات اإلعاقة: يمكن تحقيق ذلك من خالل تســهيل وصول األشــخاص ذوي وذوات اإلعاقة إلى 	 
المــدارس والمشــاركة الكاملة في الفصول والمناهج الدراســية، وتوفير وســائل نقل آمنــة ويمكنهم/هن الوصول 
إليهــا؛ وتوفيــر الدعم الالزم؛ واعتماد سياســات مدرســية لزيادة التحاق ذوي وذوات اإلعاقــة بالتعليم والوصول 
بشــكل أكبــر إلــى المجتمــع المحلي؛ ووضع خطــط عمل تهدف إلى إزالة الحواجز التي تُحــول دون التحاقهم/هن 

وبقائهم/هــن فــي التعليــم المدرســي؛ وإصالح السياســات الوطنية التي ال تضمن الدمــج الكامل لذوي وذوات اإلعاقة؛ 
ب؛ وتوفير التمويل المســتدام لتدابير الدمج التي تشــجع االلتحاق وتحد من التســرُّ

ن الدراسات المتعلقة بأثر مرحلة التعليم ما قبل التعليم األساسي 	   استهداف األطفال في سنواتهم/هن األولى: ُتبيِّ
أن للتعليم قبل األساسي تأثيرًا على األداء التعليمي الحقًا في الحياة. فإتاحة التعليم ما قبل األساسي لجميع 

ب. لكن التعليم قبل األساسي  األطفال ذوي وذوات اإلعاقة أمر يؤدي إلى زيادة نسبة التحاقهم/هن والحد من التسرُّ
ليس إلزاميًا في غالبية الدول العربية، وتشير الدراسات المحدودة المتوفرة إلى وجود تحديات في ما يتعلق 
بالتعليم قبل األساسي لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة. لذا، فإذا كان الهدف هو تقليل عدد األطفال ذوي وذوات 

الت ليس فقط من  اإلعاقة غير الملتحقين/ات بالتعليم، يجب أن تبدأ الجهود قبل سن المدرسة. وهذا يشمل تدخُّ
ِقبل وزارة التعليم ولكن أيضًا من ِقبل وزارتي الصحة والرعاية االجتماعية لتعميم برامج الطفولة المبكرة؛

 أطــر المراقبــة والتقييــم: االســتمرار في مراقبة وتقييم أداء المدرســة في ما يتعلــق بالتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة 	 
يســاعد علــى تحديــد الحواجــز التي قد تواجه دمجهم/هن فــي التعليم بدقة والعمل علــى إزالة هذه الحواجز في 

الوقــت المناســب لضمان بقاء هؤالء األطفــال في التعليم؛

 بنــاء عالقــات قويــة بيــن المدارس والمجتمعــات المحلية: من خالل بناء مثل هذه العالقــات تصبح المدارس أكثر 	 
قــدرة علــى تلبيــة احتياجات التالمذة فــي مجتمعاتهم/هن المحليــة وتحديد التالمذة غيــر الملتحقين/ات وتقديم 
م الذاتــي، يمكن العودة إلى الوحدة  م الذاتي )للمزيد مــن المعلومات عن التعلُّ الدعــم ألولئــك الذيــن يختــارون التعلُّ

السادســة من هذا الدليل التدريبي(؛

 تقويــة العالقــات بيــن المدرســة وأولياء األمــور: يمكن أن يكون أولياء األمور عنصرًا داعمًا للمدرســة، حيث قد 	 
يتطــوع البعــض لتقديــم الدعــم لألطفال أو ألوليــاء األمور اآلخرين الذين يحتاجون إلى الدعم. ويشــكل تطوير أو 
تقويــة لجــان األهــل لتشــمل تمثيل أولياء أمــور األطفال ذوي وذوات اإلعاقة والدعوة لدمج الجميــع، طريقة فعالة 

لتحســين التحــاق الجميع وللوصول إلى التالمذة غيــر الملتحقين/ات؛
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الت المتخصصة مثل اإلرشاد االجتماعي والنفسي، 	  صة: يستفيد بعض األطفال من التدخُّ الت المتخصِّ  التدخُّ
الت تساعد على تطوير  مة الحتياجاتهم/هن الفردية. جميع هذه التدخُّ وجلسات النطق واللغة، والدورات المصمَّ

عالقاتهم/هن الشخصية ومهارات االتصال، كما تساعد على بقاء هؤالء األطفال في التعليم؛

 التركيــز علــى المهــارات القابلــة للتحويل: يمكن تشــجيع التالمذة على البقاء في المدرســة مــن خالل تطوير مهارات 	 
حــل المشــكالت لديهم/هــن، وتوفيــر فرص النجاح لهم/هن في العمل المدرســي، ودمجهم/هن فــي بيئة حاضنة 

وداعمة، وإيصال أهمية التعليم في تحقيق األهداف المســتقبلية.

ل أيضًا إلى: ويمكن أن تهدف طرق التدخُّ

م لجميع التالمذة المشــاركين في الفصول الدراســية؛	   توفيــر المــوارد الكافيــة لدعــم التعليم والتعلُّ

 جعــل المحتــوى التعليمــي وُطــرق التدريس والتقييــم مالئمة لجميع التالمذة ومفيدة للتخطيط لمســتقبلهم/هن بشــأن 	 
نــوع الوظائف التــي يودون العمل بها؛

 تحســين البيئــة المدرســية إلتاحــة وصول جميع األطفال، مثل تحســين البيئة المادية واإلضــاءة والصوتيات، وكذلك 	 
ــص من الضوضاء؛ التخلُّ

 تعزيــز دور وقــدرات المعلميــن والمعلمــات من خالل توفيــر التدريب قبل وأثناء الخدمة، باإلضافــة إلى تقديم الدعم 	 
العملــي لهم/لهــن باالســتعانة بمتخصصيــن ومتخصصات فــي العمل مع األطفال ذوي وذوات اإلعاقة؛

 تطويــر جــودة عمليــة تقديم المالحظــات من المعلمين والمعلمــات للتالمذة بحيث توضــح لهم/لهن الجوانب التي 	 
أجــادوا فيهــا والجوانــب التــي تحتاج إلى تطوير. هذا من شــأنه أن يجعل التعليم المدرســي وثيق الصلة بكل 

تلميذ/ة ويســمح لهم/لهن بالمشــاركة فــي القضايا المتعلقــة بتعليمهم/هن؛

 توفير الموارد البشرية والمادية لدعم الدمج والوصول إلى جميع التالمذة بمن فيهم ذوو وذوات اإلعاقة.	 

ب من التعليم، في الدراسة التالية، وعلى  يمكن العثور على مزيد من االستراتيجيات الهادفة إلى الحؤول دون التسرُّ
ب« )الواليات المتحدة األمريكية(: موقع »المركز الوطني لمنع التسرُّ

How to End the Dropout Crisis: Ten Strategies for Student Retention, by Roberta Furger. 

https://www.edutopia.org/student-dropout-retention-strategies.

National Dropout Prevention Center. http://dropoutprevention.org/effective-strategies/.

وضع خطة العملب. 

ب، ال بد من  ل المناسبة لمعالجة قضية األطفال غير الملتحقين/ات أو الذين هم/هن عرضة للتسرُّ بعد تحديد ُطرق التدخُّ
وضع خطة عمل واضحة لتحقيق ذلك. ويستوجب وضع خطة عمل فعالة التفكير في النقاط التالية:

 وضع أهداف واضحة وواقعية وقابلة للقياس؛	 

 الخطوات التي سيتم اتباعها لتحقيق الهدف المرجو تحقيقه؛	 

ل؛	   المدة الزمنية للتدخُّ

 َمن سيشارك؛	 

ل المطبق؛	   كيفية تقييم التدخُّ

 ما هي مؤشرات القياس التي سيتم اعتمادها؟	 

https://www.edutopia.org/student-dropout-retention-strategies
http://dropoutprevention.org/effective-strategies/
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الوصول إلى األطفال غير الملتحقين/ات بالتعليم
الوحدة التاسعة

وفي ما يلي نموذج لتصميم خطة عمل )من اليونسكو 2017(:

ب. ويتضمن ذلك »قواعد  ب في الواليات المتحدة األمريكية بيانات واسعة حول منع التسرُّ يوفر المركز الوطني لمنع التسرُّ
الت التي أثبتت فعاليتها في الوصول إلى األطفال  بيانات لبرامج نموذجية« حيث يمكن العثور على مجموعة من التدخُّ

غير الملتحقين/ات ومساعدتهم/هن على عدم ترك التعليم. يمكن العثور على هذه البرامج النموذجية على الرابط:

 http://dropoutprevention.org/mpdb/web/search?action=search&key=.

   نشاط

ها خاطئ؟ أيُّ العبارات التالية صحيح وأيُّ

1. العالقة بين أولياء األمور والمدرسة ليست ذات صلة بمعالجة قضية األطفال غير الملتحقين/ات.

2. ال يؤثــر العنــف فــي المدارس على األشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة، وبالتالي ال ينبغي تطبيق سياســة العقاب البدني 
عليهم/هن.

3. األطفال ذوو وذوات اإلعاقة الملتحقون بالمدارس العامة دون دعم والذين يحاولون تدبير أمورهم/هن بأفضل شكل 
ب. ممكن ال يتعرضون لخطر التسرُّ

ل خالل السنوات التعليمية األولى لدعم أولئك الذين لديهم/لديهن صعوبات في القراءة هو أمر  4. تطبيق برامج التدخُّ
ضروري لبقاء هؤالء األطفال في التعليم.

التحقــق من اإلجابات

1= خطــأ؛ 2= خطــأ؛ 3= خطأ؛ 4= صح.

خامسًا. الرسائل األساسية الُمستخلصة

ب وتطبيق برامج  ضين لخطر التسرُّ ب عديدة ومترابطة والمدارس بحاجة إلى آليات لتحديد أولئك المعرَّ أسباب التسرُّ

ل المناسبة لدعم بقائهم/هن. التدخُّ

وُيَعدُّ بناء عالقة قوية بين المدرسة ومجتمعاتها المحلية عنصرًا أساسيًا للوصول إلى التالمذة غير الملتحقين/ات ودعم 

تفاصيل اإلجراءات/األنشطة 
الُمراد منها تضمين الدمج 
واإلنصاف في السياسات

الشخص المسؤول/ة

عن التنفيذ
المدة الزمنيةالموارد الالزمة

الوصول إلى األطفال غير الملتحقين/ات بالتعليم
الوحدة التاسعة

http://dropoutprevention.org/mpdb/web/search?action=search&key=
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ب لضمان بقائهم/هن في التعليم. ضين لخطر التسرُّ أولئك المعرَّ
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