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تعيد ظاهيرة الترسب املدريس مشيكلة خطرة تعيق سير العملية 
الرتبويية وهيي ظاهيرة موجيودة يف جميع اليدول املتقدمية منها 
والناميية، وال ميكين أن يخليو منهيا أّي نظيام تربيوي، وتتفياوت 
درجية حّدتهيا مين مجتميع آلخير، ومين مرحلية دراسيية ألخرى، 
كيا ويعيد التيرسب اهيدار تربيوي هائيل يؤثير تأثيراً سيلبياً عىل 
أفيراد املجتميع حييث ييؤدي إىل زييادة حجيم األميية والبطالية، 
امليدريس  التيرسب  لألفيراد، ويعيد  االنتياج واالنتاجيية  ويضعيف 

صيورة مين صيور الفقير الرتبيوي يف املجيال التعليميي.

للطفولية  املتحيدة  األميم  ملنظمية  مشيرتك  تقريير  كشيف  لقيد 
)يونيسييف(، ووزارة الرتبيية والتعلييم يف األردن عين وجود )90( 
أليف طفيل ال يتلقيون أيياً مين أشيكال التعلييم يف األردن، وذليك 
الوطنيي  املركيز  أجراهيا  امليدريس  التيرسب  حيول  دراسية  وفيق 

لحقيوق اإلنسيان سينة 2016.

يؤمين املجليس األعىل للسيكان أن االنتاجية والتنميية االجتاعية 
واالقتصاديية ليألردن تعتميد إىل حد كبر عىل جيودة التعليم، ألن 
التعلييم هيو األداة الرئيسية لتنميية امليوارد البرشية وبنياء القوى 
العاملية املاهيرة، ووسييلة لتحسين جيودة الحيياة وتقلييل عيدم 
املسياواة االجتاعيية، كيا هو الركييزة الرئيسية إىل جانب الصحة 
واالقتصياد والحوكمية لنقيل التحيول الدميوغيرايف اليذي يشيهده 
املجتميع األردين إىل فرصية سيكانية تقيود إىل التنميية االقتصادية 
الشياملة، وباملقابيل يشيكل التيرسب مين التعلييم عائقياً رئيسيياً 
أمام تحقيق األهداف املنشيودة للتنميية االقتصادية واالجتاعية، 
ويؤثير عيىل رأس امليال البيرشي ويوليد تكالييف اجتاعيية عيىل 
املجتميع ملعالجية اآلثيار املرتتبة عىل مشيكلة التيرسب مثل الفقر 
والبطالية وعالية األطفيال وزواج األطفيال والعميل غير املنظيم 
وانحيراف األحيداث والجنيوح وغرهيا مين املشياكل االجتاعيية 

التيي ترافيق الفيرد املتيرسب طيلية حياته.

وعيىل الرغيم مين تيدين النسيب السينوية للتيرسب مين املرحلية 
األساسيية يف األردن التيي بلغيت ما بن )0.25% - 0.38%( حسيب 
التقارير االحصائية السينوية لألعوام الدراسيية ما بن2011–2019، 
وأنهيا تيرز عيدم وجيود مشيكلة كبيرة، إال أن األعيداد الرتاكميية 
تيرز مشيكلة حقيقيية يف بنياء رأس املال البرشي، فقيد بلغ العدد 
تسيع  خيال  األساسيية  املرحلية  يف  املترسبين  لعيدد  الرتاكميي 
سينوات فقيط يف الفيرتة 2011 – 2019 ما عيدده )43961( طالب 

وطالبية )22715 طاليب، 21405 طالبية(.

وهيذا يعنيي أّن عيدد املترسبين يف ازديياد ميا مل تعاليج األسيباب 
املؤديية إىل ذليك، والتعرف عيىل اآلثار املرتتبة علييه، وخاصة عىل 
الطالبيات مين ناحية التمكين االقتصادي، وعىل الصحة الجنسيية 

واإلنجابيية لهيؤالء الطالبات.
مين هنيا فيإن ملخيص السياسيات  سييتضمن البحيث يف مشيكلة 
التيرسب امليدريس مين حيث األسيباب، والنتائج املرتتبية عىل هذه 
املشيكلة ميع الرتكييز عىل تيرسب الطالبيات يف املرحلة األساسيية، 
وعيىل العاقية بين التيرسب والفقير، والوضيع االقتصيادي لألرسة، 
وكذليك عيىل العاقية ميا بين التيرسب وزواج األطفيال، والعنيف 
األرسي، وعالية األطفيال، وميا بين التعلييم والصحية اإلنجابيية، 
والثقافية الجنسيية، وبيان أهميية التوعية ليألرس مبخاطر الترسب 
امليدريس، ودور املدرسية والبيئية املدرسيية عمومياً يف الحيد مين 
مشيكلة التيرسب، باإلضافية إىل دور املرشيدين الرتبويين وتطبيق 

الترشيعيات للحيد مين التيرسب املدريس.

ويف ضيوء ذليك، فيإن هيذا امللخيص يقيرتح السياسيات الرضوريية 
ملعالجية هيذه املشيكلة ومين أهمها:

معالجية مشيكلة تيرسب الطالبيات مين خيال التعيرف عىل . 1
األسيباب املؤديية إليهيا ومعالجتهيا.

معالجية مشيكلة تيدين مشياركة امليرأة يف سيوق العميل مين . 2
خيال الرتكييز عيىل التعلييم والتكويين التقنيي للميرأة.

الجنسيية . 3 الصحية  عيىل  للتيرسب  السيلبية  اآلثيار  معالجية 
للميرأة. واالنجابيية 

وضيع خطة توعية شياملة لبييان خطيورة زواج الفتيات دون . 4
سين 18 سينة، وآثاره السيلبية عىل األفيراد واألرسة واملجتمع.

توفر بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطلبة.. 5
الجنسيية، . 6 والصحية  التعلييم  يف  املراهقين  حقيوق  تعزييز 

واالنجابيية.
االنجابيية، . 7 الصحية  قضاييا  الرتبيوي يف  االرشياد  دور  تعزييز 

امليدريس. التيرسب  وخطيورة  الجنسيية،  والثقافية 
تشيجيع وإدامة براميج التغذية املدرسيية وخاصة يف املناطق . 8

الفقرة.
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يقياس تطيّور األمم بتطيور أجهزتهيا التعليميية والرتبويية، ويعتر 
التعلييم للذكيور واإلنياث عيىل حيٍد سيواء هيو املفتياح يف تطويير 
اليدول  ليدى  والسياسيية  واالجتاعيية  االقتصاديية  املؤسسيات 
التيي تتطليع إىل املزييد مين التقيدم والنجاح، وإىل إحيداث تنمية 

فاعلة. حقيقيية 
حقيق األردن نقلية نوعيية يف قطياع التعلييم العيام، ومتكين مين 
إرسياء دعائيم نظام تعليمي شيامل عايل الجودة، فقيد تم تحقيق 
مجانيية التعلييم وإلزاميتيه وشيموليته ليكل املواطنين حتى سين 
السادسية عيرش، ميا انعكس عيىل العديد من امليؤرشات الوطنية 
ومين أبرزهيا ارتفاع نسيبة االلتحياق يف هذه املرحلية إىل %98.02 
)98.17% ذكيوراً و 97.87 إناثياً(1 حسيب التقريير اإلحصيايئ للعام 
اليدرايس 2019/2018، وعيىل الرغيم مين حيرص الدسيتور األردين 
أو  اإللزاميي  التعلييم  تطبييق  عيىل  والتعلييم2  الرتبيية  وقانيون 
األسيايس إال أن هنياك عيدد ال بيأس بيه مين الطياب ذكيوراً وإناثاً 
يترسبيون مين املدرسية قبيل سين السادسية عيرش مين عمرهيم 
ميا يشيكل مخالفية لليادة 10/أ، ج مين قانون الرتبيية والتعليم 

وبنفيس الوقيت مخالفية لاتفاقييات الدولية. 
ولذليك تحيرص األمم عيىل تطوير القوة البرشية ذكيوراً وإناثاً عىل 
املشياركة الفعليية يف هيذه التنمية ويحيرص األردن يف هذا املجال 
عيىل رفيع سيوية الرتبيية والتعلييم، فقيد تزاييدت أعيداد الطلبية 
يف السينوات األخيرة يف جمييع املراحيل التعليميية، وبالرغيم مين 
إلزاميية التعلييم يف مرحلية التعليم األسيايس ومجانيته، إالأن هذه 
املرحلية التعليميية مازاليت تعاين من مشيكلة الترسب املدريس يف 

ميدارس وزارة الرتبيية والتعليم وامليدارس األخرى.
إّن ظاهيرة تيرسب األطفيال مين امليدارس ليسيت مشيكلة حديثة 
وإمنيا هيي مشيكلة قدميية وعامية ليدى املجتمعيات كافية، وهي 
تختليف يف حّدتهيا مين مجتميع إىل آخر ومين منطقية إىل أخرى، 
فهيي ظاهيرة اجتاعيية لهيا أبعادهيا املختلفية وآثارهيا السيلبية 

املجتمع. عيىل 
واألردن كغيره مين مجتمعيات العيامل يعياين من مشيكلة الترسب 
امليدريس يف املراحيل التعليميية املختلفة وتكمين الخطورة أكرث يف 

املرحلية األساسيية ولدى الفتييات خاصة.
وتعياين الطالبيات املترسبيات يف املرحلية األساسيية مين اليزواج 
املبكير أي اليزواج دون سين )18( سينة، األمير اليذي يؤثير عيىل 
صحتهين الجنسيية واالنجابية، ويزيد من مشيكلة انتشيار البطالة 
نظيراً النخفياض مسيتواهن التعليميي، وال شيك أن نقيص التعليم 
للفتياة يزييد مين معيدالت زواج الفتياة، فكليا ارتفيع مسيتوى 
التعلييم انخفيض مسيتوى زواج االطفيال، كيا دليت عيىل ذليك 
والخياروف  الجوامييس  كدراسية  املتخصصية  الدراسيات  بعيض 

بعنيوان »اتجاهيات طالبيات الصيف األسيايس واملرحلية الثانويية 
نحيو اليزواج املبكير يف مدينية عان« عيام 2019، وكذلك دراسية 
الزييود بعنيوان : »موقيف املجتميع األردين مين اليزواج املبكير : 

دراسية ميدانيية« لعيام 2012.
وييرتك اليزواج املبكير أثراً سيلبياً عيىل الصحة الجنسيية واالنجابية 
للميرأة، أي أن هنياك عاقية وثيقية بن مسيتوى التعلييم والصحة 
الجنسيية واالنجابيية للفتاة، فقد أشيار ملخص سياسيات لإلسيكوا 
حيول تداعييات زواج األطفال عىل الصحة الجنسيية واالنجابية يف 
املنطقية العربيية 2015 أنيه ووفقياً ملنظمية الصحية العامليية تعد 
مضاعفيات الحميل واليوالدة السيبب الرئييس للوفاة بين الفتيات 
اليايت تيرتاوح أعارهن بين )15-19( عاماً يف اليدول النامية، ومن 
واملرجيح أن ميين أثنياء الحمل أو اليوالدة مبقدار الضعيف مقارنة 
بالنسياء الليوايت تيرتاوح أعارهن بن )20-24( عاميا3ً ، وأن اللوايت 
تقيل أعارهين عين 15 عامياً هين أكيرث عرضية للهياك بخميس 
ميرات، وميا ال شيك فييه أن التعليم يزييد من فيرص العمل أمام 

الفتياة وبالتيايل يُحّسين من الوضيع االقتصادي.
أعّدهيا  األردن  يف  القيارصات  زواج  حيول  دراسية  أشيارت  وقيد 
املجليس األعيىل للسيكان عيام 2017، واعتميدت الدراسية عيىل 
العيام للسيكان واملسياكن  التعيداد  البيانيات مين واقيع  تحلييل 
عيام 2015، وقيد أظهيرت نتائيج الدراسية أن نسيبة اإلنياث الايت 
أعارهين أقيل من 18 سينة من مجميل النسياء املتزوجات بلغت 
عىل املسيتوى الوطني  18%4، وكان من جملة السياسيات املقرتحة 
للحيد مين مشيكلة زواج األطفيال يف األردن كيا ورد يف ملخيص 
سياسيات زواج القيارصات هيو معالجية قضاييا تيرسب الطالبيات 

مين التعليم، ورفيع الزاميية التعلييم حتيى املرحلية الثانويية5 .
مين  الفتييات  عيىل  وخاصية  املشيكلة،  هيذه  لخطيورة  ونظيراً 
هيذا  يف  دراسيتها  سييتم  فإنيه  والصحيية،  االقتصاديية  النواحيي 

ملعالجتهيا.  الازمية  السياسيات  ووضيع  امللخيص 
وتأيت أهمية ملخص السياسات يف الجوانب اآلتية:

بيان أسباب ظاهرة الترسب املدريس وكيفية معالجتها.. 1
بييان أثير الترسب امليدريس لدى االناث وتأثره عىل املشياركة . 2

للميرأة  واالنجابيية  الجنسيية  الصحية  وعيىل  االقتصاديية، 
األردنيية.

ابيراز العاقية بين التعلييم واملشياركة االقتصاديية والصحية . 3
الجنسيية واالنجابيية للميرأة.

تعزييز حقيوق االنياث يف التعلييم والصحية وتوعيتهين بهذه . 4
الحقوق.

مين . 5 الحيد  مجيال  يف  الوطنيية  والراميج  السياسيات  دعيم 
امليدريس. التيرسب 

 1  وزارةالرتبيةوالتعليم،التقريراالحصايئ السنوي 2019/2018
 2  قانون الرتبية و التعليم رقم )3( لسنة 1994 وتعدياته

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/consequences-child-marriage-sexual-reproductive-health-english.pdf  3
4 املجلس األعىل للسكان، 2017، دراسة زواج القارصات يف األردن.

5  املجلس األعىل للسكان، 2017، ملخص سياسات زواج القاصات يف االردن
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تحقييق الرفياه للسيكان مين خيال تحقييق أهيداف التنمية . 6
املسيتدامة يف مجيال التعلييم واملسياواة بين أفيراد املجتمع.

وفيق . 7 واالسيرتاتيجيات  واألهيداف  لألولوييات  االسيتجابة 
الوطنيية. السياسية 

ويهدف ملخص السياسات إىل اآليت:
التعيرف عيىل حجيم مشيكلة تيرسب الطالبيات يف املرحلية . 1

األردن. يف  االلزاميية 
التعيرف عيىل األسيباب االجتاعيية واالقتصاديية والثقافيية . 2

امليدريس. للتيرسب 
التعيرف عيىل العاقة ما بين ظاهرة التيرسب وزواج األطفال . 3

والعنف األرسي.
والصحية . 4 التيرسب  ظاهيرة  بين  ميا  العاقية  عيىل  التعيرف 

للميرأة. واالنجابيية  الجنسيية 
التعرف عىل العاقة ما بن ظاهرة الترسب وعمل املرأة.. 5
التيرسب، ومظاهير . 6 العاقية ميا بين ظاهيرة  التعيرف عيىل 

واملجتميع. واألرسة  الفيرد  ليدى  الفقير 
اقرتاح سياسيات ملعالجة مشيكلة ترسب الطالبات يف املراحل . 7

التعليميية بوجيه عام، واملرحلة األساسيية بوجه خاص.
اقيرتاح سياسيات وحليول ملعالجة آثيار الترسب عيىل التمكن . 8

االقتصيادي والصحة الجنسيية واالنجابيية للمرأة.

أّن هيذه  التعليميية إال  اليدول باملنظومية  بالرغيم مين اهتيام 
املنظومية تواجه مشيكات عدييدة، ومن أهمها مشيكلة، الترسب 
امليدريس والتيي بدورهيا تيؤدي إىل تأخر مسيرة التنمية الشياملة 

وزييادة البطالية واألميية والفقير، وميا إىل ذلك.

بين  تنتيرش  مبعنيى  عامليية،  مشيكلة  التيرسب  مشيكلة  وتعيد 
مين  انتشيارها  درجية  تختليف يف  أنهيا  إال  قاطبية:  املجتمعيات 
مجتميع إىل آخير، كيا وتختليف طيرق معالجتهيا وذليك حسيب 

لليدول. التعليميية  السياسية 

ويعيد التيرسب امليدريس ظاهيرة معقيدة األسيباب فتختليف مين 
دولية ناميية إىل دولية متقدمية، وذليك لاختياف الثقيايف فييا 
بينهيا، كيا وتسيعى اليدول إىل خفيض نسيبة التيرسب امليدريس. 
كيا أكدت املؤمتيرات الوطنية والدوليية إىل رضورة العمل لتقليل 

الترسب.  نسيبة 
خطيرة،  اجتاعيية  مشيكلة  امليدريس  التيرسب  مشيكلة  وتعيد 

واملجتميع. واألرسة  الفيرد  عيىل  السيلبية  آثارهيا  تنعكيس 

فقيد أوليت املنظيات املختلفية أهميية كبيرة ملشيكلة التيرسب 
امليدريس ومنهيا املجليس األعىل للسيكان و وزارة الرتبيية والتعليم 
وغرهيا، وهيي ظاهيرة تنطيوي عيىل العدييد مين اآلثار السيلبية.

تعددت تعريفات الترسب املدريس، ومن هذه التعريفات: 
االنقطياع عين املدرسية قبيل إمتيام املرحلية التعليميية ألي سيبب 
كان، وعيدم االلتحياق بياي مدرسية أخيرى، واالنقطياع املبكر عن 
الدراسية. ويعيرف أيضيا بأنيه العيزوف اليكيل أو عيدم االلتحياق 
باملؤسسية التعليمية ألسيباب ذاتية أو موضوعية مرتبطة بالطفل 
والتعلييم عيىل  الرتبيية  تأكييد وزارات  أو مبحيطيه رغيم  نفسيه 

إرجاعيه وعودتيه إلكيال تعليميه6.
ومن التعريفات األخرى للترسب املدريس اآليت:

غياب الطلبة دون عذر أو بعذر غر مقبول عن املدارس.	 
ترك الطلبة املدرسة قبل إكال مرحلة التعليم األسايس.	 
كل طاليب أو طالبية ترك/تركيت املدرسية قبل إكيال مرحلة 	 

التعلييم الثانوي.
عيدم التحياق األطفيال الذين هم بعمر التعليم باملدرسية، أو 	 

تركهيا قبل إكيال املرحلة التعليمية التي ييدرس فيها بنجاح، 
سيواء كان ذليك برغبتهيم أو نتيجية لعواميل أخيرى، وكذليك 
عيدم املواظبية عيىل اليدوام لسينة دراسيية أو أكيرث، ويعيرّف 
التيرسب امليدريس أيضاً بيرتك الطالب للرناميج التعليمي قبل 

امتيام متطلبيات انجيازه، وهنياك تعريفات أخيرى عديدة.

وعلييه فالتيرسب امليدريس باختصيار هـو تـرك الربنامـج التعليمي 
قبـل إمتـام متطلبـات إنجازه.7 

أنواع الترسب املدريس، يقسم الترسب املدريس إىل األنواع اآلتية: 
أوالً: الترسب حسب الدراسة، وينقسم إىل ثالثة أقسام هي:

ترسب األطفال من االلتحاق باملدرسة.. 1
الترسب قبل نهاية املرحلة التعليمية.. 2
التيرسب يف نهايية املرحلية التعليميية وعيدم االلتحياق مبيا . 3

بعدهيا مين املراحيل الدراسيية األخيرى.

ثانياً: الترسب الكّمي، وينقسم إىل ما يأيت:
التيرسب اليكيل وهيو يعنيي انقطياع الطاليب انقطاعيا كاما . 1

عين مواصلة دراسيته.
التيرسب الجيزيئ ويتمثيل يف الهيروب والغيياب مين املدرسية . 2

ثيم الرجيوع اليهيا ميرة اخرى.

6  عبدالله سهو النارص،الترسب من التعليم: الطريق املفتوح نحو عمل األطفال ، عان )2014(. ص 4.
7  مرسد مصطلحات التعليم والتدريب املهني والتقني،منشورات مرشوع التعاون األقليمي بن دول عربية مختارة يف مجال التعليم والتدريب  

    املهني والتقني، مطبعة صادر، بروت ، لبنان )2008(.  ص 32   

مشكلة الترسب املدريس يف األردن
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ثالثاً: الترسب النوعي، ويكون عىل النحو اآليت:
للتيرسب . 1 النفييس  باالسيتعداد  املتمثيل  املعنيوي  التيرسب 

كشيعور الطاليب بالضييق والحيزن، والعيزوف عين املشياركة 
عيذر  وجيود  دون  املدرسية  عين  والتغييب  النشياطات،  يف 

ذليك. يسيتدعي 
التيرسب امليادي، ويتمثيل يف الوضيع االقتصيادي اليذي يحول . 2

بين الطلبية وبين التعلييم ويصبح الطلبية يف عيداد األمين.

ويف هيذا امللخيص يعيرف التيرسب امليدريس بأنيه االنقطياع عين 
االلتحياق باملدرسية وعيدم اكيال االساسيية والثانويية.

تيم االسيتناد يف هيذه املعلوميات عىل التقريير اإلحصايئ السينوي 
الصيادر عين وزارة الرتبية والتعليم للسينة الدراسيية 2019/2018 
وذليك بهيدف معرفية نسيب وحجيم التيرسب امليدريس يف هيذه 
السينة الدراسيية، والتيي منهيا ميكين إعطياء املزيد مين االيضاح 

حيول هيذه الظاهيرة يف املنظومية التعليمية.

ويشير الجيدول )1(، والشيكل )1(، إىل نسيب وحجيم التيرسب 
امليدريس يف األردن، والتيي ياحيظ منهيا أن نسيبة التيرسب مين 
مرحلية التعلييم األسيايس يف األردن بلغيت إلجيايل هيذه املرحلة 
مين التعلييم إىل )0.39%( للسينة الدراسيية 2019/2018، وهيي 
عيىل  وبنياء  لإلنياث.   )%0.40( مقابيل   )%0.36( للذكيور  تبليغ 
ذليك بليغ عيدد الطلبية املترسبين مين املدارس للسينة الدراسيية 
2019/2018 بنحيو )6708( طالبيا وطالبية، منهيم )3440( طالبة، 
مين  املترسبين  الطلبية  إجيايل  مين   %51.3 نسيبته  ميا  شيكلن 
التعلييم األسيايس لنفيس السينة، للسينة الدراسيية 2019/2018 
بنحيو )6708( طالبيا وطالبية، منهيم )3440( طالبية، شيكلن ميا 
نسيبته 51.3% مين إجايل الطلبية املترسبن من التعليم األسيايس 

لنفيس السينة. 

جدول )1( نسيبة الترسب وعدد الطلبة املترسبن من التعليم األسيايس 
يف األردن بحسب الصف والجنس للسنة الدراسية 2019/2018

عدد الطلبة املترسبن نسبة الترسب% الصف
املجموع اإلناث الذكور املجموع اإلناث الذكور

390 186 204 0.21 0.20 0.21 األول

283 142 141 0.15 0.15 0.14 الثاين

287 140 147 0.15 0.14 0.15 الثالث

373 188 185 0.20 0.20 0.19 الرابع

252 244 208 0.23 0.26 0.21 الخامس

595 290 305 0.31 0.31 0.32 السادس

816 431 385 0.49 0.53 0.46 السابع

1070 592 478 0.68 0.77 0.60 الثامن

1283 617 666 0.85 0.83 0.88 التاسع

1159 610 549 0.83 0.87 0.79 العارش

6708 3440 3268 0.38 0.40 0.36 املجموع

املصيدر: وزارة الرتبية والتعلييم، )األردن(، التقرير اإلحصايئ للعام 
الدرايس 2019/2018 كانون األول 2019. ص 63

شيكل )1( نسيبة الترسب من التعليم األسيايس يف األردن  بحسيب 
الصف والجنس للسينة الدراسية 2019/2018

ياحظ من الجدول )1( والشكل البياين اآليت:
إن نسبة الترسب لدى اإلناث يف تزايد مستمر.	 
وأن نسبة الترسب لدى اإلناث أعىل منها لدى الذكور.	 

وهيذا يعنيي وجيود أسيباب تدعيو إىل التيرسب لدى اإلنياث وغر 
متوفيرة ليدى الذكيور. وهيذه األسيباب عمومياً سيتكون مجياالً 
للتحلييل والتفسير وخاصية مين قبيل فئيات املختصين والخيراء 

ومين قبيل جاعيات الرتكييز كيا يوضحيه امللخيص.
أن عيدد اإلنياث املترسبيات يعيادل عيدد الذكور مين الصف 	 

يعنيي عيدم  تقريبياً، وهيذا  السيادس  الصيف  األول وحتيى 
وجيود أسيباب مختلفية للتيرسب بين الذكيور واإلنياث.

تزاييد أعيداد اإلنياث املترسبيات أكيرث منيه ليدى الذكيور من 	 

نسبة الترسب املدريس و حجمها يف األردن
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الصيف السيابع وحتيى الصيف العيارش، وهيذا يعنيي وجيود 
أسيباب تدعيو إىل رفيع حجيم التيرسب ليدى اإلنياث وغير 
متوفيرة ليدى الذكيور، ولعيل مين أهيم هيذه األسيباب زواج 
األطفيال للفتييات، و مسياعدة األم يف األعيال املنزليية وغير 

ذلك.
إن أعيداد التيرسب للذكيور واإلنياث يف املرحلية األساسيية يف 	 

تزاييد يف الصفيوف األخيرة مين هيذه املرحلية، األمير اليذي 
يتطليب الكشيف عين أسيباب التيرسب وبالتيايل معالجتهيا 

وهيو مين جملية أهيداف هيذا امللخيص. 

جيدول )2( طلبية التعلييم العيام يف األردن يف املرحلية األساسيية 
بحسيب الصيف والجنيس للسينة الدراسيية 2019/2018

عدد طلبة التعليم العام بحسب الجنس الصف

املجموع اإلناث الذكور

188046 91479 96567 األول

190579 92443 98136 الثاين

197053 96579 100474 الثالث

189983 93090 96893 الرابع

192396 94366 98030 الخامس

189145 93042 96103 السادس

165992 81558 84434 السابع

156676 77227 79449 الثامن

150103 74140 75963 التاسع

139617 69828 69789 العارش

1759590 863752 895838 املجموع

ياحظ من الجدول )2( اآليت:
أن عيدد الطلبية الذكيور يعيادل أعيداد اإلنياث فهيي أعيداد 	 

متقاربية وهيذا يعنيي أن ال متيييز بين الذكيور واإلنياث يف 
عمليية االلتحياق باملدرسية ليدى األرس عمومياً.

إن أعيداد اإلنياث يف تناقيص ملحيوظ كليا ارتقيت الطالبية 	 
إىل الصفيوف العلييا مين املرحلية األساسيية، ميا يدعيو إىل 
وجيود أسيباب كامنية وراء ذلك، أي أن هنياك ترسب ملحوظ 

للفتييات يف امليدارس.

وعيىل الرغيم مين تيدين النسيب السينوية للتيرسب مين املرحلية 
األساسيية يف األردن التيي بلغيت ميا بين )0.25%-0.38%( حسيب 

التقاريير االحصائيية السينوية لألعيوام الدراسيية ميا بين
 2011 – 2019، وأنهيا تيرز عيدم وجيود مشيكلة كبيرة، إال أن 

امليال  رأس  بنياء  يف  حقيقيية  مشيكلة  تيرز  الرتاكميية  األعيداد 
البيرشي، فقيد بليغ العيدد الرتاكميي لعيدد املترسبين يف املرحلية 
األساسيية خيال تسيع سينوات فقيط يف الفيرتة 2011 – 2019 ميا 
عيدده )43961( طاليب وطالبية )22715 طاليب، 21405 طالبة(.

5- األسباب الرئيسية لترسب الطالبات من املدارس:
لقيد أشيارت معظيم جاعيات الرتكييز عيىل أّن األسيباب متعددة 

: منها
أسيباب اقتصاديية واجتاعية وتعليمية وأسيباب أخيرى، وقد أكد 
أصحياب االختصياص عيىل أن السيبب الرئيييس للتيرسب امليدريس 
مين خيال  األرسي. وعمومياً  والتفيكك  الفقير  عاميل  إىل  يعيود 
اللقياءات ميع جاعية الرتكييز واملختصين، ومين خيال املصيادر 
واملراجيع التيي اعتمدت هنيا ميكن اجال تلك األسيباب يف اآليت :

األسباب االقتصادية	 
إن تيدين الظيروف املعيشيية ليألرسة، وتفيي الفقير، ميا يجعيل 
األرسة غير قيادرة عيىل مواصلية تعلييم أبنائهيا، ميا ييؤدي إىل 
التيرسب امليدريس، وااللتحياق بسيوق عالة األطفال، أو مسياعدة 
املنزليية، أو تزويجهيا يف سين مبكيرة،  الفتياة ألمهيا يف األعيال 
ومعنيى ذليك أن ظاهيرة التيرسب مرتبطية ارتباطاً وثيقاً مبشيكلة 
الفقير، وقيد بينت دراسية )الجواميس والخاروف( وكذلك دراسية 
)الزييود( أن الفقير هيو السيبب الرئييس لزواج الفتيات دون سين 

)18( سينة.
األسباب االجتامعية	 

إن مين أهيم األسيباب االجتاعيية التي تيؤدي إىل التيرسب والتي 
أكيدت عليهيا جاعية الرتكيز هي:

التفيكك األرسي واملشيكات األرسيية التي من شيأنها أن تؤثر 	 
يف مسيتوى التحصييل العلميي للطالبيات، ويف عيدم انتظامها 

يف اليدوام املدريس.
عنيد 	  السيائدة  والثقافية  والتقالييد  العيادات  بعيض  وجيود 

بعيض األرس التيي ال تعتير التعلييم أولويية، وتفضيل تعلييم 
الذكيور أكيرث مين اإلنياث.

االهتيام 	  يضعيف  ميا  )األقيران(  السيوء  رفياق  مصاحبية 
والتعلييم. باملدرسية 

سيوء التنشيئة االجتاعية لألبناء من قبل األرسة ما ينعكس 	 
سيلباً عىل األبناء وبالتايل يدفعهم للترسب من املدرسية.

األسباب التعليمية 	 
والطاليب  باملعليم  تتعليق  والتيي  التعليميية  باألسيباب  يقصيد 
الدافعيية  وانعيدام  التعلييم،  قيمية  انخفياض  إن  واملدرسية، 
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للدراسية، والغيياب املتكرر، والفشيل الدرايس، وصعوبيات التعلم 
ليدى بعيض الطلبية، وعيدم قيدرة املعلمين عيىل معالجية هيذا 
الضعيف، وارهياق الطاليب بالواجبيات، وعيدم مراعياة الفيروق 
الفرديية واحتياجيات ذوي الحاجيات الخاصية، كل ذلك من شيأنه 
أن يدفيع إىل التيرسب امليدريس، وعمومياً هنياك بعيض األسيباب 

املتعلقية بـاإلدارة املدرسـية منهيا:

غياب الرقابة اإلدارية يف متابعة أحوال الطلبة.	 
بيئة مدرسية غر آمنة.	 
اكتظاظ الطلبة يف الصفوف.	 
االهتيام بنسيب النجياح بعييداً عن أسياليب معالجة ضعف 	 

الطلبة.
عدم متابعة غياب الطلبة.	 
سيوء البنيية التحتيية للمدرسية، واملتمثيل يف نقيص التدفئية 	 

والتهويية واملرافيق الصحيية وخاصية ليذوي وذوات اإلعاقية 
ذلك. وغير 

غياب األنشطة الامنهجية ودورها يف تحفيز الطلبة للتعلم.	 

نفسيه  بالطاليب  يتعليق  ميا  األخيرى  التعليميية  األسيباب  ومين 
ومنهيا:

عدم الشعور بالرىض واالستقرار داخل املدرسة.	 
املحييط 	  عين  البعيد  أي  االجتاعيي،  باإلغيرتاب  الشيعور 

االجتاعيي وعيدم اقامية عاقيات اجتاعيية ميع اآلخريين 
املدرسية. داخيل 

عدم توفر األمان بسبب التنمر من األقران.	 
صعوبة التعلم النخفاض مستوى الذكاء لديه.	 

ومن األسباب التعليمية األخرى ما يتعلق باملعلم ومنها:
عيدم مراعياة بعيض املعلمين الحتياجيات الطلبية والفيروق 	 

الفرديية.
اهال بعض املعلمن للطلبة ضعاف التحصيل.	 
استخدام العقاب البدين.	 
ارهاق الطلبة بالواجبات البيتية. 	 

إن وجيود مثيل هيذه األسيباب مين شيأنه أن ييؤدي إىل التيرسب 
مين امليدارس للذكيور واإلنياث يف املرحلية األساسيية، أي أن األمير 
يتطليب كيا سييُوضح الحقياً معالجية تليك األسيباب مين أجيل 

الحيد مين مشيكلة التيرسب امليدريس.

ال شيك أن التيرسب امليدريس هيو هيدر تربيوي، وليه تأثير سيلبي 
األميية  حجيم  مين  يزييد  فهيو  واملجتميع،  واألرسة  الفيرد  عيىل 
مين  ويزييد  للمجتميع،  االقتصاديية  البنيية  والبطالية، ويضعيف 
زواج  و  األطفيال،  عالية  مثيل  االجتاعيية  املشيكات  حجيم 
األطفيال ملين هيم دون سين الثامنية عيرشة  للفتييات، وانتشيار 
ظاهيرة جنيوح األحيداث، والرسقية، واالعتيداء عىل الغير، كا أنه 
يُحيّول اهتيام املجتميع من اإلعيار والتنميية إىل االهتام مبراكز 
اإلصياح والعياج واإلرشياد، ومكافحية البطالية، واألميية، والفقير، 

وميا إىل ذليك.

وال شك أن مواصلة التعليم للفتيات يف املرحلة الثانوية والجامعية 
ليه فوائيد جمة ال تتوفر لدى الفتاة يف التعليم األسيايس، فبإمكانه 
تقريبياً أن يقيي عىل ظاهيرة زواج األطفال )الزواج قبل سين 18 
سينة( وتقليل حاالت الحمل يف سين الطفولة )اإلنجاب قبل سين 
18 سينة(، وميكين أن يُخفض معيدالت الخصوبية يف البلدان ذات 
النميو السيكاين املرتفع، ويزيد مين قدرة املرأة عىل اتخياذ القرار، 
والحفياظ عيىل صحتهيا النفسيية واإلنجابيية، كيا سيينعكس عىل 
االسيتثار يف صحية وتعلييم أبنائهيا ميا ينعكيس عيىل إنتاجيتهيا 

مسيتقباً، وبالتايل زييادة انتاجية املجتمع.

وقيد كشيفت جلسيات النقياش ميع جاعية الرتكييز أن تيرسب 
األطفيال مين امليدارس، وخاصية يف املرحلية األساسيية ييؤدي إىل 
حرميان الطفيل مين حقيوق الطفولية، وتراجيع قدرتيه يف التطيور 

املعيريف، باإلضافية إىل ارتفياع نسيبة األميية يف املجتميع.

وبوجيه عيام تنعكيس اآلثار السيلبية للتيرسب عىل الفيرد واألرسة 
واملجتميع وتشير دراسيات املجليس األعيىل للسيكان وإحصاءات 
املؤسسيات الوطنيية األخيرى للقضاييا السيكانية اىل أن مشيكلة 
التيرسب تسيهم يف العدييد من القضايا السيكانية والتنموية والتي 

ميكين اسيتعراض أبرزهيا عيىل النحيو التايل:

أوال: التيرسب مين التعلييم طرييق اىل زواج القيارصات، إذ تشير 
دراسية املجليس ليزواج القيارصات عيام 2017 والتيي اسيتندت 
عيىل بيانيات التعداد العام للسيكان واملسياكن 2015، اىل أن عدد 
املتزوجيات دون سين 18 ،  بليغ عىل املسيتوى الوطني )414358 
مبيا يعيادل 21% مين مجميل املتزوجيات يف األردن( مين بينهين 
)253155 اميرأه اردنيه وشيكلن من مجميل املتزوجات األردنيات 
17.6%(، وقيد بليغ املعيدل  السينوي لعيدد حياالت اليزواج دون 

آثار الترسب املدريس:
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سين 18 سينة للفيرتة 2010-2015 ميا مقيداره  )9020 حالية عىل 
املسيتوى الوطني، و 4890 عىل مسيتوى األردنييات، و 3889 عىل 
مسيتوى السيوريات يف األردن(، وما يزيد من حدة مشيكلة زواج 
القيارصات روابيط هيذه املشيكلة ميع ارتفياع معيدالت اإلنجاب، 
الصحيية  املشياكل  مين  وغرهيا  االقتصاديية  املشياركة  ضعيف 

والنفسيية التيي تنعكيس عيىل مسيتوى الخصائص السيكانية.

العميل األردين بقيوة  التعلييم يرفيد سيوق  التيرسب مين  ثانيـا: 
عاملية غير مؤهلية، وعىل األغلب مين الذكور، ميا ينعكس ذلك 
عيىل مسيتوى إنتاجيية العاميل األردين، فقيد بليغ عيدد العاملين 
األردنيين مبسيتوى تعليميي اقل مين الثانويية العامية )692085( 
ومبيا يعيادل نصيف عيدد األردنيين العاملين يف االقتصياد األردين، 
يتوزعيون مبيا نسيبته )94.7% ذكيور، و 5.3% إنياث(،وان أكيرث من 
ثليث هيذه الرشيحية مين العاملين يتقاضيون راتبا اقيل من 300 
دينار شيهريا وذلك حسيب مسيح العالة والبطالة 2019، وتظهر 
التباينيات واضحية بين الجنسين يف هيذه الرشيحية مين العاملن 
ففيي حين بلغيت نسيبة الذكيور الذيين يتقاضيون اقل مين 300 
دينيار شيهريا ميا نسيبته 32.2%، يقابيل ذليك 66% مين اإلنياث، 
وبشيكل عيام يقدم ذليك مؤرشا هاماً عيىل مسيتوى إنتاجية هذه 
العالية التيي هيي باألصيل مل تكميل تعليمهيا وقيد ترسبيت مين 

التعلييم قبيل املرحلية الثانوية. 

ثالثـا: التيرسب مين التعلييم يعيزز أعيداد العاطلين عين العميل، 
فقيد بليغ عيدد األردنيين العاطلين عين العميل ممين يحمليون 
مؤهيل تعليميي اقيل مين الثانوي )145797( يشيكلون ما نسيبته 
)45%( مين مجميل األردنيين العاطلين عين العميل ويتوزعيون 
مبيا نسيبته )95.6% للذكيور و4.4% إنياث( وذليك حسيب مسيح 

العالية والبطالية 2019.

رابعـا: العميل غير املنظيم مسيار هام يلجيئ الييه املترسبون من 
التعلييم لتامين مصيدر رزقهم ، تشير دراسية صادرة عين منتدى 
االسيرتاتيجيات األردين عيام 2020 بعنيوان »القطياع غير الرسيمي 
يف األردن: طبيعية العاملين فييه والتحدييات« أن عدد العاملن يف 
القطياع غير الرسيمي لعام 2019 بليغ )932743( عامل يشيكلون 
41% مين حجيم القيوى العاملية، وان ميا نسيبته 42.8% هم ممن 
سيبق لهيم وان ترسبيوا مين التعلييم ومبؤهيل علمي عيارش فاقل 
)أسيايس(، ويتقاضيون أجورهيم يومييا، ميا يجيع هيذه الرشيحة 

أكيرث هشاشية يف الظيروف الطارئة.

خامسـا: التيرسب مين التعلييم هيو الطرييق املفتوح أميام اإلناث 
للخيروج مين سيوق العميل، حييث يعتر ذلك مين أحيد العوامل 
الهامية لانخفياض املزمن يف معدالت املشياركة االقتصادية للمرأة 
األردنيية، فقيد بليغ عيدد األردنييات غير النشييطات اقتصادييا 
ممين أعارهيم 15 سينة فأكيرث ويحملين مؤهيل تعليميي اقيل 
مين الثانيوي )1153066( ويشيكلن ميا نسيبته )55%( من مجمل 
العالية  مسيح  حسيب  اقتصادييا   النشييطات  غير  األردنييات 
والبطالية 2019، ومين الجديير باإلشيارة الييه أن معيدل املشياركة 
االقتصاديية للميرأة يف األردن بليغ )14%( عيام 2019، وقيد تيراوح 
ميا بين 13% اىل 15% للفيرتة ميا بين 2007-2019، وذليك حسيب 
مسيوح العالية والبطالية التيي تجريها دائيرة اإلحصياءات العامة 

. سنويا

سادسـا: التيرسب مين التعلييم يفتيح البياب اىل عالية األطفيال: 
وتشير أحيدث امليؤرشات الوطنيية التيي وفرهيا املسيح الوطنيي 
العميل  ومنظمية  العميل  وزارة  أجرتيه  اليذي  األطفيال8  لعميل 
األردن  يف  العاملين  األطفيال  عيدد  أن  اىل   2016 عيام  الدوليية 
وتنطبيق عليهيم معايير عالية األطفيال فقيد بليغ 69,661 طفل 
شيكلوا ميا نسيبته )1.73%( من مجميل األطفال يف الفئية العمرية 

سينة.  )17-5(

سـابعا: التيرسب مين التعلييم يعزز من انتشيار الجرمية، إذ تشير 
التيي  »املشيكات  بعنيوان  وأخيرون9  العلييات  حميود  دراسية 
يواجهيا نيزالء مراكيز اإلصياح والتأهييل واحتياجاتهيم يف األردن« 
أن ميا نسيبته )24.8%( من نيزالء مراكز اإلصاح مبسيتوى تعليمي 
أسيايس أو أميي، كا أشيارت تقارير اإلحصياءات الجنائية الصادرة 
عين مديريية األمين العيام أن الجرائيم املرتكبة من قبيل األحداث 
يف اململكية بلغيت باملعيدل )2500( جرميية سينويا خيال الفيرتة 

.2019-2014

6- الترسب ومتكني املرأة األردنية
لقيد زاد االهتيام عيىل املسيتوى العامليي مبوضيوع متكين امليرأة 
مبختليف املجياالت االجتاعيية واالقتصادية والسياسيية والثقافية 
والصحيية، وتركيز االهتام  حيول محاربة الفقير وتعليم وتدريب 
النسياء، واالهتيام بالجوانيب الصحيية، وإزالة العنيف ضد املرأة، 
وحايتهيا أثنياء الحروب، والنزاعات املسيلحة، ومتكينهيا اقتصادياً 
وايصالهيا إىل مراكيز القيوة لصنيع القيرار، ووضع اآلليات املناسيبة 

مين أجيل النهيوض بها يف شيتى املياديين واملجاالت.

 8  منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ومركز الدراسات االسرتاتيجي، 2016، تقرير ملخص ألبرز النتائج الرئيسية، املسح الوطني لعمل األطفال 
    يف األردن 2016

 9  حمود اعليات وأخرون، 2017، ملشكات التي يواجها نزالء مراكز اإلصاح والتأهيل واحتياجاتهم يف األردن.
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لقيد تزاييد هذا االهتام ميع بداية التحضر ملؤمتير األمم املتحدة 
العامليي للميرأة، واملنعقيد يف بكين سينة 1995 وإصيدار توصياته 
التيي تضمنيت العميل عيىل متكين امليرأة، وتعزييز مكانتهيا، ومل 
يتوقيف متكين امليرأة وتعزييز دورهيا عنيد هيذا الحد، بيل تعداه 
عين طرييق املؤسسيات الدوليية، واللجيان الوطنيية املنبثقية عنها 

ملتابعية تنفييذ هيذه التوصيات.
ذليك  فمنيذ  تنمويية جدييدة،  بثوابيت  بكين  لقيد جياء مؤمتير 
الحين، ومعظيم املنظيات املختصية يف مجياالت التنميية تحيدد 
اسيرتاتيجيات عملهيا مين خال التحيول من منهجيية متكن املرأة، 
إىل تبنيي مفهيوم النوع االجتاعيي )الجندر(، واليذي يعتمد عىل 
مخاطبية املجتميع ذكوراً وإناثاً، واالقرار باختياف األدوار لكل من 
الجنسين من حييث الحقيوق والواجبات، وااللتزاميات والعاقات 
تحديدهيا  ميكين  التيي  والرجيل  امليرأة  ومكانية  واملسيئوليات، 
اجتاعيياً وثقافيياً عير التطيور التاريخيي ملجتمع ما، وكلهيا قابلة 
للتغيير، وييأيت تبني هذا املفهوم إىل تحّسين الظيروف االجتاعية 
العامية، بحيث مُتّكن النسياء من املشياركة يف التنميية االجتاعية 
واالقتصاديية يف بلدانهيم، وتحسين أوضياع النسياء ومتكينهين من 
خيال تصوييب العاقيات القامئية بين مختليف أفيراد املجتميع 
الحقيوق  يف  الجنسين  بين  العدالية  وتحقييق  وإناثياً،  ذكيوراً 
والواجبيات املدنيية واالجتاعية واالقتصاديية والترشيعية، وتوفر 
تكافيؤ الفيرص بينهيا يف كافية املجياالت، ميا يؤدي إىل مشياركة 

امليرأة يف شيتى النشياطات االقتصاديية واالجتاعيية.

ويف العيامل العيريب مثياالً، فيإن واقيع عميل امليرأة يشير إىل تيدين 
حصية النسياء من القيوى العاملة يف الدول العربيية،  إذ ال تتجاوز 
حيوايل %23 سينة 102017 وتعيد هيذه النسيبة منخفضية مقارنية 
مبشياركة الذكيور يف سيوق العميل، ومين الجديير بالذكير أن تليك 
النسيبة تتفياوت بين اليدول العربيية بشيكل واضيح، وبالنظر إىل 
معيدالت البطالية بين اإلنياث وبين الذكيور يتضيح أن معيدالت 
البطالية بين اإلنياث أعيىل مين معيدالت البطالية ليدى الذكور يف 
أغليب اليدول العربية، حيث يبلغ متوسيط معيدل البطالة لإلناث 

أكيرث مين ضعفيي متوسيط معيدالت البطالة ليدى الذكيور11 .

إن اعطياء فيرص أفضل يف التشيغيل لإلناث يعيد عنرصاً مهاً ليس 
فقيط يف سيبيل تحقييق العدالية الجندريية بين اإلنياث والذكيور، 
بيل أيضياً من حييث أن تحسين فرص اإلنياث يف التعلييم والعمل 
يعيد أفضل اسيتثار لفائيدة املجتمع حيارضاً ومسيتقباً، نظراً إىل 
أن تعلييم امليرأة وتوفير فيرص العميل لهيا مرتبيط ارتباطياً وثيقياً 

باملسيتوى التعليميي الرفييع والوضيع الصحي لهيا ولألبناء.

 شيهد سيوق العميل األردين خال العقود املاضيية زيادة ملحوظة 
العميل سيواء كان ذليك  امليرأة األردنيية يف سيوق  يف مسياهمة 
مين حييث األهميية النسيبية أو الحجيم املطليق، فقيد سياهمت 
هيذه  نسيبة  زييادة  يف  واالجتاعيية  االقتصاديية  التطيورات 
املسياهمة، ولعيل مين أهيم األسيباب التيي أدت إىل ذليك ارتفياع 
املسيتوى التعليميي للميرأة األردنيية، وازدياد الطليب عىل العمل 
النسيايئ، وعيىل الرغيم مين هيذه الزييادة فيإن عملهيا يصّنيف يف 
الغاليب ضمين ما يسيمى  بالعميل التقلييدي أو بالعميل األنثوي 
كالتعلييم والتمرييض وغرهيا، كيا أن معيدالت مسياهمة امليرأة 
متدنيية  تُعيد مسياهمة  عيام  بوجيه  العميل  األردنيية يف سيوق 
مقارنية ميع بعيض الدول العربيية مثل مرص واملغيرب أو باملقارنة 
 2015 سينة   %13.2 بليغ  فقيد  اقتصاديياً،  املتقدمية  اليدول  ميع 
بحسيب تعيداد املسياكن والسيكان يف األردن، ويقيدر بنحيو %14 
لسينة 2020، بحسيب الجولة األوىل ملسيح العالة والبطالة الذي 
نفذتيه دائيرة االحصياءات العامية، ويقدر عيدد النسياء العامات 

األردنييات بحيوايل )405000( اميرأة عاملية لسينة 2020.

وقد أظهر مسيح العالة والبطالة لسينة 2020 أن معظم النسياء 
األردنييات العاميات تقيع أعارهين بين )30-49( سينة والتيي 
بلغيت )53.7%( مين إجيايل النسياء األردنييات العاميات، ومين 
ثيم تليت ذليك فئيات األعيار )25-29( والتي شيكلت ما نسيبته 
)16.9%( مين اجايل النسياء األردنيات العاميات، كا هو موضح 

يف الجيدول التايل.

جيدول )3( توزييع املشيتغلن األردنين الذين أعارهم 15 سينة فأكرث 

حسيب فئات العمر والنوع االجتاعي لسينة 2020 )%(

املجموع %النساءالرجالفئات العمر

15-191.72.00.4

20-2411.712.77.1

25-2916.816.916.5

30-3930.429.036.5

40-4925.824.730.5

50-5910.611.28.4

60 +3.13.70.5

100100100املجموع

املصيدر : دائيرة االحصياءات العامية، مسيح العالية والبطالية الجولة 

الثانيية، 2020

 10  جامعة الدول العربية، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2019 ص 46.
 11  املرجع نفسه،ص 48.

املرأة األردنية وسوق العمل:
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يعيد التيرسب امليدريس مين أهيم املعوقيات لاسيتثار يف القيوى 
البرشيية حييث أظهيرت العدييد مين الدراسيات أن مثية عاقية 
االقتصيادي  والدخيل  للتعلييم  االنتاجيية  الكفياءة  بين  طرديية 
امليادي وبين املسيتوى التعليميي اليذي وصيل إلييه الفيرد، مبيا 
يعنيي أن التيرسب اليدرايس ميثيل خسيارة ماديية ميكين تقديرهيا 
بحسياب تكلفية الفيرد، وال شيك أن هيذه الخسيارة تعيد هيدراً 
لألميوال املنفقية عيىل تعلييم املترسبين، ويكيون العائيد الكميي 
)مخرجيات( أقيل مين املتوقيع، فضياً عين ضيياع اقتصيادي كبير 
نتيجية انخيراط أعيداد كبرة مين املترسبن يف صفيوف األمية وما 
يرتتيب عين ذلك خفيض يف االنتاج واالنتاجية للفيرد، وعدم قدرته 
ذليك  ويتطليب  االنتياج،  الحديثية يف  األسياليب  اسيتخدام  عيىل 
تقدييم دورات مهنيية وفنيية حتيى يسيتطيع العمل بكفياءة، كا 
أن التيرسب ييؤدي إىل زييادة نسيبة البطالية يف املجتمع كا تقدم 
ذكيره، وكل ذليك يؤدي إىل انخفاض املسيتوى االقتصيادي لألفراد، 

وإىل انخفياض الدخيل القوميي للمجتميع بوجيه عيام.

إن تيرسب الطالبيات يف املرحلية األساسيية مين التعلييم ييؤدي 
إىل انعكاسيات سيلبية عيىل الطالبية نفسيها وأرستهيا واملجتميع 
عامية، فهيو ييؤدي إىل انخفياض نسيبة مشياركة امليرأة يف سيوق 
نظيراً  للبطالية  ومعرضية  منخفضية،  انتاجيتهيا  وتبقيى  العميل، 
إلدخيال األمتتية )اآلالت التكنولوجيية( يف العميل يف الوقيت الذي 
ال تسيتطيع الطالبية املترسبية يف اسيتيعاب العميل الجدييد فضاً 

عين انخفياض أجرهيا.

لقد أثبتت العديد من الدراسيات أن ملسيتوى التعليم األثر الكبر 
يف مسيتوى االقتصياد، مبعنيى أنيه كليا زاد مسيتوى التعليم لدى 
الفتياة كليا زاد انتاجهيا وبالتايل زاد أجرها والعكيس صحيح أيضاً 
وهيذا ميا بيّنتيه دراسية غيازي العسياف وهيي بعنيوان : أسيباب 
تيدين مشياركة املرأة يف سيوق العميل ومدى ادماج مفهيوم النوع 

االجتاعيي عام 2016.

كيا أشيارت الدراسية إىل أنيه من أسيباب انخفاض مشياركة املرأة 
بوجيه عيام يف سيوق العميل يرجيع إىل عيدم حصيول فئية كبيرة 
منهين عيىل الضيان االجتاعيي يغطيي كاميل أرسهين، باإلضافة 
إىل أن حوايل نسيبة كبرة ال تتوفر لهن حضانات مناسيبة يف مكان 
العميل رغيم األهميية الكبيرة لهيذا املتغير األمير اليذي يتطليب 
تفصيياً رصيحياً للميواد املتعلقة بهيذه القضية من قانيون العمل 

األردين وبخاصية يف املؤسسيات الكبيرة12 .

وقيد توصلت الدراسية السيابقة للعسياف إىل جملة من األسيباب 
املؤديية إىل تيدين مشياركة امليرأة األردنيية يف سيوق العميل، ومن 

:13 أهمها
النائيية  - عيدم توفير فيرص عميل كافيية وبخاصية يف املناطيق 
والبعييدة عين امليدن ميع ضعيف توفير البيانيات الازمية حيول 

فيرص العميل املتاحية يف سيوق العميل وبخاصية لإلنياث.

- عيدم االهتيام بتوفير حضانيات ومبواصفيات تكفيل الرعايية 
العاميات. املناسيبة ألطفيال 

واالسيتقرار  امليرأة  حقيوق  تكفيل  التيي  الترشيعيات  ضعيف   -
الوظيفيي لهيا يف القطياع الخياص، وإىل غيياب الرقابية مين قبيل 
الجهيات الحكوميية املعنيية بحقيوق العاميات يف سيوق العميل.
وباإلضافية إىل ميا تقيدم ذكره حول امليرأة األردنية وسيوق العمل 
فإذا أضيفت مشيكلة ترسب الفتيات يف املرحلة األساسيية فتكون 
فرصتهيا يف العميل ضعيفية لتيدين مسيتواها التعليميي، ما يحرم 
املجتميع مين جزء مين ميوارده البرشية يف هذا املجيال، ويضعف 

مسيرة التنميية بوجه عيام، وميكن تصيور املخطط اآليت :

الترسب املدريس للفتاة      ضعف التعليم      ضعف فرص العمل 

7- أثر الترسب عىل الصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة األردنية

يهتيم املجليس األعيىل للسيكان بالتحيول الدميغيرايف اليذي مير به 
املجتميع األردين، كيا ويؤكد عىل التزام األردن بتنفيذ برامج عمل 
املؤمتير اليدويل للسيكان والتنميية، القاهيرة 1994، وااللتزاميات 
العامليية ملؤمتير نرويب، وأجنيدة التنمية املسيتدامة 2030، وحيث 
أن هنياك تباينيات يف الحالية الصحيية، والسيلوكيات ذات العاقة 
باليزواج واإلنجياب وتكويين األرسة تتحكيم فيهيا عواميل عدييدة، 
واالجتاعيية،  والنفسيية  والبيولوجيية  الثقافيية  العواميل  منهيا 
السيكانية  الفئيات  بين  الصحيية  الحالية  يف  التباينيات  وكذليك 

املختلفية داخيل املجتميع األردين ويف املجتمعيات األخيرى.

وانطاقياً مين ذلك، فإن املجليس األعىل للسيكان يعمل من خال 
املبيادرات العدييدة للوقيوف عىل املحيددات االجتاعيية للصحة 
الجنسيية واإلنجابيية، وذليك تحقيقاً للهدف املتعليق بضان متتع 
جمييع السيكان بأمنياط عييش صحيية ليكل املواطنين، وتحقييق 
املسياواة بن الجنسين، ورضورة االسيتفادة من الخدمات النوعية، 
وفقياً لاحتياجيات بغيض النظر عن الجنس أو مسيتوى الدخل أو 

الحالية االجتاعية .

االنعكاسات االقتصادية لترسب الطالبات:

13   املرجع السابق ، ص 12.150   غازي العساف : أسباب تدين مشاركة املرأة يف سوق العمل ومدى إدماج مفهوم النوع االجتاعي ، عان، 2016 ص 149
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أنهيا  عيىل  اإلنجابيية  الصحية  العامليية  الصحية  منظمية  عرفيت 
الوصول إىل حالة من اكتال السيامة البدنية والنفسيية والعقلية 
واالجتاعيية يف األميور ذات العاقية بوظائيف الجهياز التناسييل 
وعملياتيه، ولييس فقيط الخليو مين األميراض أو اإلعاقية، وهيي 
تعيد جيزءاً أساسيياً من الصحية العامة، وتعكس املسيتوى الصحي 
للرجيل وامليرأة يف سين اإلنجاب، وكذليك قدرة البرش عيىل التمتع 
بحيياة زوجيية ُمرضية، والقيدرة عىل اإلنجاب، وحيق كا الزوجن 
يف معرفية واسيتخدام وسيائل تنظييم النسيل مبيا ال يتعيارض ميع 
الديين والقانيون، وأن النياس قيادرون عيىل التمتع بحياة جنسيية 
مرضيية وآمنية، والقيدرة عىل اإلنجياب، وحرية تقرير ميا إذا كانوا 

يرييدون ذليك، ومتيى، وكيم مرة.

ووفقياً لصنيدوق األميم املتحيدة للسيكان )UNFPA( فيإن عيدم 
تلبيية احتياجيات الصحية الجنسيية واإلنجابيية يحيرم امليرأة مين 
الحق يف اتخاذ خيارات حاسيمة بشيأن جسيدها ومسيتقبلها، ما 

يؤثر عيىل رفاهيية األرسة.
وتعتير الصحية اإلنجابيية والجنسيية مين املحياور الرئيسية مين 
قضاييا السيكان والتنميية و التزاميات الحكومية األردنيية بالعديد 
بنياء  عيىل  حثيت  التيي  الدوليية  واالتفاقييات  املعاهيدات  مين 
االسيرتاتيجيات وخطيط العميل الهادفية إىل كسيب التأيييد و نرش 
الوعيي لتنفيذهيا عيىل املسيتوى الرسيمي وبين صانعيي القيرار 
وعيىل مسيتوى املجتميع املحييل ومقدميي الخدميات. ومين أهم 
هيذه االلتزاميات برناميج عميل املؤمتر اليدويل للسيكان والتنمية/

القاهيرة – 1994 والتيي تجيددت خيال قمية نيرويب عيام 2019، 
وأجنيدة التنميية املسيتدامة 2030 وخاصة مبا يتياىش مع الهدف 
الثاليث مين أهيداف التنميية املسيتدامة » ضـامن متتـع جميـع 
األعـامر  وبالرفاهيـة يف جميـع  عيـش صحيـة  بأمنـاط  السـكان 
وأن للجميـع الحـق بالتمتـع بأعـىل مسـتويات الصحـة البدنيـة 

والعقليـة التـي ميكـن الحصـول عليهـا«.

بالصحية  واالهتيام  الصحيية  السياسيات  تطيورت  األردن  ويف 
الجنسيية واإلنجابيية، كيا قاميت الحكوميات األردنيية املتعاقبية 
االسيرتاتيجيات  بإعيداد  للسيكان  األعيىل  املجليس  خيال  مين 
الجنسيية واإلنجابيية )2020-2030( واملعايير  الوطنيية للصحية 
الوطنيية لخدميات الصحية اإلنجابية، ووضع خارطية طريق لدمج 
مفاهييم الصحية اإلنجابية يف املؤسسيات التعليميية، والعمل عىل 
املتعلقية برعايية األمومية والطفولية  الخدميات  تحسين نوعيية 

ليألرس األردنيية.

التـرسب املـدريس وزواج األطفـال مـن هـم دون سـن الثامنـة 
عـرة مـن العمـر:

تعيد معيدالت زواج األطفال يف األردن منخفضية مقارنة مبعدالتها 
يف اليدول العربيية، وقيد أثبتيت العدييد مين الدراسيات أن هناك 
عاقية بين ظاهيرة التيرسب امليدريس وزواج الفتييات دون سين 
)18( سينة بعيدم إكيال الفتياة لدراسيتها يف املرحلية األساسيية، 
وتركهيا للدراسية يرفيع مين احتيال تزويجهيا يف سين أقيل مين 
18 سينة، كيا أشيارت بعيض الدراسيات إىل ذليك، ومنهيا دراسية 

الجوامييس والخياروف 14.

ومين املعيروف أن اليزواج املبكير للفتياة ييرتك عواقيب جسييمة 
عيىل الصحية الجنسيية واإلنجابيية للميرأة وعيىل صحية أطفالهيا 
الجسيدية والنفسيية، كيا أنه يشيكل عائقياً أمام تقدمهيا ويؤدي 
إىل زييادة نسيبة وفيات األطفيال الرضع واألمهات كا أشيارت إىل 

ذلك دراسية الزييود15 .

كا أشيارت دراسية منر كرادشية إىل اآلثار السيلبية لزواج اإلناث 
املبكير واليذي يكمين خطورتيه يف زييادة األخطيار الصحية سيواء 
عيىل األمهيات صغيرات السين أو عىل مخرجيات الحميل لديهن، 
وارتفياع مسيتوى الخصوبة الفعليية لإلناث الليوايت تزوجن مبكراً، 
واالنجياب  الحميل  الحتياالت  تعرضهيا  فيرص  مين  يزييد  ميا 
وبالتيايل زييادة حجيم العائلية، كيا يرتتيب عيىل اليزواج املبكير 
مخاطير اجتاعيية تتمثيل بعدم اكيال تعليم املرأة، عيدم القدرة 
عيىل تنظييم النسيل، وزييادة معيدالت اإلعالية، وزييادة شيعورها 
بالحرميان وزييادة نسيبة الطياق، باإلضافية إىل انخفياض الثقافية 

الصحيية لديهيا16 .

إن عاقية التيرسب امليدريس بيزواج دون سين )18( سينة يرتبيط 
مبشيكلة الفقير ليدى األرسة ميا ييؤدي إىل قبيول الفتياة باليزواج 
املبكير، ومين املعيروف أن الفتياة ال تكون ناضجة عقلياً وجسيدياً 
ونفسيياً األمير اليذي ييؤدي بهيا يف النهايية إىل مشيكات صحيية 
واجتاعيية متعيددة، كيا ييؤدي هذا الزواج كا أشيارت دراسية 
الزييود إىل العنيف وزييادة معيدالت الطياق، وعدم توفير الراحة 
النفسيية والعاطفيية للميرأة، وانتهياك حقوقهيا، وييؤدي إىل سيوء 
الوضيع االقتصيادي ليألرسة كيا ينتج عنه تفيي البطالية والجهل 

ويحيرم الفتياة مين اسيتكال تعليمها17.
يف  أجرييت  أخيرى  دراسيات  هنياك  أن  بالذكير  الجديير  ومين 
مجتمعيات عربيية حول مشيكلة اليزواج املبكير للفتييات كاليمن 
والسيعودية وغرهيا، كدراسية نجياة صائيم يف اليمين، وعبدالليه 

مفهوم الصحة الجنسية واإلنجابية:

 14  شرين الجواميس وأمل الخاروف :اتجاهات طالبات الصف العارش األسايس واملرحلة الثانوية نحو الزواج املبكر يف مدينة عان، مجلة العلوم الرتبوية ،مج )46( عدد 1 2019.
 15  اساعيل الزيود :موقف املجتمع األردين من الزواج املبكر،دراسة ميدانية. مجلة العلوم االنسانية واالجتاعية، مج )39 عدد 2 2019( ص450

 16  منر كرادشة : زواج اإلناث املبكر، محدداته وآثاره الدميغرافية يف املجتمع األردين )دراسةتحليلية( املجلة األردنية للعلوم االجتاعية مج )5( عدد 1 2012
17   الزيود ، مرجع سابق ص 450
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اليرشاري يف السيعودية فقيد توصلتا إىل أن اليزواج املبكر للفتيات 
ييرتك آثياراً سيلبية اقتصاديية واجتاعيية وصحيية ونفسيية، األمر 
اليذي يتطليب تجنبهيا مين أجيل أن تسيتكمل الفتياة تعليمهيا 

وعيدم ترسبهيا مين املدرسية وخاصية يف املرحلية األساسيية18 .  

لقيد وضيع املجلس األعىل للسيكان قضايا الشيباب عيىل أولويات 
القضاييا السيكانية، والتنمية التي يجب العمل عليها يف السينوات 
القادمية، خاصية وأن األردن مقبيل عيىل تحول دميوغيرايف وفرصة 
ومنهيم  البرشيية،  للميوارد  األمثيل  االسيتثار  تتطليب  سيكانية 
الصحيية،  الخدميات  وتقدييم  الصحيي،  وعيهيم  لرفيع  الشيباب 
والعميل معهيم وفيق املعايير الدوليية للخدميات الصحيية، ومن 
هيذه الخدميات ما يتعلق بالصحة الجنسيية واإلنجابيية للمرأة19.

 
واملسياكن  للسيكان  العيام  التعيداد  بيانيات  تحلييل  أظهير  لقيد 
2015 أن نسيبة اإلنياث األردنييات الليوايت تزوجين دون سين 18 
سينة بليغ ميا نسيبته 11.6%، وبوجيه عيام شيكلت 1 مين 10 مين 
مجميوع النسياء األردنييات املتزوجات، أي أن من بن عرش نسياء 
متزوجيات واحيدة منهين متزوجية دون سين 18 سينة، وهي تعد 

نسيبة عاليية بيكّل املقاييس.
 

وقيد بين تقريير صندوق األميم املتحدة للسيكان لسينة 2013 أن 
هنياك تغييرات تطيرأ عىل الفتياة نتيجة اليزواج املبكير منها عدم 

حصولهيا عيىل خدميات التثقيف والصحية اإلنجابية.
ومبعنيى آخير فيإن التيرسب امليدريس يحيرم الفتياة مين الوعيي 
الصحيي وخاصية يف مجيال الصحية الجنسيية واإلنجابيية نتيجية 
هيذا اليزواج املبكر ويف ضيوء ما تقدم ميكن وضيع املخطط اآليت :

التـرسب املـدريس     الـزواج املبكـر    سـوء الوعـي بالصحـة 
واإلنجابيـة الجنسـية 

انطاقياً مين أهميية التعليم باعتباره حقاً أساسيياً كفله الدسيتور، 
وباعتبيار التعلييم ركييزة مين ركائيز التنميية الشياملة يف املجتمع 
األردين، وميورداً حيويياً ومتجدداً يسيهم يف رفيد املجتمع بالكوادر 
البرشيية املؤهلية، وهنياك صلية قوية بين التعليم ونتائيج الصحة 
االنجابيية يسيهم يف اعيداد الفتياة للحيياة مين خيال تزويدهيا 
بالخيرات واملهيارات واالتجاهيات التيي متكنهيا مين بنياء ذاتهيا، 
وعيهيا  يعيزز  ميا  صالحية،  كمواطنية  املسيتقبيل  دورهيا  وأداء 

بالصحية االنجابيية والثقافية الصحيية عمومياً.

كيا أن نقيص التعلييم ييؤدي إىل الجهيل بالحقيوق والواجبيات 
العنيف  وإىل  الجنسين،  بين  املسياواة  عيدم  وإىل  الفتياة،  ليدى 

واالجتاعيية. األرسيية  املشيكات  انتشيار  وإىل  األرسي، 
إن نقيص التعلييم ييؤدي إىل نقص الوعي الصحيي والجهل عموماً 
بأهميية الصحية الجنسيية واإلنجابيية للميرأة، وهيذا ميا أكدتيه 

جاعيات الرتكييز والخيراء يف هيذا املجال.
ويف هيذه الحالية ترتفيع نسيبة الوفييات ليدى األطفيال واألمهات 
كيا أن التعلييم يؤثير يف الوضيع االقتصيادي للمرأة وبالتيايل يؤثر 

يف الصحية الجنسيية واإلنجابيية لديها.
وقد بن  مسيح السيكان والصحة األرسية يف األردن 2017/ 2018 
ان  ارتفاع وسييط فرتة املباعدة بن الوالدات بن السييدات ذوات 
التعلييم الثانيوي او العيايل )34-37  شيهرا( مقارنية بالسييدات 

اليايت متسيواهن التعليميي اقل مين الثانوي)30 - 32 شيهر(. 
وأشيار أيضا ان االنجاب يف سين املراهقة ميكن ان يقلل من فرص 
التعلييم والعميل ليدى السييدات ويرتبط أيضا بارتفاع مسيتويات 
الخصوبية، فقيد بيدأت 5% مين السييدات الايت اعارهين 19-15 
سينة يف األردن يف االنجياب منهين 3% قيد انجين و 2% حواميل يف 
اول طفيل، اميا حسيب املسيتوى التعليميي فيان معيدالت الحمل 
بين املراهقيات تيرتاوح بين 27% بين السييدات ذوات التعلييم 
االبتيدايئ اىل 0.4% فقيط بين السييدات ذوات املسيتوى التعليمي 
العيايل،  وقيد أفيادت 9.6% من السييدات اليايت اعارهن 15 -19 
سينة انهين قيد تزوجين قبيل سين 15 سينة وانجبيت 1,2% منهن 
طفيا قبيل بلوغ سين 15 سينة، كيا تنخفيض الحاجة غير امللباة 
مين 20% بين السييدات غير املتعليات اىل 13% بين السييدات 
مين مسيتوى التعلييم الثانيوي قبيل ان يرتفيع قلييا اىل 15% بين 
السييدات ذوات التعلييم العيايل، وقيد بلغ معدل وفييات األطفال 
دون سين الخامسية )22( حالية وفياة ليكّل )1000( موليود حيي 
ألطفيال األمهيات غير املتعليات أو مسيتواهن التعليمي أقل من 
ثانيوي مقارنية ميع )13( حالة وفياة ليكّل )1000( مولود حي بن 

األطفيال الذيين حصليت أمهاتهم عيىل تعليم عياِل20 .
وهذا ما يفرس أن نسيبة وفيات األطفال دون سين الخامسية لدى 
األمهيات صغيرات السين غير املتعليات أو يف املرحلة األساسيية 

مين التعلييم أعيىل منها لدى األمهيات ذوات التعلييم العايل.
وهيذه النسيبة العالية ليدى األمهيات دون التعليم الثانوي سيببه 

انخفياض مسيتوى التعلييم والوعي الصحيي لديهن.
ومين جهية أخيرى تبين مين مسيح السيكان والصحية األرسيية يف 
األردن أن نسيبة طليب الرعايية الصحيية لألمهات الصغيرات أقل 

منهيا ليدى األمهيات يف العمير )49-35(21 .

التعليم والصحة الجنسية واإلنجابية:

 18   شرين الجواميس وأمل الخاروف :اتجاهات طالبات الصف العارش األسايس واملرحلة الثانوية نحو الزواج املبكر يف مدينة عان، مجلة دراسات 
         العلوم الرتبوية، مج  )46(عدد 1 2019

 19  انظر :املجلس األعىل للسكان،الفرصة السكانية يف األردن "وثيقة سياسات" 2017.

20   دائرة االحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األرسية 2017 2018-  دائرة االحصاءات العامة، عان – األردن 2019 ،ص157
21   املصدر نفسه، ص175
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ويف ضوء ذلك ميكن وضع املخطط اآليت :
الترسب املدريس        انخفاض التعليم         انخفاض الصحة الجنسية واالنجابية

عيىل  سيلبية  أبعياداً  التيرسب  ملشيكلة  أن  يتبين  عيام،  وبوجيه 
الفتييات املترسبيات منهيا : اليزواج دون سين 18 سينة، وسيوء 
الوضيع االقتصيادي والصحيي، األمر اليذي يتطلب تقدييم الحلول 

الازمية يف إطيار السياسيات املقرتحية.

8- السياسات املقرتحة
ويف ضيوء ميا تقيدم يتبين ان مشيكلة التيرسب امليدريس ليسيت 
مشيكلة لهيا حيل واحيد، ولكين تحتياج اىل حيل شيامل يعاليج 
العواميل املختلفية التيي تسياهم جميعهيا يف معيدالت التيرسب، 

ويقيرتح امللخيص السياسيات التاليية:

السياسة األوىل:
وضع خطة توعوية شاملة ملعالجة مشكلة الترسب املدريس

يشيارك يف بنياء هذه الخطية املختصون يف مجيال الرتبية والتعليم 
والخيراء واملختصيون من علاء االجتياع وعلم النفس ومنظات 

املجتميع املدين ذات العاقة.

اآلثيار  وعيىل  للفتياة  التعلييم  أهميية  عيىل  فيهيا  الرتكييز  ويتيم 
السيلبية للتيرسب امليدريس، ونيرش التوعيية املجتمعيية يف حيث 
األرس عيىل تهيئية الجيو األرسي والحيد مين ظاهيرة اليزواج دون 
التوجيه لسيوق العميل، وعلييه  سين 18 سينة للفتييات، ومنيع 
تعقيد النيدوات ويدعيى إليهيا أوليياء األميور، وأن يتيم النقاش يف 
األسيباب املؤديية للتيرسب امليدريس واملتعلقة بالطالب واملدرسية 
واملجتميع، وأن تُعميم عيىل جمييع املناطيق يف األردن وأن تقيوم 
وسيائل اإلعيام املختلفية باملشياركة يف هيذه الخطية التوعويية، 
وتحيت ارشاف وزارة الرتبيية والتعلييم وباختصيار العميل عيىل 
التيرسب  مشيكلة  معالجية  يف  املجتمعيية  املشياركة  تطويير 
امليدريس، ومبشياركة وسيائل اإلعيام املختلفية يف التوعيية مبخاطر 
التيرسب امليدريس وعيىل االهتيام باملراكيز املهنية، وبفئيات ذوي 
االحتياجيات الخاصية، واالسيتفادة مين املنابير الدينيية للتأكييد 
عيىل خطيورة التيرسب امليدريس، واليزواج املبكير للفتييات دون 
سين )18( سينة، وإعيداد برناميج توعيوي للقضياة الرشعين حول 
اآلثيار السيلبية للتيرسب امليدريس عيىل الفيرد واألرسة واملجتميع، 
ودعيم دور األجهيزة التنفيذيية يف تطبييق الترشيعيات والقوانين 
التيي تنيص عيىل إلزاميية التعليم األسيايس ومنع تشيغيل األطفال 

ووضيع املخالفين تحيت طائلية املسيائلة القانونيية.

اإليجابيات:
ارشاك جمييع مؤسسيات املجتمع املدين يف الحملية التوعوية 	 

باإلضافة إىل وسيائل االعيام املختلفة.
السيلبية وتوجييه االهتيام مين قبيل 	  الكشيف عين اآلثيار 

التعلييم. بأهميية  األهيايل 
توجييه االهتيام باملدرسية والبيئية املدرسيية كعاميل مهيم 	 

للحيد مين مشيكلة التيرسب.
وااللتيزام 	  التوعويية  الخطية  يف  الرتبويين  املوجهين  ارشاك 

ذليك. يف  الازمية  الترشيعيات  وتطبييق  امليدريس،  باليدوام 

التحديات:
صعوبة مشاركة جميع الفئات يف الخطة التوعوية.	 
عيدم توفر امليوارد املاليية الكافيية إلنجاح الرامج واألنشيطة 	 

التوعوية. 

السياسة الثانية:
الدعم املايل ألرس الفتيات املترسبات بسبب الفقر 

ويتضمين ذليك مسياعدة أرس الفتييات املترسبيات مين امليدارس 
نتيجة الفقر، وتوفر مسيتلزمات التعلييم ألبنائها، وربط املعونات 
الوطنيية ليألرس بعيدم ترسب أبنائها مين املدارس واسيتمرارهم يف 

الدراسة.
االيجابيات:

وعيدم 	  الدراسية  مقاعيد  عيىل  الفتييات  اسيتمرارية  تعزييز 
ترسبهين.

الدعيم املايل يؤكيد عىل متكن الفتيات ويغير من اتجاهاتهن 	 
نحيو الزواج املبكر بسيبب الفقير، وقلة الوعيي بخطورة هذا 

اليزواج، واآلثار السيلبية املرتتبة عليه.
متكين املرأة من املسياهمة يف التنمية السيتمرارها يف التعليم 	 

وأخيذ فرصتهيا يف العمل والبناء.
التحديات:

الدعيم امليايل مين قبيل الدولية قيد ال يكفيي ميا مل تتضافير 	 
عمومياً،  الخياص  والقطياع  املحليية  املؤسسيات  جهيود 
املجتمعيية. املسيئولية  مأسسية  يف  امليدين  املجتميع  ومنظيات 

يتطليب مين الجهيات الداعمية املراقبية لهيذا الدعيم امليايل 	 
لييرصف يف تحسين األوضياع االقتصادية ليألرسة، وعدم رصفه 

يف مجياالت ال تصيب يف هيذا االتجياه.
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السياسة الثالثة :
ايجاد بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطلبة

لعيل مين األسيباب الرئيسيية ملشيكلة التيرسب عيدم وجيود بيئية 
مدرسيية آمنية وجاذبية، وهيذا يتطليب براميج تسياعد يف خفيض 
العنيف امليدريس والتنمير داخيل امليدارس وتحفييز الطلبية عيىل 
التمييز واإلبيداع، ومراعياة الفيروق الفرديية بين الطلبية، وزييادة 
التواصيل ميع أوليياء األميور، وتحسين البيئية املدرسيية وتكثييف 
برامج االرشياد األكادميي والتقني، وإدخال النشياطات الامنهجية 
التيي مين شيأنها العميل ميع تفرييغ طاقيات الطالبيات، ورفيع 
إلزاميية التعلييم حتى الثانويية العامة، وحل مشيكلة التنمر وغر 

ذلك.
وعيىل الرغيم مين حيرص وزارة الرتبيية والتعلييم يف معالجية تلك 
القضاييا إال أن هنياك قصيوراً لدى بعض امليدارس يف تحقيق البيئة 
املدرسيية اآلمنية والجاذبية للطلبية، وباإلضافية إىل ضيان حيق 
التعلييم للفتييات املتزوجيات عين طرييق اسيرتاتيجيات التعلييم 
غير النظاميي أو صفيوف محيو األميية أو أي خييارات وإجيراءات 

اسيتحداثها. يتم 
االيجابيات :

إذا تيم األخذ باإلجراءات السيليمة فسييكون األثر الكبر عىل 	 
صعييد الحيياة االقتصاديية والعلمية ومتكن امليرأة والحد من 

الترسب. ظاهرة 
الحيد مين التنمير بين الطالبيات وفيق القاعيدة التيي تقيول 	 

: )إذا مل تشيغل الطاليب شيغلك( ولهيذا ليكين انشيغاله مبيا 
يحقيق ليه مسيتقبل مرشق،ويسيهم يف تعدييل السيلوك مين 
خيال اعطائيه مهيام ولييس واجبيات ليقيوم بهيا معيراً عين 
نفسيه،يف أي عميل يجد فييه الطالب املتعية وتلبية الحاجات 

سييظهر فييه قمية اإلبداع.
التأكييد عيىل دور أوليياء األمور يف الحد من تيرسب الطالبات 	 

املدارس. من 
التأكييد عيىل دور اإلرشياد الرتبيوي يف نرش الوعيي مبتطلبات 	 

الحياة.
القضياء عيىل ظاهرة العنيف املدريس بوجه عيام والتي تؤدي 	 

إىل ترسب الطلبة.
التحديات :

ضعيف االمكانيات املاديية الازمية لتحسين البنيية التحتيية 	 
للميدارس وخاصية يف ظيل األوضياع االقتصاديية الصعبة ما مل 

يتيم تقدييم الدعيم امليادي مين الجهيات املختلفة.
عيدم التوسيع يف بنياء امليدارس مبا يتناسيب ميع االكتظاظ يف 	 

أعيداد الطلبية داخيل الصيف وميع وجيود أعيداد كبيرة مين 

الطلبية السيورين الوافدين.
عيدم وجيود مراكز مسيائية تعمل عيىل تثقيف أوليياء األمور 	 

وفيق برامج عالية املسيتوى لتسيهم يف رفع أفيق التفكر لدى 
هيذه الفئية ألن التغير الحقيقي يبدأ مين داخل األرسة.

السياسة الرابعة :
تفعيـل دور اإلرشـاد الرتبوي بالتوعية يف قضايـا الصحة اإلنجابية 

الجنسية والثقافة 
يعتير املرشيد الرتبيوي مرشيد وموجيه للطلبة يسيهم يف توعيتهم، 
واكسيابهم  األخياق  بفضائيل  للتحييل  وارشيادهم  ونصحهيم، 
ميع  التواصيل  عيىل  ويحيرص  االيجابيية،  والسيلوكيات  العيادات 

املعلمين وأوليياء األميور ملتابعية شيؤون الطلبية.
الحاجية ملحية إىل  تبيدو  الرتبيوي،  ونظيراً ألهميية دور املرشيد 
تفعييل دوره الرتبيوي يف مجيال التوعيية بقضاييا الصحية العامية، 
والصحية االنجابيية، ولكين وفقاً ملحيددات ترتبط بفلسيفة الرتبية 
والتعلييم وخصوصيية املجتميع وميا يسيوده مين عيادات وتقاليد 

وأعيراف وطبيعية الفئية العمريية للطلبية.
ال شيك أن تدرييب املرشيدين الرتبويين ليك يقدم املادة بأسيلوب 
وتحدييد  املحتيوى،  تحلييل  مين  يتمكين  حتيى  ومدعيم  واع 
االسيرتاتيجية للتوعيية بشيكل علميي، وتنفييذ عدد مين الدورات 
التدريبيية مليدريب ميرشوع التدرييب املسيتمر بهيدف العمل عىل 
ادمياج مفاهييم الصحية االنجابيية والنيوع االجتاعيي يف خطيط 
الصحية  إطيار مواضييع  تدريبيية يف  التدرييب، وتنظييم دورات 
االنجابيية والثقافة الجنسيية وتعزيز براميج حاية األرسة والعمل 
عيىل متاسيكها واليذي مين شيأنه أن يقليل مين ظاهيرة التيرسب 
امليدريس، وتفعييل دور مراكيز األمومية والطفولية يف نيرش الوعيي 
الصحيي والثقافة الجنسيية لألمهات صغرات السين، والعمل عىل 
توعيية املراهقين يف مجال التعلييم والصحة الجنسيية واالنجابية، 

كيا أشيارت إىل ذليك جاعيات الخيراء والرتكيز.
االيجابيات:

قضاييا 	  يف  بينهين  الوعيي  ونيرش  الطالبيات  سيلوك  تعدييل 
الصحية االنجابيية والثقافية الجنسيية وذليك يف إطيار التنمية 
البرشية،ومتكين املرأة،واهتامهيا مبسيتقبلها املهني واالبتعاد 
عين اليزواج املبكير وهيذا كليه يقيع يف دائيرة عميل املرشفن 
الرتبوين،عيىل أن يتيم اعيداده وتدريبيه مين قبيل الجهيات 
الصحيية املختصة،وتزوييده بأطير مرجعيية، ونيرشات، وأدلة 
تدريبيية تعيزز دوره يف نقيل أثير التدريب،وتنفييذ أنشيطة 
التوعيية الازمة،ميع توفر الدعم واالسيناد اليازم له من قبل 

ذوي االختصياص يف الجانيب الصحيي.
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الحيد مين مشيكلة التيرسب امليدريس مين خيال معالجتيه 	 
والصحية  الجنسيية  الثقافية  مجيال  يف  الخاطييء  للسيلوك 

الخصيوص. عيىل  االنجابيية 
التحديات :

قيد تواجيه تليك السياسية بالرفيض مين قبيل فئيات محيددة 	 
مين أوليياء األميور، وقد تيؤدي إىل اخراج بناتهم مين التعليم 
ولكنهيا تبقيى فئية محيدودة، يف حين أن الغالبيية العظميى 

لين متانيع يف ذلك.
قيد ال يكيون بعيض املرشيدين الرتبويين مؤهلين ملثيل تليك 	 

الدورات ، ولكن التكوين املسيتمر لهؤالء املرشيدين الرتبوين 
يجعلهيم يف النهايية قادريين مع تحمل املسيئولية.

الكافيية 	  املعرفية  الرتبويين  املرشيدين  بعيض  امتياك  عيدم 
واملتخصصية يف مجيال الصحية االنجابيية، ميا قيد ييؤدي إىل 
عيدم القيدرة عىل ايصال الرسيائل التوعويية املطلوبة ، وعدم 
التيي  التوعويية  بالرسيائل  املتعليق  التكيييف  عيىل  القيدرة 
يوجههيا للطلبية يف املجياالت املذكيورة أعياه ، وعيدم القدرة 
يف اختييار املفيردات املامئة واللغة السيليمة إليصال الرسيائل 
التوعويية، ميا قيد يؤديأحيانياً إىل حدوث لبس أو سيوء فهم 
و تأوييل للمفيردات ، وبالتيايل تألييب أوليياء األميورو إثيارة 

العام. اليرأي 

السياسة الخامسة:
اسـرتاتيجية  ببنـاء  املدرسـية  التغذيـة  برامـج  وإدامـة  تشـجيع 

للغـذاء وطنيـة 
إن توفير وجبية غذائية يوميية صحية للطلبة وخاصية يف املدارس 
الواقعية يف مناطيق جييوب الفقر يف األردن تعيد رضورية لتحقيق 
النجياح املدريس نظيراً لدورها يف تقوية الرتكييز والقدرات العقلية 
باإلضافية إىل كونهيا رضوريية يف عمليية منيو الجسيم، وهي تصبح 
رضوريية جيداً لألطفيال دون العيارشة، وغني عن القيول أن هناك 
كثير مين األطفيال ال يناليون وجبية الفطيور، وإن تيم ذليك فهيي 
غير كافيية بيكل املقاييس، وعلييه تصبح برامج التغذية املدرسيية 
مناطيق  يف  وخاصية  املدرسية،  يف  الطالبيات  السيتمرار  رضوريية 
جييوب الفقير، وبالتيايل تحد من مشيكلة الترسب امليدريس حيث 

تزييد مين التحصييل العلمي وهنياك فوائد أخيرى عديدة.
وتعيد هيذه السياسية املقرتحية بديياً فاعياً يف مجيال الحيد مين 

التيرسب امليدريس مليا لهيذه السياسية مين ايجابييات.

ومين األدلية عيىل ذليك ميرشوع التغذيية املدرسيية اليذي تنفيذه 
وزارة الرتبيية والتعلييم بالتعياون ميع برناميج األغذيية العامليي 

حييث يسيهم املرشوع من خيال تقدميه التغذية املدرسيية لطلبة 
املرحلية األساسيية الدنييا يف تعزييز منو الطلبة الجسيمي والعقيل.

االيجابيات:
سيوء 	  تعاليج  التيي  املواصفيات  وفيق  صحيي  غيذاء  توفير 

املبكيرة.  النميو  مراحيل  يف  التغذيية 
االبتعياد عين املأكيوالت غير الصحيية و التيي تبياع خيارج 	 

نتيج عنهيا بعيض األميراض املختلفية. أسيوار املدرسية، والتيي 
تحيد مين ظاهيرة التيرسب امليدريس وخاصية ليدى الفئيات 	 

الطلبية مين خيال تشيجيعهم عيىل مواصلية  الفقيرة مين 
التعلييم.

التخفييض مين األعبياء املاديية املفروضة عيىل األرسة وتعزيز 	 
صيات التعاون املسيتمر مع املدرسية.

التحديات:
عيدم توفير األميوال الازمية إلدامة براميج التغذية املدرسيية 	 

ميا مل تسيهم مؤسسيات املجتميع امليدين والقطياع الخياص يف 
املسياهمة يف عمليية التمويل سيواء كان ذليك التمويل نقدياً 

عينياً. أو 
عدم مسياهمة القطياع الخاص وخاصة املؤسسيات االنتاجية 	 

للغيذاء بتقدييم مواد غذائيية للطلبة من خيال وزارة الرتبية 
والتعلييم، وذليك مين أجيل إدامية برناميج التغذيية املذكور، 
ومين الجديير بالذكير أن جاعية الرتكييز أكيدت عيىل هيذه 
السياسية بوجيه عيام وعيىل مسيئولية دعيم القطياع الخياص 

إلنجياح هيذه السياسية ودميومتها.

السياسة السادسة :
تعزيز حقوق املراهقني يف التعليم والصحة الجنسية واإلنجابية

ويتيم ذليك عين طرييق املراكيز الصحيية التابعية ليوزارة الصحية 
الغيوث  لوكالية  الصحيية  واملراكيز  امللكيية  الطبيية  والخدميات 
)األونيروا(، إن التوعيية للمراهقين بحقهيم يف التعلييم والصحية 
وفيق اتفاقيية حقيوق الطفيل والصادرة عين األمم املتحدة لسينة 
2006 ييأيت ذليك يف تلبيية احتياجاتهيم االجتاعيية واالقتصاديية.
وتعيد هذه السياسية املقرتحة بدياً فاعاً يف مجيال تعزيز حقوق 
املراهقين إذا ميا تيم تأطرهيا ضمين اسيرتاتيجية أو إطيار وطنيي 
اليوزارات  كافية  ومسيئوليات  أدوار  يؤطير  التيرسب  مين  للحيد 
والجهيات الرسيمية وغير الرسيمية، وينسيق جهودهيم يف مجيال 
التمكين والتوعيية ضمين املجياالت التعليميية والصحيية ووفقياً 

لنظيام الكيرتوين وطنيي للرصيد واملتابعية والتقيييم.
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االيجابيات:
خفض نسبة الفقر والبطالة يف املجتمع عن طريق التعليم.	 
خفيض معيدل الوفييات بين األطفيال واألمهيات عين طرييق 	 

التوعيية الصحيية. 
خفض نسيبة زواج الفتيات دون سين 18سينة واآلثار املرتتبة 	 

عليه.
الضيارة 	  السيلوكية  األمنياط  تجنيب  يف  الطلبية  مسياعدة 

مسيتقباً. سييكونونها  التيي  وبياألرس   ، بصحتهيم 
التحديات:

و 	  الجنسيية  بالتوعيية  الصحيية  املراكيز  بعيض  قييام  عيدم 
فّعيال. بشيكل  االنجابيية 

نقص يف كوادر الصحة وخاصة يف املناطق النائية والفقرة.	 
نقص يف تقييم كفاءة األداء والخدمات املقدمة للمراهقن. 	 

إن معالجية مثيل هيذه السيلبيات مين شيأن ذليك أن يعيزز وعي 
املراهقين بحقهيم يف التعلييم والصحية.

السياسة السابعة:
تطويـر الربامـج والخدمـات الوقائيـة الخاصـة بالصحة الجنسـية 

للمرأة واالنجابيـة 
الجنسيية  بالصحية  املتعلقية  والخدميات  الراميج  تطويير  إن 
واالنجابيية للميرأة ييؤدي إىل متكينهيا اقتصادياً، ويحيد من الزواج 
املبكير للفتييات دون سين 18 سينة، وذليك من قبيل املختصن يف 

املجيال الصحيي.
االيجابيات:

يعميل هذا التطويير للرامج والخدمات الصحيية إىل معالجة 	 
مشيكات الصحية االنجابيية للميرأة ميا ييؤدي إىل خفيض 

نسيبة الوفييات لألطفيال واألمهات.
يف 	  حاليياً  املشياركن  الخيرات  أصحياب  ارشاك  اسيتمرارية 

الراميج والخدميات الطبيية و اسيتقطاب خيرات جدييدة ، 
ميا يدعيو ذليك إىل رفيع كفياءة تليك الخدميات.

تقلييل التكلفية املاليية لعمليية التطويير للراميج والخدمات 	 
الطبيية وذليك للبناء عليهيا وليس إىل انشياء خدمات جديدة 

سيتكون مكلفية مادياً.
التحديات:

نقيص الوعيي الصحيي ليدى بعض فئيات املجتمع ميا يؤدي 	 
عزوفهيا عين تلك الراميج والخدمات الصحية لغيياب الثقافة 

الصحيية لديهم .
عيدم توفير عييادات يف بعيض املناطيق الجغرافيية و بالتيايل 	 

نقيص يف الخدميات الطبيية، رغيم التقدم الطبي يف السينوات 
الصحيي  الصحية،والوعيي  الخدميات  ، وتحسين يف  األخيرة 
تليك  تطويير  يتطليب  اليذي  األمير  املجتميع،  أفيراد  ليدى 

الخدميات بشيكل أوسيع. 

السياسة الثامنة:
املـدريس،  التـرسب  العلميـة لدراسـة مشـكلة  البحـوث  توجيـه 

معالجتهـا وكيفيـة  واالقتصاديـة  االجتامعيـة  وأبعادهـا 
يعيد البحيث العلميي رضوري للوقيوف عىل اآلثار التيي تنتج عن 
مشيكلة التيرسب املدريس عيىل األوضياع االجتاعيية واالقتصادية 
للفيرد واألرسة واملجتميع والعميل عيىل وضيع الحليول املناسيبة 
لعاجهيا مين أجل وضع تنميية حقيقية للمجتمع، وتحسين حياة 

األرسة بوجيه عام.

االيجابيات:
التيرسب 	  مشيكلة  معالجية  نحيو  العلميي  البحيث  توجييه 

وتقدميه  املجتميع  تنميية  يف  املسياعدة  وبالتيايل  امليدريس 
الدكتيوراه يف  و  املاجسيتر  لألبحياث ورسيائل  كموضوعيات 

العلميية. املعاهيد  و  الجامعيات 
ايجياد الحلول ملشيكات عيدة كاألمية والبطالية والفقر وغر 	 

   . ذلك 
مشيكات 	  مين  عنيه  ينتيج  وميا  األرسي  التفيكك  معالجية 

. اقتصاديية  و  اجتاعيية 
ابيراز الظواهير السيلبية الناتجية عين التيرسب والعميل عىل 	 

. لجتها معا

التحديات:
ضعيف االهتيام بالبحيث العلمي من قبل بعض املؤسسيات 	 

التعليميية يف الجامعات واملعاهيد واملراكز العلمية.
ضعيف االهتيام بنتائيج البحيوث العلميية يف هيذا املجيال 	 

وضعيف التواصيل بين الباحثين أنفسيهم .

بهيذه  األخيذ  عيىل  الرتكييز  يجيدر  فإنيه  تقيدم  ميا  ضيوء  ويف 
السياسيات وخاصية فييا يتعليق بوضيع خطية توعويية شياملة 
ملعالجية مشيكلة التيرسب امليدريس، والعميل عيىل تحقييق بيئية 
مدرسيية آمنية وجاذبية، كّل ذليك مين شيأنه أن يسيهم يف حيّل 

الطالبيات بوجيه عيام. ليدى  التيرسب  مشيكلة 
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