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 امللخص: 

ي فى التعميـ األساس ية تحكيؿ مدارسكيفييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى   
خبرات بعض الدكؿ ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ فى ضكء  إلى مدارس صديقة لمطفؿ مصر

تتبنى منظمة اليكنيسيؼ  :، كتكصؿ البحث إلى العديد مف النتائج منيا المقارفالبحث المنيج 
،  الشمكؿ :بعض المعايير التي تسيـ في تكفير بيئة مدرسية صديقة لمطفؿ كمف ىذه المعايير

التعميـ كالتعمـ ، كالمشاركة الديمقراطية ، كمركزية الطفؿ في عممية التعمـ ، كبيئة تبدأ  كفعالية
 ةالمدرست تمكنبالطفؿ ، كبيئة صحية لمطفؿ، كبيئة آمنة لمطفؿ، كبيئة حامية لمطفؿ، كما 

يد القياـ بالعد لممعايير السابقة مفاستنادنا كالصيف كتايبلند  الفمبيفكؿ مف الصديقة لمطفؿ في 
كفى تكفير بيئة تعميمية في تحسيف جكدة التعميـ األساسي،  ساىمتالتي  اإلنجازات مف

 الجيكدقياـ كؿ مف الفمبيف كالصيف كتايبلند بالعديد مف ، ىذا باإلضافة إلى  صديقة لمطفؿ
بنظاميا التعميمى كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى كالتي ساىمت في تكفير بيئة تعميمية 

قدـ البحث بعض اآلليات المقترحة التي يمكف االعتماد عمييا في تحكيؿ  ثـفؿ ، صديقة لمط
 . في ضكء خبرات بعض الدكؿ مدارس التعميـ األساسي فى مصر إلى مدارس صديقة لمطفؿ

معايير منظمة اليكنيسيؼ لممدرسة الصديقة  –المدرسة الصديقة لمطفؿ  :الكممات المفتاحية 
 ساسى.  مرحمة التعميـ األ –لمطفؿ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 689 - 

Proposed Mechanisms to Convert  Basic Education Schools in Egypt 

into Child Friendly Schools in Light of the Experience of Some 

Countries 
 

Prepared by Dr./Hanan Zaher Abdel Khalek Abdel Azim 

Lecturer of Comparative Education and Educational Administration, Faculty of 

Education, Zagazig University. 

 

Abstract 

The current research aims to identify how to convert basic education 

schools in Egypt into child friendly schools in light of the experience of some 

countries. To achieve this objective the research used the comparative 

approach and reached many findings, including: UNICEF adopts some 

standards that contribute to providing a child-friendly school environment such 

as: the inclusiveness, the effectiveness of teaching and learning, the democratic 

participation, the child centralization in the learning process, an environment 

that starting with the child, a healthy environment for the child, and a safe 

environment for the child, as well as  a protective environment for the child. 

Furthermore, the child-friendly school in Philippines, China and Thailand, 

based upon the previous standards, was able to achieve many accomplishments 

that contributed to improving the quality of basic education, and providing a 

child-friendly learning environment, as well as Philippines, China, and 

Thailand have made many efforts in their educational system, particularly in 

the basic education stage, which contributed to providing a child-friendly 

learning environment. Then the research presented some proposed mechanisms 

that can be relied upon in converting basic education schools in Egypt into 

child-friendly schools In light of the experiences of some countries 

 

Keywords: Child Friendly School - UNICEF Standards for Child 

Friendly School –  Basic Education Stage. 
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      مقدمة البحث:

الثكرة المعرفية  :يشيد العصر الحالي العديد مف التغيرات كالتحكالت مثؿ         
كالتكنكلكجية، ككذلؾ ثكرة االتصاالت كالتي أثرت عمى كافة المجاالت كمنيا التعميـ قبؿ 

في  ساىمتسكاء المعمكماتية كالمعرفية  التغيراتلذلؾ فإف مثؿ ىذه  اكاستنادن ،  الجامعي
مف مجرد االىتماـ بالكـ المعرفى المقدـ لمطبلب إلى  يةمؤسسات التعميمالرسالة  تغيير

الطالب بصكرة متكاممة كتكفير البيئة  االىتماـ بجكدة العممية التعميمية كاالىتماـ بإعداد
 الطبلب ، تياجاتحا تمبية، كالتى تؤدم إلى التعميمية المبلئمة لجميع الطبلب دكف تمييز

  ة. مع كافة الظركؼ المتغير  لمتكيؼ يـ كتأىيم
كفى إطار ذلؾ ظير االىتماـ بجكدة التعميـ المدرسي؛ بيدؼ تحسيف مخرجات العممية        

التعميمية، حيث يكجد اتفاؽ عاـ بشأف الجكدة في التعميـ عمى الصعيد الدكلى ، كيمكف 
لى مزيد مف العدالة فى ا لحصكؿ عمى فرص االلتحاؽ تمخيصيا فى الحاجة إلى المبلئمة، كا 

بالتعميـ ، كمراعاة الحقكؽ الفردية ، كمف بيف ىذه المبادئ تحتؿ مسألة حقكؽ اإلنساف 
مكقع القمة، كعمى الرغـ مف أف معظـ التشريعات الخاصة بحقكؽ اإلنساف تركز عمى 

لطفؿ االلتحاؽ بالتعميـ، كتمتـز الصمت النسبي إزاء مسألة الجكدة، إال أف اتفاقية حقكؽ ا
تشكؿ استثناءنا ىامنا فى ىذا الصدد، حيث تعبر عف التزامات قكية كتفصيمية بخصكص 

  .(1)أىداؼ التعميـ، كىذه االلتزامات ليا آثار عمى مضمكف التعميـ كنكعيتو
ػا شػام الن أك  يتطمب نيج حقكؽ اإلنساف تجاه التعميـحيث أف          ؛  بلن كقبؿ كػؿ شػيء تعميمن

عممية لتعزيز قدرة النظاـ التعميمي عمػى الكصػكؿ إلػى جميػع المتعممػيف ،  فالتعميـ الجامع ىك
يجػػػب أف  كمبػػػدأ عػػػاـ كبالتػػػالي يمكػػػف فيميػػػا كاسػػػتراتيجية أساسػػػية لتحقيػػػؽ التعمػػػيـ لمجميػػػع

مف اإلقرار بأف التعميـ حػؽ إنسػاني  اتسترشد بو جميع السياسات كالممارسات التعميمية ، بدءن 
  .( 2)كمساكاة  الن أكثر عد، كأنو المنطمؽ نحك مجتمع 

قػػدرة المؤسسػػة التعميميػػة عمػػى تػػكفير الخبػػرات التعميميػػة ذات الصػػمة  كمػػف ثػػـ فػػإف        
العػػالـ الػػديناميكي كالمتغيػػر باسػػتمرار قػػد دفعػػت المػػدارس إلػػى أف تصػػب   ىػػذا لمتعمميف فػػيبػػا

كالعشػريف تتطمػب ألف متطمبػات التعمػيـ فػي القػرف الحػادم  لكافػة التغيػرات؛ سريعة االسػتجابة
إعدادنا أفضؿ لممتعمميف فػي التعمػيـ األساسػي؛ لتزكيػدىـ بالمعرفػة البلزمػة ، كالميػارات كالقػيـ 

ػػاإف  جعػػؿ المػػدارس مكاننػػا مكليػػذا فػػ،  كالمكاقػػؼ حػػدينا لجميػػع مػػديرم لكػػؿ مػػتعمـ يمثػػؿ ت بلئمن
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المتعممػيف ، مػف خػبلؿ االقتنػاع بػأف المػدارس يمكػف أف تحػدث فرقنػا فػي حيػاة  المدارس اليػـك
لتحقيػؽ االزدىػار البشػرم، كمػف ثػـ  األطفػاؿأف تحدد المدارس العكامػؿ المختمفػة التػي تػدعـ ك 

كطػرؽ  ،كنكعيػة المعممػيف، يجب أف تتمتع المدرسػة ببيئػة داخميػة مبلئمػة مػف حيػث إدارتيػا 
 كالعبلقػػػة القكيػػػة بػػػيف المدرسػػػة ،كالظػػػركؼ االجتماعيػػػة كالػػػتعمـ اإليجػػػابي ،التػػػدريس الفعالػػػة

 . (3)كاألسرة
التنميػة االجتماعيػة  فػي تحقيػؽ حجػر الزاكيػة يعتبػر التعمػيـ  كمف ثـ يمكف القكؿ بأف        

 تحتػػػاجحيػػػث ، تػػػكفير التعمػػػيـ لمجميػػػعك جػػػكدة التعمػػػيـ ب يتطمػػػب ذلػػػؾ االىتمػػػاـكاالقتصػػػادية، ك 
تحتػػاج أيضػػا إلػػى تأىيػػؿ جميػػع ، كلكػػف رسفػػى المػػدا ألطفػػاؿاالمجتمعػػات لػػيس فقػػط لتسػػجيؿ 

مكانػػاتيـ  األطفػػاؿ كفقنػػا لرغبػػات لمػػدارس لتػػكفير البيئػػة التعميميػػة المبلئمػػةا كدكف كقػػدراتيـ كا 
 تمييز بينيـ. 

أكدت اتفاقية حقػكؽ الطفػؿ عمػى الحػؽ فػى التعمػيـ لجميػع األطفػاؿ، كأف جميػع كليذا         
فػرص  األطفاؿ لدييـ الحؽ فى الحصػكؿ عمػى التعمػيـ الجيػد دكف أل تمييػز، كمػف أجػؿ زيػادة

الحصكؿ عمى التعميـ كضماف جكدة التعمػيـ تبػذؿ العديػد مػف الجيػكد كمنيػا االىتمػاـ بنمػكذج 
المدرسة الصديقة لمطفػؿ كالتػى تػكفر بيئػة تعميميػة مناسػبة، حيػث تسػاعد مثػؿ ىػذه المػدارس 

 .(4)األطفاؿ عمى التعمـ كتطكر إمكاناتيـ الكامنة
مػف المعػايير األساسػية التػى تسػيـ فػى جػػكدة كتعػد معػايير المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ         

التعميـ المدرسي كخاصة فى مرحمػة التعمػيـ األساسػي؛ حيػث يعتبػر نمػكذج المدرسػة الصػديقة 
لمطفؿ مف المبادرات العالمية الرئيسة التى تيتـ بيا منظمػة اليكنيسػؼ؛ بيػدؼ تحسػيف جػكدة 

 التعميـ.
الػػذم يسػػتجيب الحتياجػػات الػػتعمـ  مؿافػػي التعمػػيـ ىػػك حػػؽ فػػي التعمػػيـ الشػػالحؽ فػػ        

 ،يجػػب أف تكػػكف المدرسػػة صػػديقة لمطفػػؿ كليػػذا ،كاإلمكانيػػات كالمصػػال  العالميػػة لكػػؿ إنسػػاف
تيتـ بالصحة كالسػبلمة كما يدؼ إلى تحقيؽ تعميـ جامع كشامؿ، ت طفؿفالمدارس الصديقة لم

 مػػةكمبلء ،المعممػػيف بتػػدريب الرفػػاه النفسػػي لمطفػػؿ بقػػدر اىتماميػػكا ،كتغذيػػة الطفػػؿ ،كاألمػػف
بيدؼ ضماف حصكؿ جميع األطفػاؿ  ؛ادر التعمـ المستخدمة في التعميـأساليب التدريس كمص

عمى التعميـ الجيد كتعميميـ  في بيئة مبلئمػة لؤلطفػاؿ حيػث يمكػنيـ تنميػة إمكانػاتيـ الكاممػة 
(5).  
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جميػػع  لتحػػاؽاكفػى إطػػار ذلػؾ يػػأتي نمػكذج المدرسػػة الصػػديقة لمطفػؿ ليشػػجع عمػى           
بالمدرسة، كيتـ فييا تحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ، كتطػكير كفػاءة التعمػيـ العػاـ، كمػا  األطفاؿ

كالتػى ،  دكف تمييػز بيػنيـ تيتـ بتكفير البيئػة االجتماعيػة كالنفسػية كالصػحية لجميػع األطفػاؿ
فعالػة، كتمبػي تحتضف الجيؿ الذم يعد لمحاضػر كالمسػتقبؿ مػف خػبلؿ عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ ال

 .(6)ما لدم األطفاؿ مف احتياجات كمتطمبات جديدة كمتنكعة
كمف ثـ تتبمكر أىمية المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ مػف خػبلؿ اىتماميػا بتحسػيف الخػدمات       

التعميمية المقدمة، كبالتالي رفع مستكم جكدة المخرجات التعميمية، عف طريػؽ تطبيػؽ كتبنػي 
شخصػػية الطفػػؿ كاحتياجاتػػو، كمػػف خػػبلؿ االىتمػػاـ بجميػػع  بعػػض المعػػايير التػػى تركػػز عمػػى

جكانب المدرسة المادية كالمعنكية مما يسيـ بشػكؿ عممػي فػى تطػكير العمميػة التربكيػة كبنػاء 
 عمى النحك األمثؿ بصكرة متكاممة. الطفؿ شخصية

ػػا لمتكعيػػة       كفػػى إطػػار مػػا سػػبؽ ذكػػره، يتضػػ  أف المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ تعتنػػؽ مفيكمن
ذىب إلػػى مػػا ىػػك أبعػػد مػػف التميػػز فػػى التػػدريس كالنتػػائج األدائيػػة، إذ ينصػػب التركيػػز عمػػى يػػ

كليس فقط عمى المككنات كاألدكار المدرسػية  ،احتياجات الطفؿ ككؿ شخصو كظركفو كمحيطو
التى يشعر المربػكف فػى مجػاؿ التعمػيـ تقميػدينا بػأنيـ مسػئكلكف عنيػا، كمػف ثػـ يشػمؿ نمػكذج 

 مطفؿ تغطية متعددة األبعاد مف النكعية كاىتمامنا شمكلينا الحتياجات الطفػؿالمدرسة الصديقة ل
عمػػى ذلػػؾ كسػػعينا مػػف المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ لمكصػػكؿ إلػػى ىػػذه النكعيػػة فإنيػػا  اكبنػػاءن ، 

تتناكؿ كتشرؾ جميع القطاعات فى عمميا ، كمػا تيػتـ بتعزيػز مشػاركة الطفػؿ، كتػكفير فرصػة 
كتيػتـ بمسػاعدة األطفػاؿ عمػى تعمػـ عف آرائيػـ ككجيػات نظػرىـ، أك مساحة لؤلطفاؿ؛ ليعبركا 

ظيػار االحتػراـ لمسػمطات المدرسػية، ىػذا باإلضػافة إلػى ا تباع األنظمػة كالقػكانيف كمراعاتيػا، كا 
 .(7) ربط المدرسة بالمجتمع المحمي

 -فيػى  ،أكثػر مػف مجػرد مكػاف لمػتعمـ الرسػمي لمطفػؿتعد المدرسػة الصػديقة  كمف ثـ        
بػػؿ  لػػيس فقػػط حقيػػـ فػػي التعمػػيـ مؤسسػػة تعتػػرؼ كتحتػػـر حقػػكؽ األطفػػاؿ -ؿ كػػؿ شػػيء قبػػ

تضمف المدرسة الصديقة لمطفؿ أف يتمتع كؿ طفؿ ببيئة آمنة جسػدينا كآمنػة عاطفينػا كنفسػينا، 
أف العكامػػػؿ حيػػػث  ؛كمػػػا تيػػػتـ المدرسػػػة الصػػػديقة لمطفػػػؿ ببيئػػػة الػػػتعمـ النفسػػػي كاالجتمػػػاعي

عمػى األداء فػي أمػاكف  عمػى صػحتو كقدرتػوك الطفػؿ تأثير عمى رضػا ليا النفسية كاالجتماعية 
      .(8)التعمـ
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مػػف خػػبلؿ بعػػض  بالمدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ كيمكػػف الحكػػـ عمػػى مػػدم جػػكدة التعمػػيـ        
  (9) ، كتتمثؿ ىذه المعايير فيما يمي: اليكنيسؼمعايير المنظمات الدكلية كمنيا منظمة 

   فعالية التعميـ كالتعمـ. –                  لجميع األطفاؿ . الشمكؿ    -
 .مركزية الطفؿ فى عممية التعميـ كالتعمـ -                    . المشاركة الديمقراطية    -
                 بيئة صحية لؤلطفاؿ.                            -                         بيئة تبدأ بالطفؿ .    -
 بيئة حامية لؤلطفاؿ. -                        .بيئة آمنة لؤلطفاؿ    -

الػػتمعف فػى معػػايير اليكنيسػؼ لممدرسػػة الصػديقة لمطفػػؿ يتضػ  أنيػػا تسػيـ فػػى  دكعنػ        
     تكفير بيئة صديقة لمطفؿ، كمف ثـ تكفير الظركؼ المبلئمة لبلرتقاء بجكدة التعميـ المدرسي.

اىػتـ بتبنػي نمػكذج المدرسػة مػف دكؿ العػالـ  بالعديػدكفى إطار ذلؾ ظيػر تكجػو عػالمي        
، كمػػف ىػػذه الػػدكؿ دكف تمييػػز األطفػػاؿة مبلئمػػة لجميػػع الصػػديقة لمطفػػؿ كتػػكفير بيئػػة مدرسػػي

لتحسػيف ؛ في ضكء معػايير المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ  نجازاتإل االفمبيف التي قامت بالعديد مف 
   .األساسى جكدة التعميـ 

 ، االىتمػػاـ بتحقيػػؽ الفعاليػػة مػػع كافػػة األطفػػاؿ :سػػبيؿ المثػػاؿعمػػى نجػػازات اإل كمػػف ىػػذه        
، كتزكيػػػد  الطفػػػؿمػػػف حيػػػث اسػػػتخداـ المعمػػػـ لطػػػرؽ تدريسػػػية كأسػػػاليب تربكيػػػة ترتكػػػز عمػػػي 

حمايػػة ، ك تػػكفير بيئػػة صػػحية لؤلطفػػاؿك  ،المعممػػيف بفػػرص متنكعػػة لتعزيػػز معػػارفيـ كميػػاراتيـ
ير بيئػػة مبلئمػػة لرعايػػة كحمايػػة جميػػع األطفػػاؿ ، حيػػث تيػػتـ المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ بتػػكف

، النفسػػية كاالجتماعيػػة كالعاطفيػػة  األطفػػاؿ كالتػػي تسػػيـ فػػي تطػػكير الطفػػؿ ككػػؿ مػػف الناحيػػة
المػػدارس لجميػع األطفػػاؿ دكف الشػمكؿ حيػث تيػػتـ المػدارس الصػديقة لمطفػػؿ بػالفمبيف بتػكفير ك 

كالمجتمػػع فػػي تحسػػيف  مشػػاركة األسػػرة، ك  األطفػػاؿؤ فػػرص االلتحػػاؽ بػػيف جميػػع ، كتكػػافتمييػػز
العمؿ المدرسى مف خبلؿ مشاركة األسرة في صنع القرار المدرسى، كمشاركة المجتمػع المحمػى 

 .(10) مساعدة المالية كالمادية لممدارسفي تكفير ال
 األطفػػاؿلتػػكفير بيئػػة مدرسػػية مبلئمػػة لجميػػع  اإلنجػػازاتكمػػا قامػػت الصػػيف بالعديػػد مػػف        

، كمػف  األساسػى لتحسػيف جػكدة التعمػيـ ؛المدرسة الصديقة لمطفؿدكف تمييز في ضكء معايير 
عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: تطػػكير منػػاىج التعمػػيـ األساسػػي فػػي الصػػيف ، كتحسػػيف  اإلنجػػازاتىػػذه 

القػػػكانيف كالسياسػػػات التعميميػػػة ؛ لحمايػػػة كتنميػػػة حقػػػكؽ الطفػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ تقميػػػؿ التفػػػاكت 
نكعيػة التعمػيـ ، كمػا تػـ دمػج مبػادئ اتفاقيػة  التعميمي، كتدعيـ المساكاة فػي التعمػيـ، كتحسػيف
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حقكؽ الطفؿ في قانكف التعميـ اإللزامي المعدؿ في المراحػؿ الدراسػية الكطنيػة كالمحميػة، كدعػـ 
المشػػاركة بػػيف المدرسػػة كاألسػػرة كالمجتمػػع ، كتػػـ تيسػػير مشػػاركة األطفػػاؿ فػػي عمميػػة التعمػػيـ 

مية الشاممة لؤلطفاؿ ، كمػف ثػـ أصػبحت العبلقػة كالتعمـ كفي صنع القرار، كاالىتماـ بتعزيز التن
ػػا بالطالػػب يف الطالػػب كالمعمػػـ أكثػػر مسػػاكاة ك بػػ ديمكقراطيػػة ، كمػػا أصػػب  المعمػػـ أكثػػر اىتمامن

أصب  الطالب ينظر إلي المعمـ كصديؽ كمػدرب لمػتعمـ ، كأصػب  التبلميػذ فػي ك كبعممية التعمـ ، 
 .(11)س المدارس الصديقة لمطفؿ في الصيف أكثر ثقة بالنف

 ؛فػػي ضػػكء معػػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ اإلنجػػازات بالعديػػد مػػف تايبلنػػدكمػػا قامػػت        
تكفير بيئات تعميميػة  : عمى سبيؿ المثاؿاإلنجازات ، كمف ىذه  األساسى لتحسيف جكدة التعميـ
، كتػػكفير بيئػػة صػػحية داخػػؿ طفػػاؿبيئػػة تعميميػػة آمنػػة كمرحبػػة باأل تػػكفيرتتميػػز بالشػػمكؿ ، ك 

لمدارس، كحماية الرفاىية العاطفية كالنفسية لؤلطفاؿ كخاصة مجمكعػات األطفػاؿ التػي تحتػاج ا
األطفػػاؿ المعػػاقيف ، كجعػػؿ المػػدارس فعالػػة مػػف الناحيػػة األكاديميػػة حيػػث أكػػدت ك  ،إلػػي دعػػـ 

؛ بيػدؼ تحقيػؽ الػتعمـ األطفػاؿ المدرسة الصػديقة لمطفػؿ فػي تايبلنػد عمػي تطػكير ممػؼ إنجػاز 
شػػط ، كمػػا ركػػزت المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ عمػػي جعػػؿ التعمػػيـ أكثػػر تركيػػزنا عمػػي التػػأممي كالن

الميػػػػارات الحياتيػػػػة، كاالىتمػػػػاـ بتعزيػػػػز المسػػػػاكاة بػػػػيف الجنسػػػػيف فػػػػي المػػػػدارس، كمشػػػػاركة 
حيث تعد المشاركة المجتمعية النشطة مف صػميـ نمػكذج  ؛المجتمعات في جميع جكانب التعميـ
 .(12)ند المدارس الصديقة لمطفؿ في تايبل 

فقػػد ا مػػف أىػػداؼ المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ ، ا رئيسنػػعػػد ىػػدفن كنظػػرا ألف جػػكدة التعمػػيـ ت         
مرحمػة بتحسػيف جػكدة التعمػيـ المدرسػي بصػفة عامػة، ك  في مصػر كزارة التربية كالتعميـ اىتمت

يف ذلؾ قامت الكزارة بالعديد مف الجيكد التػى تيػدؼ إلػى تحسػل ؛التعميـ األساسي بصفة خاصة
، كالتػي تسػيـ فػي تػكفير بيئػة مدرسػية مبلئمػة كصػديقة جكدة الجكانب الكمية كالكيفيػة لمتعمػيـ

   :كمف أىـ ىذه الجيكد ما يميلجميع الطبلب دكف تمييز ، 
(، كفػى إطػار ذلػؾ صػدرت 2003مشركع إعداد المعايير القكميػة لمتعمػيـ فػى مصػر عػاـ ) -

فيما يمي: كثيقػة معػايير المدرسػة الفعالػة،  بعض الكثائؽ حكؿ معايير التعميـ كالتى تتمثؿ
المشػػػػاركة  المعمػػػػـ ، ككثيقػػػػة معػػػػايير اإلدارة المتميػػػػزة ، ككثيقػػػػة معػػػػايير كثيقػػػػة معػػػػايير
ككثيقػة معػايير المػنيج كنػكاتج الػتعمـ كتتضػمف كػؿ ، ككثيقػة معػايير المػتعمـ المجتمعيػة، 

 .(13)كثيقة مما سبؽ بعض المجاالت
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( لسػنة 82جكدة التعميـ كاالعتماد، حيث صدر قػانكف رقػـ ) إنشاء الييئة القكمية لضماف -
بإنشػػاء الييئػػة القكميػػة لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ كاالعتمػػاد؛ بيػػدؼ ضػػماف جػػكدة  2006

 .(14)التعميـ كتطكيره المستمر
( مػف الدسػتكر 19حيػث تؤكػد المػادة رقػـ ) بتحقيؽ جكدة التعمػيـ، 2014اىتماـ دستكر  -

كمػػا تمتػػـز الدكلػػة بتػػكفير التعمػػيـ لمجميػػع كفقنػػا لمعػػايير  عمػػى أف التعمػػيـ حػػؽ لكػػؿ مػػكاطف،
 .(15)الجكدة العالمية

: حيػػث ترتكػػز 2030-2014إعػػداد الخطػػة االسػػتراتيجية لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي لؤلعػػكاـ  -
: اإلتاحػػة كتكػػافؤ  الفػػرص مثػػؿ الخطػػة االسػػتراتيجية عمػػى مجمكعػػة مػػف الركػػائز الرئيسػػة 

 .(16)تحسيف الجكدة، ككفاءة نظـ إدارة النظاـ التعميميعمى كافة المستكيات التعميمية، ك 
خطػػكة أساسػػية فػػى تحقيػػؽ جػػكدة  التػػي تعتبػػر حػػددت بعػػض االسػػتراتيجياتكمػػا        

التعميـ فػى مصػر، كالتػى تسػيـ فػى تػكفير بيئػة تعميميػة مبلئمػة كجاذبػة لمطػبلب، كتتمثػؿ ىػذه 
  (17)  :االستراتيجيات فيما يمي

 ( سنة.18-5الستيعاب كتعميـ جميع األطفاؿ مف عمر ) إتاحة الفرص المتكاممة؛ 
  التكصػػػؿ إلػػػى معالجػػػات غيػػػر تقميديػػػة ؛ لمكاجيػػػة القصػػػكر الشػػػديد فػػػى كفايػػػة المبػػػاني

 كالتجييزات المدرسية.
  تكفير بيئة مدرسية جاذبة كمنضبطة كآمنة كخالية مف العنػؼ كالسػمككيات غيػر المرغػكب

 فييا.
 قنيات المطمكبة لتحسيف التعميـ.تطكير بيئة التعمـ كتزكيدىا بالت 
 .التنمية المينية الشاممة كالمستدامة المخططة لممعمميف 
  إعػػػداد كتنميػػػة قيػػػادات العمػػػؿ التربػػػكم كاإلدارم، كالتركيػػػز عمػػػى اإلعػػػداد المتميػػػز لمػػػدير

 المدرسة كالقيادات فى المستكم األعمى.
  خبلؿ مجالس األمناء.التأكيد عمى المشاركة الفعالة لؤلسرة، كالدعـ المجتمعي مف 
رؤيتيػػػػػا فػػػػػي : حيػػػػػث ركػػػػػزت 2030رؤيػػػػػة مصػػػػػر  –اسػػػػػتراتيجية التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة  -

ػا لمجميػع دكف ك جػكدة عاليػة ذم االستراتيجية فى مجاؿ التعميـ فى أف يككف التعمػيـ  متاحن
تمييػػز فػػى إطػػار نظػػاـ مؤسسػػي كػػؼء كعػػادؿ يسػػيـ فػػى بنػػاء شخصػػية متكاممػػة لمػػكاطف 

كمبدع ، كمسئكؿ، كيحتـر االختبلؼ، كفخكر بكطنو، كقادر عمػى  معتز بذاتو ، كمستنير،
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حػػددت االسػػتراتيجية  ذلػػؾكفػػى إطػػار ،  التعامػػؿ التنافسػػي مػػع الكيانػػات إقميمينػػا كعالمينػػا
مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ المتعمقػػة بمحػػكر التعمػػيـ، كمػػا حػػددت فػػى إطػػار كػػؿ ىػػدؼ بعػػض 

 .(18) عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ مؤشرات القياس؛ لمحكـ عمى مدم قدرة النظاـ التعميمي
يتضػػػ  ممػػػا سػػػبؽ ذكػػػره مػػػف جيػػػكد قامػػػت بيػػػا كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػى مصػػػر        

االىتمػػػاـ المتزايػػػد بتحسػػػيف جػػػكدة التعمػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعي بصػػػفة عامػػػة، كمرحمػػػة التعمػػػيـ 
األساسػػػي بصػػػفة خاصػػػة، كليػػػذا أصػػػبحت جػػػكدة التعمػػػيـ مػػػف المبلمػػػ  الرئيسػػػة ، كمػػػف 

ألساسػية فػى السياسػة الرسػمية لمدكلػة مثػؿ: الخطػة االسػتراتيجية لمتعمػيـ قبػؿ األكلكيات ا
، حيث تسيـ ىػذه الجيػكد فػي 2030الجامعي، كفى الدستكر المصرم، كفى رؤية مصر 

تكفير العديػد مػف  تسيـ في كما، االىتماـ بكافة جكانب العممية التعميمية الكمية كالنكعية 
تػػكفير بيئػػة تعميميػػة مبلئمػػة كصػػديقة لكافػػة  كمػػف ثػػـ معػػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ ،

 الطبلب دكف تمييز بينيـ .
 :  مشكلة البحث
عمػػى الػػرغـ مػػف الجيػػكد المصػػرية كالتػػى تيػػدؼ إلػػى تحسػػيف جػػكدة التعمػػيـ قبػػؿ         

الجػامعي بصػػفة عامػة، كمرحمػػة التعمػيـ األساسػػي بصػفة خاصػػة، إال أف الكاقػع المصػػرم يشػػير 
تحػكؿ دكف تطبيػؽ معػايير المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ ، ممػا التػى  و القصػكرأكجإلى العديد مف 

يمكػػف ك ،  لمطفػػؿ صػػديقة يػػؤثر بالسػػمب عمػػى قػػدرة النظػػاـ التعميمػػى عمػػى تػػكفير بيئػػة تعميميػػة
 تكضي  أكجو القصكر التى يعاني منيا الكاقع المصرم فيما يمي:

قػارير التنافسػية العالميػة، انخفاض ترتيب مصر فػى مؤشػرات كتقػارير جػكدة التعمػيـ، مثػؿ ت -
كخاصػة فيمػا يتعمػؽ بمرحمػة التعمػيـ األساسػي ، كمػف  إلػى تػدني ترتيػب مصػرحيث تشير 

 ما يمي: ىذه المؤشرات
  فيما يتعمؽ بمؤشر جكدة التعمػيـ  2013/2014يشير تقرير التنافسية العالمي لعاـ

( مػػف 2.0دكلػػة بمعػػدؿ ) 148مػػف بػػيف  148االبتػػدائي، أف مصػػر احتمػػت المركػػز 
مػػف  145(، كفيمػػا يتعمػػؽ بمؤشػػر جػػكدة اإلدارة المدرسػػية احتمػػت مصػػر المركػػز 7)
 .(19) (2.3( بمعدؿ )148)

  بمغ مسػتكم جػكدة نظػاـ التعمػيـ فػى  2016/2017تقرير التنافسية العالمي  يشيرك
، بينمػػا بمػػغ  (7)( مػػف 2.1دكلػػة شػػمميا التقريػػر بمعػػدؿ ) 138مػػف  135مصػػر 
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(، كمػا احتمػت 2.1بمعػدؿ ) 138مػف  134تػدائي المركػز مستكم جػكدة التعمػيـ االب
دكلػػػة  138مػػػف  138مصػػػر فيمػػػا يتعمػػػؽ بمؤشػػػر جػػػكدة اإلدارة المدرسػػػية المركػػػز 

 .  (20)(2.5شمميا التقرير أل المركز األخير عالمينا بمعدؿ )
  مػػف  130احتمػػت مصػػر المركػػز  2017/2018كيشػػير تقريػػر التنافسػػية العػػالمي

ي ( بينمػا بمػغ مسػتكم جػكدة التعمػيـ االبتػدائ2.5بمعػدؿ )دكلة شمميا التقريػر  137
كما احتمت مصػر فيمػا يتعمػؽ بجػكدة اإلدارة ،  (2.4بمعدؿ ) 137مف  133المركز 

 . (21)  (3.2دكلة شمميا التقرير بمعدؿ ) 137مف  124المدرسية المركز 
 يتض  مما سبؽ تدني ترتيب مصر مف خبلؿ تقارير التنافسية العالمية، كما   

عف التقارير التى  2017/2018يبلحظ كجكد تحسف بسيط فى تقرير التنافسية العالمي 
 . تسبقو
التػى تسػيـ  أكجو القصػكر بعضباإلضافة لما سبؽ، تشير العديد مف الدراسات إلى   

 يمي: ىميا مامرحمة التعميـ األساسي، كمف أ فى تدني مستكم جكدة التعميـ فى
د أنظمة التعميـ ، كارتفاع كثافة الفصكؿ ، كزيادة معدالت ارتفاع تكمفة التعميـ ، كتعد -

التسرب كالرسكب مف التعميـ األساسي ، كتفاكت نسب االلتحاؽ بالتعميـ بالمدارس 
 .(22)العامة 

قمة تشجيع الرؤساء بالمدرسة لممعمميف فى صناعة القرارات المدرسية؛ كيرجع ذلؾ  -
العتقاد بمحدكدية مياراتو مف كجية نظر لضيؽ النظرة لمعمـ المرحمة االبتدائية ، كا

بعض المديريف، كضعؼ رغبة بعض المعمميف فى المشاركة؛ نتيجة لعدـ تحفيزىـ 
 .(23)عف ىذه األعماؿ بالصكرة المرضية ليـ

ضعؼ مشاركة مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف فى صنع كاتخاذ القرارات المدرسية،  -
ىمية دكر مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف كيرجع ذلؾ إلى: قمة الكعي المجتمعي بأ

داخؿ المدرسة، كسيادة النظاـ المركزم عمى اإلدارة المدرسية، ىذا باإلضافة إلى 
كجكد بعض القرارات كالقكانيف التى تحد مف دكر مجمس األمناء كاآلباء المعمميف 

 .(24)داخؿ المدرسة

ألمف كالسبلمة المطمكب، ال يستكفي المبني المدرسي فى معظـ المدارس مكاصفات ا -
ضعؼ الصيانة الدكرية لممبني كالتجييزات المدرسية سكاء فى ذلؾ المباني الحديثة ك 
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راعي فى المبني المدرسي متطمبات استيعاب أك القديمة، ىذا باإلضافة إلى أنو ال ي  
ذكم االحتياجات الخاصة سكاء فى مطالع الصعكد أك تجييزات الفصكؿ أك فى دكرات 

 .(25)المياه
يغمب عمى كاقع التعميـ الجانب النظرم، كما أف االستمرار فى تصميـ المناىج كالكتب  -

كرس حفظ المعمكمات كاسترجاعيا يالتعميمية باألساليب التقميدية  المدرسية كالمكاد
ضعؼ االىتماـ بمختمؼ الميارات  في ، مما يسيـ كالتقكيـفى عمميتي التعميـ 

كساب الطبلب التعميمية العميا لمطبلب، كا لتى تتضمف التفكير اإلبداعي كالناقد، كا 
القدرة عمى حؿ المشكبلت، كتدريبيـ عمى المبادرة كتحمؿ المسئكلية، حيث أف ضعؼ 
االىتماـ بذلؾ، يؤدم إلى ضعؼ كفاءة النظاـ التعميمي كمف ثـ عزكؼ الطبلب عف 

 .(26)المدرسة
حمػة التعمػيـ األساسػى فػي مر عانى منيا تالتي  أكجو القصكريتض  مما سبؽ تنكع 

، ممػا  مف ثـ تسيـ فػى جعػؿ بيئػة المدرسػة بيئػة طػاردة لمطػبلب غيػر جاذبػة ليػـمصر ، ك 
تبنػي نمػػكذج المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ؛ لمتغمػػب عمػى ىػذه المشػكبلت كذلػػؾ يفػرض ضػركرة 

تحسػيف جػػكدة التعمػػيـ  تسػػيـ فػػىحػػو معػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػؿ مػػف مقكمػات يلمػا تت
 .األساسي
 السؤاؿ الرئيس اآلتى: يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عفكفى ضكء ما سبؽ،    

فػى  إلػى مػدارس صػديقة لمطفػؿ التعميـ األساسػي فػى مصػر تحكيؿ مدارسكيؼ يمكف 
 خبرات بعض الدكؿ؟ضكء 

 الفرعية اآلتية:  األسئمةكيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس 
 المعاصرة؟ التربكية ؿ كما كرد فى األدبياتلممدرسة الصديقة لمطف نظرمالما اإلطار   -1
فػػي ضػػكء  تايبلنػػدك  مػػا مبلمػػ  المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ فػػى كػػؿ مػػف الفمبػػيف كالصػػيف  -2

 ؟ القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة في كؿ منيا
كاالخػتبلؼ بػيف المػدارس الصػديقة لمطفػؿ فػي كػؿ مػف الفمبػيف كالصػيف  لشبوما أكجو ا -3

 كتايبلند ؟
فػي  لجيكد المصػرية لتحكيػؿ مػدارس التعمػيـ األساسػى إلػى مػدارس صػديقة لمطفػؿاما  -4

 ؟الثقافية المؤثرة فيياضكء القكل كالعكامؿ 
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تحكيػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي فػػى مصػػر إلػػى المقترحػػة التػػى تسػػيـ فػػى  اآلليػػاتمػػا  -5
 ؟ اإلفادة مف خبرات بعض الدكؿبمدارس صديقة لمطفؿ 

 أهداف البحث:  

 كضػع مجمكعػة مػف اآلليػات التػي تسػيـ فػىلمبحػث فػي الػرئيس  مثػؿ اليػدؼيت       
تحكيػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي فػػى مصػػر إلػػى مػػدارس صػػديقة لمطفػػؿ فػػى ضػػكء خبػػرات 

 .بعض الدكؿ
 كيمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيس مف خبلؿ األىداؼ الفرعية اآلتية:

 التربكيػة د فػى األدبيػاتم لممدرسػة الصػديقة لمطفػؿ كمػا كر لنظػر التعػرؼ عمػى اإلطػار ا .1
 المعاصرة.

فػي ضػكء تايبلنػد ك  لفمبػيف كالصػيفاإبراز مبلم  المدرسة الصػديقة لمطفػؿ فػى كػؿ مػف  .2
 .القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة في كؿ منيا 

بيف المدارس الصديقة لمطفؿ فػي كػؿ مػف الفمبػيف كاالختبلؼ  لشبوأكجو ا التعرؼ عمى .3
 .كالصيف كتايبلند

المصػػرية التػػي تسػػيـ فػػي تحكيػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػى إلػػى مػػدارس  إبػراز الجيػػكد .4
 .في ضكء القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة فييا صديقة لمطفؿ 

تحكيػؿ مػدارس التعمػيـ األساسػي فػى مصػر إلػى مقترحة تسػيـ فػى  آليات التكصؿ إلى .5
 كبمػػا يتناسػػب مػػع طبيعػػة باإلفػػادة مػػف خبػػرات بعػػض الػػدكؿلمطفػػؿ  مػػدارس صػػديقة 

   .المصرمالمجتمع 
 :  أهمية البحث

باعتبػار أف جػكدة التعمػيـ األساسػي فػى مصػر  ؛بع أىمية البحث مػف أىميػة المكضػكعتن -
مػػف المكضػػكعات التػػى تحظػػي باىتمػػاـ كبيػػر، كتقػػع فػػى قمػػة األكلكيػػات االسػػتراتيجية 

 ـ.2030رؤية مصر في لمدكلة سكاء فى الخطط االستراتيجية أك 
كدة التعمػػيـ األساسػػي كالقيػػاـ بالعديػػد مػػف المبػػادرات كالبػػرامج تزايػػد االىتمػػاـ بقضػػية جػػ -

بمػػا يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ رؤيػػة  اإلصػػبلحية لتحسػػيف جػػكدة التعمػػيـ األساسػػي فػػى مصػػر
 .2030مصر 
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تعد مرحمة التعمػيـ األساسػي مػف أىػـ المراحػؿ التعميميػة التػى تتطمػب إعػادة النظػر فييػا  -
نظػاـ التعميمػي، باإلضػافة لػدكرىا فػى تشػكيؿ كاالىتماـ بيا؛ باعتبارىا العمكد الفقػرم لم

ثقافػػة الطػػبلب كتنميػػة شخصػػيتيـ كتييئػػتـ لمكاصػػمة الدراسػػة فػػى المراحػػؿ التعميميػػة 
 .األخرل

ممدرسػة الصػديقة لمطفػؿ كدكرىػا فػى تحسػيف جػكدة منظمة اليكنيسػيؼ لشمكلية معايير  -
 التعميـ األساسي.

كافػػػة المسػػػتكيات  مػػػىالمسػػػئكلة عتنػػكع الفئػػػات المسػػػتفيدة مػػػف البحػػػث مثػػؿ: القيػػػادات  -
التعميميػػة ، كتػػكعيتيـ بأىميػػة معػػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ فػػى تحسػػيف جػػػكدة 

 التعميـ األساسي. 
 :منهج البحث وخطواته

المقػػارف كالػػذل ال المػػنيج  -لتحقيػػؽ ىدفػػو الػػرئيس –يسػػتخدـ البحػػث الحػػالي       
نمػػا يقػػـك بتحميميػػا كتف سػػيرىا فػػي ظػػؿ ظػػركؼ مجتمعاتيػػا يقتصػػر عمػػى كصػػؼ الظػػكاىر ، كا 

كالقػػكل الثقافيػػة كالمجتمعيػػة السػػائدة ، كيعطػػى باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػرص اإلفػػادة منيػػا بمػػا 
 .   (27)يتكافؽ كظركؼ المجتمع المصرل

 ككفؽ لذلؾ يسير البحث الحالي كفؽ الخطكات اآلتية:  
 معاصرة .الالتربكية لمدرسة الصديقة لمطفؿ كما كرد فى األدبيات اعرض كتحميؿ  -
فػػي  تايبلنػػدك بػػرز مبلمػػ  المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ فػى كػػؿ مػػف الفمبػػيف كالصػػيف رصػد أل -

 . ضكء القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة في كؿ منيا 
بػيف المػدارس الصػديقة لمطفػؿ فػي كػؿ كاالختبلؼ  شبوأكجو اللتكضي   المقارف تحميؿال -

كل كالعكامػؿ الثقافيػة المػؤثرة فػي ضػكء القػ كتفسيرىا في  مف الفمبيف كالصيف كتايبلند
 .كؿ منيا

إبػػراز الجيػػكد المصػػرية التػػي تسػػيـ فػػي تحكيػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػى إلػػى مػػدارس  -
 صديقة لمطفؿ .

فػػى تحكيػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي فػػى مصػػر إلػػى مقترحػػة تسػػيـ  آليػػاتالتكصػػؿ إلػػى  -
مػػع ظػػركؼ كبمػػا يتناسػػب  باإلفػػادة مػػف خبػػرات بعػػض الػػدكؿمػػدارس صػػديقة لمطفػػؿ 

 .المجتمع المصرل
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 : يقتصر البحث عمى الحدكد اآلتية: حدود البحث -
فيمػػا يتعمػػؽ باإلطػػار الفكػػرل لممدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ ، يقتصػػر  :الحػػدكد المكضػػكعية  -

نبػذة تاريخيػة مختصػرة ، كاألىػداؼ ، كالمتطمبػات   :البحث عمى تناكؿ العناصر اآلتيػة
 ، كالمعايير. 

خػبلؿ تايبلند ؛ حيث تمكنت ىذه الدكؿ مػف ك  ف الفمبيف كالصيفخبرة كؿ مالبحث تناكؿ ي -
فػى إطػار معػايير المدرسػة  اإلنجػازات القياـ بتنفيذ العديد مػفالمدارس الصديقة لمطفؿ 

كما تمكنت ىذه الدكؿ مػف القيػاـ بالعديػد مػف الجيػكد التػي سػاىمت  ، الصديقة لمطفؿ
ت فػػى تحسػػيف جػػكدة كنكعيػػة كالتػػى أسػػيم فػػي تػػكفير بيئػػة تعميميػػة صػػديقة لمطفػػؿ ،

 التعميـ األساسي بيا.
؛ حيػث ترتكػز كػؿ البحث عمػى معػايير منظمػة اليكنيسػؼ لممدرسػة الصػديقة لمطفػؿ يركز -

 ؛إلػػى ىػػذه المعػػايير فيمػػا تقػػـك بػػو مػػف إنجػػازات كجيػػكد تايبلنػػدك  الفمبػػيف كالصػػيف مػػف
ساسػػي ، لشػػمكليا، كلػػدكرىا فػػى تحسػػيف جػػكدة التعمػػيـ كخاصػػة فػػى مرحمػػة التعمػػيـ األ

كالمشػاركة الديمقراطيػة ، كفعالية التعميـ كالتعمـ ، : الشمكؿ ، فىكتتمثؿ ىذه المعايير 
بيئة تبػدأ بالطفػؿ ، كبيئػة صػحية لؤلطفػاؿ، ك كمركزية الطفؿ فى عممية التعميـ كالتعمـ، 

 كبيئة آمنة لؤلطفاؿ، كبيئة حامية لؤلطفاؿ. 
  مصطلحات البحث:

الصػديقة لمطفػؿ ، كمػف أىػـ التعريفػات  ةالمدرسػ تعريفاتتنكع ت :المدرسة الصديقة للطفل - 
 ما يمي:
 األطفػاؿت عرؼ منظمة اليكنيسيؼ المدرسة الصديقة لمطفؿ بأنيػا : مدرسػة تسػعى كراء         

للجمػػبيـ إلييػػا ك  مػػف مختمػػؼ الخمفيػػات  ألطفػػاؿحػػاقيـ بيػػا، فيػػي مدرسػػة تعمػػؿ بيػػدؼ جػػذب اا 
 .(28)حتـر التنكع كاالختبلؼ كتضمف عدـ التمييزكاالحتفاظ بيـ عمى مقاعدىا، كما ت

: مدرسػػة تسػػعى إلػػى تػػكفير التعمػػيـ الجيػػد لجميػػع األطفػػاؿ مػػف خػػبلؿ كمػػا تعػػرؼ بأنيػػا        
معالجة كؿ القضايا التي ليا تأثير فيما يتعمؽ بالرفاىية االجتماعية كالبيئة المناسػبة كالصػديقة 

: مثػػؿ األبعػػاد بعضلمدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ بػػلكػػؿ طفػػؿ أثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ، كيػػرتبط نيػػج ا
البيئػػػة الدراسػػػية ك الشػػػمكؿ، كجػػػكدة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ، كالمدرسػػػة اآلمنػػػة كالكقائيػػػة، كالمسػػػاكاة، 

 .(29) الكدية، كتعزيز الترابط المجتمعي كالشراكة المجتمعية
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لػ :كما تعرؼ بأنيػا        ى إدارة كسػيمة لنقػؿ مفيػـك حقػكؽ الطفػؿ إلػى الممارسػات الصػفية كا 
الفاعميػة األكاديميػة ذات الصػمة ، ك  الشػمكؿ : المدرسة، كترتكز المدارس الصديقة لمطفػؿ عمػى

المشػػػاركة فػػػي جميػػػع مجػػػاالت سياسػػػة ، ك تػػػكفير بيئػػػة صػػػحية كآمنػػػة ك باحتياجػػػات األطفػػػاؿ، 
دارتيا، كفي تكفير الدعـ الكافي لمطبلب  .(30) المدرسة كا 

خبلليػا تمبيػة احتياجػات األطفػاؿ الصػحية، كمػا تعتمػد  مدرسة يتـ مف :كما تعرؼ بأنيا        
عمػػى المجتمػػػع كتعتػػػرؼ كتعػػػزز حقػػػكؽ جميػػػع األطفػػاؿ بغػػػض النظػػػر عػػػف أم اختبلفػػػات بػػػيف 

 . (31)الجنسيف كالتي ترجع إلى الديف كالعرؽ كالحالة األسرية كاإلعاقة البدينة كالعقمية 
ػػاتعػػرؼ ك          فػػي التنميػػة الشػػاممة لؤلطفػػاؿ، كالتػػي بأنيػػا: المدرسػػة التػػي تبػػذؿ جيػػدنا  أيضن

 .(32)تشمؿ جميع القطاعات مثؿ: التعميـ كالصحة كالبيئة المدرسية كالبنية التحتية 
المدرسػة التػي  ا بأنيػا:يمكف تعريؼ المدرسة الصػديقة لمطفػؿ إجرائينػا لما سبؽ كاستنادن         

، كذلػؾ مرحمػة التعمػيـ األساسػىب األطفػاؿلجميػع كجاذبػة تسعى إلى تكفير بيئة تعميمية مبلئمة 
تػػكفير التعمػيـ الجيػػد لجميػػع شػمكؿ التعمػػيـ ك كالتػي تتمثػػؿ فػػي:  المعػػاييربعػػض تبنػى ؿ مػف خػػبل 
، جكدتيػاعمميػة التعمػيـ كالػتعمـ ك  فعاليػة، ك  ألطفػاؿدكف تمييز بينيـ، مػع احتػـر تنػكع ا األطفاؿ

كتػػدعيـ التػػرابط  ،ألطفػػاؿاكحاميػػة لجميػػع كتػػكفير بيئػػة آمنػػة كصػػحية ، الطفػػؿ كالتمركػػز حػػكؿ 
فػػي جميػػع مجػػاالت المدرسػػة ، ممػػا يسػػيـ فػػي تمبيػػة كافػػة احتياجػػات  الديمقراطيػػةكالمشػػاركة 

، كتنميػة ميػكليـ كاتجاىػاتيـ، كاالىتمػاـ بػالنمك المتكامػؿ كالصحية التعميمية كالترفييية األطفاؿ
 .دكف تمييزليـ 
  الدراسات السابقة : -

مػػا بػػيف المدرسػػة الصػػديقة لمطفػؿ تناكلػػت مكضػكع  التػػي تتنػكع الدراسػػات السػابقة     
 دراسات عربية كأجنبية، كيمكف تكضي  ذلؾ فيما يمي:

   : دراسات عربية:ًلاأو
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدم ،  (33)( 2010دراسػػة : )أحمػػد عػػبلء الػػديف،  (1)

كعة ليا فػي إمكانية تطبيؽ اإلدارة فى المدارس صديقة الطفكلة لمعايير الجكدة المكض
 ، الجميكرية العربية السكرية مف خبلؿ التعرؼ عمى كجية نظػر اإلداريػيف كالمعممػيف

كتكصػػػمت الدراسػػة إلػػػى العديػػػد مػػػف  ،كاسػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػفي التحميمػػػي
النتػػائج منيػػا: كجػػكد درجػػات مختمفػػة تتػػراكح مػػا بػػيف عاليػػة كمتكسػػطة كضػػعيفة حػػكؿ 
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جكدة الخاصة بالمدارس صديقة الطفكلػة فػى سػكريا مػف مدم تطبيؽ اإلدارة لمعايير ال
كجية نظر اإلدارييف كالمعمميف، كما أثبتت الدراسػة أف ىػذه الفػركؽ ترجػع إلػى بعػض 

المتعمقػة بالمدرسػة المتغيرات مثؿ: المؤىؿ التعميمػي كالمشػاركة فػى الػدكرات التدريبيػة 
 .صديقة الطفكلة

ىػدفت الدراسػة إلػى ،  (34) (2014ايغ، دراسة )عبد الرحمف سميماف عبد الرحمف الص (2)
تقييـ برنامج المدارس الصديقة لمطفؿ بمديرية بيت الفقيو في الجميكريػة اليمنيػة فػى 
ضكء معايير الجكدة فػى التعمػيـ، مػف حيػث تػأثير ىػذا البرنػامج عمػى اإلدارة المدرسػية 

اسػة المػنيج كاسػتخدمت الدر ،  البيئة المدرسية كالمجتمػع المحمػيك األطفاؿ كالمعمميف ك 
الكصفي التحميمي، كتكصػمت الدراسػة إلػى العديػد مػف النتػائج منيػا: كجػكد قصػكر فػى 
مدم تجاكب المجتمع المحمػي مػع برنػامج المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ؛ لؤلميػة المنتشػرة 

أقػػؿ مػػف  ألطفػػاؿدرجػػة تػػأثير البرنػػامج عمػػى اكمػػا أف فػػى المجتمػػع الريفػػي اليمنػػي، 
، كيرجػػع  الطفػؿ لمسػػتيدؼ الػرئيس مػػف البرنػامج ىػػكالمسػتكم المطمػػكب خاصػة كأف ا

 .ذلؾ لمقصكر فى تكافر المعنيات كالكسائؿ التعميمية المساعدة عمى ذلؾ
التعػػرؼ عمػػى  ىػػدفت الدراسػػة إلػػى،  (35)( 2015دراسػػة )ميػػادة طػػارؽ عبػػد المطيػػؼ،  (3)

، كاقع المدارس الصديقة لمطفػؿ مػف كجيػة نظػر معممػي المرحمػة االبتدائيػة فػي بغػداد 
 ، كالتعػػرؼ عمػػىمػػدل كعػػي معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة بمجػػاالت التنميػػة المسػػتدامة ك 

العبلقػػة بػػيف كاقػػع المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ كالػػكعي بمجػػاالت التنميػػة المسػػتدامة مػػف 
 ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمػي  ،معممي المرحمة االبتدائية كجية نظر

نتػػػائج منيػػػا: كجػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػة بػػػيف كاقػػػع كتكصػػمت الدراسػػػة إلػػى العديػػػد مػػف ال
المدارس الصديقة لمطفؿ كالكعي بمجػاالت التنميػة المسػتدامة مػف كجيػة نظػر معممػي 

 المرحمة االبتدائية.
ىػػدفت ،  (36)(2016دراسػػة )رانيػػا كصػػفي عثمػػاف، كىنػػاء إبػػراىيـ إبػػراىيـ سػػميماف،  (4)

دارس طػاردة إلػى مػدارس الدراسة إلى تحكيؿ مدارس التعميـ األساسي فى مصر مف مػ
جاذبػػة لمطفػػؿ ، كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، كمػػا قامػػت الدراسػػة 
بإجراء مقابمة؛ لمتعرؼ عمى أىـ ممارسات القيػادة التحكيميػة الداعمػة لمدرسػة صػديقة 

كلقػد ،  ، كالتعػرؼ عمػى مقترحػات تفعيػؿ ذلػؾلمطفؿ بمرحمة التعميـ األساسي فى مصػر
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ة إلى العديػد مػف ممارسػات القيػادة التحكيميػة الداعمػة لمدرسػة صػديقة تكصمت الدراس
لمطفؿ بمرحمة التعميـ األساسي فى مصر مف خبلؿ بعض المحاكر، حيػث يتضػمف كػؿ 
محػػػكر العديػػػد مػػػف الممارسػػػات الداعمػػػة لمدرسػػػة صػػػديقة لمطفػػػؿ ، كمػػػف أىػػػـ ىػػػذه 

لمدرسػة الصػديقة المحاكر: تطػكير رؤيػة عامػة مشػتركة لممدرسػة تؤكػد عمػى مفػاىيـ ا
لمطفؿ، كتحديد أىداؼ المدرسة كأكلياتيا حسب حاجاتيػا كحاجػات المجتمػع المحمػي ، 
كتييئػػػة األفػػػراد العػػػامميف لمدرسػػػة صػػػديقة لمطفػػػؿ، كىيكميػػػة التغييػػػر لمدرسػػػة صػػػديقة 
لمطفؿ، كبنػاء ثقافػة مشػتركة داعمػة لمتغييػر لمدرسػة صػديقة لمطفػؿ داخػؿ المدرسػة ، 

تكقػػػع مسػػػتكيات أداء عاليػػػة مػػػف العػػػامميف عمػػػى ضػػػكء معػػػايير كاالسػػػتثارة الفكريػػػة ك 
 المدرسة الصديقة لمطفؿ .

ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى نظػاـ ، (37)(2016دراسة )ىناء عبد الكريـ حسف،  (5)    
اإلدارة الذاتية المدرسػية كمػدم إمكانيػة تطبيقػو فػى المػدارس العراقيػة مػف كجيػة نظػر 

كتكصػػمت الدراسػػة ،  ت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػيكاسػػتخدم، القػػادة التربػػكييف
 مكافقػة معظػـ مػديرم المػدارس الصػديقة لمطفػؿ عمػى إمكانيػة إلى بعض النتائج منيا:

كمػػػن  الصػػػبلحيات إلدارات المػػػدارس  ،تطبيػػػؽ نظػػػاـ اإلدارة الذاتيػػػة المدرسػػػية نجػػػاح
األىػػداؼ  تكبدرجػػة كبيػػرة فػػي مجػػاال شػػئكف الطمبػػة ،مجػػاؿ فػػي كبيػػرة جػػدا  ةكبدرجػػ

شػئكف بدرجػة متكسػطة فػي مجػاؿ التربكية ، كاألبنيػة المدرسػية، كاإلشػراؼ التربػكم، ك 
بدرجػة متدنيػة فػي مجػاؿ المعمميف كالعامميف، كالشئكف المالية، كالشراكة المجتمعية، ك 

           .المناىج المدرسية
 : الدراسات األجنبية:اثانًي

ىػدفت الدراسػة إلػى تقيػيـ ، (38)( Olaleya Florence Oluremi,2012دراسػة ) (1)
بيئة التعميـ المدرسي فى المدارس االبتدائية فى نيجيريا، كتشمؿ الدراسة بيئػة الفصػؿ 
الدراسي، كتكفير مرافؽ البنيػة التحتيػة، كالمعمػـ، كالتبلميػذ، كالتفاعػؿ فػى إعػداد البيئػة 

دائيػة العامػة الدراسية، كتألؼ مجتمع الدراسػة مػف جميػع المدرسػيف فػى المػدارس االبت
كتكصػمت  ،كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي، فى كالية أكزكف بنيجيريا 

% مػف المػدارس المختػارة لػـ تكػف مػدارس صػديقة لمطفػؿ، كيرجػع 25الدراسة إلى أف 
راسػػية ، كمػػا لػػـ تكػػف معظػػـ الفصػػكؿ الد ذلػػؾ إلػػى افتقارىػػا إلػػى مرافػػؽ البنيػػة التحتيػػة
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كبناء عمى ذلؾ أكصت الدراسة بضػركرة اىتمػاـ جميػع ،  اقةصديقة لؤلطفاؿ ذكم اإلع
لتجعؿ بيئة الفصؿ الدراسي جذابة كممتعػة  ؛أصحاب المصمحة بقطاع التعميـ االبتدائي

 نتاجية المعمـ.إلمتبلميذ، كىذا مف شأنو أف يعزز التدريس كالتعمـ، كتحسيف 
ة إلػى ىػدفت الدراسػ،  (39)(Geoffrey Mwenda Kanamba, 2014) دراسػة   (2)

التعرؼ عمػى العكامػؿ المدرسػية التػى تػؤثر عمػى تػكفير بيئػة مدرسػية صػديقة لؤلطفػاؿ 
دراسػة العبلقػة مػف حيػث فى المدارس االبتدائية العامة فػى مقاطعػة إيجمبػي الشػمالية 

تحديػػد تػػأثير ، ك بػػيف مرافػػؽ المدرسػػة الماديػػة كتػػكفير بيئػػة مدرسػػية صػػديقة لمطفػػؿ 
التعػػرؼ عمػػى تػػأثير ك  ،تقيػػيـ تػػأثير المتابعػػة كالرصػػد ك ،  المػػكارد التعميميػػةك  ،المعممػػيف

اؿ فػػى المػػدارس االبتدائيػػة عمػػى تػػكفير بيئػػة مدرسػػية مبلئمػػة لؤلطفػػ اسػػتعداد المعمػػـ
كتػػـ جمػػع المعمكمػػات عػػف  ،كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ، العامػػة

لدراسػة لمعديػد مػف كتكصػمت ا،  تبيانات كالجدكؿ الزمني لممبلحظةطريؽ استخداـ االس
 النتائج منيا:

مما يدؿ عمى ندرة المػكارد التعميميػة المكجػكدة  3:  1بنسبةأف المدارس تستخدـ الكتب  -
 فى مدارس المنطقة، كيمثؿ ىذا أحد معكقات تكفير بيئة مدرسية صديقة لمطفؿ.

يميـ فػى ا ما يزكرا المدرسة، كما أف غالبية المعمميف لػـ يػتـ تقيػأف مسئكلي الكزارة نادرن  -
 الفصكؿ الدراسية أثناء التدريس مف قبؿ المعمـ الرئيس أك المدير.

أف المديريف لـ يزكرا المعمميف فى الفصػؿ أثنػاء التػدريس؛ حيػث يعتقػدكف أف المعممػيف  -
 لـ يككنكا مستعديف بشكؿ جيد لتكفير بيئة صديقة لمطفؿ.

لتػكفير بيئػة مدرسػية  أف المرافؽ المادية األساسية فػى مػدارس ىػذه المنطقػة غيػر كػاؼ -
 صديقة لمطفؿ.

ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ ،  Purity Nyaguthi Nyogu , 2016(40) ) )دراسة  (3)
 KCPE (Kenyaعمى تأثير نمكذج المدرسة الصديقة لمطفؿ عمى أداء التبلميذ فػى 

Certificate of Primary Education الشػيادة الكينيػة لمتعمػيـ االبتػدائي فػى )
لتحديػد تػأثير  ؛كاسترشدت الدراسة بأربعة أىػداؼ رئيسػة، طعة نجكركمدارس شبو مقا
نمػػط ك  ، تػػدريب المعممػػيفك  ،تػػدابير السػػبلمة كالصػػحة فػػى المػػدارس ، ك مصػػادر الػػتعمـ 

عمػػى أداء التبلميػػذ فػػى الشػػيادة الكينيػػة  كأسػػاليب التػػدريس الػػذم يرتكػػز عمػػى الطفػػؿ
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كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج  ، فػػى شػػبو مقاطعػػة نجػػكرك (KCPEلمتعمػػيـ االبتػػدائي )
كتكصػمت الدراسػة إلػى ،  كتػـ جمػع البيانػات باسػتخداـ االسػتبيانات ،الكصفي التحميمي

أف مصػػػادر الػػػتعمـ، كتػػػكافر تػػػدابير السػػػبلمة كالصػػػحة، كتػػػدريب المعممػػػيف كأسػػػاليب 
الشػيادة  التدريس كالتعمـ التى ترتكز عمػى الطفػؿ تسػيـ فػى تحسػيف أداء التبلميػذ فػى

 (.KCPE) متعميـ االبتدائيالكينية ل
 & Muhammad Nadeem Anwar& Mushtaq Ahmed Malikدراسػة ) (4)

Asma Khizar, 2016) (41)  ، ىدفت الدراسة إلى مقارنة بيئة التعمـ فػى المػدارس
كاستخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي الصديقة لمطفؿ مع المدارس التقميدية، 
رؽ بػػيف المػػدارس االبتدائيػػة التقميديػػة كالمػػدارس ، كلقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػ

الصديقة لمطفؿ لصػال  المػدارس الصػديقة لمطفػؿ، مػف حيػث: تػكفير بيئػة الػتعمـ التػى 
تركػػز عمػػى الطفػػؿ، كتػػكفير بيئػػة الػػتعمـ المبلئمػػة، كالتفاعػػؿ اإليجػػابي كالصػػحي بػػيف 

ف، كتػكافر ظػركؼ ، كاالىتمػاـ بالحالػة الماديػة لمفصػؿ، كمشػاركة الكالػديالطفػؿالمعمـ ك 
صحية أفضؿ فى المدارس الصديقة لمطفؿ مقارنػة بالمػدارس التقميديػة، ىػذا باإلضػافة 

بػؿ يػتـ معاممػة  بمطجة فى المػدارس الصػديقة لمطفػؿ إلى عدـ كجكد عقكبات بدنية أك
معاممػػة حسػػنة ، كمػػا تكصػػمت الدراسػػة إف بيئػػة الػػتعمـ فػػى المػػدارس الصػػديقة  الطفػػؿ

األداء األكػاديمي، كمػا نجحػت المػدارس الصػديقة لمطفػؿ فػى لمطفؿ تسيـ فػى تحسػيف 
 تحقيؽ مستكم أعمى مف اإلنجازات األكاديمية.

ىدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى مسػتكم ،  (42)( Anjali Shakya, 2017دراسة ) (5)
تنفيػػذ نمػػكذج المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ كالمبػػادرات اإليجابيػػة، ككػػذلؾ التحػػديات التػػى 

مقابمػة شػبو  الدراسػة تكاستخدم ،( Sunrise boarding schoolتكاجو مدرسة )
التػى تتركػز عمييػا المدرسػة  المعػاييرمقننة أثناء جمع البيانات، كاستندت الدراسة إلى 

الصػػديقة لمطفػػؿ كىػػي: الشػػمكؿ، كالمسػػاكاة بػػيف الجنسػػيف، كالصػػحة كتعزيػػز الحيػػاة 
د مػػف النتػػائج منيػػا: المدرسػػية، كحمايػػة جميػػع األطفػػاؿ، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى العديػػ

القصػكر الحاجة إلى تحسيف التكاصؿ بيف المعمميف كأكليػاء األمػكر ككػذلؾ المدرسػة، ك 
كجػػكد صػػناديؽ  القصػػكر فػػىتػػكافر مرافػػؽ الصػػحة العامػػة أك الطبيػػب بالمدرسػػة، ك  فػػى

أعمػاؿ إسعافات أكلية كافية فى المدرسة، كضركرة كضع قكاعػد سػمكؾ مناسػبة بشػأف 
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أحػػد التحػػديات تمثػػؿ العقكبػػة البدنيػػة  تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف مػػا، كالبمطجػػة كالعنػػؼ 
كأكػػػدت النتػػػائج عمػػػى ضػػػركرة تػػػكافر طػػػرؽ لتنظػػػيـ بػػػرامج ،  داخػػػؿ المدرسػػػة الرئيسػػػة

 التكعية، ككرش العمؿ، كالحفاظ عمى البنية التحتية الصديقة لمطفؿ.
 Fatma Cobanoglu & Zeynep Ayvaz-Tuncel& Aydanدراسػة ) (6)

Ordu, 2018)(43) لػػػى التعػػػرؼ عمػػػى رأل  المعممػػػيف كمػػػديرم إالدراسػػػة   ىػػػدفت
المدارس كطبلب المدارس مف الصؼ الخامس إلى الصؼ الثامف لمدرستيـ عمػى أنيػا 
صػػديقة لؤلطفػػاؿ ، كتػػـ اختيػػار الطريقػػة المختمطػػة لمدراسػػة حيػػث تػػـ جمػػع البيانػػات 

 Child Friendly Schoolالكميػة باسػتخداـ مقيػاس المػدارس المبلئمػة لؤلطفػاؿ 
Scale CFSS))  الذم طكره البػاحثكف، كتػـ تنفيػذ المقيػاس فػي فصػؿ كاحػد مػف كػؿ

تػػػـ الحصػػػكؿ عمػػػى البيانػػػات النكعيػػػة مػػػف المعممػػػيف ك مسػػػتكل تػػػـ اختيػػػاره عشػػػكائينا، 
أف خصػػػائص المدرسػػػة  :المتطػػػكعيف،  كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى بعػػػض النتػػػائج منيػػػا 

اعي كاالقتصادم لممدرسة ، كنكع الجػنس الصديقة لمطفؿ  تتغير كفقنا لممستكل االجتم
 .لمطبلب كمستكل الصؼ

(Ella Mae Silao-Navarra, 2019 )دراسة   (7)
ىدفت الدراسة إلى تحديد ،  (44)

كالبيئة النفسية كاالجتماعية لممتعمميف في المدارس  لمطفؿأىداؼ المدرسة الصديقة 
دراسة المناقشة الجماعية خدمت ال، كاستفي مدينة بكتكاف في الفمبيف الثانكية العامة 

عيقة لممدرسة الصديقة كالمقابمة المتعمقة كتقنية دلفي؛ لتحديد العكامؿ الميسرة كالم
كتكصمت الدراسة إلى أف أىداؼ المدرسة الصديقة لمطفؿ لدييا استدامة عالية  ،لمطفؿ

مما  أظيرت البيئة النفسية كاالجتماعية لممتعمميف حالة مرضيةك  ،لمتنفيذ بيف المدارس
كانكا يشعركف بالرضا في بيئتيـ التعميمية، كما أكدت الدراسة  األطفاؿ يعني أف غالبية

أف العكامؿ الميسرة لممدرسة الصديقة لمطفؿ تتمثؿ في دعـ كمشاركة نشطة مف المدير 
العكامؿ التي تعرقؿ ذلؾ ىي الشخص المالي المكمؼ  كأفكالمجتمع،   طفاؿكالمعمميف كاأل
،  األطفاؿة المدرسية الصديقة لمطفؿ ، كمكقؼ المدرسيف ، كنقص كعى بإدارة األنشط

 .كاالفتقار إلى المرافؽ
تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسػات السػابقة العربيػة كاألجنبيػة فػى اىتماميػا         

ىػدفيا الػرئيس حيػث تيػدؼ بتناكؿ المدرسة الصديقة لمطفػؿ، كلكػف تختمػؼ عنيػا فػى 
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ى تحديػػد بعػػض اآلليػػات التػػي تسػػيـ فػػي تحكيػػؿ مػػدارس التعمػػيـ الدراسػػة الحاليػػة إلػػ
األساسػػى فػػي مصػػر إلػػى مػػدارس صػػديقة لمطفػػؿ مػػف خػػبلؿ اإلفػػادة مػػف خبػػرة كػػؿ مػػف 

، كمػػػا تختمػػػؼ الدراسػػػة الحاليػػػة عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة  الفمبػػػيف كالصػػػيف كتايبلنػػػد
   باستخداـ المنيج المقارف .

 خطكات اآلتية:يسير البحث الحالي كفؽ ال :خطوات البحث
الخطكة األكلي: اإلطار العاـ لمبحث مف حيث: مقدمة البحث كمشكمتو، كأىدافو،  -

 كمصطمحاتو، كالدراسات السابقة، كخطكات البحث. ،كحدكده  كأىميتو، كمنيجو،
 في األدبيات التربكية المعاصرة.: تتضمف المدرسة الصديقة لمطفؿ نيةالخطكة الثا -
مبلم  المدرسة الصديقة لمطفؿ فى كؿ مف الفمبيف از تتضمف إبر : الثالثةالخطكة  -

 .في ضكء القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة في كؿ منيا كتايبلند كالصيف
ممدارس الصديقة لمطفؿ في كؿ مف الفمبيف ل تتضمف التحميؿ المقارف :الخطكة الرابعة -

  .كالصيف كتايبلند
ـ في تحكيؿ مدارس التعميـ الجيكد المصرية التي تسيكتتضمف  :الخطكة الخامسة -

 . في ضكء القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة فييا األساسى إلى مدارس صديقة لمطفؿ
تسيـ فى تحكيؿ مدارس التعميـ التي مقترحة ال لياتاآل كتتضمف :الخطكة السادسة  -

كبما  األساسي فى مصر إلى مدارس صديقة لمطفؿ باإلفادة مف خبرات بعض الدكؿ
 .ركؼ المجتمع المصرليتناسب مع ظ
 ا نظرًياإطاًر –الصديقة للطفل  ة: المدرسنيةالثا الخطوة

الصػديقة لمطفػؿ إلػى بعػػض المبػادئ التػي تنبثػؽ مػف المكاثيػؽ الدكليػػة  ةتسػتند المدرسػ        
ـ ، كالػػػذم تضػػػمف العديػػػد مػػػف 1959الميتمػػػة بحقػػػكؽ الطفػػػؿ مثػػػؿ: إعػػػبلف حقػػػكؽ الطفػػػؿ/ 

ع كالػذم يػنص عمػى حػؽ الطفػؿ فػي تمقػي التعمػيـ كالػذم يجػب أف المبادئ، كمنيا المبدأ السػاب
لزام ، كأف تكػكف مصػمحة الطفػؿ العميػا ىػي فػي مراحمػو االبتدائيػة عمػى األقػؿ  ينػايككف مجانينػا كا 

، كمػا نػص المبػدأ التاسػع عمػى حػؽ  المبدأ الذم يسترشد بو المسئكلكف عند تعميمػو كتكجييػو
كر اإلىماؿ كالقسكة كاالستغبلؿ، ىػذا باإلضػافة إلػى مػا الطفؿ في التمتع بالحماية مف جميع ص

أكد عميو المبدأ العاشر في حؽ الطفؿ أف يحاط بالحماية مػف جميػع الممارسػات التػي قػد تػدفع 
 .(45)إلى التمييز العنصرم أك الديني أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ التمييز 
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ير كافػػة المقكمػػات التػػي يتضػػ  ممػػا سػػبؽ االىتمػػاـ بحقػػكؽ الطفػػؿ، كالحػػرص عمػػى تػػكف       
كفػػي إطػػار ذلػػؾ يمكػػف تنػػاكؿ المدرسػػة ،  حقكقػػوكافػػة تؤىمػػو لمنمػػك المتكامػػؿ كالمحافظػػة عمػػى 
 الصديقة لمطفؿ مف خبلؿ المحاكر اآلتية:
 تاريخية: نبذة –أوًلا: المدرسة الصديقة للطفل 

مػػف عمػػؿ  عمػػى الػػرغـ مػػف أف نشػػأة النمػػكذج التعميمػػي لممػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ نػػتج        
لتحسيف نكعية الصحة فػي  ؛اليكنيسيؼ مع منظمة الطفكلة األمريكية كمنظمة الصحة العالمية

ا إلػػى حػػد مػػا؛ فيػػي نتػػاج سياسػػة المػػدارس، فػػإف ظيػػكر المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ أكثػػر تعقيػػدن 
 كممارسات متطكرة لبرامج التطكير، كتغيير لكجيات النظر العالمية فيمػا يتعمػؽ بػالتعميـ الجيػد،
كلمكشػػؼ عػػف أصػػكؿ كسػػبب نشػػأة المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ البػػد مػػف التعػػرؼ عمػػى بعػػض 
القضايا منيا: النيج القائـ عمى حقكؽ اإلنساف، كاليدؼ العالمي مف التعميـ االبتػدائي الشػامؿ 

ـ كحتػى اليػدؼ الحػالي الرابػع مػف أىػداؼ 1990بدءنا مف مؤتمر جكمتيف لمتعميـ لمجميع لعاـ 
لقاء نظرة عامة عمى كجيات النظر المتعمقة بمفيـك التعميـ الجيد التنمية المستدا   .(46)مة، كا 

ركزت العديد مػف المنظمػات مثػؿ: منظمػات المعكنػة الدكليػة كالحككمػات  كفى إطار ذلؾ        
مػػع االسػتمرار فػي االىتمػػاـ بزيػادة فػرص الكصػػكؿ  الكطنيػة اىتماميػا بتحسػػيف جػكدة التعمػيـ ،

يف ىذه المبػادرات العالميػة إطػار المػدارس الصػديقة لمطفػؿ كالػذم ظيػر فػي إلى التعميـ، كمف ب
البدايػػة بػػالتركيز عمػػى الصػػحة األساسػػية فػػي المنػػازؿ كالمػػدارس، كمػػع تػػأثير اليكنيسػػيؼ امتػػد 
المفيـك ليشمؿ قضػايا الصػحة كالتغذيػة، كتعػدل ىػذا المفيػـك ليشػمؿ بعػض القضػايا المتعمقػة 

كحقػكؽ اإلنسػاف، كمػا اىتمػت منظمػات أخػرل  يـ مثػؿ: الشػمكؿع لمجكدة في التعمبعناصر أكس
مثؿ منظمة إنقاذ الطفكلة بالتعرؼ عمى طبيعة المدارس الصديقة لمطفؿ، ثـ طكرت اليكنيسػيؼ 
منذ ذلػؾ الكقػت دليػؿ لممػدارس الصػديقة لمطفػؿ كالػذم يشػيع اسػتخدامو كػدليؿ مرجعػي لمتعمػيـ 

لمطفؿ لميكنيسػيؼ إلػى تعزيػز جػكدة التعمػيـ فيمػا كمف ثـ ييدؼ إطار المدارس الصديقة  الجيد،
مشػػاركة ك تشػػاركية ،  أكثػػر يتعمػػؽ باالحتياجػػات العامػػة لؤلطفػػاؿ كالقيػػاـ بػػذلؾ مػػف خػػبلؿ منػػاىج

أصحاب المصمحة في تعميـ األطفػاؿ مثػؿ: منظمػات المجتمػع المػدني، كقػادة المجتمػع، كاآلبػاء 
كػؿ طفػؿ يحػؽ لػو أف يكػكف مشػاركنا نشػطنا  كاألطفاؿ أنفسيـ، كىك نيج يؤيد المبػدأ القائػؿ بػأف

  .(47) في عممية التعميـ
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كأدل ىػػذا التكجػػو إلػػى تحػػكؿ اليكنيسػػيؼ مػػف نيػػج أحػػادم العامػػؿ إلػػى نيػػج شػػامؿ         
لممدارس الصديقة لمطفؿ، كالذم يركز عمى صحة الطفؿ كسبلمتو كخمفيتػو االجتماعيػة، ككػذلؾ 

ؼ الشػامؿ لممػدارس صػديقة الطفػؿ بشػكؿ خػاص عمى فرص تعمـ الطفؿ، كيركػز نيػج اليكنيسػي
عمى بيئة المدرسة كأساس لمتعميـ الجيد، كتتككف ىػذه العكامػؿ مػف عكامػؿ اجتماعيػة أساسػية 

، كالسػبلمة، كالػكعي بحقػكؽ الطفػؿ كاحتراميػا، كالتربيػة التفاعميػة لشػمكؿمثؿ: عدـ التمييز، كا
ألنشػػطة الصػػػفية، كفػػػي العمميػػػات التػػي تركػػػز عمػػػى الطفػػػؿ، كالتػػركيج لمشػػػاركة األطفػػػاؿ فػػػي ا

نشاء مجتمع مدرساإلدا  . (48)قكم  ىرية المدرسية، كا 
كتطكرىػػا كػػاف نتيجػػة لػػبعض  ة المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿنشػػأ أفيتضػػ  ممػػا سػػبؽ          

السياسػػات كالممارسػػات المتطػػكرة، كنتيجػػة لتغييػػر كجيػػات النظػػر فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتعميـ الجيػػد، 
 األطفػػاؿالتعمػػيـ مػػف خػػبلؿ التكسػػع الكمػػي لضػػماف التحػػاؽ جميػػع  حيػػث بػػدأ االىتمػػاـ بجػػكدة

بالمدارس دكف االىتمػاـ الكػافي بػالجكدة النكعيػة، ثػـ ظيػرت محػاكالت عديػدة لتحسػيف الجػكدة 
األطفػػػاؿ النكعيػػػة كاالىتمػػػاـ بكافػػػة حقػػػكؽ الطفػػػؿ، كتػػػكفير بيئػػػة تعميميػػػة مبلئمػػػة الحتياجػػػات 

القكؿ بأنيا تستند إلى اتفاقية حػؽ الطفػؿ ، كتتعمػؽ كحقكقيـ دكف تمييز بينيـ، كمف ثـ يمكف 
بكػػؿ جانػػب مػػف جكانػػب اإلصػػبلح التعميمػػي ، كالػػذم يضػػع الطفػػؿ فػػي بػػؤرة االىتمػػاـ فػػي جميػػع 

 األنشطة كالممارسات التي تتـ في المدرسة.
 

 : أهداف المدرسة الصديقة للطفل:   نًياثا

طفػؿ إلػى تحقيقيػا، كيمكػف إجمػاؿ ىػذه الصػديقة لم ةتتنكع األىداؼ التي تسعى المدرس        
 (49)األىداؼ فيما يمي: 

المعػايير النكعيػة، مػع  ليتفػؽ مػعنقؿ المدارس كالنظـ التعميمية كتحكيميػا بشػكؿ تػدريجي  (1)
رفاىية الطفؿ كرعايتػو كحقكقػو كمػتعمـ كمسػتفيد  عمىالتصدم لجميع العناصر التي تؤثر 

الكظػائؼ المدرسػية األخػرل أثنػاء تنفيػذ  رئيس مف التعميـ في الكقت الذم يتـ فيو تحسيف
 ىذه العممية.

مكانية الكصػكؿ إلػى المدرسػة كالبقػاء في الكاقع  معايير الجكدة لجميع األطفاؿ تحقيؽ (2) ، كا 
تمػاـ المرحمػة التعميميػة فػي الكقػت المحػدد،  عمى مقاعدىا، كالنقػؿ مػف صػؼ إلػى آخػر، كا 

خبلليػػا النمػػك كالتطػػكر كبمػػكغ  مػػف الطفػػؿكمػػف ثػػـ تػػكفير تجربػػة تعميميػػة غنيػػة يسػػتطيع 
إمكانػػاتيـ الكاممػػة، ككصػػكالن إلػػى ىػػذه الغايػػة فػػإف نمػػاذج المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ تيػػتـ 
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بتكظيؼ المشاركة كالػدعـ الكػامميف لجميػع األطػراؼ المعنيػة، كاسػتخداميا لتيسػير إعمػاؿ 
 .حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى تعميـ جيد النكعية

النفسػػػية ، مػػػع  تػػػوكرفاىي كاالىتمػػػاـ بتغذيػػػة الطفػػػؿاف، االىتمػػػاـ بالصػػػحة كاألمػػػف كاألمػػػ (3)
االىتمػػاـ بتػػدريب المعممػػيف كبمبلءمػػة أسػػاليب التػػدريس، كمػػكارد الػػتعمـ المسػػتخدمة فػػي 

 التعميـ المدرسي.
تعزيز مشاركة الطفؿ، كتكفير مساحة لؤلطفػاؿ لمتعبيػر عػف آراءىػـ ككجيػات نظػرىـ، كمػا  (4)

ألطفػػػاؿ عمػػػى تعمػػػـ إتبػػػاع الػػػنظـ كالقػػػكانيف تيػػػتـ المػػػدارس الصػػػديقة لمطفػػػؿ بمسػػػاعدة ا
ظيار االحتراـ لمسمطات المدرسية.  كمراعاتيا، كا 

 :الصديقة لمطفؿ إلى ما يمي ةلمدرستيدؼ ا كما   
، كزيادة معدؿ تحصػيميـ الدراسػي، كالمشػاركة األطفاؿتحسيف معدؿ االلتحاؽ كاالحتفاظ ب  (1)

سػػة، كتحسػػيف مكجػػكديف خػػارج المدر ال طفػػاؿفػػي رعايػػة الطفكلػػة المبكػػرة، كتقميػػؿ عػػدد األ
ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى تعزيػػػز كدمػػػج التعمػػػيـ الصػػػحي كالنظافػػػة فػػػي المخرجػػػات التعميميػػػة، 

 .(50)المدرسة 
تقػديـ جميػع أنػكاع بكتعمػيميـ  ،حماية حقكؽ األطفاؿ، كتحسػيف بيئػة الػتعمـ المقدمػة ليػـ (2)

كر كالمػػػكظفيف مػػػف خػػػبلؿ التعػػػاكف بػػػيف أكليػػػاء األمػػػ المسػػػاىمات بجػػػكدة تعميميػػػة فعالػػػة
 .     (51) كالمدرسيف كاإلدارييف

 (52)باإلضافة لما سبؽ، يمكف مف خبلؿ المدرسة الصديقة لمطفؿ تحقيؽ األىداؼ اآلتية: 
 تدعيـ التعاكف مع الشركاء؛ لتعزيز كمراقبة حقكؽ كرفاىية الطفؿ. (1)
فسػػػية كتحقيػػػؽ الرفاىيػػػة الن ،كاحتػػػراـ الػػػذات ،كالثقػػػة، كاإلبػػػداع  ،تعزيػػػز مشػػػاركة الطفػػػؿ (2)

 كاالجتماعية.
إعػػداد المنػػاىج ذات الصػػمة بالطفػػؿ، كاالىتمػػاـ  بالتربيػػة التػػي تركػػز عمػػى الطفػػؿ بحيػػث  (3)

 تتكافؽ مع عممية التعمـ كمع كاقع الطفؿ كاحتياجات التعمـ لديو.
بيف الجنسيف ، كاإلنصاؼ، كضماف التكافؤ في فرص االلتحػاؽ بالمػدارس  ركؽمراعاة الف (4)

 تيات.لكافة األطفاؿ كخاصة الف
 تكفير الصحة كالسبلـ كالحماية لؤلطفاؿ. (5)
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نشاء ركابػط قكيػة بػيف اإقامة شر  (6) كات متناغمة كتعاكنية لصال  الطفؿ مع أسر األطفاؿ، كا 
 المدرسة كمجتمعيا، كتشجيع الكالديف، كمشاركة المجتمع مع المدرسة كفييا.

 محبيفف كعاممىي مدرسة يككف فييا ال مطفؿف المدرسة الصديقة لكمف ثـ فإ         
، كتعترؼ بحقكؽ جميع مبلئـلؤلطفاؿ ، كيتـ تمبية احتياجات الصحة كالسبلمة لؤلطفاؿ بشكؿ 

األطفاؿ كتعززىا بغض النظر عف الجنس أك االختبلفات الدينية أك الكضع العائمي أك إعاقات 
ييئة بيئة القدرات الجسدية كالعقمية ، كما يساعد السياؽ النفسي كاالجتماعي اإليجابي عمى ت

عمى تحفيز  كالمعمـ أف تؤثر الطفؿابية بيف يمكف لمعبلقات اإليجك مكاتية لمتعميـ كالتعمـ ، 
 . (53)تحسيف استبقاء المعمـتسيـ في حضكرىـ، ك عمى الدراسي، ك  يـتحصيمعمى ، ك األطفاؿ
 يتض  مما سبؽ تنكع األىداؼ التي تسعى إلييا المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ حيػث تيػتـ         

، الطفػؿية؛ لتمبيػة احتياجػات فتحسيف جػكدة النظػاـ التعميمػي ، كتطػكير كافػة الممارسػات الصػب
باالىتمػػاـ كالرعايػػة الصػػحية كالنفسػػية الطفػػؿ بحيػػث يشػػعر  ،لػػوكلتػػكفير بيئػػة تعميميػػة جاذبػػة 

بصػػكرة متكاممػػة ممػػا يسػػيـ فػػي تربيػػة الفػػرد تربيػػة متكاممػػة عمػػي المسػػتكل العقمػػي كالعػػاطفي 
 .األطفاؿ متحمسيف لمتعمـ ، كمف ثـ يككفالجتماعي كالسمككيكالجسمي كا

 المدرسة الصديقة للطفل: متطلبات ا:ثالًث

التػػي تسػػيـ فػػي تػػكفير بيئػػة  متطمبػػاتبعػػض ال عمػػىترتكػػز المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ        
 :  ما يمى  لمتطمباتيقة لمطفؿ، كمف أىـ ىذه اصدمبلئمة ك تعميمية 

 :ت وقدرات متميزةذات مؤهالمدير توافر ( 1)
الصديقة لمطفؿ مسئكؿ عف التغيير كاالبتكار، فيػك المسػئكؿ  ةيعتبر المدير في المدرس        

عػف عمميػػة التخطػيط المدرسػػي، كعػف تػػكفير المػكارد البلزمػػة، كتػكفير التػػدريب األساسػي لكافػػة 
، كفػػي إدارتػػو المعممػػيف، ىػػذا باإلضػػافة لػػدكره فػػي تػػدعيـ الػػركابط البنػػاءة مػػع المجتمػػع المحمػػي

لياميـ ، ك لعممية التغيير   .(54)عمى مدير المدرسة االىتماـ بقيادة المعمميف كتكجيييـ كا 
القيادة التعميمية عامؿ رئيس فػي المدرسػة ؛ حتػى يتأكػد مػدير المدرسػة كقائػد كمف ثـ ف       

عمػػػى مراقبػػػة جػػػكدة التػػػدريس كأداء  قدرتػػػوتعميمػػػي مػػػف تحقيػػػؽ رسػػػالة المدرسػػػة، مػػػف حيػػػث 
 ؛، حيث تتطمب المدارس مػف القػادة الجيػديف تنظػيـ عمميػة التعمػيـ كالػتعمـاإلشرافيةلصبلحيات ا

ي طمػػب مػػف قػػادة المػػدارس كمػػديرييا صػػياغة خطػػة مػػف كمػػا  ،لضػػماف تحقيػػؽ رسػػالة المدرسػػة
شأنيا أف تثمر عف تطكير المدارس مف خبلؿ فكرة أف المدارس الجيدة ترتبط بخصػائص كجػكد 
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خصػائص بيئػة تعميميػة  القػدرة عمػى تػكفير ية كتكقعات تعميمية كاضػحة كلػديياإدارة تعميمية قك 
 (.55) مكاتية
حتػى يػتمكف مػف أداء  ؛كفي إطار ذلؾ البد مف تكافر بعض المقكمات لدل مدير المدرسة      

دكره بفاعميػػة، كليػػتمكف مػػف تػػكفير بيئػػة تعميميػػة صػػديقة لمطفػػؿ، كمػػف أىػػـ ىػػذه المقكمػػات مػػا 
 يمي:
تمػػػؾ مػػػدير المدرسػػػة مػػػؤىبلت كتػػػدريب كخبػػػرة تفػػػي بػػػالغرض؛ بيػػػدؼ التعامػػػؿ مػػػع أف يم  -

كالمجتمػػع المحمػػى، باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ  األطفػػاؿالتحػػديات، كالفػػكز بػػاحتراـ المعممػػيف ك 
مؤىبلتػػػػو لممارسػػػػة السػػػػمطة بصػػػػكرة إيجابيػػػػة كلػػػػيس لمجػػػػرد الحكػػػػـ باسػػػػتخداـ السػػػػمطة 

عف القػرارات تظػؿ عمػى عػاتؽ مػدير المدرسػة إال  البيركقراطية، كرغـ أف المسئكلية النيائية
كالمجتمػع المحمػي كمشػاركتيـ فػي  األطفػاؿأنو البد لمدير المدرسة مف استشػارة المعممػيف ك 

مػػدير المدرسػػة أف يمتمػػؾ القػػدرة عمػػى إدارة  عمػػى لمػػا سػػبؽ عمميػػة صػػنع القػػرار، باإلضػػافة 
كالمجتمػع المحمػػي  األطفػػاؿيف ك الثقػػة فػي نفػػكس المعممػ لتػدعيـالمػكارد المدرسػية بشػػفافية؛ 

 . (56)باستخداـ المكارد المحدكدة بحكمة  إلقناعيـك 
أف يتكافر بمدير المدرسة بعض الميارات كالخبرة في إدارة المكارد البشػرية كحقػكؽ الطفػؿ،   -

كأف يقػػكد مدرسػػتو مػػف خػػبلؿ ضػػرب األمثمػػة التػػي يحتػػذم بيػػا ؛باعتبػػار أف مػػدير المدرسػػة 
حيػػث يرسػػـ الصػػكر الذىنيػػة ؛ ت، كمسػػئكؿ عػػف العبلقػات العامػػة مسػئكؿ عػػف حػػؿ المشػػكبل

لممدرسة، باإلضافة لما سبؽ عمى مديرم المدارس أف يككنكا قادريف عمػى تحديػد الممارسػة 
 .(57)التي تتطمب التحسيف كالمجاالت التي يمكف فييا االستثمار في األفكار اإليجابية

مب تكافر قيادات تربكية مدربػة تػدريبنا يتناسػب مػع يتطكليذا فإف جكدة النظاـ التعميمى         
تحديات العصر الحديث ، كما تتطمب جكدة النظاـ التعميمى صػقؿ الميػارات القياديػة كاإلبداعيػة 

 لدييـ ؛ حتى يتمكنكا مف قيادة المؤسسة التعميمية.
لصديقة الرئيسة لممدرسة ا متطمباتيتض  مما سبؽ أف مدير المدرسة يعتبر أحد ال         

لمطفؿ؛ لتأثيره المباشر عمي فعالية عممية التعميـ كالتعمـ ، حيث يمكف مف خبلؿ القياـ بأدكاره 
مف آلتكفير المناخ المدرسي اإليجابي كاكقدرات  ما يمتمكو مف ميارات المتنكعة كمف خبلؿ
تباره باع ؛ مجميعل صديقةلمعممية التعميمية مما يجعؿ مف المدرسة بيئة كالداعـ لمطبلب ك 

المسئكؿ الرئيس كاألكؿ عف إدارة المدرسة كاإلشراؼ عمي سير العممية التعميمية بكفاءة 
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تكفير  كالتي تسيـ فىكالتنسيؽ بيف جيكد كافة العامميف كغيرىا مف األدكار التي يقـك بيا، 
بيئة تعميمية صديقة تؤىؿ العامميف لمقياـ بدكرىـ كتسيـ في النمك المتكامؿ لشخصية 

 .ؿاألطفا
الرئيسػة لتػكفير مدرسػة  لمتطمبػاتيعتبػر المعمػـ أحػد ا : ذات كفاءة عالية معلمتوافر  (2)

صديقة الطفؿ، كيتطمب ذلؾ مراعاة أف يركز المعمـ عمى مشاركة الطفؿ كالسعي الجػاد كالػكاعي 
مػف ثػـ يحتػاج تػدعيـ قػدرات المعمػـ ، ك  لعممية التعمػيـ الجيػدة نتيجة لتمكيف األطفاؿ؛ باعتبارىـ

إنشاء برامج لمتدريب كلمتابعة المعمميف بحيث تككف مصممة جيدنا لبناء الكفػاءات كتػدعيـ إلى 
القدرات كرفع معنكيات المعمميف، كيتطمب ذلؾ تػكفير مسػتكل رفيػع مػف التػدريب لممعممػيف قبػؿ 
االلتحاؽ بالعمؿ كأثناء الخدمة مما يمكنيـ مف العمػؿ بفاعميػة ضػمف أسػاليب التػدريس المثيػرة 

التفاعميػة، كىػي أسػاليب عمػى كالمركػزة عمػى الطفػؿ ك  ،تحدم، كالمرتكػزة عمػى حقػكؽ اإلنسػافلم
 .(58)تقع في صميـ نمكذج المدرسة الصديقة لمطفؿ

الصػػديقة لمطفػػؿ؛ باعتبػػاره  ةكمػػف ثػػـ يعتبػػر المعمػػـ جػػزءنا ال يتجػػزأ مػػف تػػكفير المدرسػػ        
ف لنيج المدرسة الصػديقة لمطفػؿ أف يكػكف ، فبل يمكتعميمى الركيزة األساسية لنجاح أم برنامج
ا إال إذا كاف المعمـ جزءنا م ، فمكقػؼ المعممػيف لػو تػأثير ف الفريؽ الػذم يقػكد ىػذه العمميػةناجحن

مضػػاعؼ يمتػػد إلػػى مػػا كراء البيئػػة الدراسػػية فػػي المجتمػػع كالمسػػتقبؿ، كليػػذا البػػد مػػف دراسػػة 
   .(59)يا مكقؼ المعمميف نحك المدرسة الصديقة لمطفؿ قبؿ إطبلق

يعكس ما سبؽ أىمية دكر المعمـ كضركرة تدريبو لتكفير بيئة مدرسية صػديقة لمطفػؿ،         
 (60)كمف ىذه األدكار ما يمي: القياـ بيا ، كفي إطار ذلؾ تتنكع األدكار التي عمى المعمـ 

 جعؿ بيئة الفصؿ الدراسي مكاتية لجميع المتعمميف. -
 صحية لجميع المتعمميف.المحافظة عمى تحديث السجبلت ال -
 ضماف كجكد فصؿ دراسي جيد التيكية، كاستخداـ طرؽ العقاب اإليجابية. -
 ، كمعالجة المشكبلت عند نشكئيا.األطفاؿالتأكد مف حضكر  -
 .تياكرسال تنفيذ رؤية المدرسة -
 استخداـ التقييـ التككيني لكافة المتعمميف. -
 مراعاة االحتياجات التعميمية لمطبلب. -
 تكفير ما يكفي مف الكتب المدرسية كالكسائؿ التعميمية. -
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 .األطفاؿلتحديد نقاط قكة كضعؼ  ؛التعاكف مع المكظفيف اآلخريف -
 إشراؾ أكلياء األمكر كالمجتمعات في العمؿ المدرسي كتمبية متطمبات المدرسة. -

كالتػي تسػيـ فػي تػكفير باإلضافة لما سبؽ تتنكع األدكار التي يمكف أف يقـك بيػا المعمػـ        
  (61) :كالتي تتمثؿ فيما يمىبيئة مدرسية صديقة لمطفؿ 

إدارة سياسات االنضباط المدرسي بطريقة تتفؽ مع كرامة الطفؿ ، كضماف حؽ   -
 الطفؿ في الحصكؿ عمى أفضؿ رعاية ممكنة.

 اتباع قكاعد كلكائ  كاضحة كعادلة كشفافة كغير تمييزية تعزز السمكؾ اإليجابي. -
طكر قدرات األطفاؿ عمى التفكير، كتدعيـ احتراميـ لذاتيـ ر فرص التعمـ التي ته تكفي -

 كاحتراميـ لآلخريف ، كالتفكير في المستقبؿ كالتخطيط لمستقبميـ.
كالمنافسة اإليجابية بيف  ،بيئات تعميمية مفتكحة تتميز بالتعاكف الجماعي تكفير -

  .المتعمميف
اليادفة كالتي يمكف الكصكؿ إلييا كذات الصمة استخداـ الكسائؿ التعميمية كالمكاد  -

  .كالتي تعكس االحتياجات المختمفة لؤلطفاؿ في الفصؿ الدراسى
 .أدكات تعميمية كتدريبية مناسبة مف مكاد منخفضة التكمفة كمتاحة محمينا  تكفير -
ا يعتمد عمى الصحة كالنظافة  -  .يعتمد عمى الميارات الحياتيةك تقديـ منيجن
 اتيجيات تعميمية تناسب األطفاؿ ذك اإلعاقات الجسدية كالعقميةاستخداـ استر  -

أف يقـك بيا المعمـ كالتي تسيـ  بعض األدكار التي يمكف كيتكامؿ مع ما سبؽ         
 (62) :في تكفير بيئة مدرسية صديقة لمطفؿ كالتي تتمثؿ فيما يمى

ـ الفردم أف يشجع عمميات التعميـ كالتعمـ ذات النكعية الجيدة مع التعمي -
المناسب لمستكل كؿ طفؿ ، كقدراتو ، كأسمكب التعمـ ، كطرؽ التعمـ النشطة 

 كالتعاكنية كالديمقراطية.
 . كمكاد كمكارد ذات نكعية جيدة، يكفر محتكل منظـ أف  -
يعزز نتائج التعمـ الجيدة مف خبلؿ تحديد كمساعدة األطفاؿ عمى تعمـ ما أف  -

 التعمـ. يحتاجكف إلى تعممو كتعميميـ كيفية

الرئيسة لنجاح المدرسة الصػديقة لمطفػؿ  تطمباتأف المعمـ يعد مف الممما سبؽ يتض          
كبدكف المعمـ الػكاعي ال يكتػب النجػاح لممدرسػة، كليػذا البػد أف  يمتمػؾ المعمػـ مقكمػات العمػؿ 
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 ،المتنكعػةكاسػتخداـ أسػاليب التقػكيـ  ،االبتكػارك كأف يككف لديو القدرة عمػي اإلبػداع ، المدرسي 
بمػػػا يتكافػػػػؽ مػػػع قػػػدراتيـ كميػػػػكليـ  األطفػػػاؿكأف يتبنػػػي أسػػػاليب متنكعػػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػػع 

ػػا أىميػػة التمركػػز حػػكؿ شخصػػية  تػػكفير منػػاخ ل ؛كحقكقػػو الطفػػؿكاحتياجػػاتيـ ، كأف يعػػي تمامن
كمنػػاخ  ،تػػكفير بيئػػة تعميميػػة مبلئمػػةفػػي كمػػف ثػػـ يسػػيـ المعمػػـ  ،ألطفػػاؿإيجػػابي كفعػػاؿ لكافػػة ا

يجػػػابي لمطػػػبلب ممػػػا يسػػػيـ فػػػي إكسػػػابيـ العديػػػد مػػػف السػػػمككيات كبنػػػاء الشخصػػػية مبلئػػػـ كا  
 . فؿالمتكاممة لمط

الرئيسة التي يمكػف مػف  متطمباتمف الطرؽ التعمـ كالتعميـ : تعد  تعليمالتعلم وال طرق (3)
     (63): ذلؾ فيما يمىمبلم  ، كيمكف تكضي  خبلؿ تطكيرىا تكفير بيئة صديقة لمطفؿ

سػاليب التػي تركػز عمػى الحفػظ كاالسػتظيار لؤل فػي معظػـ الػدكؿ المعمميف استخداـإف  (أ )
مػف غيػػر فيػػـ، مػع انتشػػار الطػػرؽ المركػزة عمػػى المعمػػـ دكف إتاحػة الفرصػػة لمشػػاركة 

يتناقض مع المبادئ الصديقة لمطفؿ، كيمثؿ ذلؾ جزءنا مف التحدم الػذم يكاجػو  الطفؿ
ركػػز عمػػى الطفػػؿ، كالتػػي تتسػػـ تػػدريب المعممػػيف فػػي الكصػػكؿ بيػػـ إلػػى الطػػرؽ التػػي ت

 األطفػػاؿباإليضػػاح كاالستكشػػاؼ كاإلتقػػاف، كتطبيػػؽ ىػػذه المفػػاىيـ كنػػكع مػػف اكتسػػاب 
قػػػاؿ مػػػف األسػػػاليب التعميميػػػة لممعرفػػػة، كليػػػذا فػػػإف اإلصػػػبلح المدرسػػػي يتطمػػػب االنت

نيػػة كالراسػػخة فػػي معظػػـ ممارسػػات المعمػػـ إلػػى أسػػاليب أكثػػر تفاعميػػة كصػػداقة يالتمق
 لمطالب.

التعمػػيـ ممتعنػػا  تجعػػؿ األسػػاليب المركػػزة عمػػى الطفػػؿ كاألسػػاليب التفاعميػػة سػػتخداـإف ا (ب )
كمشػػكقنا لمطػػبلب، كتحسػػف بقػػاءىـ فػػي المدرسػػة،  كيػػدعـ مػػف مشػػاركتيـ كتحسػػيف 

بيئػػػات تعميميػػػة منفتحػػػة تتسػػػـ الحديثػػػة يػػػـ، كمػػػا تػػػكفر ىػػػذه األسػػػاليب التفاعميػػػة ئأدا
المتعممػػيف ، كفػػي إطػػار ذلػػؾ يتغيػػر دكر بالتعػػاكف الجمػػاعي كالمنافسػػة اإليجابيػػة بػػيف 

المعمـ مػف ككنػو مصػدر المعرفػة كميػا كصػاحب السػمطة الػذم يجػب الخػكؼ منػو إلػى 
كيشػػجعيـ عمػػى تحمػػؿ مسػػئكلية  األطفػػاؿككنػػو ميسػػر لمػػتعمـ كشػػخص يسػػتمع إلػػى 

ػػا عمػػييـ مػػف  األطفػػاؿتعمميػػـ، ممػػا يػػدعـ حػػافز الػػتعمـ داخػػؿ  بػػدالن مػػف ككنػػو مفركضن
   . الخارج

؛ ا األطفػػاؿ ير بيئػػة تعميميػػة  صػػديقة لمطفػػؿ عمػػى المعممػػيف العمػػؿ بالتشػػارؾ معػػتػػكفل (ج )
لتكفير بيئة تثقيفية نافعة لكبل الطرفيف، كيمكػف تػدريب المعممػيف عمػى إعػداد الػدركس 
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الصػػػديقة لمطفػػػؿ بأسػػػاليب محكريػػػة لتحقيػػػؽ الػػػتعمـ األكثػػػر شػػػمكلية، كليػػػذا يؤكػػػد 
لمطفػؿ عػػف كجػػكد شػعكر جديػػد بالرضػػا المعممػكف الػػذيف يسػتخدمكف أسػػاليب صػػديقة  

الػػكظيفي كالشػػعكر بمتعػػة التػػدريس، كمػػا سػػاىمت ىػػذه األسػػاليب التفاعميػػة فػػي زيػػادة 
نسػػػبة حضػػػكر المعممػػػيف كدقػػػتيـ كشػػػجعت عمػػػى بػػػذؿ مسػػػتكل أكبػػػر مػػػف انتبػػػاىيـ 

، كأدت ىذه األساليب إلى زيػادة المشػاركة مػف جانػب األطفػاؿ كخاصػة فػي  كاىتماميـ
حػداث تعػديؿ فػي السػمكؾ األنشطة التعميم يػة ، ممػا أدل إلػى زيػادة تحفيػز األطفػاؿ، كا 

 .كمتعة التعمـ
تبنػي اسػتراتيجيات كأسػاليب إبداعيػة مبتكػرة تتكافػؽ مػع كافػة احتياجػات كليذا فبلبد مف        
 ؛ لتقكية التعميـ، كلدعـ الخبرات المكتسبة.األطفاؿ
كمػػػف المقكمػػػات ،  لدراسػػػية المبلئمػػػةتػػػكافر المنػػػاىج ا ضػػػركرة كيتكامػػػؿ مػػػع مػػػا سػػػبؽ       

سػيـ فػي بنػاء يلكػي  -ممناىج الدراسية المحتكل التعميمى لاألساسية التي البد مف تكافرىا في 
 تعميميػػػة صػػػديقةبصػػكرة متكاممػػػة، كلتػػدعيـ انتمائػػػو لممدرسػػة كلتػػػكفير بيئػػة  الطفػػػؿشخصػػية 

   (64)ما يمي:  -لمطفؿ
 ات النمائية لمطبلب.أف يتناسب المحتكل التعميمي مع المستكي -
 .الطبلبأف يتبنى الجكانب المينية كاإلبداعية لدل  -
 أف يتبع تكظيؼ التقنيات الحديثة. -
 أف ينمي الميارات الفكرية كميارات البحث العممي لدل الطبلب. -
 أف ينمي الفركؽ الفردية كالميكؿ كالرغبات لدل الطبلب. -
 يؽ محاكره.يربط بيف أحداث الكاقع كقابمية تطبأف  -
 كالكجدانية. ريةأف ينمي الجكانب المعرفية كالميا -

مػػف ك المحتػػكل التعميمػػى ،  بعػػض المعػايير التػػي ينبغػػي تكافرىػػا فػي ىػذا باإلضػػافة إلػػى         
  (65) :ما يمىف يتضمف المحتكل التعميمى أمبلم  المحتكل التعميمى الجيد ضركرة مراعاة 

عمػػى مكاقػػؼ  الميػػارات الحياتيػػة بشػػكؿ أسػػاس نيجحيػػث يركػػز مػػ الميػػارات الحياتيػػة -
كتغيير السمكؾ كالقيـ، كعبلكة عمى ذلؾ البد مػف  دمجيػا فػي نظػاـ التػدريس  ،الطبلب

 بطرؽ مختمفة.
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، حيث يػتـ النظػر فػي العديػد  الطفؿ حكؿ المتمركزةأف تتكافر ىياكؿ المناىج الدراسية  -
تغطية عميقػة لمجػاالت ميمػة  مف النقاط مف أجؿ تنظيـ المناىج الدراسية التي تشمؿ

 الدراسػػيمػػف المعرفػػة كاالختبلفػػات الفرديػػة ،عػػبلكة عمػػى ذلػػؾ يجػػب أف يكػػكف المػػنيج 
لمنػػػػكع االجتمػػػػاعي كشػػػػامبلن لؤلطفػػػػاؿ ذكم القػػػػدرات كالخمفيػػػػات المختمفػػػػة ،  مراعينػػػػا

كيستجيب لمقضايا الناشئة ، كحػؿ النزاعػات ، كمسػتكل الصػؼ المناسػب ، كمتسمسػؿ 
 يحدد بكضكح نتائج التعمـ.بشكؿ صحي  ، ك 

 البػد مػف، فػالقيـ المحميػة كالكطنيػة لممحتػكل التعميمػى تفرد المحتكل المحمي كالكطني -
 .مناىج الدراسيةالدمجيا في 

البػػد مػػف االىتمػػاـ كفػػى إطػػار ذلػػؾ كحتػػى يمكػػف تػػكفير بيئػػة تعميميػػة صػػديقة لمطفػػؿ          
لتػػكفير بيئػػة مدرسػػية جاذبػػة ك ، الدراسػػى إلثػػراء المػػنيج  باعتبػػاره كسػػيمة بالنشػػاط المدرسػػى؛

 . الطفؿكمشجعة عمى اإلبداع كتنمية قدرات 
تحقيػػؽ العديػػد مػػف  فػػى -كخاصػػة النشػػاط البلمنيجػػي -النشػػاط المدرسػػيسػػيـ يحيػػث         

 (66)األىداؼ كالتي يمكف إجماليا فيما يمي: 
تنفيذ المياـ عمى فيـ ك  تيـمساعد، ك في المجاالت المختمفة  لطبلباتطكير قدرات  -

 كالمسئكليات المسندة ليـ.
تعميـ الطبلب السمككيات كالممارسات الديمقراطية، كالمساىمة في المناسبات االجتماعية  -

 .كالبيئية
 .بالمجتمع، كتشجيع التعبير عف الذات، كالشعكر بالمسئكلية الطبلبتنمية كعي  -
بالميػارات ىـ اتيـ كمسػئكلياتيـ، كتزكيػدلػذ طبلبتنظيـ األساليب كالمبادئ لتنمية احتراـ ال   -

 .العممية كاالجتماعية كالفنية كالرياضية البلزمة 
؛ ألىميتػػو كمػػا  -كخاصػػة النشػػاط البلمنيجػػي -كلقػػد تزايػػد االىتمػػاـ بالنشػػاط المدرسػػي      

 يمى:تتمثؿ فيما كالعممية التعميمية كالتي  البيحققو مف فكائد كآثار إيجابية لمط
لمتنميػػة االجتماعيػػة كالعاطفيػػة ، كمػػا تتػػي  األنشػػطة المنظمػػة الفرصػػة  تنكعػػةتػػكفير فػػرص م -

مػػف  طػػبلب، كمػػا تسػػيـ األنشػػطة البلمنيجيػػة فػػي حمايػػة الالسػػتثمار كقػػت الفػػراغ بشػػكؿ مػػنظـ 
 .(67)العديد مف السمككيات السمبية 
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لطػبلب لتطمعػات تحقيػؽ ا :مثػؿ  تحقيؽ العديد مف النتائج اإليجابية كخاصة فيما يتعمؽ بػالتعميـ -
أكاديميػػة أعمػػى، كمسػػاعدتيـ عمػػى التخػػرج مػػف المدرسػػة بمعػػدالت كدرجػػات عاليػػة، كمػػا تػػؤدم 

 . (68)المشاركة في األنشطة إلى الحد مف السمكؾ المحفكؼ بالمخاطر 
 (69)تمثؿ فيما يمي: كالتي تالعديد مف السمككيات كالميارات كالقدرات،  طبلبيسيـ في تعميـ ال -

 مػػى أنفسػػيـ، كتحديػػد األىػػداؼ الفرديػػة، كتطػػكير ميػػاراتيـ الخاصػػة ع طػػبلبتعػػرؼ ال
 لصالحيـ كلصال  المجتمع ككؿ.

 لمتكيػؼ مػػع  يـتػأىيم، ك  ي أنفسػيـ كفػػي بيئػتيـ المحيطػة بيػػـالثقػػة فػ لطػبلبإكسػاب ا
 المكاقؼ الجديدة.

  احتػػراـ الفػػركؽ الفرديػػة، كالتسػػام  مػػع كجيػػات النظػػر المختمفػػة كاألفكػػار كالمعتقػػدات
 .المتنكعة يـ الثقافيةكالق

 .إكساب الطبلب القدرة عمى أداء كاجباتيـ بشغؼ، كتحمؿ المسئكلية 
  إكساب الطبلب القدرة عمى التعامؿ مع المشكبلت االجتماعية مف خبلؿ االعتمػاد عمػى

 أنفسيـ كمف خبلؿ التعاكف مع اآلخريف.
لكشؼ عنيا بكسػائؿ أخػرل كفػي تنشيط قدرات الطبلب اإلبداعية التي لـ يتمكنكا مف تحقيقيا كا  -

قطاعػػات الحيػػاة األخػػرل، كمػػا يمكػػف مػػف خبلليػػا تطػػكير جميػػع ميػػارات التكاصػػؿ كالكفػػاءات 
 . (70)الخاصة بيـ، كمساعدة الطبلب عمى اكتشاؼ مكاىبيـ كشخصياتيـ كتنمية قدراتيـ 

ميػة حيػث تتنػكع المػكارد التعمي : توفير الموارد التعليميةة الالزمةة لعمليةة الةتعلم    ( 4)
، كالصػػكر، كمػػكاد المعػػب،  الصػػديقة لمطفػػؿ مثػػؿ: الكتػػب المدرسػػية، كالخػػرائط ةالبلزمػػة لممدرسػػ

، كتعتبػػر ىػػذه المػػكارد ضػػركرية ألف لممػػكف، كأقػػبلـ الرصػػاص، كاأللػػكافالسػػبكرات، كالطباشػػير ا
ممػا يػنعكس عمػى تحفيػز  األطفػاؿتجعؿ التعميـ أكثر فعالية كذات مغزل، كما تػدعـ مػف دافعيػة 

كما تستخدـ المػكارد التعميميػة لتمبيػة االحتياجػات فيمػا يتعمػؽ بالتصػكرات  مك الكمي لؤلطفاؿ،الن
السػػمعية، كتطػػكير المغػػة، كاالستكشػػاؼ مػػف خػػبلؿ مراعػػاة كاالحتياجػػات االجتماعيػػة العاطفيػػة، 

 .(71)المتعمميف  كؿكليذا البد أف تككف ىذه المكارد التعميمية كافية ل
ىناؾ أدلة قكية عمى تزايد االىتماـ بتػكفير المػكارد  -عمى سبيؿ المثاؿ  – اإندكنيسيففي       

التعميميػػػة كخاصػػػة الكتػػػب المدرسػػػية؛ باعتبارىػػػا الطريقػػػة األكثػػػر فعاليػػػة لرفػػػع جػػػكدة التعمػػػيـ 
االبتدائي، حيث تعتبر نػدرة المػكارد التعميميػة فػي الفصػكؿ الدراسػية العقبػة األخطػر فػي نمػكذج 
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، فبدكف المكارد التعميمية ال يمكف أف تتـ عممية التعمـ، فالكصػكؿ إلػى المدرسة الصديقة لمطفؿ
االنجػػاز يػػرتبط بمػػدل امػػتبلؾ المدرسػػة لمػػكارد الػػتعمـ، كمػػدل االسػػتخداـ  مػػفمسػػتكليات أفضػػؿ 

االسػتفادة الكاممػة مػف المػكارد التعميميػة فػي مػف المناسب ليا، كمػف ثػـ فمػف الضػركرم التأكػد 
حيػػث تؤكػػد اليكنيسػػيؼ أف الػػتعمـ يحػػدث عنػػدما  ؛لصػػديقة لمطفػػؿالتػػدريس فػػي نيػػج المدرسػػة ا

يشػػارؾ المتعممػػكف بشػػكؿ كامػػؿ فػػي العمميػػة التعميميػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ المػػكارد التعميميػػة 
 .(72)المناسبة كالمتنكعة في عممية التدريس 

يتض  ممػا سػبؽ أف تػكافر بيئػة تعميميػة صػديقة لمطفػؿ يتطمػب اسػتخداـ طػرؽ مبتكػرة         
 األطفػاؿفي عممية التعميـ كالػتعمـ فػي ظػؿ مػكارد تعميميػة متنكعػة ، بحيػث تسػتند إلػى مشػاركة 

دراسػػية تراعػى احتياجػػات كتفػاعميـ مػع المعمػػـ بصػكرة إيجابيػة كمشػػكقة كذلػؾ فػػي ظػؿ منػاىج 
المعرفية كالميارية ، كتكظيؼ األنشطة المدرسية بصكرة فعالة كمبتكرة ممػا يسػيـ فػي  األطفاؿ

 كيدعـ مف انتمائو لممدرسة كلمعممية التعميمية . الطفؿصية تنمية شخ
ي عد المبنى المدرسػي  :والعملية التعليمية طالبللتوفير المباني المدرسية المالئمة ( 5)

البد مف تكافر بعض المقكمات فػي المبنػى  ، كليذا  عنصرنا رئيسنا مف عناصر العممية التعميمية
 (73) يمى: فيماكالتي تتمثؿ  المدرسى
   .الحراسة الدائمة لممبِنى المدرسي تكفير -
 تكفير اإلضاءة كالتيكية المناسبة لمختمؼ مرافؽ المدرسة. -
 .الستخداميا عند الضركرة ؛تكفير مخارج لمطكارئ -
   .ستمرارباالتأكد مف نظافة المدرسة كمرافقيا المختمفة  -
 متابعة الصيانة الدكرية لمختمؼ مرافؽ المدرسة.  -
   .مياه الكافية كالنظيفة تكفير دكرات ال -
 .األطفاؿتكفير الغرؼ الصفية الكاسعة التي تتناسب مع عدد  -
 .تكفير التبريد المناسب أثناء الصيؼ -
كمػػف ثػػـ ي عػػد المبنػػى المدرسػػي الجيػػد أحػػد الجكانػػب األساسػػية لممدرسػػة بمػػا يمكػػف مػػف         

المقكمػػات فػػي المبنػػى  بعػػض كمػػف ثػػـ البػػد مػػف تػػكافرأداء العمميػػة التعميميػػة بصػػكرة جيػػدة، 
 (74) المدرسي كالتي تتمثؿ فيما يمي:
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أف يكػػكف بنػػاء المػػدارس بيئينػػا بعيػػدنا عػػف المكاقػػع الصػػناعية كالتجمعػػات التجاريػػة كمحطػػات  -
القطػػػار كخطػػػكط السػػػكؾ الحديديػػػة، كبعيػػػدنا عػػػف كػػػؿ مػػػا يػػػؤدم إلػػػى التمػػػكث البيئػػػي مثػػػؿ 

رئيسػػػة كحركػػػة السػػػير الكثيفػػػة؛ الضكضػػػاء، كيفضػػػؿ بنػػػاء المػػػدارس بعيػػػدنا عػػػف الطػػػرؽ ال
 األطفاؿ.لممحافظة عمى سبلمة 

تػػكافر المدرسػػة اآلمنػػة إنشػػائينا، فالبنػػاء المدرسػػي اآلمػػف ىػػك الػػذم يخضػػع لمعػػايير البنػػاء  -
اليندسي كاإلنشائي المتعارؼ عميو دكلينػا ، كتصػميـ البنػاء اآلمػف لػو مكاصػفات خاصػة بػو 

كاب المناسػبة كالمنافػذ اآلمنػة، كحديػد الحمايػة، كاختيػار األبػ ،كالمخػارج ،مف حيػث المػداخؿ
لتػكفير السػبلمة  العامػة ؛ كىناؾ العديد مف األمػكر اإلنشػائية الميمػة التػي يجػب مراعاتيػا 

طبلب مثؿ: كضع كاببلت الكيرباء في مكاف آمف، كبناء األسكار البلزمػة بمػا يتطػابؽ مػع مل
 ء اآلمنة.المكاصفات الفنية مف حيث االرتفاع؛ لتكفير األجكا

 أحػد الركػائز األساسػيةالمرافػؽ الماديػة  بمػا يتضػمف مػف ي عػد المبنػى المدرسػيكمف ثـ         
جػػكدة تػػكفير حيػػث تػػؤثر البنيػػة التحتيػػة لممدرسػػة عمػػى  ؛التػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا عمميػػة الػػتعمـ 

 ، كعمػػى تزايػػد نسػػب االلتحػػاؽ بالمدرسػػة ، كليػػذا السػػبب يجػػب أف تكػػكف المرافػػؽ ذات التعمػػيـ
 أكلكية عالية . 

كفػػى إطػػار ذلػػؾ البػػد مػػف تػػكافر العديػػد مػػف العديػػد اإلجػػراءات التػػي تسػػيـ فػػي المحافظػػة        
     (75): ، كالتي تتمثؿ فيما يمىعمى المبنى المدرسى

   أف يتحمؿ شخص ما مسؤكلية إدارة برنامج صيانة المدارس.  -
 لضماف تمكيؿ كتنفيذ صيانة المدارس.  ؛كجكد آليات-
 .لضماف استمرار العمميات المدرسية في حالة حدكث أخطار طبيعية  ؛كجكد خطة احتياطية -
 تحديد مكقع آمف في حالة إخبلء المدرسة.  -
كلك المدارس ما يجب عمييـ فعمو قبػؿ كأثنػاء ئكالمعممكف كالمكظفكف كمس األطفاؿأف يعرؼ  -

 كبعد كقكع خطر. 
 رسةأف  تكجد لجنة إلدارة الككارث في المد-

األساسػية لممدرسػة  المتطمباتمف تعد  المباني كالتجييزات المدرسية أف يتض  مما سبؽ      
متعمػيـ ، كيتطمػب ذلػؾ تػكفير مبنػي لالصديقة لمطفؿ ؛ إلتاحة الفرصػة كتييئػة المنػاخ المناسػب 

، كتػػكفير أمػػاكف الصػػحة العامػػة كالتيكيػػة كالنظافػػةمدرسػػي آمػػف كمػػزكد بكافػػة كسػػائؿ األمػػاف ك 



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 9999 - 

صػػة لمنشػػاط، باإلضػػافة لؤلجيػػزة التكنكلكجيػػة كالتقنيػػات الحديثػػة التػػي تسػػيـ فػػي تيسػػير مخص
متعػددة المصػادر، ممػا يسػيـ فػي تػكفير بيئػة كتػكفير بيئػة مدرسػية غنيػة ك ، ميمية العممية التع

السػػمككيات التػػي تسػػيـ فػػي تشػػكيؿ ك  ،كالميػػارات، لمطػػبلب تػػؤىميـ الكتسػػاب المعػػارؼ  صػػديقة
 شخصيتيـ .

اسػػتنادنا لمػػا سػػبؽ ذكػػره يتضػػ  أف المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ ترتكػػز عمػػي العديػػد مػػف        
التػػي تسػػيـ فػػي تػكفير بيئػػة تعميميػػة صػػديقة لمطفػػؿ بمػا يتكافػػؽ مػػع مصػػمحة الطفػػؿ  تطمبػاتالم

المبنػػة األساسػػية بالمدرسػػة تطمبػػات الم كمػػا تعػػد ىػػذه ، كاحتياجاتػػو كمتطمبػػات نمػػكه المختمفػػة
مكف مػف خبلليػا تطػكير البيئػة المدرسػية بكافػة عناصػرىا كمػف خبلليػا حيث ي ؛الصديقة لمطفؿ

 الطفػؿمؤىمػة كقػادرة عمػي تنشػئة جيػؿ مبػدع كمبتكػر، كلبنػاء شخصػية  البيئػة المدرسػية تككف
بما يتكافؽ مع قدراتو كميكلو كاحتياجاتو كمراعاة لكافة حقكقػو دكف تمييػز؛ باعتبػار أف التعمػيـ 

فػي  متطمبػاتكمػا تسػيـ ىػذه ال ،ا أقػرت المكاثيػؽ الدكليػةحؽ أساسػي مػف حقػكؽ أم طفػؿ كمػ
 .تحسيف جكدة النظاـ التعميمي 

 المدرسة الصديقة للطفل:  يير: معارابًعا

تتنكع معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ، كفى إطػار ذلػؾ حػددت منظمػة اليكنيسػيؼ ىػذه         
 المعايير فيما يمي: 

كمرحبػػة بيػػػـ دكف  األطفػػاؿلجميػػع  تاحػػةارس مالمػػد كيعنػػى ذلػػؾ أف تكػػػكف :الشةةمو   (1) 
فقط، بؿ تسعى لمبحث عف كافػة  بياالساعييف لبللتحاؽ  األطفاؿاستثناء، فالمدرسة ال تستقبؿ 
باإلضافة لذلؾ فإف المدرسة تسػاعد األطفػاؿ عمػى البقػاء عمػى  بيا،األطفاؿ المؤىميف لبللتحاؽ 

لصػػديقة لمطفػػؿ تحتػػـر التنػػكع كاالخػػتبلؼ، مقاعػػد الدراسػػة كاالنتظػػاـ فييػػا، كمػػا أف المدرسػػة ا
كتضمف عدـ التمييز ، كتشمؿ عمى بعض االبتكػارات التػي سػاعدت كال تػزاؿ تسػاعد عمػى جعػؿ 

نظػػػـ ترسػػػـ تفاصػػػيؿ المػػػدارس المحميػػػة ؛  المػػػدارس أكثػػػر شػػػمكلية، كالتػػػي تتمثػػػؿ فيمػػػا يمػػػي:
نػاء شػراكات مػف خػبلؿ بك  ، تػكفير بيئػات آمنػة، ك  يا عمػى متابعػة االلتحػاؽ بالمدرسػةلمساعدت

كيعنػػي ىػػذا أف القكاعػػد العادلػػة كالكاضػػحة كغيػػر التمييزيػػة ،  بعػػض الشػػركاء فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ
ضركرية لمكصكؿ إلى المدرسة، كلكنيا ليست كافية، حيػث يجػب أف يكػكف ىنػاؾ اسػتراتيجيات 
ى كتػػدابير مكضػػكعة مكضػػع التنفيػػذ؛ لمعالجػػة الحػػكاجز التػػي تمنػػع األطفػػاؿ مػػف الحصػػكؿ عمػػ

فرص المشاركة في التعميـ، كتتمثؿ أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى األطفػاؿ كتجعميػـ غيػر قػادريف 
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المكقػع الريفػي، ك النػكع االجتمػاعي، ك ، أك االنتظاـ بيا : الفقر األسػرمعمى االلتحاؽ بالمدرسة 
لؾ الحاجة إلى العمػؿ، ىػذا باإلضػافة لمعكامػؿ االقتصػادية األخػرل داخػؿ المدرسػة نفسػيا، ككػذك 

فػػي عمميػػة الػػتعمـ  األطفػػاؿالتيمػػيش الػػذم يتسػػبب فيػػو المعممػػكف الػػذيف يفشػػمكف فػػي إشػػراؾ 
 األطفػاؿكالتعميـ، أك الذيف ال يممككف الميارات التدريسية لمتعامؿ مػع التنػكع الػذم يميػز بعػض 

مف الحصكؿ عمى تجربة تعميمية جيدة النكعية، كفي بعض الحاالت قد يبعػد  األطفاؿمما يمنع 
ميـ المػػادم كالبنيػػة التحتيػػة لممدرسػػة األطفػػاؿ عػػف التعمػػيـ، فقػػد يعيػػؽ التصػػميـ المػػادم التصػػ

 .(76) لممدرسة كصكؿ األطفاؿ ذكم اإلعاقات كمشاركتيـ في المدارس
الحػؽ فػي  األطفػاؿأف لجميػع  يتضػ  مػف مبػادئرستو منظمة اليكنيسػؼ كاستنادنا لما أ        

مكانية الكصكؿ إليو، كأف ا لتعميـ ليس امتيازنا ليمنحػو المجتمػع لػبعض األطفػاؿ، كالبػد التعميـ كا 
فػي  ئيـكبقػا ألطفػاؿكافػة افي ظؿ ىذا المعيار أف يككف لممدرسة سياسات تشجع عمى حضكر 

بػيف الجنسػيف، كتكػػكف المدرسػة مفتكحػة أمػاـ األطفػاؿ مػػف ذكم  ركؽالمدرسػة، كأف تراعػي الفػ
مدرسػػة شػػاممة، كترحػػب بجميػػع األطفػػاؿ مػػف اإلعاقػػة، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى ضػػركرة أف تكػػكف ال

 . (77)مختمؼ الخمفيات دكف تمييز بينيـ 
بالمدرسػة تسػعى المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ  األطفػاؿكبمجػرد التحػاؽ الشػمكؿ كفي إطار        

عمميػػات مثػػؿ: مركنػػة طػػرؽ التػػدريس، بعػػض الإلػػى تػػكفير تعمػػيـ جيػػد مػػف خػػبلؿ االسػػتفادة مػػف 
ضػماف أف البيئػة الماديػة مبلئمػة لئلعاقػة؛ لتمكػيف ك  ،جميػع األطفػاؿر الدعـ االجتماعي لكتكفي

المتعممػػيف مػػف ذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػف التنقػػؿ فػػي المدرسػػة بشػػكؿ مسػػتقؿ كآمػػف، كمػػا 
يمكػػف تزكيػػػد األطفػػػاؿ بمصػػػادر تعميميػػػة متخصصػػػة، كيػػتـ التػػػدريس ليػػػـ مػػػف خػػػبلؿ معممػػػيف 

 .(78)متخصصيف 
طفؿ تحرص عمى تػكفير التعمػيـ لجميػع الطػبلب مػف مختمػؼ أم أف المدرسة الصديقة لم       

الفئػػات كالطبقػػات دكف تمييػػز بيػػنيـ، كتػػكفير كافػػة الخػػدمات التػػي تؤىػػؿ الطالػػب لبلنتظػػاـ فػػي 
 المدرسة ؛ باعتبار أف التعميـ حؽ مف حقكؽ اإلنساف الذل أقرتو كافة المكاثيؽ الدكلية.

التعمػيـ كالػتعمـ فػي العديػد مػف المبلمػ  التػي تتبمػكر فعاليػة  :فعالية التعلةيم والةتعلم  ( 2) 
   :تسيـ في تكفير المدرسة الصديقة لمطفؿ، كالتي يمكف إبرازىا فيما يمى

أف يركز مدير المدرسػة عمػى حقػكؽ الطفػؿ كمصػال  المعممػيف، كتكقعػات اآلبػاء كالمجتمػع   -
ػػا مػػؤىبلن يتمتػػع بالمعػػارؼ كالميػػارات التػػ ي تمكنػػو مػػف أداء المحمػػى، كأف يكػػكف المػػدير معممن
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، كأف يتػكافر لديػو القػدرة  (79)دكره، كأف يككف لو رؤية إللياـ التغيير كقيادتو كالتكيػؼ معػو
حتػى  ؛، كتييئػة منػاخ مناسػب لمتعمػيـ األطفػاؿتشكيؿ رؤية لمنجػاح األكػاديمي لجميػع عمى 

فػػي تسػػكد السػػبلمة كالػػركح التعاكنيػػة كغيرىػػا مػػف أسػػس التفاعػػؿ المثمػػر، كتعزيػػز القيػػادة 
باإلضػافة إلػى دكرىـ في تحقيؽ رؤيػة المدرسػة، كالعاممكف اآلخريف بحيث يتكلى المعممكف 

كلمسػاعدة  ،لتمكيف المعمميف مف التدريس في أفضػؿ حػاالتيـ؛ تحسيف التدريس االىتماـ ب
   .(80)عمى التعمـ إلى أقصى درجاتيـ األطفاؿ

اسػػتخداـ أسػػاليب الػػتعمـ المبلئمػػة عمميػػات التػػدريس كالػػتعمـ ذات النكعيػػة الجيػػدة، ك  تعزيػػز - 
لمسػػػتكل نمػػػك كػػػؿ طفػػػؿ كالمبلئمػػػة لقدراتػػػو، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى اسػػػتخداـ أسػػػاليب الػػػتعمـ 
التعاكنيػػة كالديمقراطيػػة، كمػػا تػػكفر المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ المحتػػكل التعميمػػي المػػنظـ، 

 . (81)كتكفر كافة المكاد كالمكارد ذات الجكدة العالية بما يعزز قدرة التعمـ 
تػػدريب المعممػػيف كتعزيػػز ميػػاراتيـ كمعػػارفيـ كقػػدراتيـ، ممػػا يػػؤدم إلػػى تػػكفير الثقػػة لػػدل  - 

المعممػػيف كتحفيػػػزىـ ممػػػا يسػػػيـ فػػػي تحقيػػؽ أىػػػداؼ المؤسسػػػة التعميميػػػة كتحسػػػيف األداء 
 . (82)المدرسي 

مصػػمحة الطفػػؿ مػػع احتػػراـ خمفيػػة الطفػػؿ كاحتػػراـ ظركفػػو المتنكعػػة، كمػػا يتػػكافر بيػػا مراعػػاة  -
المكارد الكافية، كالظركؼ االجتماعية المناسبة لمتعمـ، كما تحمػي كافػة حقػكؽ الطفػؿ، ىػذا 

 (83)باإلضافة إلى تعزيز احتراـ الجنسيف كالتسام  كالتمكيف الشخصػي ضػمف نظػاـ التعمػيـ 
. 
تعزيػػز نتػػائج الػػتعمـ الجيػػدة ، كمػػا تػػكفر المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ التعمػػيـ عمػػى أسػػاس كاقػػع  -

اسػتجابة محتػكل المنػاىج الدراسػية الحتياجػات الػتعمـ الفرديػة، ب مع االىتماـ طفاؿ،حياة األ
ككذلؾ لؤلىداؼ العامة لنظاـ التعميـ كالسػياؽ المحمػى كلممعػارؼ التقميديػة لؤلسػر كالمجتمػع 

(84) . 
ىػذه األنشػطة  حيػث أف  ؛اتفاؽ األنشطة التعميمية مع اىتمامات كقدرات كاحتياجات األطفاؿ -

مج التعميمية ليا تأثير إيجابي عمػى تعمػـ األطفػاؿ عمػى المػدل القصػير كالطكيػؿ، كفػي كالبرا
الممارسة الدكلية ينظر إلى الفعالية كخاصة فيما يتعمؽ بػالتعميـ المبلئػـ لؤلطفػاؿ مػف خػبلؿ 

 (85) المؤشرات اآلتية:
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 .مبلئمة عممية التعمـ لؤلطفاؿ، كأف تككف نتائج التعمـ ذات جكدة عالية 
 تممؾ المعممكف قدرات كميارات كأخبلقيات عالية الجكدة.أف ي 
 المعممكف كالتبلميذ الدافع الكافي لمتعمـ الفعاؿ. لدل أف يككف 
 مػف خػبلؿ  أف تراعي الرؤيػة كالبػرامج الفكريػة المقدمػة لمطػبلب البيئػة الصػديقة لمطفػؿ

 .استيعاب االبتكار كاإلبداع
  مػؿ مػف تقاألطفاؿ مػف المػدارس، كػذلؾ  تقمؿ مف غيابحيث فعالية األنشطة المدرسية

   .معدؿ تركيـ لممدرسة
فػػي المدرسػػة  ضػػركرة حتميػػةيتضػػ  ممػػا سػػبؽ أف فعاليػػة عمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ         

لكافػة جكانػب العمميػة مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ  ايجابية ؛ لتحقيؽ نتائج  الصديقة لمطفؿ
   .طاقاتيـ كمكاىبيـمف تفادة بشكؿ كامؿ بكافة الفرص لبلس األطفاؿتزكيد ل التعميمية؛

بحػؽ التعبيػر عػف آرائيػـ فػي التعمػيـ األطفاؿ : حيث يتمتع  المشاركة الديمقراطية (3)
شػػػكبلن كمضػػػمكننا، كمػػػف ثػػػـ يتمتػػػع األطفػػػاؿ كاآلبػػػاء كاألميػػػات كالمجتمعػػػات المحميػػػة 
كأصػػػحاب العمػػػؿ كالقػػػادة السياسػػػيكف كغيػػػرىـ بػػػدكر خػػػاص فػػػي تحديػػػد بنيػػػة التعمػػػيـ 

حتكاه كعمميتو، فمف خبلؿ المشاركة الديمقراطية تستطيع المدارس الصػديقة لمطفػؿ كم
باإلضػػافة لمػػا سػػبؽ فػػإف المشػػاركة الديمقراطيػػة ،  أف ت عمػػؿ حػػؽ األطفػػاؿ فػػي التعمػػيـ

تطرح قضايا مثؿ خضكع المدرسة لممساءلة مف مختمؼ الجيات المعنية، كي عتبػر ذلػؾ 
مػدارس كالمجتمعػات المحميػة مػف جيػة، كالػركابط نقطة انطبلؽ لدراسة الػركابط بػيف ال

بيف المدارس كصانعي السياسات كاإلدارييف عمػى المسػتكييف المركػزم أك المحمػي مػف 
جيػػػة أخػػػرل، كمػػػف ثػػػـ فػػػإف إلحػػػاؽ جميػػػع األطفػػػاؿ بالمدرسػػػة، كترسػػػي  المشػػػاركة 
الديمقراطيػػة مػػف قبػػؿ الجيػػات المعنيػػة فػػي التفػػاكض عمػػى محتػػكل المػػنيج كالييكميػػة 

األطفاؿ فػي التعمػيـ جيػد  ألسمكب مف شأنيا أف تمثؿ تقدمنا ممحكظنا تجاه إعماؿ حؽكا
كمػػف ثػػـ تسػػيـ المشػػاركة الديمكقراطيػػة الفعالػػة فػػي تػػكفير فػػرص المشػػاركة ،  النكعيػػة

كىيئػػػات  طفػػػاؿاألمػػػكر كاأل كالعمػػػؿ الجمػػػاعي كالتعػػػاكف الفعػػػاؿ بػػػيف المدرسػػػة كأكليػػػاء
 ؛بػداء آرائيػـ كمقترحػاتيـا  ، ك األطفػاؿالمدرسػة ك  المجتمع المختمفة فػي مناقشػة قضػايا

 .(86) لحؿ المشكبلت المختمفة
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يتضػ  أف المشػاركة  حػكؿ المشػاركة الديمقراطيػة استنادنا لما أرسػتو منظمػة اليكنيسػؼ        
فػػي شػػكؿ كمضػػمكف تعمػػيميـ،  ليػػـ رأمؤكػػد عمػػى األطفػػاؿ الػػذيف يجػػب أف يكػػكف تالديمقراطيػػة 

ارس التػػػي لػػػدييا سياسػػػات كخػػػدمات تػػػدعـ العدالػػػة كعػػػدـ التمييػػػز كيػػػتـ تمثيػػػؿ ىػػػذا فػػػي المػػػد
كالمشػػاركة، كحيػػث تكجػػد ركابػػط قكيػػة بػػيف األسػػرة كالمدرسػػة كالمجتمػػع، حيػػث ينشػػط األطفػػاؿ 

 .(87)دارس كاتخاذ القرارات في المدارسكاألسر كالمجتمعات لممشاركة في الم
لجػػػاف إدارة  مدرسػػػية عمػػػى عػػػاتؽكفػػػي إطػػػار ذلػػػؾ تقػػػع المسػػػئكلية الرئيسػػػة لػػػئلدارة ال        

كمػػػدير المدرسػػة كالمعممػػػيف، باإلضػػػافة إلػػػى المشػػػاركة ،  عممػػػيفكرابطػػػة اآلبػػػاء كالمالمدرسػػة، 
النشػػػطة لؤلطفػػػاؿ كاألسػػػرة كالمجتمػػػع فػػػي صػػػياغة السياسػػػات كالتخطػػػيط كتنفيػػػذ البػػػرامج فػػػي 

امج بنجػػاح ، ث أف مشػػاركة األطفػػاؿ فػػي البػػرامج المتنكعػػة تسػػاعد فػػي تنفيػػذ البػػر يػػح ؛المػػدارس
كليػذا الغػرض عمػى المػدارس  كمف ناحية أخرل تدعـ مف ثقتيـ بأنفسيـ كقدرتيـ عمػى العمػؿ،

عمػى البػرامج التػي يػتـ إجراؤىػا  كاطبلعيػـجمػع اآلبػاء فػي المدرسػة  لتكفير بيئة صديقة لمطفؿ
مشكبلت عمػى  أللكتشجيعيـ عمى جمع المعمكمات حكؿ تقدـ أطفاليـ، كعند مكاجية األطفاؿ 

المدرسػػة التكاصػػؿ مػػع الكالػػديف كحػػؿ ىػػذه المشػػكبلت بشػػكؿ جمػػاعي، كعمػػى المدرسػػة تنظػػيـ 
اجتمػػاع لمكالػػديف مػػف خػػبلؿ تشػػكيؿ فػػرؽ عمػػؿ تتػػألؼ مػػف اآلبػػاء كأعضػػاء؛ لضػػماف مشػػاركة 
 أكليػاء األمػػكر مػف خػػبلؿ تكػكيف رابطػػة اآلبػاء كالمعممػػيف كجعميػـ نشػػطيف فػي مجػػاؿ المشػػاركة

(88). 
لتحسػيف جػكدة  ع المجاالت التي يمكػف مػف خبلليػا مشػاركة أكليػاء األمػكرتتنك مف ثـ ك         

المدرسة، كمف ثـ تكفير بيئة تعميمية صػديقة لمطفػؿ، كيمكػف إجمػاؿ ىػذه المجػاالت كمػا يػرتبط 
  (89)بيا مف أنشطة فيما يمي: 

فػػي األنشػطة اليكميػة، كفػي إعػداد برنػامج الػػرحبلت مػف خػبلؿ المشػاركة فػي مجػاؿ التعمػيـ:  -
مشػػاركة فػػي كالالميدانيػػة ، كالمشػػاركة فػػي تقيػػيـ أنشػػطة الػػتعمـ خػػارج الفصػػكؿ الدراسػػية، 

تخطػػػيط كحػػػػؿ المشػػػػكبلت فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمجػػػػاالت المنػػػػاىج الدراسػػػػية أك بػػػػرامج الػػػػتعمـ أك 
 . طفؿالسياسات المتعمقة بال

ـ ، كمػكاىبي األطفػاؿمف خبلؿ المشػاركة فػي أنشػطة تنميػة اىتمامػات  مجاؿ شئكف الطبلب: -
كتػػػتـ ىػػػذه المشػػػاركة بشػػػكؿ فػػػردم أك مػػػف خػػػبلؿ المنظمػػػات المجتمعيػػػة لآلبػػػاء كاألميػػػات 

المشػاركة فػي أنشػطة التخطػيط كالتنسػيؽ كالتنفيػذ، ككػذلؾ فػي تقيػيـ ك  ،  كالمجاف المدرسػية
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، كمػا يمكػف المشػاركة كالتخطػيط لممشػكبلت التػي تتعمػؽ بالمنػاىج أك بػرامج طفاؿأنشطة األ
   .التعمـ كالسياسات

مجاؿ المرافؽ كالبنية التحتية: مف خبلؿ المشاركة في تحسيف البنيػة التحتيػة كالمرافػؽ التػي  -
ػػ ا المشػػاركة فػػي تطػػكير الحػػدائؽ المدرسػػية تػػدعـ تنفيػػذ عمميػػة الػػتعمـ، كمػػا يشػػمؿ ذلػػؾ أيضن

 .  كالمباني المدرسية كبناء الفصكؿ الدراسية، كتكفير الكسائؿ التعميمية
ؿ المسػػاىمة فػػي أنشػػطة تمكيػػؿ التعمػػيـ، كتقػػديـ تبرعػػات لػػدعـ التعمػػيـ، خػػبل  الجانػػب المػػالي: -

 .كتمكيؿ بعض األنشطة البلمنيجية
ف التكامػػؿ كالتػػرابط بػػيف األسػػرة كالمدرسػػة كىيئػػات المجتمػػع أ ممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػكؿ       

البيئػة كما يمكػف مػف خبلليػا تييئػة  ،المختمفة تسيـ في نجاح تنفيذ العممية التعميمية ألىدافيا
فػػي قضػػايا  طفػػاؿاركة المجتمػػع كأكليػػاء األمػػكر كاألمشػػمػػف خػػبلؿ  فػػؿلمطكالصػػديقة المناسػػبة 

بػػكخططيػػا المختمفػػة، ك  يػػاالمدرسػػة كفػػي برامج داء آرائيػػـ كمقترحػػاتيـ كاالسػػتفادة منيػػا فػػي ا 
 .تحسيف جكدة العممية التعميمية

شكؿ مركػز عمميػة التعمػيـ فالطفؿ كمتعمـ ي: مركزية الطفل في عملية التعليم والتعلم (4)
كالتعمـ، كليذا يجب أال تككف العممية التي تنفذ داخؿ غرفػة الصػؼ عمميػة يكػكف فييػا األطفػاؿ 
متمقػػيف سػػمبييف لممعرفػػة، بػػؿ يجػػب أف تكػػكف العمميػػة التعميميػػة عمميػػة تفاعميػػة يكػػكف فييػػا 

تفسػار كالتكصػؿ األطفاؿ مشاركيف فاعميف في عمميات المبلحظة كاالستكشػاؼ كاالسػتماع كاالس
إلى المعرفة، ككؿ ذلؾ يقع في صمب العممية التي تنفذ داخػؿ الغرفػة الصػفية فػي جميػع نمػاذج 
المدارس الصديقة لمطفؿ، كيمثؿ ذلؾ أمرنا ضركرينا لممعمميف ؛ حتى يصػبحكا مػدربيف عمػى ىػذا 

يجػػب األسػػمكب التدريسػػي، كحتػػى يػػتمكف األطفػػاؿ مػػف تطػػكير كتنميػػة إمكانػػاتيـ بصػػكرة كاممػػة 
عمػػى المػػدارس أف تػػكفر لكػػؿ األطفػػاؿ فػػرص الػػتعمـ التػػي تسػػاعد عمػػى تطػػكر كتنميػػة قػػدرات 
األطفاؿ؛ لكي يفكركا كيقتنعكا بالحجة كالمنطؽ، كأف تدعـ المدارس احتراميـ لػذاتيـ كاحتػراميـ 

 .(90)لآلخريف، كتدريبيـ ليفكركا كيخططكا لمستقبميـ 
كتػكفير المػكارد التعميميػة  ،كاحتػراـ قػدراتيـ كمسػتكاىـ ،كيعني ذلؾ احتراـ ترابط األطفاؿ        

البلزمة لمبيئة التعميمية، ككذلؾ تكفير المناىج الدراسية البلزمة لتعمميـ تبعنا لذلؾ، كمػا يتحمػؿ 
المعممكف المسئكلية الكاممة عف تقييـ إنجػاز المػتعمـ مػف حيػث الػتعمـ، كمػا يػتـ تعمػيـ األطفػاؿ 

كاألمنية، ىذا باإلضافة إلى مشاركة األطفاؿ كاآلباء كالمجتمعػات  في ضكء احتياجاتيـ الصحية



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 9999 - 

حيث تشػجع  ؛(91)المحمية في صنع السياسات كالتخطيط كالتنفيذ كتقييـ األنشطة في المدارس 
كاحتػػراـ الػػذات كالرفاىيػػة النفسػػية كاالجتماعيػػة ، كاإلبػػداع  ،المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ المشػػاركة

ا منظمنا ير  كز عمى الطفؿ، كاستخداـ طرؽ تػدريس كتعمػـ مناسػبة لمسػتكل نمػك بما يعزز منيجن
 . (92) الطفؿ كقدراتو كأسمكب تعممو بما يتكافؽ مع احتياجات األطفاؿ

: حيػث يجػب أف تؤخػذ االحتياجػات النمائيػة كالتعميميػة لكػؿ طفػؿ بيئة تبدأ بالطفل (5(
يتمتػػع بيػػا كػػؿ طفػػؿ، ككضػػعو  طػػكاؿ حياتػػو التعميميػػة، كيجػػب اإلقػػرار كاالعتػػراؼ بالقػػدرات التػػي

الصحي ، مع مراعاة أم ضغط بحؽ الطفؿ قد يتعرض لو بسبب نكعو االجتمػاعي أك عرقػو أك 
جماعاتػػػو األثنيػػػة، فيػػػذا الػػػنيج يمكػػػف جميػػػع األطفػػػاؿ مػػػف الكصػػػكؿ إلػػػى الفػػػرص التعميميػػػة 

ة ضػركرية كالمشاركة فييا كاالستفادة منيا استفادة تامػة، كػذلؾ فػإف الجيػكد كالمػكارد اإلضػافي
لمسػػماح لممػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ باعتمػػاد ىػػذا الػػنيج الشػػمكلي كالمتػػرابط ابتػػداء مػػف تنميػػة 

 .(93) الطفكلة المبكرة كانتياء بالتعميـ االبتدائي كما بعده
كمف ثـ يمكف القػكؿ أف المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ تجعػؿ منػو محػكرنا رئيسنػا فػي العمميػة        

جاكز النظرة التقميدية لمطالب كدكره في عممية التعمػيـ كالػتعمـ ، ممػا التعميمية ، مما أدل إلى ت
أسيـ في تغير العبلقة بػيف الطالػب كالمعمػـ ، كتكجيػو المعمػـ السػتخداـ طػرؽ تدريسػية تتكافػؽ 
مػػع قػػدرات الطػػبلب كميػػكليـ المختمفػػة ،كليػػذا تيػػتـ المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ بتشػػجيع الطالػػب 

كاإلبػػػداع ، كمػػػا تحػػػرص عمػػػى مراعػػػاة كافػػػة احتياجاتػػػو العقميػػػة  عمػػػى إبػػػداء الػػػرأم كالمشػػػاركة
 كالنفسية كاالجتماعية . 

بيئػات الػتعمـ غيػر اآلمنػة ينػتج عنيػا إلحػاؽ الضػرر باألطفػاؿ ف:  بيئة صحية لألطفا  (6)
صابتيـ بالمرض، كما أف تػكفير مرافػؽ مبلئمػة لمميػاه اآلمنػة كالصػرؼ الصػحي ىػي خطػكات  كا 

تػكفير اإلضػاءة الكافيػة،  ئة تعميمية صحية كصديقة لمطفؿ، كيتضػمف ذلػؾأساسية في تكفير بي
تاحة الفرص لمتماريف البدنية كالترفيو، كالتأكػد مػف أف معػدات ا سػعافات األكليػة مخطػط ليػا إلكا 

 .(94) كجاىزة بالمدرسة
االىتمػاـ بػالتعميـ الصػحي ضػركرة تػكفير بيئػة مدرسػية صػحية كلكيتكامؿ مع مػا سػبؽ         

كخػػدمات الصػػحة المدرسػػية كالبيئػػة المدرسػػية  عتبػػر سياسػػاتحيػػث ت ؛ائـ عمػػى الميػػارات القػػ
 ي ػدعـ يجػب أف ، كليػذاالداعمة لمصحة مف العناصر األساسية لبرنامج فعػاؿ لمصػحة المدرسػية

 اكلػد شػعكرن التثقيؼ الصحي القائـ عمى الميػارات مػف الػكعي بالتيديػدات البيئيػة لمصػحة، كأف ي  
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كيفيػػة تجنػػب  يػػـي عممك  ،طفػػاؿصػػحة األمػػف حسػػف ي  أف اه الصػػحة كالبيئػػة ، ك بالمسػػؤكلية تجػػ
يعػػد التعػػاكف بػػيف مسػػؤكلي ككيفيػػة تييئػػة بيئػػة مكاتيػػة لمحيػػاة الصػػحية ، ك   ،المخػػاطر الصػػحية

التعمػػيـ كالصػػحة كفريػػؽ الصػػحة المدرسػػية كالمجنػػة االستشػػارية المجتمعيػػة كأعضػػاء المدرسػػة 
إلػى  طفػاؿحديػد المعرفػة كالسػمككيات كالميػارات التػي يحتػاج األلت؛ كالمجتمع اآلخريف ضركرينا 

لحماية أنفسيـ مػف األمػراض، كلممسػاعدة فػي تحسػيف الظػركؼ البيئيػة التػي تػؤثر ؛ اكتسابيا 
 .(95) عمى الصحة

بعض الخطكات اإلجرائية التي تسيـ فى  اتخاذكيتطمب تكفير البيئة المدرسية الصحية        
 (96) يمى: المدارس، كتتمثؿ ىذه اإلجراءات فيماتييئة بيئة صحية في 

كيتضمف ذلؾ  ،تصميـ كتنفيذ خطط إلنشاء بيئات مدرسية صحيةمف خبلؿ  المشاركة -
، قادة المجتمع ك  ،طفاؿاألك  ،اآلباءك  ،مديرم المرافؽك  ،مشاركة مديرم المدارس

 كخبراء في الصحة العامة كحماية البيئة. 
ء البحكث لتحديد الحجـ كاألىمية النسبية لمتيديدات إجرا مف خبلؿتحديد التيديدات:  -

 ،المياهجكدة بقد ترتبط التيديدات ك  ،الكبيرة التي تيدد الصحة داخؿ البيئة المدرسية
  .كالصرؼ الصحي، كنكعية اليكاء، كسبلمة األغذية كالتغذية ، كاألمراض

التيديدات لمحد مف ؛ كضع أىداؼ كاضحة كقابمة لمقياس  مف خبلؿتحديد اليدؼ:  -
 الكبيرة.

لتحسيف ممارسات تعزيز الصحة في المجاالت التالية: جكدة  ؛تصميـ خطط محددة -
دارة  المياه ، كالصرؼ الصحي ، كنكعية اليكاء، كسبلمة األغذية كالتغذية، كا 

دارة المكاد الكيميائية الخطرة   .النفايات، كاستخداـ المبيدات الحشرية، كا 
 .كتحديد الجداكؿ الزمنية لتحقيؽ األىداؼ ،المحرز تنفيذ الخطط كتقييـ التقدـ -

لمتفاعػؿ اإليجػابي  رئيسنػا معيػارناتعػد الصػحية كمف ثـ يمكف القكؿ بأف البيئػة المدرسػية         
نحػػك المدرسػػة  األطفػػاؿلجميػػع أفػػراد المجتمػػع المدرسػػي، كمػػا تسػػيـ فػػي تػػدعيـ الدافعيػػة لػػدل 

المحافظػة عمػي  الصػحيةمػا يمكػف مػف خػبلؿ البيئػة كنحك الدراسة ككذلؾ االنتماء لممدرسػة ، ك
 .كتمبية احتياجاتيـ األساسية، ألطفاؿحقكؽ ا

 

يجب أف تككف بيئة التعمـ المادية قادرة عمى استيعاب جميع األطفػاؿ : بيئة آمنة للطفل( 7)
 ةلتمبيػػػالمدرسػػػية يجػػػب أف يػػػتـ تصػػػميـ البيئػػػة  ا، كمػػػي المجتمػػػع المحمػػػى فػػػي أمػػػاكف آمنػػػةفػػػ
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ت األساسػػية لؤلطفػػاؿ، كتػػكفير إمكانيػػة الكصػػكؿ إلػػى الميػػاه النظيفػػة، كمراعػػاة النػػكع االحتياجػػا
االجتمػػػاعي عنػػػد تػػػكفير دكرات ميػػػاه منفصػػػمة لمفتيػػػات كأخػػػرل لمفتيػػػاف ، كأف تضػػػع المدرسػػػة 

االسػػتجابة كالػػرد عمييػػا، كيمكػػف تعزيػػز مفيػػـك صػػداقة ك اإلجػػراءات الخاصػػة بالحػػاالت الطارئػػة، 
كؿ أكبػر مػف خػبلؿ مشػاركة األطفػاؿ فػي األنشػطة التػي تجعػؿ المػدارس المدرسة مع الطفؿ بشػ

 .(97) أنظؼ كأجمؿ كأكثر استدامة مف الناحية البيئية
بيئػة  ة اآلمنػةيالمدرسػالبيئػة  يمكػف اعتبػار، ما أرستو منظمػة اليكنيسػيؼ  إلى كاستنادنا       

باالسػػتقرار كالحصػػكؿ  لمجتمػػع المدرسػػى الشػػعكرألعضػػاء اتعميميػػة خاليػػة مػػف العنػػؼ، كتػػكفر 
باتيـ كتجنبيـ الحرماف كاألخطار بحيث يستطيع أعضػاء المجتمػع غكتمبية ر ، عمى احتياجاتيـ 

بيئػة  المدرسى أف يقكمكا بميػاميـ فػي بيئػة يسػكدىا عبلقػات إيجابيػة ، كمػا تعمػؿ عمػى تػكفير
  .(98)مبلئمة لمتعمـ 

المدرسػػة بيئػػة  ي تسػػيـ فػػي جعػػؿة كالتػػاآلمنػػمبلمػػ  المدرسػػة  كفػػى إطػػار ذلػػؾ تتنػػكع       
   :، كيمكف إجماؿ ىذه المبلم  فيما يمى  لمطفؿتعميمية صديقة 

، كتػكفير اختيار مكقػع آمػف ، ك قكانيف كمعايير البناء :مثؿتنكع مرافؽ المدرسة اآلمنة  -
جػػػػراءات الصػػػػيانةك ، تصػػػػميمات قياسػػػػية لمقاكمػػػػة الكػػػػكارث اإلجػػػػراءات ، ك التمكيػػػػؿ كا 

عػػػادة التشػػػػكيؿ كالتحكيػػػؿ كاإلصػػػػبلحكالضػػػمانات الخاصػػػػة بالت ،  عػػػديبلت الييكميػػػػة كا 
 .(99) ضماف الكصكؿ اآلمف إلى المرافؽ بما في ذلؾ الطرؽ ككسائؿ النقؿك 

لتسػػييؿ اإلدارة  ؛تشػػريعات مناسػػبة كديناميكيػػةتحديػػد  :بعػػض المككنػػات مثػػؿ  تػػكافر -
فػي مجػاؿ  اإلدارة الفعالة لبلتصاؿ بػيف جميػع أصػحاب المصػمحة، ك  المناسبة لمسبلمة

تحقيػؽ بيئػة آمنػة مػف ، ك  كالمػكظفيف كالمجتمػع األطفاؿأكلياء األمكر ك  :السبلمة مثؿ
،  خبلؿ سياسة مدرسية فعالة تـ تصػميميا كفيميػا كتطبيقيػا مػف ِقبػؿ قػادة المػدارس

دارة المناىج لتشمؿ السبلمة كجزء مف التعمـ مدل الحياةك      .(100)ا 
نػػػع كقػػػكع الجريمػػػة كمكافحتيػػػا فػػػي أف تتضػػػمف جميػػػع المػػػدارس مكضػػػكعات عػػػف م  -

كيفية حؿ النزاعات دكف المجػكء لمعنػؼ، ككيفيػة  األطفاؿمناىجيا الدراسية، كأف يتعمـ 
بػػالتنكع، كليػػذا فمػػف حػػؽ كػػؿ طفػػؿ أف  األطفػػاؿالسػػيطرة عمػػى غضػػبيـ، كأف يعتػػرؼ 

يحصػػؿ عمػػى تربيػػة سػػميمة فػػي بيئػػة آمنػػة كمحفػػزة، كمػػا أف المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ 
، حيػث اآلمنػة  كالمجتمػع المحمػي فػي تػأميف مثػؿ ىػذه البيئػة طفػاؿتشرؾ األىي التي 



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 9996 - 

ينبغػػي عمػػى جميػػع الجيػػات أف تعمػػؿ مجتمعػػة ؛مػػف أجػػؿ إنشػػاء كضػػماف كجػػكد بنيػػة 
 .(101)تعميمية محفزة 

 يمى: الممارسات ماىذه ، كمف أفضؿ إلنشاء مدارس آمنة تبنى بعض الممارسات -
(102)   

 خبلؿ أخصائي الصحة العقمية العامميف  دعـ الصحة العقمية المدرسية مف
في المدارس كالذيف تـ تدريبيـ عمى تكفير خدمات الكقاية كالتدخؿ في 

  .عممية التعمـ
  جيكد اإليجابية كالمستمرة في الكقاية مف األزمات كالتأىب ليا الدمج

كاالستجابة ليا ؛ لضماف أف يككف التدريب كخطط األزمات كثيقة الصمة 
 .رسي بالسياؽ المد

 األطفاؿ المكازنة بيف احتياجات السبلمة الجسدية كالنفسية لجميع . 
  يجابي لممدرسة يعمؿ بالتنسيؽ مع الجيكد المبذكلة؛ تكظيؼ نظاـ فّعاؿ كا 

 لمعالجة سبلمة المدرسة كالمناخ ك يعزز السمككيات اإليجابية.
 ييا النظر في سياؽ كؿ مدرسة كتقديـ الخدمات التي ىي في أمس الحاجة إل

 .األطفاؿا لمجتمع كبصكرة مناسبة ثقافين 
مما سبؽ يمكف القكؿ أف البيئة المدرسية اآلمنة ىي التى ت سيـ في تكفير        

مف ذكل االحتياجات  طفاؿالتعميمية كالنفسية كالترفييية ، كرعاية األ فؿاحتياجات الط
في  طفؿشاركة الم ، مما يدعـ مف طفؿالخاصة، كما تؤدل إلى مراعاة كتنمية ميكؿ ال

 ، كمف ثـ تحقيؽ ذاتو .المجتمع المدرسى
إف البيئػة الحاميػة كالصػديقة لمطفػؿ ليسػت بيئػة مؤديػة لمػتعمـ  :بيئة حاميةة لألطفةا   ( 8)

ػػا، كعػدـ السػػماح بممارسػة السػػمككيات  فقػط، بػؿ بيئػػة مؤديػة إلػػى المعػب كالتفاعػػؿ الصػحي أيضن
ر األماف بالمنزؿ أثرنا مباشرنا في قػدرة الطفػؿ عمػى غير االجتماعية، كما أف لحماية الطفؿ كتكفي

تدريب المعمميف كاآلباء كاألميات عمػى أسػاليب  كيتطمب ذلؾاالنتظاـ في غرفة الصؼ كالتعمـ، 
االنضػػباط كالتأديػػب غيػػر العنيػػؼ، باإلضػػافة إلػػى كضػػع إجػػراءات لحمايػػة الطفػػؿ مػػف اإلسػػاءة 

فػي زيػادة فعاليػة ككفػاءة  ذلػؾرض األساسػي مػف كالعنؼ، كالعقاب البدني كالتمييز، كيتمثؿ الغػ
التعمـ كالكصكؿ إلى األنظمة التعميمية، كفي تمكيف جميع األطفاؿ مف إعماؿ حقيـ في الػتعمـ، 
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ػا أف يتعمػؽ الغػرض بتكسػيع بػؤرة االىتمػاـ إلػى مػا ىػك أبعػد مػف التػدريس ا لرسػمي كيجب أيضن
ف الناحيػة المثاليػة بإقامػة ركابػط بػيف ، كمػا يتعمػؽ الغػرض أيضػا مػ إلى البيئػات األكسػعكصكالن 

 .(103)المدرسة كالمنزؿ كالبيئة األكسع مف خبلؿ أسمكب شمكلي يركز عمى الطفؿ
تضػمف تك  بصػكرة كميػةالطفػؿ ب يػتـبيئة الػتعمـ الصػحية كاآلمنػة كالكقائيػة ت فإف كمف ثـ       

التػي تتػداخؿ مػع حػؽ لكػؿ طفػؿ ، كتتنػاكؿ قضػايا الصػحة كالسػبلمة  ةكالنفسػي ةالبدني ىيةالرفا
مػف كليذا قد يمـز بذؿ جيػكد إضػافية لضػماف بيئػات صػحية كآمنػة لؤلطفػاؿ ،  الطفؿ في التعمـ

بعػػض االعتبػػارات مثػػؿ : خػػدمات الصػػحة كالتغذيػػة ذلػػؾ شػػمؿ يك ، ذكم االحتياجػػات الخاصػػة 
ضػاء كالتعامؿ مع اإليذاء العاطفي كالجسدم داخؿ المدرسة كخارجيػا ، كسػبلمة الف المدرسية ،

المادم في المدرسة أك المجتمع الذم تكجد فيو المدرسػة،  كقػد تبػيف أف معالجػة ىػذه العكامػؿ 
 ( .104) يزيد مف حضكر األطفاؿ كمشاركتيـ كأدائيـ التعميمي في المدرسة

أىػـ  يمكػف إيجػاز ،سبؽ ذكره مف معايير اليكنيسؼ لممدرسة الصديقة لمطفؿ كفى إطار ما     
    (105) :ة لمطفؿ فيما يمىخصائص المدرسة الصديق

الشػركاء مختمؼ حقكؽ كؿ طفؿ حيث تتعاكف المدرسة مع ب يتـتعكس كتأنيا مدرسة  -
كتحمػػييـ مػف اإليػػذاء كاألذل  عػنيـ؛ لتعزيػز كمراقبػة حقػػكؽ جميػع األطفػػاؿ ؛ كتػدافع 

 داخؿ المدرسة كخارجيا.
ث لؤلطفػاؿ التعامؿ مع الطفؿ بصكرة متكاممة في سػياؽ كاسػع ، حيػث  تيػتـ بمػا يحػد -

كالتغذيػة اسػتعدادىـ لممدرسػة مػف حيػث الصػحة  قبؿ دخكليـ النظاـ عمى سبيؿ المثاؿ
 كالميارات االجتماعية كالمغكية .

صػػديقة لمفتيػػات ، كمػػف ثػػـ تعػػزز التكػػافؤ فػػي كمػػا أنيػػا بػػيف الجنسػػيف  فػػركؽال مراعػػاة -
المسػػاكاة  بمػػا يقمػػؿ مػػف القيػػكد المفركضػػة عمػػى التحػػاؽ الفتيػػات كالفتيػػاف بالمػػدارس ؛

 .بيف الجنسيف 
ز نتػػائج الػػتعمـ الجيػػدة كمػػف ثػػـ تشػػجع األطفػػاؿ عمػػى التفكيػػر النقػػدم ، كطػػرح يػػتعز  -

   .األسئمة ، كالتعبير عف آرائيـ
تتسػػـ بالمركنػػة كتسػػتجيب لمتنػػكع بمػػا يمبػػي ظػػركؼ األطفػػاؿ كاحتياجػػاتيـ المختمفػػة  -

 .كالثقافة كالطبقة االجتماعية  نكعحسب نكع ال
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لعقميػػػة كالبدنيػػػة بمػػػا يػػػكفر الػػػدعـ العػػػاطفي ، كيشػػػجع السػػػمككيات ز الصػػػحة ايػػػتعز  -
 .كالممارسات الصحية ، كيضمف بيئة صحية كآمنة 

كخاصػػة لؤلطفػػاؿ كاألسػػر يمكػػف الكصػػكؿ إليػػو مػػف ثػػـ تػػكفير التعمػػيـ بأسػػعار معقكلػػة ك  -
 .ا لمخطراألكثر تعرضن 

ة شػػػراكات األطفػػػاؿ كاآلبػػػاء كالمدرسػػػيف عمػػػى إقامػػػ ةسػػػاعدمز عمػػػى األسػػػرة ك يػػػتركال -
 .متجانسة كتعاكنية

عمػػى المجتمػػع حيػػث تقػػكم اإلدارة المدرسػػية مػػف خػػبلؿ نيػػج ال مركػػزم قػػائـ االعتمػػاد  -
شػػجع اآلبػػاء كالحككمػػة المحميػػة كالمنظمػػات المجتمعيػػة كغيرىػػا ت ، كمػػاعمػػى المجتمػػع 

مف مؤسسات المجتمع المػدني عمػى المشػاركة فػي اإلدارة ككػذلؾ فػي تمكيػؿ التعمػيـ ؛ 
 .األطفاؿ يةالشراكات المجتمعية كالشبكات التي تركز عمى حقكؽ كرفاى بما يعزز

مػػا سػبؽ تنػػكع معػايير منظمػػة اليكنيسػيؼ التػػي تسػتند إلييػػا المدرسػة الصػػديقة  يعكػس        
لمطفؿ؛ باعتبارىا المنظمة المسئكلة عف الطفؿ، حيث يمكػف مػف خػبلؿ مراعػاة تطبيػؽ أك تبنػي 

 فػؿتتسػـ بػالجكدة كالتطػكير كتتمركػز حػكؿ الط طفػؿميػة صػديقة لمىذه المعايير تكفير بيئة تعمي
بصكرة متكاممة تتكافؽ مػع ظركفػو  توالمختمفة، مما يسيـ في بناء شخصيكاحتياجاتو كحقكقو 
كليػػذا  تبنػػت منظمػػة اليكنيسػػيؼ المعػػايير السػػابقة كاسػػتخداميا كنقطػػة  ،كميكلػػو ك احتياجاتػػو

 ة لمطفؿ .صديق رساانطبلؽ لتحكيؿ المدارس إلى مد
 في ضوء خبرات بعض الدو  المدرسة الصديقة للطفل :الثالثةالخطوة 

في ضكء  قة لمطفؿ عمي المستكل الدكليالصدي ةيتناكؿ البحث في ىذا الجزء المدرس        
أىـ مبلم  المدرسة الصديقة لمطفؿ ، ك يتض   الخبرات، كمف خبلؿ ىذه  خبرات بعض الدكؿ

تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ تؤىؿ ؛ مف أجؿ مت في ىذه الدكؿالتي ت كالجيكداإلنجازات 
ا لجميع األطفاؿكذلؾ  الطفؿ لمكاصمة تعميمو،  . تعزيز جكدة التعميـ كجعمو متاحن

 الفلبين: الصديقة للطفل في ةالمدرس أوًلا:

مف  امف حيث تناكلي، الفمبيفالصديقة لمطفؿ في  ةالمدرس يتناكؿ البحث في ىذا الجزء       
كأىـ القكل كالعكامؿ  عرض مبلم  تميز المدرسة الصديقة لمطفؿ ،ثـ خبلؿ بعض المحاكر، 
 فيما يمي:كيمكف تكضي  ذلؾ  الثقافية المؤثرة فييا ،
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 :خلفية عامة -

ت عرؼ الفمبيف رسمينا بجميكرية الفمبيف كىي جميكرية دستكرية تقع في جنكب شرؽ        
كتصنؼ في ، جزيرة  7.641ىي عبارة عف أرخبيؿ مككف مف آسيا غرب المحيط اليادم ، ك 

ثبلثة أقساـ جغرافية رئيسة ىي : لكزكف، كبيسايا كمندناك ، كتعتبر مانيبل ىي العاصمة ، 
مميكف  92بينما المدينة األكثر كثافة بالسكاف ىي كيزكف ، كيقدر عدد سكاف الفمبيف بحكالي 

 بيا كيكجد ،عالمينا حسب التعداد السكاني  في المرتبة الثانية عشر جعمياشخص، مما ي
 مناطؽ أغني مف كاحدة كتعد استكائي، كمناخيا الجزر، أنحاء جميع في متعددة كثقافات أعراؽ
كما تعتبر الفمبيف دكلة رئاسية كحدكدية باستثناء منطقة مندناك  ـ،العال في الحيكاني التنكع

دكلة كرئيس الحككمة ، كيتـ انتخاب فيى ذاتية الحكـ حيث يشغؿ الرئيس منصب رئيس ال
 .(106)الرئيس باالقتراع الشعبي لكالية كاحدة مدتيا ست سنكات 

كيمكف إبراز مبلم  المدرسة الصديقة لمطفؿ في الفمبيف ، كأىـ القكل كالعكامؿ الثقافية       
 المؤثرة فييا فيما يمى :

ألكلى كف عرض البدايات ايم :نبذة تاريخية -الصديقة للطفل في الفلبين ةالمدرس (1)
  (107): فيما يمىالصديقة لمطفؿ في الفمبيف بإيجاز  ةرسلممد
الصديقة لمطفػؿ فػي الفمبػيف إلػي أحكػاـ اتفاقيػة األمػـ المتحػدة لحقػكؽ  ةترجع جذكر المدرس -

، كلقػد كضػعت ىػذه المبػادرة ألكؿ مػرة فػي الفمبػيف  1989عػاـ  الطفؿ كالتي اعتمػدت فػي 
دأ البرنػػامج القطػػرم الخػػامس لؤلطفػػاؿ مػػف الحككمػػة الفمبينيػػة بػػدعـ ـ بعػػد أف بػػ1999عػػاـ 

كمػػف ثػػـ  ؛مػػف اليكنيسػػيؼ فػػي الفمبػػيف كمحاكلػػة لتعزيػػز البيئػػات الصػػفية بصػػكرة  صػػحية 
فػػي المػػدارس، كفػػي إطػػار ذلػػؾ تؤكػػد الفمبػػيف عمػػي االعتػػراؼ  طفػػاؿزيػػادة معػػدالت بقػػاء األ

كع بيئػة مكاتيػة لتحقيػؽ حقػكؽ الطفػؿ فػي كفر ىذا المشر يكاحتراـ كافة حقكؽ الطفؿ ، كما 
المدرسػػة ، كمػػا يسػػاعد عمػػي ضػػماف تػػكفير بيئػػة مبلئمػػة لؤلسػػرة  كالمجتمػػع حتػػى تصػػب  
صديقة لمطفؿ ، كما يمكف مف خبلؿ المدارس الصديقة لمطفؿ تعزيػز نيػج التعمػيـ األساسػي 

معممػػيف كال طفػػاؿفػػي المدرسػػة ؛ لتصػػب  حقنػػا صػػديقة لمطفػػؿ ، كيتطمػػب ذلػػؾ أف يعمػػؿ األ
 كأكلياء األمكر كالمجتمع معنا لدعـ األطفاؿ.

مدرسة ابتدائية ، كمنذ ذلؾ الحيف كعدد المدارس  13بدأت التجربة األكلى في كلقد -
مستمر ، كما اىتمت الفمبيف بالتكفيؽ بيف نظاـ المدارس  الصديقة لمطفؿ في ازدياد
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 Basic Education Reformإصبلح التعميـ األساسي  برنامجالصديقة لمطفؿ ك 
Agenda (BESRA)  يمثؿ ، ك(BESRA)  إطارنا لئلجراءات السياسية كالتي كضع

ك كاف اليدؼ مف ، 2015التعميـ لمجميع بحمكؿ عاـ  لتكجيو الفمبيف أثناء سعيو لتحقيؽ
كفي إطار ، تحسيف جكدتويف الكصكؿ إلي التعميـ األساسي ك ذلؾ المساىمة في تحس

مبادئ ب االىتماـالصديقة لمطفؿ تسعى كزارة التربية كالتعميـ اىتماـ الفمبيف بالمدارس 
زة المدارس الصديقة لمطفؿ كدمجيا في جيكد اإلصبلح التي ترتكز عمي اإلدارة المتمرك

كدمج مبادئ كممارسات المدارس ، ، كتطكير الكفاءات كالمعايير المشتركة عمي المدرسة
المتمركزة عمي المدرسة، كفي خطة التدريب  الصديقة لمطفؿ في المبادئ التكجييية لئلدارة

ضافة مؤشرات المدارس الصديقة لمطفؿ في نظاـ المعمكمات  كالكحدات التدريبية، كا 
 اإلدارية بالتعميـ .

تتنكع األىداؼ التي تسعى إلييا :  الصديقة للطفل في الفلبين ةأهداف المدرس( 2) 
 (108) :يمى فيما ىذه األىداؼكيمكف إجماؿ الصديقة لمطفؿ في الفمبيف،  ةالمدرس

 .تحسيف صحة األطفاؿ كرفاىيتيـ ، ك )أ( تشجيع مشاركة األطفاؿ في المدرسة كالمجتمع  
 تشجيع االلتحاؽ كاالنتياء مف الدراسة . ، ك ( ضماف تكفير مساحات آمنة ككقائية لؤلطفاؿب) 
كتحفيزىـ ، كتعبئة دعـ المجتمع رفع معنكيات المعمميف ك  ،ػ( ضماف التحصيؿ الدراسي كالنجاح لؤلطفاؿج) 

 لمتعميـ.
كخاصة في حالة الصديقة لمطفؿ في الفمبيف،  ةتسعى المدرسباإلضافة لما سبؽ       

  (109)إجماؿ ىذه األىداؼ فيما يمي: ويًكٍ،  األىداؼالطكارئ إلى تحقيؽ بعض 
عـ كخاصة في حالة الطكارئ، كما تيدؼ إلى تكفير الد لمطبلب تكفير الدعـ النفسي ( أ)

التعميمي كاالجتماعي، ككافة األنشطة األخرل التي تستعيد الشعكر بالحياة الطبيعية، كيتـ 
 .تصميـ ىذه الطرؽ بطريقة تشاركية

تػػكفير الحمايػػة كالتغذيػػة، ككػػذلؾ تػػكفير دكرات الػػدعـ النفسػػي لمكالػػديف مثػػؿ جمسػػات األبػػكة  ( ب)
 تيـ السمبية.كاألمكمة كتعميميـ كيفية مساعدة أطفاليـ في التخمص مف تجرب

دعػػـ قػػدرة األطفػػاؿ عمػػى الصػػمكد كالرفاىيػػة مػػف خػػبلؿ األنشػػطة المنظمػػة التػػي تنظميػػا )ج( 
المجتمعػػات المحميػػة، كالتػػي تجػػرم فػػي بيئػػة آمنػػة كصػػديقة لمطفػػؿ، كلتكػػكف بمثابػػة مكػػاف 

 لتحديد األطفاؿ الضعفاء كالمعرضيف لمخطر كتيسير إحالتيـ لبلستجابة الفكرية.
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 لؤلطفاؿ لمعب.تكفير الفرص )د( 
 .يتيـ بما في ذلؾ األطفاؿ الضعفاءتعبئة المجتمعات المحمية حكؿ حماية األطفاؿ كرفاى)ق( 
تقديـ الدعـ متعدد القطاعات لجميع األطفاؿ إلدراؾ كافة حقػكقيـ ، بمػا فػي ذلػؾ الحصػكؿ )ك( 

 عمي مختمؼ الخدمات.
ي تحديػد كسػيمة لممسػاعدة فػ، كأف تكػكف معرضيف لمخطػرالالتعرؼ عمي األطفاؿ الضعفاء ك   

ؿ مػػع حمايػػة الطفػػؿ فػػي المجتمػػع، كتبػػادؿ رسػػائؿ حمايػػة الطفػػ المخػػاطر ذات األكلكيػػة فػػي
 األطفاؿ كالسمطات.المجتمعات المحمية كاألسر ك 

 ةمدرسالمعايير تتنكع : الفلبيندولة الصديقة للطفل في  ةلمدرسا معايير( 3) 
 ما يمي: المعاييرذه ىالفمبيف، كمف أىـ دكلة في لمطفؿ الصديقة 

البيئػػػػػة التػػػػػي تركػػػػػز عمػػػػػي الطفػػػػػؿ كاحػػػػػدة مػػػػػف الركػػػػػائز  تعػػػػػد الفعاليػػػػػة مػػػػػع األطفػػػػػاؿ: ( أ)
األساسػػػػية التػػػػي تعػػػػزز مػػػػف جػػػػكدة التعمػػػػيـ، كالتػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي تشػػػػجيع األطفػػػػاؿ عمػػػػي 
المشػػػاركة فػػػي أنشػػػطة المدرسػػػة كالمجتمػػػع المحمػػػي، عػػػبلكة عمػػػي ذلػػػؾ تتبمػػػكر فعاليػػػة 

المدرسػػػة بمشػػػاركة مػػػف خػػػبلؿ اىتمػػػاـ ة األطفػػػاؿ، المػػػدارس الصػػػديقة لمطفػػػؿ مػػػع كافػػػ
كطػػػػرؽ  ؼ أسػػػػاليب التػػػػدريسيػػػػ، كتكظالمختمفػػػػة فػػػػي أنشػػػػطة الػػػػتعمـ  ألطفػػػػاؿكافػػػػة ا
التػػػي تتناسػػػب مػػػع عمػػػر الطفػػػؿ كقدراتػػػو ، كتشػػػجيع األطفػػػاؿ عمػػػي العمػػػؿ لحػػػؿ  الػػػتعمـ 

 .(110) المشكبلت المختمفة ؛ لتحقيؽ ما ييدفكف إلي القياـ بو
ؤلطفػػػػػاؿ: تيػػػػػتـ المػػػػػدارس الصػػػػػديقة لمطفػػػػػؿ بتػػػػػكفير بيئػػػػػة تػػػػػكفير بيئػػػػػة صػػػػػحية ل   ( ب)

 كمػػػػف ثػػػػـتعػػػػزز المػػػػدارس فػػػػي الفمبػػػػيف الصػػػػحة البدنيػػػػة كالنظافػػػػة،  كليػػػػذاصػػػػحية، 
تعتبػػػػػر الصػػػػػحة البدنيػػػػػة مػػػػػف المكضػػػػػكعات األساسػػػػػية التػػػػػي تنػػػػػاقش فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف 
األحيػػػاف خػػػبلؿ المقػػػاببلت مػػػع مػػػديرم المػػػدارس كالمعممػػػيف كاآلبػػػاء، حيػػػث تعتقػػػد ىػػػذه 

اؼ أف البنيػػػػػػة الصػػػػػػحية أمػػػػػػرنا حاسػػػػػػمنا لممػػػػػػدارس الصػػػػػػديقة لمطفػػػػػػؿ ؛ لتقػػػػػػديـ األطػػػػػػر 
 .(111)الخدمات التي تعزز الصحة ك النظافة لطبلبيا

حماية األطفػاؿ: إف نظػاـ المػدارس الصػديقة لمطفػؿ بػالفمبيف ىػي كاحػدة مػف تكفير بيئة ل  ( ج)
مػػاـ بالصػػحة الضػػمانات الرئيسػػة التػػي تػػكفر األمػػف لجميػػع األطفػػاؿ ، باإلضػػافة إلػػي االىت

النفسػػية كالتنميػػة لجميػػع األطفػػاؿ ، كمػػا أكػػد كػػؿ مػػف مػػديرم المدرسػػة كالمعممػػيف كأكليػػاء 
األمكر عمي أىمية المدارس الصديقة لمطفؿ بما يتجػاكز الناحيػة األكاديميػة ، حيػث تيػتـ 
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المدارس الصديقة لمطفؿ بتكفير بيئػة مبلئمػة لرعايػة كحمايػة جميػع األطفػاؿ كالتػي تسػيـ 
 .(112)كالعاطفية ر الطفؿ ككؿ مف الناحية النفسية كاالجتماعيةفي تطكي

 (113)تيتـ المدارس الصديقة لمطفؿ في الفمبيف بما يمي: كليذا    
 تجنب ك  ،تكفير بيئة تعميمية خالية مف العنؼ ك سكء المعاممة كاالستغبلؿ كاإلىماؿ

ىانة ، اإل العامميف في المدارس الصديقة لمطفؿ استخداـ العقكبة الجسدية أك
 كاستخداـ االنضباط اإليجابي.

  لسياسة حماية الطفؿ.اعتماد قكاعد محددة لمسمكؾ ك 
  تعزيز حماية األطفاؿ مف خبلؿ زيادة الكعي بيف األطفاؿ كاألسر كالمجتمعات المحمية

 بشأف كيفية حماية الطفؿ.
 ية.لتمكينيـ مف حماية أنفسيـ بشكؿ أكثر فعال ؛بناء الميارات الحياتية لؤلطفاؿ 
  التأكد مف أف مكاقع المدارس الصديقة لمطفؿ كالمناطؽ المحيطة بيا آمنة مف

 الخطر.
  استخداـ المدارس الصديقة لمطفؿ ؛ لمتعرؼ عمي األطفاؿ الضعفاء كالمعرضيف

 كتيسير إحالتيـ لبلستجابة الفكرية. ،لمخطر
 ة في استخداـ المدارس الصديقة لمطفؿ ككسيمة في تحديد المخاطر ذات األكلكي

مع المجتمعات المحمية  حماية الطفؿ في المجتمع، كتبادؿ رسائؿ حماية الطفؿ
 السمطات.األطفاؿ ك كاألسر ك 

: يعػػد تػػكفير بيئػػة مدرسػية تسػػتجيب لتمبيػػة احتياجػػات كعػػدـ التمييػػز بػػيف األطفػاؿ الشػمكؿ)د(  
 –ف المتنكعة سمة أساسية مف سمات المدارس الصػديقة لمطفػؿ فػي الفمبػي األطفاؿجميع 

كما تيتـ المدارس الصديقة لمطفػؿ عمػي ضػركرة حضػكر جميػع األطفػاؿ لممدرسػة كالبقػاء 
 .(114)فييا، ىذا باإلضافة إلي تعزيز العدالة بيف الجنسيف

المػػػدارس الصػػػديقة لمطفػػػؿ ىػػػي مكػػػاف لػػػدعـ جميػػػع األطفػػػاؿ كتعزيػػػز كليػػػذا تعػػػد             
طفػػؿ ينبغػػي أف يراعػػي احتياجػػات اإلنصػػاؼ، كمػػا أف تصػػميـ كتنفيػػذ المػػدارس الصػػديقة لم

األطفػػػاؿ كخاصػػػة الضػػػعفاء بشػػػكؿ كبيػػػر دكف كصػػػـ أك إىانػػػة ليػػػـ، كتمبيػػػة االحتياجػػػات 
الخمفية العرقية كالديف كالحالػة المعيشػية كاإلعاقػات لمفتيات كالفتياف كفقنا لمعمر، ك المميزة 

 .(115)يز بيف األطفاؿيكغيرىا مف العكامؿ، لتحقيؽ مبدأ الشمكلية كعدـ التم
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تضػ  ذلػؾ فػي نظػاـ المػدارس الصػديقة لمطفػؿ فػي الفمبػيف، يمشاركة األسػرة كالمجتمػع: ك )ق( 
عمػي تشػجيع العػامميف بالمدرسػة عمػي العمػؿ بشػكؿ كثيػؽ مػع أسػر األطفػاؿ،  يؤكد كالذل

كالتشػػػجيع عمػػػي الػػػدعـ كالتفاعػػػؿ لمؤسسػػػات المجتمػػػع ، كليػػػذا يركػػػز التقيػػػيـ الخػػػاص 
فمبػػيف إلػػي معرفػػة إلػػي أم مػػدل كصػػمت المػػدارس إلػػي بالمػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ فػػي ال

كالقػرارات ، ىػذا باإلضػافة إلػي دمػج العػامميف فػي  األسر؛ لتشجيع مشاركتيـ في األنشػطة
المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحمي، لممساعدة المادية أك مشاركتيـ في األمكر التػي 

 .(116)تؤثر عمي المدرسة
المةدارس   فةي ضةوء معةايير    فةي الفلبةين  الصديقة للطفةل   ةالمدرس إنجازات( 4)

  :للطفلالصديقة
المدرسػػة الصػػديقة  معػػايير الصػػديقة لمطفػػؿ فػػي الفمبػػيف اسػػتنادنا إلػػي ةرسػػالمدت تمكنػػ         
التعمػػيـ  مرحمػػة التػػي تسػػيـ فػػي تحسػػيف جػػكدة اإلنجػػازات مػػف القيػػاـ بالعديػػد مػػفبيػػا لمطفػػؿ 

 فيما يمي:   ىذه اإلنجازات كيمكف إجماؿ، صديقة لمطفؿكفى تكفير بيئة تعميمية األساسي، 
   (117): اإلنجازات اآلتيةكفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ مف حيث الفعالية مع كافة األطفاؿ:  (أ )

 في إطار ذلؾ تـ تنفيذ ما يمي: ك  ،الطفؿاستخداـ المعمـ ألساليب تربكية ترتكز عمي  -
  لتعػاكني؛ حتػي مثػؿ اسػتخداـ الػتعمـ ا الطفؿاستخداـ طرؽ تدريس متنكعة ترتكز عمى

مف العمؿ معنا فػي مجمكعػات صػغيرة، كػذلؾ اسػتخداـ التجػارب العمميػة  األطفاؿيتمكف 
كالبصػػرية، كاسػتخداـ األنشػػطة الجماعيػة كالمشػػركعات الجماعيػة كالمناقشػػات  اليدكيػة

 .مع المعمميف؛ باعتبارىـ ميسرم لعممية التعمـ
 أقرأ برنامج اترؾ كؿ شيء ك  :مثؿبرامج لمستخدـ العديد مف المدارس في الفمبيف ا

Drop Every Thing and read (DEAR)  كبرنامج اإلدارة التعميمية مف ،
مدرسة ابتدائية مف  19تنفيذه في  تـالذم ك خبلؿ أكلياء األمكر كالمجتمع كالمعمميف 

المدارس الصديقة لمطفؿ في الفمبيف؛ لتعزيز التعميـ متعدد الدرجات في المدارس 
  ية.الصغيرة ك النائ

  تػكفير بيئػة تعميميػة جيػدة لطبلبيػـالتزاـ المعمميف بتقنيات تربكيػة مبتكػرة؛ مػف أجػؿ  ،
بصػػكرة شػػفكية كغيػػر شػػفكية بطريقػػة  األطفػػاؿكاىتمػػاـ المعمػػـ بتسػػييؿ المناقشػػة بػػيف 
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بطريقػػة محترفػػة ، باإلضػػافة إلػػي انضػػماـ  األطفػػاؿإيجابيػػة ، كمػػا يتفاعػػؿ المعمػػـ مػػع 
 .مبلئمةيفية المختمفة كالتفاعؿ مع المعمـ بطريقة إلي األنشطة الص األطفاؿ

تنفيػذ مػا  تػـتزكيد المعمميف بفػرص متنكعػة لتعزيػز معػارفيـ كميػاراتيـ: كفػي إطػار ذلػؾ  -   
 :  يمي
  كفػػرت اليكنيسػػيؼ البػػرامج التدريبيػػة المختمفػػة لممػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ، كمػػا كفػػرت إدارة

مبادرات المختمفة مثؿ مبػادرة اإلدارة التعميميػة مػف التربية الدكرات التدريبية ذات الصمة بال
إصبلح التعميـ األساسػي  برنامج( BESRAخبلؿ أكلياء األمكر كالمجتمع كالمعمميف ، ك)

المػػدارس بتقػػديـ الػػدعـ غيػػر الرسػػمي لممعممػػيف مػػف خػػبلؿ  ك؛ باإلضػػافة لػػذلؾ اىػػتـ مػػدير 
تؤكػد عمػي تػكفير التػي ك  School Learning Action Cell( SLACمبػادرة تسػمى )

المحتػػكل ؛ لمناقشػة اسػتراتيجيات التػدريس ك الحػكار بػيف المعممػيف عمػي كافػػة المسػتكيات 
المقػػدـ لمطػػبلب، كمػػا تعتبػػر كسػػيمة فعالػػة لتحسػػيف الممارسػػات التعميميػػة ؛ ألنيػػا تيػػتـ 

 بمشاركة المعمميف.
  كالنػدكات  لػتعمـ تقنيػات تربكيػة أفضػؿ مػف خػبلؿ كرش العمػؿ لممعمميف فرص مستمرةتكفير

كالػػدكرات التدريبيػػة، حيػػث أسػػيمت فػػرص التنميػػة المينيػػة كالمتػػكافرة لممعممػػيف أف يككنػػكا 
معمميف أفضؿ، كما تكفر القيادة المدرسية الدعـ الكافي لكافة المعمميف كبصكرة مسػتمرة؛ 
لتحسيف أساليب تدريبيـ، كنظرنا لما يتكافر لممعمميف مف الػدعـ المبلئػـ كػاف مػف الطبيعػي 

 تخداـ المعمميف الستراتيجيات التدريس الصديقة لمطفؿ.اس
اىتماـ المعمميف بتعميـ  تـاىتماـ المعمميف باحتياجات جميع المتعمميف: كفي إطار ذلؾ  -

الذيف يعانكف مف مشكبلت في عمميـ  األطفاؿ، كتشجيع دعـ مشاركة األطفاؿجميع 
تقديـ دركس عبلجية مف باإلضافة إلى ،  ألطفاؿاألكاديمي؛ لتمبية احتياجات التعمـ لجميع ا

 األطفاؿخبلؿ المعمميف لجميع الطبلب، كيعتبر ذلؾ ضركرينا لكجكد مستكيات مختمفة مف 
 داخؿ المدرسة.

تػػكفير بيئػػة  تػػـ بيئػػة ماديػػة مكاتيػػة لعمميػػة الػػتعمـ: كفػػي إطػػار ذلػػؾلر البيئػػات الدراسػػية يتػػكف -
كافيػػة لمجمػػكس كالعمػػؿ، كتػػكافر اإلضػػاءة  ماديػػة مبلئمػػة لعمميػػة الػػتعمـ مثػػؿ: تػػكافر مسػػاحة
   .األطفاؿكالتيكية المناسبة كرؤية السبكرة مف قبؿ جميع 
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التػي سػاىمت فػي  اإلنجػازات تحقيػؽ العديػد مػفتػـ  مف حيث تكفير بيئة صحية لؤلطفاؿ:  )ب(
   (118)تكفير بيئة صحية مبلئمة لجميع األطفاؿ، كالتي تتمثؿ فيما يمي: 

االىتماـ بالصحة البدنية، البدنية كالنظافة: كفي إطار ذلؾ تـ  تعزيز المدارس لمصحة -
كتكفير البيئة الصحية؛ باعتبارىا أمرنا حاسمنا ضركرينا لممدارس الصديقة لمطفؿ؛ 

بالمعرفة  األطفاؿكتزكيد ، النظافة لطبلبياالصحة ك  لتقديـ الخدمات التي تعزز
 المتعمقة بالتعميـ الصحي.

 :  يمى ماكفير التغذية المبلئمة لكافة األطفاؿ، كفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ اىتماـ المدارس بت -   
 ػػا لمتغذيػػة لجميػػع ا ، كتسػػتخدـ المػػدارس فحػػص الطػػكؿ ألطفػػاؿتقػػدـ المدرسػػة برنامجن

كالػػػكزف؛ لتحديػػػد األطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف سػػػكء التغذيػػػة ، كمػػػا تقػػػدـ المدرسػػػة 
 الذيف يحتاجكف ليا. لؤلطفاؿالمكمبلت الغذائية 

 ارة كتمكيػػؿ برنػػامج كجبػػة فػػي المػػدارس ، كتبعنػػا لمػػكارد المدرسػػة كبرنػػامج التغذيػػة إد
اسػػتيدفت المدرسػػة الطػػبلب األكثػػر فقػػرنا ، كتػػـ تكفيرىػػا لمجميػػع ، كمػػا تػػـ تقػػديـ ىػػذه 
الكجبػػات فػػي معظػػـ المػػدارس يكمينػػا كفػػي عػػدد قميػػؿ مػػف المػػدارس كانػػت تقػػدـ بيػػا 

مػػػف تبرعػػػات أكليػػػاء األمػػػكر كالمجتمػػػع ك أسػػػبكعينا ، كيػػػتـ تمكيػػػؿ برنػػػامج التغذيػػػة 
 المعمميف.

  أنشػػأت المدرسػػة حػػدائؽ إلنتػػاج الخضػػركات البلزمػػة لبرنػػامج التغذيػػة ، كسػػاىـ ىػػذا
البرنامج في تحقيؽ نتػائج إيجابيػة حيػث تحسػنت التغذيػة كالصػحة ، كانخفػض سػكء 

 التغذية  كالغياب.
إلػي أف حمايػة األطفػاؿ تتبمػكر مػف  تجػدر اإلشػارة حمايػة األطفػاؿ: تػكفير بيئػة ل مف حيث )ج(

التي سػاىمت فػي حمايػة  إلنجازاتالعديد مف ابتـ القياـ خبلؿ عدة محاكر فرعية، كمف خبلليا 
  (119)فيما يمي:  األطفاؿ، كيتمثؿ ذلؾ

حيػث تمكنػت المػدارس مػف تػكفير السػبلمة  ؛األطفػاؿالسبلمة كاألمػف بػيف المعممػيف ك  تعزيز  -
 بالشعكر باألماف في المدارس. األطفاؿمعمميف ك أفاد معظـ ال مماكاألمف 

مػا ، كفػي إطػار ذلػؾ تػـ تنفيػذ األطفػاؿاستخداـ المدارس ألشكاؿ إيجابيػة مػف االنضػباط مػع  -
 :  يمى
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  تػكفير التػدريب لممعممػػيف عمػي كيفيػػة اسػتخداـ األسػػاليب الصػديقة لمطفػػؿ فػي انضػػباط
 .ألطفاؿا

 لمعممػػيف ؛ لتكجيػػو سػػمكؾ األطفػػاؿ تحديػػد قكاعػػد داخػػؿ الفصػػكؿ الدراسػػية مػػف قبػػؿ ا
يجابيػػة لتحقيػػؽ انضػػباط  كاسػػتخداـ أشػػكاؿ أكثػػر فعاليػػة التحػػدث مػػع  :مثػػؿ  األطفػػاؿكا 

كاالجتمػػاع مػػع أكليػػاء األمػػكر، كاسػػتخداـ المعممػػيف الخػػدمات ، بشػػكؿ خػػاص  األطفػػاؿ
 .بدالن مف العقكبات طفاؿالمجتمعية مع األ

 كما أكػد اآلبػاء كاألميػات عمػي األطفاؿكؾ استخداـ المعمميف لطرؽ إيجابية إلدارة سم ،
 عدـ استخداـ العقاب البدني مف ِقبؿ المعمميف.

بشػػأف البمطجػػة كالتسػػمط كالتنمػػر، كالتفاعػػؿ بػػيف األقػػراف:  األطفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بتصػػكر -
 :   ما يمىفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ ك 

 جميػع مايػة القضاء عمي البمطجة كالتسمط كالتنمر، كتكفير بيئػات لرعايػة كح
 السمبية بيف التبلميذ مثؿ البمطجة كالتنمر. األطفاؿ كمنع التفاعؿ

  التأكيد عمي التعمـ العاطفي االجتماعي في الفصػكؿ الدراسػية ، حيػث يحتػاج
 األطفػػػاؿإلػػػي تعمػػػـ كيفيػػػة حػػػؿ النػػػزاع دكف قتػػػاؿ أك تسػػػمط عمػػػي  األطفػػػاؿ
 اآلخريف.

 :    ما يمىفيذ : كفي إطار ذلؾ تـ تنالنفسية التركيز عمي الرفاىية  -
 فيمػػػا يتعمػػػؽ بتنميػػػة الميػػػارات االجتماعيػػػة  طفػػػاؿتػػػكفير التعمػػػيـ لجميػػػع األ

   لدييـ.كالعاطفية اإليجابية 
 بيئػػة تعميميػػة تعػػزز األمػػف كالصػػحة النفسػػية لجميػػع األطفػػاؿ، حيػػث  تػػكفير

يتػػكافر مسػػتكل عػػاؿ مػػف الػػكعي فػػي بيئػػة المدرسػػة حػػكؿ أىميػػة السػػبلمة 
 ية.كاألمف كالرفاىية العاطف

 لئلببلغ عف حػاالت التنمػر أك البمطجػة أك المضػايقات  طفاؿكجكد سياسة لؤل
 اآلخريف بدكف خكؼ. األطفاؿأك األذل مف 

  كمع بعضيـ البعض بشكؿ إيجابي . األطفاؿالتفاعؿ بيف 
الشػمكؿ: تجػدر اإلشػارة إلػي أف ذلػؾ يتبمػكر مػف خػبلؿ بػيف الجنسػيف ك  لمساكاةامف حيث )د(  

تحقيػؽ مػف  المػدارس الصػديقة لمطفػؿ فػي الفمبػيف تكمػف خػبلؿ ذلػؾ تمكنػ عدة محاكر فرعية،
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التي ساىمت في تعزيػز العدالػة بػيف الجنسػيف دكف تمييػز، كيمكػف إجمػاؿ  اإلنجازاتالعديد مف 
  (120)فيما يمي:  إنجازات ما تـ مف
 تكفير المدارس لجميع األطفاؿ دكف تمييز:  كفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ ما يمي:  -

 جميػػع األطفػػاؿ الػػذيف يريػػدكف االلتحػػاؽ بالمدرسػػة ، كمػػا تتبنػػى المػػدارس قبػػكؿ  تػػـ
العػػػرؽ أك  بغػػػض النظػػػر عػػػف العنصػػػر أك األطفػػػاؿع سياسػػػة مكتكبػػػة لتعمػػػيـ جميػػػ
 الجنس أك اإلعاقة أك الديف.

  قامت العديد مف المدارس برسػـ الخػرائط لممنطقػة، كتػكفير قائمػة باألسػر كاألعمػار
المعممػػيف ىػػذه المعمكمػػات لزيػػارة العػػائبلت؛ إلقنػػاع  كأسػػماء األطفػػاؿ، كمػػا اسػػتخدـ

 اآلباء إلرساؿ أطفاليـ إلي المدرسة.
  اىتماـ العامميف في المدرسة بالتكاصؿ مع أفراد المجتمع ؛ لتشػجيع التحػاؽ طػبلب

األقميػػػات ، كمػػػا يجػػػرم مػػػكظفي المدرسػػػة اتصػػػاالن مباشػػػرنا بالعػػػائبلت التػػػي تسػػػرب 
رضػػػة لمرسػػػكب؛ مػػػف أجػػػؿ تشػػػجيع االلتحػػػاؽ أطفاليػػػا مػػػف المدرسػػػة أك كػػػانكا ع

 بالمدرسة.
  ك خاصػة الػذيف  –ا لمػدفاع عػف ىػؤالء األطفػاؿ اتخذ مديرم المدارس الريفية منيجن

عػف طريػؽ العمػؿ مػع المنظمػات غيػر  –يككنكا عرضة لمرسكب أك مف أسرة فقيػرة 
 .الحككمية المحمية؛ لمكافحة عمالة األطفاؿ

  برنػامج تبنػي طفػؿ ) –ألطفاؿ لبلىتماـ با –أنشأت مدارس أخرلAn adopt  a 
Child Program دفػع تكػاليؼ المػكاـز المدرسػية ، ( ؛إلطعػاـ األطفػاؿ الفقػراء أك

 التي تمكؿ مف تبرعات المعمميف.ك 
 في إطار ذلؾ تـ تنفيذ ما يمي:  فيما يتعمؽ بتصكرات الحساسية بيف الجنسيف:  -

  مػػع الػػذككر كاإلنػػاث عمػػى قػػدـ اتبػػاع ممارسػػات عادلػػة بػػيف الجنسػػيف ، كالتعامػػؿ
كتشػػجيعيـ عمػػي المشػػاركة فػػي األنشػػطة المدرسػػية الدراسػػية كاألنشػػطة  ،المسػػاكاة
 البدنية.

 فة نػاث ، باإلضػاإل اح في المدرسة لدل كؿ مف الذككر ك فرص متساكية لمنجا تكفير
 ناث.إل اإلي تكافؤ الفرص بيف الذككر ك 
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فػػػػي إطػػػار ذلػػػػؾ نػػػاث:  ك اإل ك الحضػػػكر بػػػػيف الػػػذككر تكػػػافؤ الفػػػرص فػػػػي االلتحػػػاؽ ك  -
 :ما يمىتـ تنفيذ 

  تكػػافؤ فػػرص االلتحػػاؽ بػػيف الفتيػػات كالفتيػػاف فػػي جميػػع الصػػفكؼ فػػي المػػدارس
 الحضرية.

 كتكػافؤ  ،د عمي الحساسية بيف الجنسػيفي، كالتأكاألطفاؿبيئة تستجيب لتنكع  تكفير
 الفرص لجميع األطفاؿ.

  الدينيػة فػي المجتمػع كالمدرسػة استيعاب جميع األطفاؿ مػف كػؿ الخمفيػات العرقيػة ك
كعػػدـ التمييػػز ضػػد ىػػذه الخمفيػػات، باإلضػػافة إلػػى مشػػاركة األطفػػاؿ ، كمػػا كفػػرت 
ػا متكافئػة بػيف األكالد كالبنػات فػي المػدارس مػع التركيػز عمػي تػكفير  المػدارس فرصن

 فرص المساكاة في االلتحاؽ بالمدارس.
ف ذلػؾ يتبمػكر مػف خػبلؿ عػدة مشاركة المجتمػع كاألسػرة: تجػدر اإلشػارة إلػي أمف حيث   ( ق)

التػػي سػػاىمت فػػي تعزيػػز  اإلنجػػازاتتحقيػػؽ العديػػد مػػف تػػـ محػػاكر فرعيػػة، كمػػف خبلليػػا 
  (121)فيما يمي: يا يف المجتمع كاألسرة، كيمكف إجمالالمشاركة ب

اطبلع األسػػرة عمػػى تقػػدـ أطفػػاليـ كتشػػجيعيـ عمػػي دعػػـ الػػتعمـ: كفػػي إطػػار االىتمػػاـ بػػ -
 :  ما يمىذلؾ تـ تنفيذ 

 اجتماعػػات إضػػافية مػػع المعممػػيف كاآلبػػاء كاألميػػات بشػػكؿ دكرم؛ لمحػػديث  تعقػػد
عف تقدـ أبنائيـ، كما أف العامميف في كؿ مدرسة تشجع أكليػاء األمػكر لػدعـ تعمػـ 
أبنائيـ في المنزؿ، كالتحدث إلي األسر حكؿ كيفية مساعدة أطفاليـ في دراسػاتيـ 

 األكاديمية.
  ع مػالكقت في اجتماعػات جمعيػة المجتبتكظيؼ  اىتماـ مديرم المدارس كالمعمميف

؛ لتقديـ النصائ  لآلباء كاألميات عػف الكيفيػة التػي يمكػف أف تػدعـ كالمعمـ كاآلباء
 عممية التعمـ لطفميـ في المنزؿ كلتحسيف قدراتيـ الدراسية.

 :  ما يمىمشاركة األسر في المدارس:  كفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ  -
 فػػي إعػػػداد كالمعممػػيف كاآلبػػاء المجتمػػع  األسػػر مػػف خػػبلؿ جمعيػػة مشػػاركة

 Schoolالمبنى المدرسي لمسنة الدراسية الجديدة مف خػبلؿ حممػة اسػميا 
Brigade . 
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 المجتمػع كالمعممػيف كجبات خفيفة مغذية ، كما تمكنػت جمعيػة لاآلباء  إعداد
لبنػػاء فصػػكؿ دراسػػية إضػػافية كبنػػاء  ؛بنػػاءمػػف تنفيػػذ مشػػركعات ال كاآلبػػاء

 عب.المبلالمقاصؼ ك 
 لمعمػػػؿ كضػػػباط أمػػػف فػػػي  ؛ة بسػػػبلمة األطفػػػاؿنيػػػبعػػػض األسػػػر المع كعتطػػػ

 المدارس، أك بمثابة مرافقيف لمساعدة األطفاؿ.
مشاركة األسر في صنع القرار في المدرسة:  كفي إطار ذلػؾ تػـ مشػاركة جميػع أنػكاع  -

األسػػر فػػي صػػنع القػػرار بالمدرسػػة بغػػض النظػػر عػػف العنصػػر أك العػػرؽ أك الجػػنس أك 
   أك اإلعاقة أك الديف، كما شاركت األسر في جيكد العمؿ التطكعي بالمدارس.المغة 

 :   ما يمىمشاركة المدارس مع شركاء المجتمع: حيث تـ تنفيذ  -
 ع المسػػػئكليف اسػػػتخداـ مػػػديرم المػػػدارس كسػػػائؿ غيػػػر رسػػػمية لمتكاصػػػؿ مػػػ

ككػػػاف نتيجػػػة ىػػػذه الجيػػػكد كجػػػكد عبلقػػػة قكيػػػة بػػػيف الحكػػػكمييف المحميػػػيف 
 يف المسئكليف الحككمييف المحمييف.المدارس كب

 ر المػاؿ كالطعػاـ المساعدة المالية كالمادية لممدارس، كيشمؿ ىذا تػكفي تكفير
كالمسػػػاعدة فػػػي تنظيػػػؼ المدرسػػػة كاستضػػػافة التجمعػػػات  ،لبرنػػػامج التغذيػػػة

 االجتماعية، كرسـ المدرسة لكحات تكض  مبادئ المدارس الصديقة لمطفؿ.
المدرسة الصػديقة لمطفػؿ فػي دكلػة الفمبػيف بالعديػد مػف اإلنجػازات يتض  مما سبؽ قياـ        

الميمة استنادنا لمعايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ، حيت تسيـ ىذه اإلنجػازات فػي تطبيػؽ كافػة 
معػػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ بصػػكرة كاقعيػػة مممكسػػة ممػػا أدل إلػػى تػػكفير بيئػػة تعميميػػة 

ما يسيـ في تحسيف جكدة النظاـ التعميمى بكافػة مدخبلتػو مك صديقة لمطفؿ في دكلة الفمبيف ، 
فػػي ظػػؿ ذلػػؾ بالرعايػػة  الطفػػؿكتطػػكير كافػػة الممارسػػات داخػػؿ البيئػػة المدرسػػية كمػػف ثػػـ يشػػعر 

 كاالىتماـ بصكرة متكاممة .
  تطبيق المدرسة الصديقة للطفل:الفلبين في  جهود (5)

قامػػت كفػػى إطػػار ذلػػؾ ديػػد مػػف الجيػػكد ، كيتكامػػؿ مػػع مػػا سػػبؽ قيػػاـ دكلػػة الفمبػػيف بالع        
لتطبيػػؽ  بنظاميػػا التعميمػػى كخاصػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػى الجيػػكدبالعديػػد مػػف الفمبػػيف 

 الجيػكدىػذه كمػف أىػـ  كلتكفير بيئة تعميمية صػديقة لمطفػؿ، ، معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ
   : ما يمى



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 9999 - 

 :بمػػا يمػػىامػػت دكلػػة الفمبػػيف إطػػار ذلػػؾ ق كفػػى،  ىتمػػاـ بجػػكدة التعمػػيـ األساسػػي الرسػػميالا )أ(
(122) 

ففػػي العػػاـ  ،باعتبػػار أف المػػنيج ركيػػزة أساسػػية بالنظػػاـ التعميمػػى  ؛المنػػاىج  صػػبلحإ -
تػػػـ  تنفيػػػذ المنػػػاىج القياسػػية لممػػػدارس العامػػػة االبتدائيػػػة   2006-2005الدراسػػي 

طنيػػة تعزيػػز اليكيػػة الك إلػػى كييػػدؼ تطػػكير المنػػاىج الدراسػػية  ،كالمػػدارس الخاصػػة 
 .   كجزء أساسي مف المنيج المعاد ىيكمتو الفمبينية

شػأ مػف المدرسػة تحسػيف جػكدة التعمػيـ ين أفحيػث اإلصبلح عمػى مسػتكل المدرسػة:   -
مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ مصػػػمحتيا كمصػػػمحة المجتمػػػع ، كمػػػا أف الخػػػدمات التعميميػػػة تػػػتـ ؛

مػػة إدارتيػػا بشػػكؿ أفضػػؿ كتقػػديميا فػػي مسػػتكل المدرسػػة مػػع دعػػـ المجتمػػع كالحكك 
بػػدأ تنفيػػذ اإلدارة القائمػػة  230كمػػف خػػبلؿ النظػػاـ رقػػـ   1999المحميػػة ، ففػػي عػػاـ 

لػدعـ تحقيػؽ األىػداؼ كالغايػات التعميميػة لمػببلد كالتػى تتمثػؿ  فػي أف  ؛عمى المدرسػة
كالكصػػكؿ إلػػى التعمػػيـ األساسػػي كاإلنصػػاؼ فيػػو كتحسػػيف  ،التعمػػيـ األساسػػي كحػػؽ 

   .المجتمع كالحككمة المحمية مشاركة كعيتو ؛ كتحسيف نتائج التعمـ ؛ ك ن
برنػػامج  :مػػا يمػػى مبػػادرات تطػػكير المعممػػيف  إنجػػازاتأىػػـ  مػػفف ،بػػرامج تطػػكير المعمػػـ -

برنػػامج إجػػادة ، ك  الخدمػػة أثنػػاءتعمػػيـ كتطػػكير المعمػػـ لتحسػػيف تعمػػيـ المعممػػيف قبػػؿ ك 
مػػيـ فػػي السػػتخداـ المغػػة اإلنجميزيػػة ككسػػيمة أساسػػية لمتع؛ المغػػة اإلنجميزيػػة الػػكطني 

،  زيػادة عػدد المناصػب التعميميػة سػػنكينا، ك  األمػاكف العامػة كالمػدارس الخاصػػة جميػع
كمػػػا تػػػـ نشػػػر كمشػػػاركة السياسػػػة التػػػي تعػػػزز التكظيػػػؼ عمػػػى أسػػػاس الكفػػػاءة مػػػع 
الحككمػػػات المحميػػػة،  كتحديػػػد إرشػػػادات جديػػػدة بعنػػػكاف التكظيػػػؼ كالتقيػػػيـ ،كاختيػػػار 

   .عييف المعمميف في المدارس العامةكت
كيتضػػمف  ذلػػؾ الفصػػكؿ ،  لجػػكدة كالكفػػاءةاسػػتراتيجيات لتحسػػيف اإلنصػػاؼ كاإعػػداد  -

، كالكتػػػب المدرسػػػية ، كالمعممػػػيف ، كمػػػديرم تػػػب ، كأجيػػػزة الكمبيػػػكترالدراسػػػية كالمكا
 التػػيك مػػف المعػػدات كالمػػكارد التعميميػػة  المػػدارس كنفقػػات التشػػغيؿ المدرسػػية كغيرىػػا

أكثر فعالية ، حيث أنيػا تسػاعد عمػى تحسػيف  تعتبر حاسمة في جعؿ التدريس كالتعمـ
التػي تػكفر المػكارد   عػف المػدارس غيػابأقػؿ عرضػة لم األطفػاؿميميػة؛  ألف الكفاءة التع

 .التعميمية البلزمة ليـ 
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خػػػدمات التعمػػػيـ  مػػػفالتػػػي تعػػػزز  ركعاتالسياسػػػات كالبػػػرامج كالمشػػػصػػػياغة بعػػػض  -
ة الكصػكؿ إلػى خػدمات التعمػيـ لضماف أف كؿ المجتمع لديػو إمكانيػ ؛ األساسي الجيدة

األساسػػي الجيػػدة ، كاالعتػػراؼ بػػأف العكامػػؿ الماديػػة تػػؤثر عمػػى قػػرار األسػػر إلرسػػاؿ 
األطفػػػاؿ إلػػػى المػػػدارس ، كمػػػا اسػػػتفادت الفمبػػػيف أيضػػػا مػػػف المػػػن  كبػػػرامج القػػػركض 

عمى سبيؿ المثػاؿ مشػركع تحسػيف المرافػؽ التعميميػة  المحمية كككاالت التنمية الدكلية
 .ة السادسة( في الياباف )المرحم

التنميػػػة الفمبينيػػػة متكسػػػطة األجػػػؿ خطػػػة إعػػػداد  :لدكلػػػة الفمبػػػيف المميػػػزة الجيػػػكدكمػػػف  )ب( 
كمف االستراتيجيات المحددة لتحقيؽ أىػداؼ الخطػة متكسػطة األجػؿ لمتعمػيـ ( 2004-2010)

 (123): األساسي ما يمى
عمػى المدرسػة  ، كمػا يػتـ مػف أجػؿ تطبيػؽ اإلدارة القائمػة  ؛نظـ دعـ التعميـ األساسي -

مػػػع أدكار الحككمػػػات  يتكافػػػؽإعػػػادة كظػػػائؼ المسػػػتكل الػػػكطني كدكف الػػػكطني بمػػػا 
دارة خػدمات التعمػيـ  المحمية كالمجتمع المدني كالمجتمع كالقطػاع الخػاص فػي تقػديـ كا 

 .األساسي 
مف خػبلؿ برنػامج مكحػد  حيث يمكف تعزيز كفاءات المعمميف ،المعمميف ىيةتنمية كرفا -

 طريؽ تدريب المعمميف  قبؿ كأثناء الخدمةعف 
 كتػكفير ،األسػرةدكر ركيػز عمػى تالمػف خػبلؿ  فاءة الداخميػة لمتعمػيـ االبتػدائيالكتعزيز  -

كتكثيػػػؼ التغذيػػػة  التػػػدريس التعكيضػػػي ، كالػػتعمـ مػػػف المنػػػزؿ ، : بػػرامج خاصػػػة مثػػػؿ
ايػة كتنميػة قػانكف رعك  ،كالرعاية الصحية في المدرسة بالتعاكف مع األسر كالمجتمعات

لتسػييؿ ؛ ( كالػذل يػتـ تنفيػذه 2000لعػاـ  8980الطفكلة المبكرة )قانكف الجميكريػة
بما فػي ذلػؾ الشػراكات مػع القطػاع الخػاص كالحككمػات المحميػة  التعاكف بيف الككاالت

 تقديـ الخدمة عمى مستكل المجتمع. في
لتعزيػػػز  ؛مػػػف خػػػبلؿ برنػػػامج التكجيػػػو المدرسػػػي الكفػػػاءة الخارجيػػػة لممػػػدارستعزيػػػز  -

 أك لمتعميـ العالي.د خريجي المدارس الثانكية لمعمؿ كلضماف استعدا
أنػو  األطفػاؿحيػث أكػد معظػـ  ستخداـ أساليب التػدريس التفاعميػة،الدعـ معظـ المعمميف  )ج( 

ممػكف أنشػأ المع كمػاعمػى المشػاركة فػي الفصػؿ كالعمػؿ معنػا أثنػاء الفصػؿ ، يـ تـ تشػجيع
ػػػا لتتػػػبع ػػػا نظامن ، كصػػػحة األطفػػػاؿ ، ـ بػػػبعض القضػػػايا مثػػػؿ: األداء األكػػػاديميييػػػتيـ أيضن
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الػػذيف يتعثػػركف أك المعرضػػيف لخطػػر التسػػرب حيػػث  األطفػػاؿكالخمفيػػة العائميػػة ؛ لتحديػػد 
 .(124)اؿ ، بما في ذلؾ الحؽ في التعميـيستند عمؿ اليكنيسؼ إلى دعـ حقكؽ األطف

   (125) :ىتماـ ما يمىكمف أىـ مبلم  ىذا اال ،االىتماـ بتكفير مدرسة آمنة)د( 
السياسات كالمعايير الخاصة عمى تحديد  2010دليؿ المرافؽ التعميمية لعاـ  تركيز -

ييدؼ ىذا ك  ،بتعميـ الحد مف مخاطر الككارث في تخطيط كتنفيذ المنشآت المادية
الدليؿ إلى مساعدة مسؤكلي المدارس التخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعمؽ بالمرافؽ 

كالحد مف  ،مف شأنيا أف تؤدم إلى التخفيؼ مف آثار تغير المناخ التعميمية التي
األحكاـ القانكنية كالمكائ  ك اإلرشادات  الدليؿ تضمفكي ،المخاطر في المدارس
كبناء أكثر ، كتقديـ تفاصيؿ حكؿ اختيار مكقع مدرسة آمنة  ،كالمعايير كالممارسات 

 .أماننا لبناء المدارس
مف أجؿ تشييد المباني  ؛كؽ المرافؽ التعميمية األساسيةتكفير التمكيؿ البلـز لصند -

صبلحيا  عادة تأىيميا كاستبداليا كا  تدار األمكاؿ في كؿ منطقة بناءن ك ، المدرسية كا 
، كنقص الفصكؿ الدراسية ، كعمى أساس السياسات التي  ألطفاؿعمى نسبة عدد ا

درنا آخر لمتمكيؿ الذم تعد شركة الفمبيف لؤللعاب كالترفيو مصك  ،قسـ التعميـكضعيا 
ركزت  كما ،لبناء المباني المدرسية؛  2011أقاـ شراكة مع قسـ التربية  منذ عاـ 

، أكلكيات البناء الحديثة عمى المناطؽ التي تعاني مف نقص حاد في الفصكؿ الدراسية 
تقـك كزارة التربية كالتعميـ ببناء مباني مدرسية بناءن عمى البيانات المقدمة مف كما 

 .ضمف أف جميع مباني المدارس بيا مرافؽ مياه كصرؼ صحيلت قسـ التربية
  :في الفمبيف فيما يمىالمدرسة الصديقة لمطفؿ باستنادنا لما سبؽ ، يمكف تكضي  أكجو التميز 

تعدد األىداؼ التي تسعى المدرسة الصديقة لمطفؿ إلى تحقيقيا كترجمتيا بصكرة  -
 النظاـ التعميمى.ف جكدة كاقعية ، كاالستناد إلييا في تحسي

، كمف أبرز ىذه لمدارس الصديقة لمطفؿ في الفمبيفتتنكع المعايير التي تستند إلييا ا -
االىتماـ بفعالية التعميـ كالتعمـ ، كتكفير بيئة صحية لؤلطفاؿ، كحماية  :المعايير

الصديقة لمطفؿ  ةالمدرست تمكناألطفاؿ، كالشمكؿ، كمشاركة األسرة كالمجتمع، كما 
 ساىمتالتي  اإلنجازات القياـ بالعديد مف لممعايير السابقة مففي الفمبيف استنادنا 

 .كفى تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ في تحسيف جكدة التعميـ األساسي، 
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كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى  التعميميبنظاميا الفمبيف بالعديد مف الجيكد قياـ  -
 :مية صديقة لمطفؿ منيا عمى سبيؿ المثاؿ كالتي ساىمت في تكفير بيئة تعمي

االىتماـ بجكدة التعميـ األساسى مف حيث إصبلح المناىج الدراسية ، كتكفير برامج 
لتطكير أداء المعمـ ، كدعـ المعمميف الستخداـ أساليب التدريس التفاعمية ، كتكفير 

 بيئة مدرسية آمنة ، كتعزيز الكفاءة الداخمية لمتعميـ االبتدائي. 
 القوى والعوامل الثقافية المؤثرة : (6)

تتنكع القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة في المدرسة الصديقة لمطفؿ ، كالتي تتمثؿ فيما         
 يمى :

حيث أصبحت جزر ؛ مرت الفمبيف بالعديد مف األحداث التاريخية  : العامل السياسى( )أ   
عشر، كتـ التنازؿ عنيا لمكاليات المتحدة  سبانية خبلؿ القرف السادسإالفمبيف مستعمرة 

أصبحت الفمبيف  1935سبانية األمريكية ، كفي عاـ إلـ بعد الحرب ا1898األمريكية عاـ 
( رئيسنا Manual Quezonككمنكلثنا يتمتع بالحكـ الذاتي، كتـ انتخاب مانكيؿ ككيزكف )

سقطت الجزر  1942عاـ ككمؼ بإعداد الدكلة لبلستقبلؿ بعد عشر سنكات انتقالية ، كفي 
تحت االحتبلؿ الياباني خبلؿ الحرب العالمية الثانية، كخاضت القكات األمريكية كالفمبيف معنا 

نالت جميكرية الفمبيف  1946يكليك عاـ  4الستعادة السيطرة، كفي  1945-1944خبلؿ 
 .(126)استقبلليا

الفمبيف عمى مدل  ، يتض  أف الظركؼ السياسية التي مرت بياكفى ضكء ما سبؽ       
أثرت في نظاميا السياسى ، كمف  عصكرىا المختمفة كتعرضيا لمعديد مف القكل االستعمارية

 تأثيرىا عمى طبيعة نظاميا التعميمى .
، كالذل يشمؿ تمؾ الفترات التي ـ في الفمبيف بتاريخو االستعمارلحيث تأثر نظاـ التعمي       

لكاليات المتحدة األمريكية كالياباف ، كيعتبر االستعمار خضعت فييا الفمبيف لنظاـ إسبانيا كا
، كتعرؼ ىذه ميع الببلد التي استعمرت الفمبيفاإلسبانى ىك األطكؿ كاألكثر نفكذنا مف بيف ج

، ر األمريكي في المناىج التعميمية، كما اتض  التأثيسـ الحقبة االستعمارية اإلسبانيةالفترة با
، باإلضافة لما سبؽ اىتمت الياباف بإدخاؿ يزية ككسيمة لمتدريسالمغة اإلنجمحيث تـ استخداـ 

لغاء المغة اإلنجمي زية كمغة لمتعميـ ككمادة دراسية العديد مف التغييرات في المناىج الدراسية كا 
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، كما خضعت جميع الكتب الدراسية  في ظؿ االستعمار الياباني  لمرقابة كالمراجعة كفقنا 
 . (127)لمثقافة كالتراث الياباني

نظاـ التعميـ الفمبيني نتيجة ثقافة غنية كمتنكعة مف األخبلقيات  أصب  كليذا        
، مما من  الفمبيف مجاالن تعميمينا لمتحسيف كالتطكير، كعمي مر اإلسبانية كاألمريكية كاليابانية
جية ، كما أف التغيرات التكنكلك المستعمرة نظاـ التعميـ الفمبينيالسنيف شكؿ نفكذ الدكؿ 

السريعة كالمجتمع العالمي األكثر تعقيدنا كترابطنا ، كالمنافسة الشديدة في المنطقة األسيكية 
ا تعميمينا يستجيب ليذه التحديات ؛ حيث أف خطكة الحككمة لعاـ   2012كالعالـ تتطمب إصبلحن

مكاءمة سيعد الجيؿ القادـ مف الفمبينييف ليككنكا أكثر قدرة عمي المنافسة ك  ىي قرار تاريخي
 .(128) كليذا يبقي نظاـ التعميـ عمي رأس أكلكيات الدكلة مع المعايير العالمية ،

أجػػرت حككمػػة الفمبػػيف إصػػبلحات كاسػػعة النطػػاؽ فػػي نظاميػػا  2000 منػػذ أكائػػؿ عػػاـف       
أصػدرت   2001لمعالجة نقاط الضػعؼ فيمػا يتعمػؽ باإلنصػاؼ كالجػكدة،  ففػي عػاـ  ؛التعميمي

الػػػذم بػػػدأ تطبيػػػؽ  (قػػػانكف إدارة التعمػػػيـ األساسػػػي) 9155يكريػػػة رقػػػـ الحككمػػػة قػػػانكف الجم
 برنػػامجإقػرار  تػػـإصػبلحات اإلدارة المدرسػية كفػى إطػار االىتمػػاـ بالبلمركزيػة فػي إدارة التعمػػيـ، 

أصػػحاب  مشػػاركةفػػي  ليػػذا البرنػػامجيتمثػػؿ أحػػد العناصػػر الرئيسػػة ك  ،إصػػبلح التعمػػيـ األساسػػي
ي تحسػػيف مدارسػػيـ مػػف خػػبلؿ زيػػادة عػػدد المػػدارس التػػي المصػػمحة عمػػى مسػػتكل المػػدارس فػػ

أعػػدت خطػػط تحسػػيف المػػدارس كتنفيػػذىا كمراقبتيػػا مػػف خػػبلؿ عمميػػة تشػػاركية ، كزيػػادة حجػػـ 
      . (129) المكارد التى تدار عمى مستكل المدرسة

ـ اىتمت الحككمة الفمبينية بااللتزاـ العالمي المشار إليو باسـ التعمي فى إطار ذلؾك         
ـ ؛ لتقديـ العديد مف فكائد  1990كالذم تـ إطبلقو ألكؿ مرة في تايبلند في عاـ  لمجميع ،

التعميـ لكؿ مكاطف ، كمحمينا يشار إلي برنامج التعميـ لمجميع باسـ برنامج التعميـ لمجميع في 
،  2015، كييدؼ إلي تكفير التعميـ األساسي لكؿ فمبيني بحمكؿ  2015الفمبيف لعاـ 

افة إلي رفع جكدة التعميـ األساسي ، كفي صميـ ىذا الجيد الذم تبذلو الحككمة باإلض
الفمبينية مف خبلؿ كزارة التريبة كالتعميـ مف أجؿ تحسيف جكدة التعميـ األساسي اىتمت الكزارة 

؛ كذلؾ ألف مفاىيـ كمعتقدات المعمميف حكؿ ما مفاىيـ المعمميف لمتدريس الفعاؿ بتحسيف
، كالتي تترجـ في عمي ممارسات التدريس الخاص بيـ لفعاؿ ليا تأثير مباشرايشكؿ التدريس 

 . (130) النياية إلي مدم تعمـ الطبلب داخؿ الفصؿ الدراسي
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 بارزنا عمى نظاـ التعميـ في الفمبيف ، كفىيتض  مما سبؽ أف لمعامؿ السياسى أثرنا         
مو ؛ لتحقيؽ التنمية االقتصادية اىتماـ القيادة السياسية بتكظيؼ التعميـ بكافة مراح

كاالجتماعية ، حيث شكمت ىذه الظركؼ السياسية مجاالن لقياـ القيادة السياسية بالعديد مف 
اإلصبلحات التعميمية كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى بما يتكافؽ مع طبيعة الفمبيف ، 

مدرسة الصديقة لمطفؿ ؛ كحرصيا عمى تكفير المدرسة الصديقة لمطفؿ كتطبيؽ كافة معايير ال
قرار برنامج إصبلح  كمف ثـ قامت حككمة الفمبيف بإصدار قانكف إدارة التعميـ األساسى ، كا 

؛ لتحسيف أداء يمقراطيةمرحمة التعميـ األساسى ، حيث أقر ىذا البرنامج ضركرة المشاركة الد
تعميمية كالتي تتعمؽ المدارس ، كما قامت الحككمة بالعديد مف الجيكد المميزة كاإلصبلحات ال

بتطكير مدارس التعميـ األساسى بيا ؛ كمف ثـ تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطبلب مثؿ: 
عداد المعمـ كتدريبوإصبلح ال ، حيث ساىمت ىذه اإلصبلحات في تكفير المناخ مناىج كا 

كالبيئة المناسبة لتطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ كفى تحكيؿ المدارس لمدارس 
 لتمبية كافة احتياجات الطبلب مف مختمؼ الفئات دكف تمييز. ؛يقة لمطفؿصد
تعد الفمبيف كاحدة مف أكثر االقتصادات ديناميكية في منطقة : العامل االقتصادى)ب(

شرؽ آسيا كالمحيط اليادم ، كمع تزايد التحضر كتزايد الطبقة الكسطي المتنامية فإف 
متجذرة في طمب المستيمؾ القكم المدعـك بسكؽ صبحت أالديناميكية االقتصادية في الفمبيف 

عمؿ نابض بالحياة ، كفي السنكات األخيرة حقؽ االقتصاد الفمبيني تقدمنا في تحقيؽ النمك 
% في 23.3حيث انخفض الفقر مف  ؛الشامؿ ، كما يتض  ذلؾ مف انخفاض معدالت الفقر 

 .(131) 2018% في 16.6إلي  2015عاـ 
 70، مما يجعؿ اقتصادىا في المرتبة  64.5رية االقتصادية في الفمبيف كتبمغ درجة الح     

( دكلة في منطقة آسيا 42( مف بيف )14، كتحتؿ الفمبيف المرتبة ) 2020في مؤشر 
كالمحيط اليادم ، كلقد احتفظ االقتصاد الفمبيني بمركزه الحر المعتدؿ لمسنة السابعة عمي 

ا ،حيث بمغ متكسطو أكثر مف  التكالي ، كازدىر نمك الناتج المحمي %عمي 6اإلجمالي أيضن
كما تسارع النمك االقتصادم بمتكسط أكثر مف ،  (132)مدم السنكات الخمس الماضية

، كما تحسنت تصنيفات التنافسية، كعمي الرغـ مف أف  2017إلي  2011%سنكينا مف 6
ا قياسينا جديدنا لصافي تدفقات االستثمار األجنبي 2017عاـ  ، إال أف االستثمار  شيد عامن

األجنبي المباشر إلي الفمبيف تأخر نسبينا ، كيرجع ذلؾ جزئينا إلي أف الدستكر الفمبيني 
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كالقكانيف األخرل تحد مف االستثمار األجنبي كتقيد الممكية األجنبية في األنشطة كالقطاعات 
 .(133)الميمة مثؿ األراضي كالمرافؽ العامة

صبلح االقتصادل بالفمبيف ، كيتض  أثر العامؿ االقتصادل يعكس ما سبؽ مبلم  اإل        
في تأثيره عمى تقدـ التعميـ بصفة عامة كمرحمة التعميـ األساسى بصفة خاصة كالذل يسيـ 
بدكره في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية ؛ حيث ساعد النمك االقتصادل الفمبيف عمى 

ة خاصة فيما يتعمؽ بجكدة التعميـ األساسى كفى تكفير القياـ بالعديد مف اإلصبلحات التعميمي
المدرسة الصديقة لمطفؿ ، مف خبلؿ االىتماـ بإصبلح المناىج الدراسية ، كاإلدارة الذاتية 

مشاركة المجتمع كالمدرسة في اإلصبلح التعميمى ، كتطكير إعداد المعمـ كتدريبو ك لممدرسة ، 
 2004) خطة التنمية الفمبينية متكسطة األجؿ لؤلعكاـ، كما تمكنت الفمبيف مف تنفيذ ما كرد ب

 ( كالتي تسيـ في االرتقاء بكافة عناصر المنظكمة التعميمية . 2010 –
باإلضافة لما سبؽ تمكنت الفمبيف مف تكفير بيئة مدرسية آمنة مف خبلؿ : تكفير        

عادة تأىيميا المد؛ مف أجؿ تشييد المباني البلـز لصندكؽ المرافؽ التعميميةالتمكيؿ  رسية ، كا 
صبلحيا  كنظرنا الرتفاع المستكل االقتصادل كتكفير التمكيؿ المبلئـ لمرحمة التعميـ ، كا 

تمكنت المدارس الصديقة بالفمبيف مف القياـ بالعديد مف اإلنجازات  األساسى بالفمبيف
رحمة التعميـ تحسيف مك  ، تطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ كاألنشطة كالتي ساىمت في

باعتبارىا ركيزة أساسية لممراحؿ التعميمية األخرل ، كفى تحقيؽ التنمية االقتصادية  ؛األساسى 
 . كاالجتماعية

ينتمى الشعب الفمبينى إلى عدة مجمكعات عرقية آسيكية ؛  : العامل االجتماعى )ج( 
ـ المجمكعات العرقية أى كمف، لذا تتميز الفمبيف بتنكع األجناس كالعرقيات التي تعيش بيا 

% ، كسيبكانك بنسبة  1144% ، بيسايا/ بينيسايا بنسبة 2444: التغالكغ بنسبة بالفمبيف
% ، كبيككؿ ،  كارال 844% ، ىيميغانيكف / إيمكنغجك بنسبة 848% ، إيمككانك بنسبة 949

، الرسميتاف إلنجميزية ىما المغتاف% ، ككفقنا لدستكر الفمبيف تعد المغة الفمبينية كا4بنسبة 
يمككانك ، كىيميغانيكف ،  ىذا باإلضافة لبعض الميجات الرئيسة مثؿ : تغالكغ ، كسيبكانك ، كا 
كبيككؿ ، كارال ، كبانغاسيناف ، باإلضافة إلى ذلؾ تتصؼ الفمبيف بالتنكع الدينى ، كمف ىذه 

: ، 3.4، كالمسيحيكف اآلخركف :8.2البركتستانت ك : ، 80.6األدياف : الرـك الكاثكليؾ 
 . (134)  :1.9: ، كديانات أخرل 2: ، كالديانات القبمية 5.6كالمسممكف 
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يعكس ما سبؽ التنكع الذل يسكد الفمبيف مف حيث تنكع األعراؽ ، كالمغات ، كاألدياف         
الثقافات ، كيتض  أثر العامؿ االجتماعى ىنا في اىتماـ  يسيـ في كجكد مجتمع متعدد ؛ مما

عف كتكافؤ الفرص التعميمية لمجميع بغض النظر  نظاـ تعميمى يتسـ بالعدالةبتكفير الفمبيف 
كليذا اىتمت الفمبيف بالمدرسة الصديقة لمطفؿ كحرصت عمى ، الخمفية الثقافية أك الدينية 

تطبيؽ معاييرىا المختمفة ؛ لتكفير الفرص التعميمية كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى 
ل اعتبار يرجع إلى الجنس أك المغة أك الديف ، ككما حرصت لجميع الطبلب دكف تمييز أل

عمى تطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ بمنظكمة التعميـ األساسى بيا ؛ لتكفير بيئة 
تعميمية صديقة لمطفؿ لجميع الطبلب مف مختمؼ الفئات دكف تمييز ، كيتض  ذلؾ في تنكع 

 مف خبلؿ المدرسة الصديقة لمطفؿ .األنشطة كاإلنجازات التي تقكـ بيا الفمبيف 
 

 :الصين فل فيالصديقة للط ةالمدرس ثانًيا:

مف  مف حيث تناكليا، الصيفالصديقة لمطفؿ في  ةالمدرس يتناكؿ البحث في ىذا الجزء       
كالقكل كالعكامؿ ، بلم  تميز المدرسة الصديقة لمطفؿعرض مثـ خبلؿ بعض المحاكر، 
 فيما يمي:يمكف تكضي  ذلؾ ك الثقافية المؤثرة فييا ، 

 :خلفية عامة -

مبلييف  9تعتبر جميكرية الصيف الشعبية قارة قائمة بذاتيا ، كتبمغ مساحتيا حكالي        
كتحتكم جغرافيتيا عمي تضاريس طبيعية متنكعة ، ففي  ، 2كستمائة كأربعيف ألؼ كـ

لتمتد إلي كسط الببلد،  المناطؽ الشمالية المحاذية ليضبة منغكليا تنبسط المراعي كالسيكؿ
بينما تطغي عمي القسـ الجنكبي السبلسؿ كاليضاب الجبمية المنخفضة ، ككمما اتجيت غربنا 

% ، كيقطف تمؾ الببلد مميار كثبلثمائة 4تبلشت المناطؽ المأىكلة لتتدني نسبة سكانيا إلي 
كستكف مميكف نسمة كيتكزعكف عمي ست كخمسيف قكمية أكبرىا قكمية ىاف 

   .(135)% مف المكاطنيف91.5تياكنسب
 الثقافية كيمكف إبراز مبلم  المدرسة الصديقة لمطفؿ في الصيف ، كأىـ القكل كالعكامؿ       

  المؤثرة فييا فيما يمى :
يمكف عرض البدايات األكلى : نبذة تاريخية -الصديقة للطفل في الصين ةالمدرس( 1)

  (136) ا يمى:فيم لممدرسة الصديقة لمطفؿ في الصيف بإيجاز
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الصػػػديقة لمطفػػػؿ فػػػي الصػػػيف ألكؿ مػػػرة بمسػػػاعدة اليكنيسػػػيؼ  ةتػػػـ إدخػػػاؿ مفيػػػـك المدرسػػػ -
، كلقػد 2005 – 2001كبرنامج تنمية الطفؿ بالتعاكف مػع كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػي دكرة 

 In the))نفػػذت المحاكلػػة الرائػػدة األكلػػى فػػي منطقػػة قكانغشػػي التابعػػة ألقمػػيـ تشػػكانغ 
guangxi zhuang  ، كػػذلؾ فػػي منطقػػة منغكليػػا الداخميػػة ذاتيػػة الحكػػـ(Mongolia 

autonomous)  ك بمديػػةChangqing  ، كالتػػي تغطػػي العديػػد مػػف المقاطعػػات الريفيػػة
كمف خبلؿ التنسيؽ عمى المسػتكل الػكطني مػف قبػؿ قسػـ تعمػيـ المعممػيف فػي كزارة التربيػة 

ي دمج مفيـك التمركز حػكؿ الطفػؿ فػي أصب  تدريب المعمميف محكر االىتماـ فك كالتعميـ ، 
االىتمػػاـ نحػػك تعزيػػز رعايػػة  والفصػػكؿ الدراسػػية فػػي منػػاطؽ تجريبيػػة ، كمػػا كجػػبالتػػدريس 

 كالمعمػػػػػػػـ ، كجعػػػػػػػؿ المػػػػػػػدارس  الطفػػػػػػػؿكاحتػػػػػػػراـ األطفػػػػػػػاؿ، كتحسػػػػػػػيف العبلقػػػػػػػات بػػػػػػػيف 
ىػذه  ك بيئات التعمـ أكثر تركيزنا عمي التنمية الصحية لؤلطفاؿ ، كيتمثؿ اليػدؼ الػرئيس مػف

المحاكلة الرائدة فػي استكشػاؼ مػداخؿ كنمػاذج جديػدة ؛ لتحقيػؽ جػكدة التعمػيـ فػي مشػركع 
  المقاطعات كالمنطقة الغربية الريفية مف الصيف.

مدرسػػة مػػف المػػدارس  12الصػػديقة لمطفػػؿ فػػي  ة: بػػدأ مشػػركع المدرسػػ 2001فػػي عػػاـ ك  -
 نيػػج تػػـ دمػػج 2003 فػػي عػػاـك  ،منػػاطؽ مػػف ثػػبلث مقاطعػػات  7االبتدائيػػة الريفيػػة فػػي 

كالذم يركز عمي التعميـ المتمركػز حػكؿ الطفػؿ فػي برنػامج تػدريب المدارس الصديقة لمطفؿ 
المعمميف ، كالػذم يركػز عمػي المػتعمـ كخاصػة التفاعػؿ التشػاركي بػيف المعمػـ ك التمميػذ فػي 

 فإف نمكذج المدارس الصػديقة لمطفػؿ المتمركػز 2005في عاـ ك ،  عممية التدريس كالتعميـ
ػػا لفعاليػػة عمميػػة التػػدريس كالػػتعمـ داخػػؿ  حػػكؿ الطفػػؿ اىػػتـ بتكسػػيع نشػػاطو ليشػػمؿ تقييمن
الفصؿ، كمػا تمػت معالجػة القضػايا المتعمقػة بحمايػة األطفػاؿ فػي بيئػات الػتعمـ غيػر اآلمنػة 

 .كغير الصحية 
كقعت اليكنيسيؼ ككزارة التربيػة كالتعمػيـ اتفػاؽ بشػأف المػدارس الصػديقة  2006كفي عاـ   -

، كأكػػد نيػػج المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ عمػػي 2010 – 2006مطفػػؿ كجػػكدة التعمػػيـ لمفتػػرة ل
فػػي إطػػار مػػا تػػـ عرضػػو عػػف ك ،  ي المنػػاطؽ الريفيػػة فػػي الصػػيففػػجػػكدة التعمػػيـ االبتػػدائي 

المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ فػػي الصػػيف، يتضػػ  أف مفيػػـك المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ يتكػػكف 
كة كطنيػػة حػػكؿ المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ فػػي ي عرضػػت فػػي نػػدلتػػمككنػػات كاال بعػػضمػػف 

 بيػػة كمنظمػػة اليكنيسػػيؼ كاليكنسػػكك، كالػػذم شػػاركت فػػي رعايتيػػا كزارة التر  2006سػػبتمبر



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 9999 - 

كالتي تركز عمي معػايير المػدارس الصػديقة لمطفػؿ، فضػبلن عػف البحػكث لتقيػيـ أثػر القػكانيف 
 . كالسياسات لحماية كرعاية األطفاؿ في التعميـ الصينية الحالية

 الصديقة للطفل في الصين: ةأهداف المدرس( 2)
 137)):تحقيؽ األىداؼ اآلتية  الصديقة لمطفؿ في الصيف إلى ةالمدرس تسعى     

 األطفاؿ تطكير نمكذج تعميمي جيد المستكل عمى مستكل المدرسة يركز عمى تنمية ( أ)
كيستند إلى حقكؽ الطفؿ ،  كمف ثـ تضمف المدرسة الصديقة لمطفؿ  في الصيف 

اللتحاؽ الشامؿ كالمعاممة المتساكية لجميع األطفاؿ في سف المدرسة في بيئات آمنة ا
 .كصحية ككقائية كمتطكرة باستمرار

ع اكتساب المتعمميف لممعرفة كالقدرات كالمكاقؼ مف خبلؿ المناىج الدراسية ذات يتشج ( ب)
يمقراطية الصمة بميارات الحياة كالتعميـ الفعاؿ، كتسعى جاىدة مف أجؿ المشاركة الد

لجميع التبلميذ كالمعمميف كاألسرة كالمجتمع المحمي ، مما يجعؿ المدرسة مجتمع تعمـ 
 متناغـ.

ات البشرية اإلبداعية الكامؿ لئلمكان االزدىارتعزيز ك  األطفاؿالتنمية الشاممة لجميع )ج(   
 كتطبيؽ المعرفة ، القدرة عمى التعمـ بشكؿ جيد األطفاؿ كمف ثـ يتعمـطالب لكؿ 

 كتطكير الكفاءات اإلنسانية ، كاحتراـ المعمميف ،كالميارات الحياتية كاالجتماعية 
األخبلقية كالنفسية  ة مف الناحية، كبناء الشخصيكأكلياء األمكر كاألقراف كغيرىـ

كاالستعداد  ،كمتابعة التعمـ التعاكني ،العيش معنا األطفاؿكما يتعمـ كالصحة البدنية؛ 
مف التطكر  طفاؿاألتمكيف ك  ،لعمؿ مع اآلخريف بركح الفريؽكا ،لمساعدة اآلخريف

 بطريقة شاممة في األبعاد األخبلقية كالفكرية كالجسدية كالجمالية كالميارات الحياتية.
الصديقة لمطفؿ في الصيف إلي تحقيؽ األىداؼ  ةتسعى المدرسباإلضافة لما سبؽ 

  (138) :اآلتية
جيعيـ عمػي المشػاركة كالتعبيػر فػي أثنػاء عمميػة كتش ،استيعاب جميع األطفاؿ في المدارس ( أ)

التعمـ بصرؼ النظر عف الخمفية أك الجنس، كما تيػدؼ ىػذه المػدارس إلػي تػكفير التعمػيـ 
 الجيد لجميع األطفاؿ بما يضمف التطكر الشامؿ لكؿ طفؿ.

تدعيـ جميػع اإلمكانػات الخبلقػة لكػؿ طالػب، حيػث يػتعمـ الطفػؿ فػي تنمية جميع األطفاؿ ك  ( ب)
 ،رس الصػػديقة لمطفػػؿ بالصػػيف بنػػكع مػػف الدافعيػػة؛ الكتسػػاب ميػػارات حػػؿ المشػػكبلتالمػػدا
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كاكتسػػاب الميػػارات الحياتيػػة كاالجتماعيػػة ، ىػػذا باإلضػػافة إلػػي تطػػكير  ،كتطبيػػؽ المعرفػػة
 قراف كغيرىـ.ألالكفاءات البشرية، كاحتراـ المعمميف كاآلباء كا

بالمػػػدارس  ألطفػػػاؿضػػػافة إلػػػي تمكػػػيف االنفسػػػية لمطالػػػب، باإلبنػػػاء الشخصػػػية األخبلقيػػػة ك )ج( 
 الحياتية.البدنية كالجمالية ك  الفكرية كتيـ األخبلقية ك افؿ مف تطكير ميار الصديقة لمط

الصديقة لمطفؿ  ةدرسلما تتمثؿ معايير الصديقة للطفل في الصين: ةمدرسال معايير( 3) 
 فيما يمي : الصيف، دكلة في 
   (139) :محيا ما يمى، كمف أىـ مبلكالمساكاة الشمكؿ )أ(   

مساعدة جميػع األطفػاؿ فػي سػف بإلى أف المدارس تقـك بشكؿ استباقي  تشير الشمكؿ -
تشػػػير المسػػػاكاة إلػػػى تكػػػافؤ فػػػرص التحػػػاؽ األكالد كالبنػػػات كتطػػػكيرىـ ، ك المدرسػػػة،  

 .بيئة مدرسية دكف أم تحيز أك تمييز  تكفيرك 
ع األطفػػػاؿ فػػػي سػػػف تعمػػػؿ المػػػدارس بشػػػكؿ اسػػػتباقي لتػػػكفير فػػػرص االلتحػػػاؽ لجميػػػ -

المدرسػػػة كتييئػػػة ظػػػركؼ متسػػػاكية لحضػػػكرىـ ، مػػػع التركيػػػز بشػػػكؿ خػػػاص عمػػػى 
كاألطفػػػاؿ  ،كاألطفػػػاؿ الفقػػػراء ،كاألطفػػػاؿ المعػػػكقيف ،الصػػػعكبات التػػػي تكاجػػػو الفتيػػػات

الحصػػػكؿ عمػػػى معاممػػػة متسػػػاكية أثنػػػاء العمميػػػة  األطفػػػاؿكمػػػا يسػػػتطيع  ،الميػػػاجريف
قدراتيـ عمى اكتساب المعرفة كالميػارات البلزمػة التعميمية بغض النظر عف خمفياتيـ ك 

لتطكيرىـ في المستقبؿ، كما تركز المدارس الصديقة لمطفػؿ عمػى احتػراـ تنػكع األطفػاؿ 
 .كما تكفر المدارس بيئة تعميمية غير تمييزية ، في الثقافة كالمغة كخمفية األسرة 

حقػػكؽ المتسػػاكية حمايػػة ال :كالتػػي تتمثػػؿ فػػىالبعػػد مػػف ثبلثػػة مجػػاالت  ىػػذا يتكػػكف -
 كتػػكفير ، األطفػػاؿاحتػػراـ التنػػكع كاالخػػتبلؼ بػػيف ك  ،لؤلطفػػاؿ فػػي االلتحػػاؽ بالمػػدارس 

   بيئة تعميمية كفصكؿ دراسية متساكية بيف الجنسيف.
   :(140)كمف أىـ مبلمحو ما يمى، كالتعمـ الفعاؿ  تعميـال )ب(

عنػػي أف المعممػػيف التعمػػيـ كالػػتعمـ الفعػػاؿ ىػػك جػػكىر المػػدارس الصػػديقة لمطفػػؿ ، ممػػا ي -
 ،عمػػػى الػػػتعمـ األطفػػػاؿلتحفيػػػز  ؛كميسػػػريف يسػػػتخدمكف معػػػارفيـ كميػػػاراتيـ المينيػػػة

عمػػى تحقيػػؽ نتػػائج الػػتعمـ المثمػػى كتعزيػػز األنشػػطة التعميميػػة مػػف خػػبلؿ  تيـكمسػػاعد
 . األطفاؿمتمايزة في تنمية أنشطة نشطة 
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، الطفؿ لمتمحكرة حكؿإتقاف أساليب التدريس ا ىذا البعد عمى الجكانب التالية: يركز -
كاالستفادة الكاممة مف المنيج، كتصميـ استراتيجيات التدريس الفعالة، كتنظيـ 

تطكير فريؽ تعميمي مؤىؿ مينينا ، كتنفيذ  لممشاركة بنشاط في غرفة الصؼ األطفاؿ
نشاء نظاـ لدعـ التدريس بالميارات الحياتية، ك  كاختبار المناىج الدراسية ذات الصمة ا 

 كالتفاعمي كالذل يجمع بيف البحث كالتدريب.المفتكح 
: تطػػػكير المعممػػػيف المتحمسػػػيف كتتمثػػػؿ فػػػي  البعػػػد مػػػف أربعػػػة مجػػػاالت ىػػػذا يتكػػػكف -

المحبػػيف لؤلطفػػاؿ كذكم الكفػػاءة المينيػػة ، كتنفيػػذ كاختبػػار مقػػررات دراسػػية تجريبيػػة ك 
،  الطفػؿ لتدريس الميارات الحياتية ، كتنفيذ عمميػة التػدريس الفعالػة المتمحػكرة حػكؿ

 دعـ التدريس المفتكح كالتفاعمي الذم يجمع بيف البحث كالتدريب.لكتطكير نظاـ 
      :(141)ما يمى اكمف أىـ مبلمحي، بيئة آمنة كصحية ككقائية  )ج(

، كتعزيػػز السػػبلمة  األطفػػاؿلضػػماف سػػبلمة  ؛اتخػػاذ التػػدابير الكقائيػػة بشػػكؿ اسػػتباقي -
أف المدرسػػة مكػػاف يمكػػف أف يبحثػػكا فيػػو يشػػعركف بػػيػػـ كجعم،  ليػػـالجسػػدية كالعقميػػة 

 كالنفسية.العقمية ك عف الدعـ كالمساعدة الجسدية 
عمػػى تعزيػػز  األطفػػاؿ لمسػػاعدة ؛تطػػكير تعمػػيـ شػػامؿ كفعػػاؿ بشػػأف السػػبلمة كالصػػحة -

لمػػػدارس أف تقػػػدـ الخػػػدمات ، كعمػػػى االػػػكعي كمعرفػػػة المعػػػارؼ كالميػػػارات األساسػػػية 
ألغذيػػػة كالكقايػػػة مػػػف األمػػػراض المعديػػػة الصػػػحية األساسػػػية بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ سػػػبلمة ا

تطػكير ك  ،ليػـ ، كتقػديـ االستشػارات النفسػية األطفػاؿكمكافحتيا كالكشؼ الطبي عمػى 
 .طفاؿالصحة البدنية لؤل

يتككف ىذا البعد مف المجاالت األربعة التالية: تييئػة بيئػة ماديػة آمنػة كأجػكاء نفسػية  -
لتعزيػز النمػك  اعتمػاد اسػتراتيجياتك  ،تطػكير تعمػيـ آمػف القػائـ عمػى الميػارات ك  ،كدية

 .تنظيـ األنشطة البدنية الجيدةك ، طفاؿالصحي لؤل
 (142) :كمف أىـ مبلمحيا ما يمى، المشاركة  ( د)

كمػػػف خػػػبلؿ التعػػػاكف بػػػيف األسػػػرة ، تبنػػػي كجيػػػات نظػػػر الطفػػػؿ فػػػي إدارة المدرسػػػة  -
كخػػارج كالمدرسػػة كالمجتمػػع  يػػتـ تعزيػػز مشػػاركة األطفػػاؿ فػػي الدراسػػة كالحيػػاة داخػػؿ 

مػػع إيجػػابي  كمنػػاختػػكفير  العبلقػػة الشخصػػية  يػػتـكمػػا المدرسػػة عمػػى حػػد سػػكاء ، 
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لضػػماف حقػػكؽ الطفػػؿ كبنػػاء بيئػػة معيشػػية  ؛دعػػـ ذلػػؾاالحتػػراـ المتبػػادؿ كالتفػػاىـ ك 
   . كتعميمية متناغمة لؤلطفاؿ

يتبنػػى  ، كمػػاتػػكفير بيئػػة اجتماعيػػة كمؤسسػػية صػػحية كآمنػػة كممتعػػة لتنميػػة األطفػػاؿ  -
كالمعممػيف كأفػراد المجتمػع فػي  األطفػاؿمنظكرنا مكجينا نحك اإلنساف إلشػراؾ  المعممكف

 ،إدارة المػػدارس ، مػػع التركيػػز بشػػكؿ خػػاص عمػػى إشػػراؾ األطفػػاؿ فػػي إدارة المػػدارس 
 .الكعي كالقدرة عمى إظيار االحتراـ المتبادؿ كالتفاىـ كالدعـكدعـ 

 ، األطفػاؿكأسػاليب لمشػاركة  : إنشػاء قنػكاتمثؿ مجاالتال بعضيتككف ىذا البعد مف  -
نشػاءك  تطػكير ، ك  الطفػؿثقافتيػا لحمايػة مشػاركة المعمػـ ك إلدارة دارة المػدارس ك إلنظػـ  ا 

   .بيف األسرة كالمدرسة كالمجتمع عبلقات المشاركة
فى ضوء معايير المدرسة  الصديقة للطفل في الصين ةالمدرس إنجازات( 4) 

  :الصديقة للطفل
معايير المدرسة الصديقة  استنادنا إلي الصيفالصديقة لمطفؿ في  ةالمدرست تمكن        
فى تحسيف جكدة مرحمة التعميـ التي تسيـ  اإلنجازات مف القياـ بالعديد مفبيا لمطفؿ 
   كيمكف إجماليا فيما يمي:،  تكفير بيئة صديقة لمطفؿ كمف ثـ،  األساسى

  :اإلنجازات اآلتية مف حيث الشمكلية كالمساكاة ، في إطار ذلؾ تـ تنفيذ  ( أ)
تكزعت المدارس  إطار ذلؾفي ك  ، تكفير التعميـ الجيد لجميع األطفاؿبالصيف  اىتماـ -

 قاليـ الغربية كذلؾ مف خبلؿ دكرةمقاطعة مف األ 12منطقة في  50الصديقة عمي 
مدرسة لمتعميـ  3700، كاستيدؼ المشركع  2005 – 2001اليكنيسيؼ لؤلعكاـ 
مف معممي كمديرم المدارس  174000ييف طالب ، مبل 3األساسى، كحكالي 

 .(143)الصديقة لمطفؿ
 204000طفؿ ،  354000استفاد مف مشركع المدارس الصديقة لمطفؿ في الصيف  -

مدرسة مف المدارس االبتدائية الريفية  590، بما في ذلؾ 2008معمـ بنياية عاـ 
، كما 2006منذ عاـ مف مدارس األقميات العرقية  237ك النائية كالصغيرة الحجـ،

حقيبة  1114حقيبة رياضية ، ك 1960قدمت اليكنيسيؼ مف خبلؿ المشركع 
كاف مدارس الريفية الصديقة لمطفؿ ، ك مجمكعة تعميمية لم 957مكتبية ، كما قدمت 

 .(144)% مف المستفيديف مف المشركع مف الفتيات50
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خاصة مف عمة، ك مطفؿ في ظؿ بيئة سياسية داتـ تنفيذ مشركع المدارس الصديقة ل -
كلقد أسيـ ىذا ،  2006نسخة  1986خبلؿ قانكف التعميـ اإللزامي الصادر عاـ 

  (145) :ما يمي تنفيذب القانكف تـ ، كبمكج القانكف في تحقيؽ تطكرات رئيسة ك برل
  تكجيو التعمـ اإللزامي إلي تحقيؽ تنمية متكازنة كمبدأ تكجييي مف خبلؿ

  كالحضرية بيف المدارس. يفيةبيف المناطؽ الر  ركؽالحد مف الف
  االىتماـ لتكلي رسالة جديدة لمتعميـ المستند إلي الجكدة مع التركيز عمي

لتطبيؽ  األطفاؿتطكير بناء القدرات ، كبناء التفكير المستقؿ لدل 
 الممارسات الجيدة ، كلتدعيـ االبتكار .

 .أكد القانكف عمي جعؿ التعميـ اإللزامي مجانينا ك بدكف رسكـ 
 بشأف التعميـ اإللزامي. اإلقميـعزيز مسئكلية حككمة ت 
  حماية الحقكؽ المتساكية لجميع األطفاؿ كخاصة األطفاؿ المياجريف مف

 الريؼ إلي الحضر.
 تحسيف كضع معممي المدارس االبتدائية. 

   (146)في إطار ذلؾ تـ تنفيذ اإلنجازات اآلتية: مف حيث التعميـ كالتعمـ الفعاؿ،  ( ب)
كالتناغـ بيف مشركع المدارس الصديقة لمطفؿ كالسياسات التعميمية  تحقيؽ االتساؽ -

 بالصيف، كعمميات تطكير مناىج التعميـ األساسي في الصيف.
 تنفيذ العديد مف الدراسات األساسية فيما يتعمؽ بالشمكؿ، كالنكع، كالسبلمة أك -

كاإلدارة المدرسية، األماف، كالتعميـ التفاعمي، كالتعميـ القائـ عمي الميارات الحياتية، 
 ك برامج دعـ المعمميف، كالتعميـ عف ب عد.

؛ لحماية كتنمية حقكؽ الطفؿ مف خبلؿ تقميؿ يف القكانيف كالسياسات التعميميةتحس -
التفاكت التعميمي، كتدعيـ المساكاة في التعميـ، كتحسيف نكعية التعميـ ، كما تـ 

في  عميـ اإللزامي المعدؿي قانكف التدمج مبادئ كركح اتفاقية حقكؽ الطفؿ ف
 المراحؿ الدراسية الكطنية كالمحمية.

؛ لتخطيط لمجتمع المحمي كالمكاتب الحككميةالمدارس كالمعمميف كا ةتعزيز قدر  -
، كفي مف أجؿ تحقيؽ حقكؽ الطفؿالمدارس الصديقة لمطفؿ مشركع كتنفيذ كمراقبة 

 :ما يمى إطار ذلؾ تـ تنفيذ 
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 المستكيات؛ لتكفير خدمات أساسية جيدة  تعزيز قدرة الحككمة عمي جميع
اتض  مف خبلؿ كما  ،ة الفنية كالنيج الصديقة لؤلطفاؿمف أجؿ المساعد

اإلشراؼ عمي التجارب الرائدة لممدارس الصديقة لمطفؿ في مقاطعة يكناف 
Yunnan - حدد المسئكلكف عف التعميـ في  حيث -عمى سبيؿ المثاؿ

ؤسسية متعددة الجكانب لمتخطيط كالتنسيؽ المقاطعة المجمكعة القيادية كالم
لتنفيذ مشركع المدارس الصديقة لمطفؿ بالصيف ، كلـ يقتصر  ؛الشامؿ 

ا  تـ األمر عمي الكحدات المعنية في مكتب التربية كالتعميـ فقط ، كلكف أيضن
التركيز عمي تطكير شراكة مع السمطات التعميمية عمي صعيد المقاطعات 

 إلي الشراكة مع المعمميف ك المنظمات المينية.كالمناطؽ ، باإلضافة 
 لتقييـ كتحميؿ كضع  ؛تحسيف قدرة المدارس كالمعمميف كمديرم المدارس

األطفاؿ، كما يتض  مف الدراسات األساسية التي أجريت خبلؿ تنفيذ مشركع 
المدارس الصديقة لمطفؿ، كما تـ تمكيف معظـ معممي المدارس الصديقة 

كة المتعمـ كلتسييؿ التعمـ التفاعمي في الفصكؿ لمطفؿ ؛ لتسييؿ مشار 
 الدراسية أك البيئات التعميمية.

 لتيسير التعميـ القائـ عمي  ؛تحسيف قدرات معممي المدارس الصديقة لمطفؿ
  كالتعاكف مف خبلؿ استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت المعمكماتية. ،االستفسار

 (147) :كفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ ما يمى مف حيث تكفير بيئة آمنة كصحية ككقائية ،)ج(  
إنشاء نمكذج تعميمي مبلئـ لؤلطفاؿ مف خبلؿ التعاكف مع منظمات دكلية مثؿ  -

مطفؿ بتكفير  اليكنيسؼ ، حيث تيتـ الممارسة التعميمية في المدرسة الصديقة ل
، كيشمؿ ذلؾ تكفير مناخ  صحي لجعؿ األطفاؿبيئة مكجية لمطبلب تيتـ ب

ف بصحة جيدة ، كمساعدتيـ عمى تككيف عادات صحية جيدة ؛ يتمتعك ألطفاؿا
 ،عمى الشعكر باألماف  الطفؿكتكفير بيئة آمنة كمريحة في المدرسة؛ لمساعدة 

كتكفير بيئة تعميمية بدكف تمييز عمى أساس الجنس أك التمييز العنصرم ، لينمك 
ة تطكير بيئك  ،لمتبادلة ، كالتعاكفعمى قدـ المساكاة ، كالمساعدة ا األطفاؿ

 .اجتماعية جيدة لمتعميـ كالتعمـ
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 ؛احتياجاتيـمبية ، كتتساب المعرفة كالميارات األساسيةعمى اك األطفاؿ ةساعدم -
تيـ ، كتعزيز صحأنفسيـ عمى تطكير األطفاؿكتشجيع  ،شخصياتيـ لتطكير

مما سيجمب ليـ  ليـالنفسية كالجسدية كفي الكقت نفسو تضمف مساحة حرة 
 .مافالشعكر باأل

   (148( :كفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ ما يمىمف حيث المشاركة ،  ( د)
حيث ينطكم الكاقع الصيني عمي  ،بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع مشاركةدعـ ال  -

نكع مف المشاركة كالتناغـ خارج المدرسة بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع فضبلن عف 
المدرسة  تسعى لذلؾر، كنتيجة كالمعمميف كالمدي األطفاؿالشراكة داخؿ المدرسة بيف 

ا  الصديقة لمطفؿ كمشاركة في تنمية المجتمع، كتبادؿ إلي أف تككف أكثر انفتاحن
المكارد التعميمية مع السكاف المحمييف، كجعؿ المدرسة مجتمع لمتعمـ كمف خبلؿ ذلؾ 
أصبحت األسر أكثر انخراطا في صنع القرار المدرسي ، باإلضافة لذلؾ أصب  

  ثر استعدادنا لتزكيد المدارس الصديقة لمطفؿ بالمكارد المالية كالبشرية .المجتمع أك
في صنع القرار، كتعزيز كالتعمـ ك  تـ تيسير مشاركة األطفاؿ في عممية التعميـ -

 التنمية الشاممة لؤلطفاؿ، كمف أىـ مبلم  ىذه المشاركة ما يمي: 
  منطقة تيانتشك مدرسة ابتدائية ريفية في  11مشاركة الطفؿ ألكؿ مرة في

مف  45ك طالبنا، 35عندما خضع  2005في عاـ في مقاطعة قانسك 
المعمميف كالمديريف لبرنامج تدريبي تشاركي متعدد الخطكات يتعمؽ بحقكؽ 
الطفؿ ، كالعمؿ مباشرة كتكجيييـ نحك حقكؽ الطفؿ ، باإلضافة إلي 

ؿ مع لمراقبة تنفيذ األنشطة، كتطكير خطة العم ؛المبلحظة الميدانية
  المعمميف؛ لتحسيف كضع حقكؽ الطفؿ في مدارسيـ.

  مدرسة  97تـ زيادة مشاركة األطفاؿ في  2007 – 2006كفي الفترة
مف المعمميف كمديرم  351مناطؽ كالتي تغطي  8ابتدائية ريفية في 

% مف الفتيات ، كأكثر مف 50طفؿ منيـ  365المدارس كأكلياء األمكر ،ك 
كفي جميع ،مياككبكبي(  –دكنغ  –ؿ: )تشكانغ ة مث% مف األقميات العرقي50

المدارس يتـ تشجيع األطفاؿ عمي التعبير عف كجيات نظرىـ بشأف معايير 
المدارس الصديقة لمطفؿ لممعمـ الجيد، كالمدير الجيد، كالمدارس الجيدة مف 
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خبلؿ الرسكمات كالمؤلفات كالممصقات كلكحات اإلعبلنات ، كما تـ تشجيع 
 مي المشاركة في التدريس كصنع القرار فيما يتعمؽ بمصالحيـ.التبلميذ ع

  ديمكقراطية ، كما أصب  كالمعمـ أصبحت أكثر مساكاة ك  الطفؿأف العبلقة بيف
ا بالط ينظر إلي المعمـ  فؿأصب  الطك كبعممية التعمـ ،  فؿالمعمـ أكثر اىتمامن

طفؿ في لم كصديؽ كمدرب لمتعمـ ، كأصب  التبلميذ في المدارس الصديقة
  .الصيف أكثر ثقة بالنفس

  أصب  األطفاؿ كالبالغيف أكثر حساسية تجاه القضايا المتعمقة بالعقكبات
كا التفكير ءالقاسية كالعقاب البدني في األسرة أك بكاسطة المعمميف، كليذا بد

في كيفية التخمص التدريجي منيا، كما أصب  األطفاؿ أكثر ثقة في أنفسيـ، 
كؽ المتساكية بيف الذككر كاإلناث، كمف ثـ أصبحت كأكثر حساسية لمحق

مشاركة األطفاؿ مككننا رئيسنا مف مككنات المعايير الكطنية الصينية لممدارس 
الصديقة لمطفؿ، كتؤكد ىذه المعايير عمي االعتماد عمي كجيات نظر الطفؿ 

 في إدارة المدرسة، كذلؾ مف خبلؿ التعاكف بيف األسرة كالمدرسة كالمجتمع.
يتض  مما سبؽ قياـ المدرسة الصديقة لمطفؿ في دكلة الصيف بالعديػد مػف اإلنجػازات          

، حيػػت تسػػيـ ىػػذه اإلنجػػازات فػػي تطبيػػؽ كافػػة بيػػا اسػػتنادنا لمعػػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ 
معػػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ بصػػكرة كاقعيػػة مممكسػػة ممػػا أدل إلػػى تػػكفير بيئػػة تعميميػػة 

في دكلة الصيف ، مما يسيـ في تحسػيف جػكدة النظػاـ التعميمػى بكافػة مدخبلتػو صديقة لمطفؿ 
فػػي ظػػؿ ذلػػؾ بالرعايػػة  الطفػػؿكتطػػكير كافػػة الممارسػػات داخػػؿ البيئػػة المدرسػػية كمػػف ثػػـ يشػػعر 

 كاالىتماـ بصكرة متكاممة .
العديد مف بالصيف  دكلة قامت المدرسة الصديقة للطفل: تطبيقالصين في  جهود (5) 

 يمى: ما الجيكد، كمف أىـ ىذه لتطبيؽ المدرسة الصديقة لمطفؿ الجيكد
التي تمت في الجيكد تكفير التعميـ اإللزامي المجاني كالذم يكفمو تشريع الكالية، كمف  )أ( 

 (149)ىذا اإلطار ما يمى:
حيث ينص قانكف  اإللزامي لجميكرية الصيف الشعبيةمراجعة كاعتماد قانكف التعميـ  -

 9التعميـ اإللزامي لمدة  ي المنق  حديثنا عمى أف الببلد تنفذ نظاـالتعميـ اإللزام
كما رسكـ إضافية في التعميـ اإللزامي،  كأال يتـ فرض أم رسـك مدرسية ك  ،سنكات
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قانكف عمى أف األطفاؿ كالشباب يتمتعكف بحقكؽ متساكية في تمقي التعميـ الينص 
جنس ، كالجنسية ، كالعرؽ ، اإللزامي كالكفاء بااللتزامات  بغض النظر عف ال

 كالكضع المالي لمعائمة ، كالمعتقد الديني.
في مرحمة التعميـ اإللزامي في المناطؽ الريفية في غرب الصيف األطفاؿ تـ إعفاء  -

، كقد تـ تكسيع ىذه  2006منذ عاـ  مف جميع الرسكـ الدراسية كاإلضافات
في الفصؿ الربيعي لعاـ السياسة لتشمؿ المناطؽ الريفية في كسط كشرؽ الصيف 

تكاصؿ الببلد تقديـ الكتب المدرسية مجاننا لمطبلب الذيف  ، كفي الكقت نفسو 2007
 يعانكف مف صعكبات مالية في مرحمة التعميـ اإللزامي.

قيف، احتياجات التعميمية لؤلطفاؿ المععمى سياسات خاصة لتمبية اال اعتماد الصيف -
ت مالية ، فبالنسبة طفاؿ الذيف يعانكف مف صعكباكاإلناث، كاألطفاؿ المياجريف ، كاأل

 بإعفاءكغيرىما قيف قامت المقاطعات كالمدف مثؿ بكيف كشانغيام الؤلطفاؿ المع
ـ الكتب المدرسية كرسـك قيف في مرحمة التعميـ اإللزامي مف اإلضافات كرسك االمع

؛ دابير مفصمة فيما يتعمؽ بتعميـ األطفاؿ اإلناث كضعت الدكلة سياسات كتك ، اإلقامة
في  التعزيز تعميـ األطفاؿ اإلناث في المناطؽ التي تقيـ فييا مجمكعات عرقية كأيضن 

المناطؽ الفقيرة ، كمف ثـ تقميؿ الفجكة بيف الفتياف كالفتيات في معدؿ االلتحاؽ 
 .بالمدارس

 نمكذج تعميمي صديؽ  لؤلطفاؿ ، كمف مبلم  ذلؾ ما يمى :  تكفيرالصيف ب اـاىتم )ب(
رس االبتدائية كالمتكسطة المداب األطفاؿعبلقة جيدة كمتساكية بيف المعمميف ك  قامةإ -

كمساعدتيـ عمى  طفؿ، كالتي تتطمب مف المدرسيف احتراـ شخصية كؿ الصينية
، كأصب  االحتراـ كالتقدير كالتسام  مف كم كنشطالتطكر بشكؿ شامؿ كحي

، كالتي تختمؼ كثيرنا عف العبلقة  األطفاؿالمكضكعات الرئيسة لمعبلقة بيف المعمميف ك 
صبلح  الطفؿبيف المعمـ ك  السابقة ،  باإلضافة إلى االىتماـ بتدريب المعمميف كا 

المناىج الدراسية ، كمساعدة المعمميف عمى اكتساب شعكر جيد باألخبلقيات المينية 
 .(150) كاألطفاؿ، كتحسيف العبلقة بيف المعمميف 

ا  مطفؿحيث تعد المدرسة الصديقة ل ،دارةتحسيف ظركؼ التدريس كاإل   -    مكاننا مبلئمن
مثؿ: البيئة الصحية كاآلمنة،  ألنيا تمبي عددنا مف المعايير ؛لحقكؽ الطفؿ كاحتياجاتو
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كمشاركة األطفاؿ في حياة المدرسة، كمف أىـ األنشطة التي قامت  ،كتدريب المعمميف
لمطبلب المشاركة بكضكح في الحياة ؛ مما يتي  دعـ إنشاء نقابات التبلميذ: الصيف بيا

جنة لتطكير المدارس في كؿ تشكيؿ لممدرسة كالمشاركة في تطكيرىا، ك االجتماعية ل
كتكفير  ،طفاؿ كالمعمميف كأكلياء األمكر(يشارؾ فييا جميع أفراد المجتمع )األ مدرسة 
 رائط الحائطمبيكتر المحمكلة ، كخ، كأجيزة الكالكتب :ت الرياضية كالتعميمية مثؿالمعدا

كبناء  الدركس التشاركية ، :، كتدريب المعمميف عمى أساليب التدريس الجديدة مثؿ
  .(151)كتجديد الفصكؿ الدراسية

كسط كالمدل الطكيؿ إعداد خطة الصيف الكطنية إلصبلح التعميـ كالتنمية عمى المدل المت )ج(
األىداؼ االستراتيجية أكدت الخطة االستراتيجية عمى العديد مف كلقد  ،(2020 -2010)

  (152):، كتتمثؿ ىذه األىداؼ فيما يمى  2020كالتى يجب تنفيذىا بحمكؿ عاـ 
التعميـ  ما قبؿ حيث يجب تعميـ التعميـ ؛ 2020زيادة تعميـ التعميـ بحمكؿ عاـ  -

كفى ، المدرسى بشكؿ أساسى ، كتعزيز تعميـ التعميـ اإللزامى لمدة تسع سنكات 
 % .90بزيادة معدؿ االلتحاؽ بمرحمة التعميـ المتكسط إلى الكقت نفسو االىتماـ 

نحك  اتكفير التعميـ لمجميع بصكرة متساكية : حيث يجب أف يظؿ التعميـ مكجين  -
رفاىية العامة ، كضماف المساكاة فى االلتحاؽ بو ، كأف يحصؿ جميع األفراد عمى 

نشاء شبكة خدمات التعمي اتعميـ جيد المستكل كفق ـ العاـ األساسية التى لمقانكف ، كا 
كالريفية ؛ حيث يتـ تكفير خدمات متساكية كتضييؽ  ةتغطى كؿ مف المناطؽ الحضري

تكثيؼ الجيكد إلدارة كؿ مدرسة بشكؿ جيد ، ك اإلقميمية فى ىذا المجاؿ ،  ركؽالف
كتقديـ أفضؿ تعميـ ممكف لكؿ طالب ، كما ال يجكز أف يترؾ أل طفؿ المدرسة بسبب 

لية لؤلسرة ، ىذا باإلضافة إلى تكفير فرص التعميـ اإللزامى المتكافئ المشكبلت الما
ف فى المدف بطريقة كاقعية ، كما أف حؽ المعاقيف ييألطفاؿ العماؿ المياجريف الريف

 .افى التعميـ مكفكؿ أيضن 
تكفير تعميـ عالى الجكدة بطرؽ مختمفة ، حيث يجب تحسيف جكدة التعميـ ككؿ ؛  -

اد لمحصكؿ عمى تعميـ جيد ، كما يجب العمؿ عمى تحسيف الكعى لتمبية مطالب األفر 
األيديكلكجى لمطبلب ، كتحسيف سمككيـ األخبلقى ، كالتحصيؿ العممى كالثقافى 
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كالصحة البدنية ليـ ، كيجب زيادة قدرات العامميف فى جميع مجاالت الحياة لخدمة 
 .الكطف كالشعب كالمشاركة فى المنافسة العالمية بشكؿ كبير 

نشاءكتعميؽ اإلصبلح التربكل ، ، تحرير العقكؿ بصكرة أكبر كتحديث المفاىيـ  -  كا 
أف يككف ىذا النظاـ التعميمى ك القتصاد السكؽ االشتراكى ،  امبلئمن  اتعميمين  انظامن 
بشكؿ جيد مع التطكر العممى كمتطمبات تشغيؿ  اكمتكيفن  اكمنفتحن  الن بالحياة كفعا انابضن 

 مستكل عالمى بما يتكافؽ مع المميزات كالطبيعة الصينية .التعميـ الحديث عمى 
 2020ا لرؤية الصيف لعاـ تحسيف نكعية التعميـ دعمن كفى إطار ذلؾ اىتمت الصيف ب

 كمف مبلم   ،لمتعميـ
  :(153)ما يمى ذلؾ

كخاصة في  في المدرسة األطفاؿإلبقاء  ؛اليكنيسؼ مع حككمة الصيف تعاكف -
كاالىتماـ بتطكير التفكير  ،كعية التعميـ الذم يتمقكنوالمناطؽ الفقيرة ، كتحسيف ن

 لؤلطفاؿالنقدم لدييـ ، كما تدعـ اليكنيسؼ البرامج التي تقدـ مسارات التعميـ البديؿ 
كما تساعد اليكنيسؼ عمى رعاية الفتيات كالفتياف  ،المحركميف كالمستبعديف

بية كالتعميـ كالرابطة المبتكريف كصانعى التغيير، كتعتبر الشراكة مع كزارة التر 
الصينية لمعمـك كالتكنكلكجيا كالشركاء الفنيكف اآلخركف حالينا خطكة  لتحسيف جكدة  

 .التدريس كالتعمـ في المدارس المتكسطة المينية كاألماكف غير الرسمية
في المدرسة  طبلبلماالىتماـ بتعميـ الميارات الحياتية المراعية لمنكع االجتماعي  -

كمديرم المدارس كمكظفي التعميـ عمى  تحسيف قدرة المعمميفك  ،ة خارج المدرسك 
التعمـ العاطفي االجتماعى، كتطكير مناىج التعميـ الميني المرتبطة بميارات القرف 

كالرابطة الصينية لمعمكـ تعمؿ اليكنيسؼ  2016الحادم كالعشريف ، كمنذ عاـ 
ى خطكة في المجتمع ، في الصيف لتطكير تدريب شامؿ لمطبلب يسمكالتكنكلكجيا 

 :عمى مكضكعات مثؿمف حيث التركيز كالذم يتضمف ثمانية ميارات حياتية 
كالميارات الشخصية ، كالتطكير الكظيفي ، كاإلدارة الذاتية ، كالتكاصؿ  ،االستقبلؿ

لمفتيات ، كالتعمـ االجتماعي كالعاطفي ، كمحك األمية  الحياتيةكالميارات 
 البيئية كتغير المناخ. المعمكماتية،  كالحماية 
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ىـ مبلم  اىتماـ أكمف  ،عداده بصكرة تمكنو مف أداء عمموا  االىتماـ بتدريب المعمـ ك  )د( 
 يمى: الصيف بذلؾ ما

 ؛المعمميف كليذا كضعت الحككمة الصينية عدة سياسات كالتنمية المينية تدريبال -
ا لسياسة التدريب لتحسيف نكعية المعمميف في المدارس االبتدائية كالثانكية كفقن 

يجب عمى كؿ معمـ في المدارس االبتدائية كالثانكية العامة أف كمف ثـ الجديدة ، 
كما تـ تصميـ الدكرات  ،ساعة تدريبية كؿ خمس سنكات 360يأخذ ما ال يقؿ عف 
تحسيف األخبلقيات كالميارات  بيدؼ ؛ليات المينية لممعمـؤك التدريبية كفقنا لممس

 .  (154) المينية
 (155) كمف مبلم  ىذا البرنامج ما يمى:  ،مج تدريب كدعـ المعمميف في الريؼبرنا -

 مكاتبيا التعميمية في المقاطعاتاليكنيسؼ مع كزارة التربية كالتعميـ ك  تعاكف 
إلعداد  المعمميف  كمساعدتيـ عمى التحكؿ مف  ؛كمعاىد تدريب المعمميف

لدعـ المعمـ كالخدمة  برامج التدريب التقميدية إلى نمكذج ديناميكي كمستمر
دائمنا مف الحصكؿ عمى الدعـ كالتكجيو مف  المعمـ بما يمكف ،التعميمية

تقديـ الدعـ الفني عمى أساس االحتياجات مف لمدربيف امدربيـ ، كيمكف 
 الفعمية لممعمميف.

 تـ اختبار برنامج تدريب كدعـ المعمميف  2018إلى عاـ  2009عاـ  منذ ،
في كسط كغرب الببلد ، كلقد شجع في سبع أقاليـ  مقاطعة 11الريفييف في 

مقاطعة عمى تبنيو  105الحككمات المحمية في لمبرنامج التنفيذ الناج  
حيث  ، تدريب المعمميف بدعـ مف المكارد الحككمية ل؛  كنمكذج رئيس

مميكف معمـ  3.3ييدؼ البرنامج إلى تعزيز الجكدة الشاممة كتعزيز قدرات 
، كيؤكد البرنامج في الصيفمناطؽ النائية كاألكثر فقران ريفي يعممكف فى ال

ا لبلحتياجات الفعمية ليؤالء المعمميف عمى تبنى أساليب مبتكرة  لمتدريب كفقن 
تـ  تكفير الدعـ 2009ية ، كمف خبلؿ ذلؾ كمنذ عاـ في المناطؽ الريف

بما يفيد  المدارس الريفيةمدرسة مف  990مف المعمميف في 18000ؿ
 مف طبلب المدارس االبتدائية. 300000حكالي 
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عدادهيتض  مما سبؽ مدل اىتماـ الصيف بتدريب المعمـ        ؛ حتى يتمكف مف  كا 
 القياـ بدكره في تكفير مدرسة صديقة لمطفؿ.

كمف  ،لتكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ ؛مع منظمة اليكنيسيؼ دكلة الصيف تعاكف )ق(
 (156) :مبلم  ذلؾ

ارس آمنة كضع إطار لجعؿ المدبالصيف؛ ل كزارة التعميـك نيسؼ اليك الشراكة بيف  -
العمؿ عمى تحسيف  :مثؿ بعض المجاالت مف حيث التركيز عمى ،كشاممة كتشاركية

في المدارس العامة في الصيف،  األطفاؿلجميع  كالنفسية ةاالجتماعي يةالرفاى
، كالمساعدة  فسيةالنك  ةاالجتماعي يةكالتعاكف في استطبلعات الرأم؛ لقياس الرفاى

مف األماف  األطفاؿفي تحميؿ النتائج كآثارىا عمى نظاـ مراقبة كطني يتتبع مستكيات 
 كالرضا كاالندماج كالمشاركة.

تحسيف الظركؼ  مما يسيـ فىتعزيز بيئات مدرسية أكثر مبلئمة لؤلطفاؿ ب االىتماـ -
البرامج التجريبية ، كجعؿ المدارس أكثر جاذبية لؤلطفاؿ في المناطؽ التي تجرم فييا 

، كأكلياء األمكر عمى حدكث تغييرات كبيرة في مكاقؼ المعمميف  األطفاؿيؤكد حيث 
 . كتقنيات التدريس في الفصؿ

باعتبار أف المناىج  االىتماـ بإصبلح المناىج الدراسية في مرحمة التعميـ األساسي؛ )ك( 
الصيف اىتماـ مبلم  كمف الدراسية  مف أىـ مقكمات المدرسة الصديقة لمطفؿ، 

 (157) :يمى ماراسية بإصبلح المناىج الد
تقكـ  ، حيث تـ إنشاء إطار جديد لممناىج الدراسية 2001في عاـ  -

الحككمة بتشجيع كدعـ المؤسسات كالجماعات كالمكظفيف المؤىميف لتطكير 
كتب مدرسية متنكعة كعالية الجكدة لمتعميـ االبتدائي كالثانكم كفقنا لمعايير 

ة، حيث يتقدـ المؤلفكف إلى كزارة التعميـ لمحصكؿ عمى المكافقة إذا معين
كتتـ عممية المراجعة قبؿ  كانكا يرغبكف في تطكير كتاب مدرسي جديد،
لمدرسية مخصصة لبلستخداـ استخداـ الكتاب المدرسي إذا كانت الكتب ا

   .الكطني 
مف  النمكذجيتككف حيث مف ثبلثة مستكيات  نمكذجلـ الصيف استخدا -

مناىج تـ تطكيرىا عمى المستكل الكطني كالمستكل اإلقميمي كمستكل 
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يشتمؿ ىذا النمكذج عمى الحككمة المركزية كالسمطات المحمية  ،المدرسة
عمى المستكل ، ف كالمدارس في تطكير أكثر المناىج مناسبة لمسياؽ المحمي

لثانكم ، كتضع الكطني  تنتج كزارة التعميـ خطة المناىج لمتعميـ االبتدائي كا
مبادئ تكجييية بشأف إدارة المناىج كتحدد المناىج الدراسية عمى مستكل 

باإلضافة إلى ذلؾ فإف كزارة التعميـ مسؤكلة  ة،ساالدكلة ككذلؾ ساعات الدر 
عمى  اكما تجرم دراسات تجريبية بناءن  ،عف كضع معايير المناىج الكطنية

تضع السمطات ذات الصمة ك نظاـ تقييـ المناىج عمى مستكل المقاطعة ، 
أىداؼ تحاكؿ سمطات المقاطعة تفسير ك خطة تنفيذ لممناىج الكطنية، 

ثـ يتـ  ،كترجمتيا إلى منيج محمي يناسب السياؽ المحمي المنيج الكطني
 .إرساؿ الخطة إلى كزارة التعميـ قبؿ التنفيذ عمى المستكل المدرسي 

اسية الحالي إلى إعادة تحديد أىداؼ كفقنا لذلؾ يستند إصبلح المناىج الدر         
كخاصة التعميـ األساسي، كالتي  تتضمف  المناىج في ضكء األىداؼ الشاممة لمتعميـ

      ( 158) األىداؼ التالية:
  .، كالحفاظ عمى التقاليد الثقافية الكطنيةتنمية الكطنية  -
 .األعراؼ االجتماعيةتنمية الكعي بالديمقراطية كسيادة القانكف كااللتزاـ بالقانكف ك  -
  .لية االجتماعية كااللتزاـ بخدمة الشعبئك تنمية اإلحساس بالمس -
تنمية الركح اإلبداعية ، كالقدرة عمى الممارسة ، كالكفاءات العممية كاإلنسانية ،  - 

 كالكعي البيئي 
 .تطكير المعرفة كالميارات كالمناىج األساسية لمتعمـ طكاؿ الحياة  -
 السميـ ، كالصحة النفسية كالتقدير الجمالي كطرؽ الحياة الصحية.الجسـ  بناء -

حيث ي طمب مف مديرم المدارس الجدد الحصكؿ  ؛ االىتماـ بإعداد كتدريب مديرل المدارس )ز(
 ،ساعة دراسية لمتدريب تركز عمى الميارات البلزمة لشغؿ كظائفيـ 300عمى أكثر مف 

 ،ساعة تدريبية كؿ خمس سنكات 360يقؿ عف يتعيف عمى المديريف أف يأخذكا ما ال ك 
لمساعدة مديرم المدارس عمى تعمـ معارؼ كميارات جديدة ،  ؛تـ تصميـ ىذا البرنامجك 

في عاـ ك كتحسيف الميارات اإلدارية كتبادؿ الخبرات مع مديرم المدارس األخرل ، 
؛  تدائية كالثانكيةنفذت كزارة التعميـ البرنامج التدريبي الكطني لمديرم المدارس االب2014
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تدريب مجمكعة مف القادة عمى تنفيذ تعميـ جيد كتشجيع اإلصبلحات كتطكير  بيدؼ
كييدؼ البرنامج  ،التعميـ األساسي في المناطؽ الريفية ، كخاصة المناطؽ النائية كالفقيرة

أيضا إلى تدريب مجمكعة مف مديرم المدارس المتميزة ، كخاصة مديرم المدارس الذيف 
 (.159)خمفيات كمربيف لدييـ

  :استنادنا لما سبؽ يمكف إيجاز أكجو التميز بالمدرسة الصديقة لمطفؿ في الصيف فيما يمى 
تعدد األىداؼ التي تسعى المدرسة الصديقة لمطفؿ إلى تحقيقيا ، كاالستناد إلييا في  -

 تحسيف جكدة النظاـ التعميمى.
في دكلة الصيف كالتي تتمثؿ  لمطفؿالمدارس الصديقة  ترتكز إليياالتي  المعايير تنكع -

الشمكلية كالمساكاة ، كالتعميـ كالتعمـ الفعاؿ، كتكفير بيئة آمنة كصحية ككقائية  :في
الصديقة لمطفؿ  ةالمدرست تمكن، كالمشاركة بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع ، كما 

التي  اتاإلنجاز  مف القياـ بالعديد مفلممعايير السابقة استنادنا  الصيف دكلة في
 .كفى تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿفي تحسيف جكدة التعميـ األساسي،  ساىمت

بنظاميا التعميمى كخاصة في مرحمة التعميـ  قياـ دكلة الصيف بالعديد مف الجيكد -
األساسى كالتي ساىمت في تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ منيا عمى سبيؿ 

 تعميمى متكامؿ يتضمف، كتكفير نمكذج األطفاؿ تكفير التعميـ الجيد لجميع :المثاؿ
، كتحسيف ظركؼ التدريس كاإلدارة  طفاؿإقامة عبلقة جيدة كقكية بيف المعمميف كاأل

مف  2020المدرسية ، كاالىتماـ بتحسيف نكعية التعميـ دعمنا لرؤية الصيف لعاـ 
ب المعمـ في خبلؿ االىتماـ بتعميـ الميارات الحياتية، كتدريب المعمـ، كدعـ تدري

 الريؼ ، كاالىتماـ بإعداد كتدريب مديرل المدارس كتحسيف مياراتيـ اإلدارية.
  :فيها  المؤثرةالثقافية القوى والعوامل (6)

تتنكع القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة عمى المدرسة الصديقة لمطفؿ ، كالتي تتمثؿ فيما      
 يمى :

حزبي كالتشاكر السياسي بقيادة الحزب الشيكعي يعد نظاـ التعاكف ال :العامل السياسى ( أ)
لى  الصيني مف األنظمة السياسية الرئيسة لمصيف ، كما تعتبر الصيف دكلة متعددة األحزاب، كا 
جانب الحزب الشيكعي الصيني الحاكـ، تكجد ثمانية أحزاب تسمى األحزاب الديمقراطية ، 

صيف الشعبية كتؤيد جميعيا سياسينا كأسست ىذه األحزاب الديمقراطية قبؿ قياـ جميكرية ال
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قيادة الحزب الشيكعي الصيني ؛ باعتبار ذلؾ خيارنا تاريخينا تبنتو بعد كقت طكيؿ مف التعاكف 
كالتضامف مع الحزب الشيكعي الصيني، كجميع األحزاب الديمقراطية مستقمة مف حيث التنظيـ 

انكنينا، كاألحزاب الديمقراطية ليست كتتمتع بالحرية سياسينا كاالستقبلؿ تنظيمينا كالمساكاة ق
أحزابنا خارج الحكـ أك أحزابا معارضة بؿ ىي أحزاب تشارؾ في الحكـ، حيث تشارؾ في 
المشاكرات الخاصة بالسياسات الكطنية اليامة ، كاختيار قادة الببلد كتشارؾ في إدارة الشئكف 

 .(160) كالمكائ  الكطنية ، إضافة إلى كضع كتنفيذ السياسات الكطنية كالقكانيف
كمف ثـ أصب  االستقرار السياسى في الصيف مف العكامؿ المؤثرة عمى نشر التعميـ         

ا بارزنا بالتعميـ كباستثماره ؛  كتكفيره لمجميع دكف تمييز ؛ كليذا أكلت حككمة الصيف اىتمامن
ة ، كلتحقيؽ باعتباره أداة رئيسة يمكف االعتماد عمييا لتحقيؽ طمكحاتيا كأىدافيا القكمي

التنمية االجتماعية كاالقتصادية الشاممة ، كمف ثـ المحافظة عمى كضعيا التنافسى ؛ كليذا 
 .أصب  تطكير التعميـ أحد األكلكيات االستراتيجية كالقكمية لمصيف 

كيتض  أثر العامؿ السياسى ىنا في اىتماـ القيادة السياسية الصينية بالتعميـ ، كمف         
ـ كالذل يعتبر  1986االىتماـ إصدار قانكف التعميـ اإللزامي الذل تـ سنو عاـ مبلم  ىذا 
؛ فكفقنا ليذا القانكف يحؽ لجميع األطفاؿ في سف الدراسة ممف بالنسبة لمصيف عبلمة فارقة 

يحممكف الجنسية الصينية الحصكؿ عمي التعميـ اإللزامي ، كما أف أكلياء األمكر مسئكلكف 
في المدرسة، كالتأكد مف إكماليـ تسع سنكات مف التعميـ اإللزامي ، كلقد عف تسجيؿ أطفاليـ 

أنشأ ىذا القانكف نظامنا شامبلن ؛ حيث كصؼ القكاعد لممدارس كالمعمميف كالتدريس كالتعمـ ، 
ككذلؾ تمكيؿ التعميـ ، كتحديد المسئكليات القانكنية لمقطاعات االجتماعية ، كتـ تنقيحو في 

ي إعفاء جميع األطفاؿ في التعميـ اإللزامي مف الرسـك الدراسية كينص عم 2006عاـ 
 .(161) كالرسكـ المتنكعة

يجب عمي األطفاؿ إكماؿ تسع سنكات مف اىتماـ الصيف بالتعميـ اإللزامي  كفى إطار         
يبدأ التعميـ ك التعميـ اإللزامي ،حيث يقضي معظـ األطفاؿ ست سنكات في المدرسة االبتدائية 

دائي في سف السادسة لمعظـ األطفاؿ ، كتعد كزارة التعميـ في جميكرية الصيف الشعبية االبت
ىي المسئكلة عف اإلشراؼ عمي التعميـ في جميع أنحاء الببلد ، كعف تنفيذ سياسات الحزب 
الشيكعى الصينى ، كتنفيذ القكانيف كالمكائ  التي اعتمدىا المؤتمر الشعبي الكطني ، كعمي 

 المسئكلة عف التعميـ ،ىي إدارات التعميـ أك المجاف  تعتبرعات في الصيف مستكم المقاط
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كعمي مستكم المحافظة تعتبر مكاتب التعميـ ىي المسئكلة ؛ حيث يتـ مف خبلليا تنفيذ 
 .(162)االستراتيجيات التي كضعتيا كزارة التعميـ مف قبؿ اإلدارات المحمية لمتعميـ

في إطار اىتماميا  –القيادة السياسية الصينية  سى اىتماـكما يؤكد أثر العامؿ السيا        
بإصدار الخطط الكطنية الميتمة  –باستثمار التعميـ ، كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى 

بإصبلح التعميـ كخاصة بمرحمة التعميـ األساسى منيا عمى سبيؿ المثاؿ : خطة الصيف 
  .( 2020 -2010متكسط كالمدل الطكيؿ ) الكطنية إلصبلح التعميـ كالتنمية عمى المدل ال

كاستنادنا لمترتيبات االستراتيجية لممجمس الكطنى لمحزب الشيكعى الصينى إلعطاء       
األكلكية لمتعميـ ، كتحكيؿ الصيف إلى دكلة غنية في مكارىا البشرية تـ إعداد ىذه الخطة ؛ 

لتعميمية بطريقة عممية ، كقد تـ إعداد مف أجؿ تعزيز الجكدة الشاممة لؤلفراد كلتعزيز التنمية ا
ىذه الخطة كاستجابة لعدة تحديات منيا : أف مفيـك التعميـ كالمناىج الدراسية قديـ نسبينا ، 
كأف الكاجبات المدرسية كانت تشكؿ عبئنا عمى طبلب المدارس االبتدائية كالمتكسطة ، كالنقص 

كزيع لممكارد التعميمية بصكرة غير عادلة ، في إعداد المعمميف مف حيث اإلبداع كالتنكع ، كالت
كما اىتمت حككمة الصيف مف خبلؿ ىذه الخطة الكطنية بتنفيذ بعض األىداؼ االستراتيجية 

ـ ، كتعميـ التعميـ اإللزامى لمدة تسع سنكات ،  2020منيا : زيادة تعميـ التعميـ بحمكؿ عاـ 
متكسط ، كتكفير التعميـ لمجميع بصكرة كاالىتماـ بزيادة معدؿ االلتحاؽ بمرحمة التعميـ ال

نشاء نظاـ تعميمى كامؿ كحيكل ،  متساكية ، كتكفير تعميـ عالى الجكدة بطرؽ مختمفة ، كا 
   .(163)كتعميؽ اإلصبلح التربكم

يتض  مما سبؽ أثر العامؿ السياسى في اىتماـ القيادة السياسية بالقياـ بالعديد مف         
أسيمت في تكفير البيئة التعميمية المبلئمة لتطبيؽ معايير المدرسة  اإلصبلحات التعميمية التي

الصديقة لمطفؿ ، كتحقيؽ التكازف بيف الجكدة الكمية كالنكعية كمف ثـ االرتقاء بجكدة مرحمة 
التعميـ األساسى بيا ، كتحكيؿ المدارس إلى مدارس صديقة لمطفؿ قادرة عمى تمبية احتياجات 

 .لفئات دكف تمييزجميع الطبلب مف مختمؼ ا
ظيرت الصيف في بداية القرف الحادم كالعشريف كقكة  العامل االقتصادى :)ب( 

صبحت رابع دكلة اقتصادية في أ 2006ففي عاـ  رح الدكلي ،ساقتصادية كبرم عمي الم
كفي نياية سبعينات القرف ،  كثالث دكلة تجارية جمالي ،إلالعالـ في مستكم الناتج المحمي ا

كعممت كؿ ما  كلكياتيا ،أكؿ مف أل ضعت الصيف تحديث اقتصادىا في المركز االعشريف ك 
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يدم العاممة ألكليذا عبأت مصادرىا الضخمة مف ا جؿ تحقيؽ ىنا اليدؼ ،أبكسعيا مف 
جؿ تحديث أمف  بلن ىائ ااستثمارين  اكبذلت جيدن  لمعالـ ، التصب  مصنعن ؛ كاستغمت العكلمة 

كاستخداـ العامميف الذيف تضاعؼ عددىـ منذ عشريف  ، كتطكير البني التحتية الصناعة،
دارة جديدة  نياتكاستخداـ تق بفضؿ اليجرة الريفية ، ؛تاجية العمؿنكما ازدادت إ ،اعامن  إنتاج كا 
 100صب  ما يزيد عف أكمع انفتاح الصيف  جنبية ،أمكاؿ أكما جذبت الصيف رؤكس  ،

كبر أصبحت أنيا أكىذا يفسر السبب في  ي ،في االقتصاد العالم امميكف عامؿ صناعي مندمجن 
 .(164)لئلنتاجمنصة عالمية 

يتض  مما سبؽ مبلم  اإلصبلح االقتصادل في الصيف ، كيظير أثر العامؿ         
االقتصادل في تأثيره عمى التعميـ بكافة مراحمو ؛ حيث اىتمت الصيف بتكظيؼ دكر التعميـ 

، كليذا اىتمت الصيف باالعتماد عمى التعميـ كأداة لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية 
تحافظ مف خبلليا عمى قدرتيا التنافسية عمى المستكل االقتصادل ؛ كمف ثـ أعطت الصيف 
أكلكية كبيرة لتطكير التعميـ بيا كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى ، كليذا اىتمت الصيف 

رس مرحمة التعميـ األساسى بيا إلى بتطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ كتحكيؿ مدا
 مدارس صديقة لمطفؿ .

كعمى جانب آخر ساعد اإلصبلح االقتصادل عمى مساعدة الصيف في القياـ بالعديد         
مف اإلصبلحات التعميمية التي تتعمؽ بمرحمة التعميـ األساسى مف حيث : تكفير التعميـ 

ص بلح المناىج الدراسية ، كتدريب المعمـ اإللزامى لجميع الطبلب دكف تمييز بينيـ ، كا 
كتنميتو مينينا ، كغيرىا مف اإلصبلحات التعميمية التي ساىمت في تكفير المناخ كالبيئة 

كنظرنا إلدراؾ الصيف لدكر التعميـ كفرت ، كيؿ المدارس لمدارس صديقة لمطفؿ المبلئمة لتح
مف تكفير العديد مف المدارس  التمكيؿ المناسب لمرحمة التعميـ األساسى ؛ مما مكف الصيف

الصديقة لمطفؿ ، كما تمكنت المدارس الصديقة لمطفؿ مف القياـ بالعديد مف األنشطة 
كاإلنجازات التي ساىمت في تحسيف مرحمة التعميـ األساسى كفى تطبيؽ معايير المدرسة 

كة أكلية الصديقة لمطفؿ ؛ مما يسيـ في تحسيف جكدة مدارس التعميـ األساسى باعتبارىا خط
 كأساسية لتحسيف جكدة المراحؿ التعميمية األخرل . 

تعتبر أكبر تعتبر الصيف دكلة مكّحدة كمتعددة القكميات ، كما  العامل االجتماعي: )ج( 
حيث ينتسبكف إلى ست كخمسيف قكمية ىى: قكميات  دكلة في العالـ مف حيث عدد السكاف،
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يغكر، كمياك ، كيي ، كتشكانغ ،  كبكيي ، ىاف ، كمنغكليا كىكم المسممة كالتبت ، كالك 
كككرية ، كمنشكريا ، كأتشانغ ، كتشيانغ ، كجينغ ، كغيرىا مف القكميات ، كيحتؿ عدد 
سكاف قكمية ىاف حكالى أثنيف كتسعيف بالمائة مف إجمالي سكاف الصيف، كالثمانية بالمائة 

يطمؽ عمييا اسـ المتبقية ألبناء األقميات القكمية األخرل، كبسبب قمة عدد أ فراد ىذه القكميات  
األقميات القكمية الصينية ، كخبلؿ مسيرة التقدـ التاريخي ظيرت حالة التعايش السممي بيف 
أبناء قكمية ىاف كأبناء األقميات القكمية األخرل في كثير مف المناطؽ الصينية ، كباستثناء 

يستخدـ أبناء سائر بينما غة ىاف قكميتي ىكم المسممة كمنشكريا المتيف يستخدـ أبناؤىما ل
ا في حياتيـ، ألا قميات القكمية الثبلث كالخمسيف لغاتيـ القكمية الخاصة أك لغة ىاف أيضن

كخبلؿ سنكات طكيمة يتعايش أبناء مختمؼ القكميات الصينية في سمـ ككئاـ عمى أراضي 
 .(165)الصيف
ف ، كليذا كضعت الحككمة كعمى المستكل الدينى تعد الصيف دكلة متعددة األديا       

الصينية كنفذت سياسة دينية متمثمة في حرية االعتقاد ، حيث يختار المكاطنكف الصينيكف 
اعتقاداتيـ الدينية بحرية كيمارسكف األنشطة الدينية بحرية كتتمتع األدياف المختمفة بمكانة 

ينييف يتمتعكف متساكية كتتعايش منسجمة ، كينص الدستكر الصيني عمى أف المكاطنيف الص
بحرية االعتقاد الديني، كال يجكز ألم جياز رسمي أك جماعة أك فرد إجبار المكاطنيف عمى 

 .(166) اعتناؽ األدياف أك عدمو ، كما تحمي الدكلة األنشطة الدينية
في الصيف ، حيث يسكدىا العديد مف القكميات  الثقافي التنكع يتض  مما سبؽ مبلم        

، ىذا باإلضافة إلى التنكع المغكل كالدينى ؛ مما يسيـ في كجكد مجتمع  المختمفة ثقافينا
متنكع الثقافات ، كليذا اىتمت الصيف بتكفير نظاـ تعميمى يتكافؽ مع مختمؼ الفئات كيتسـ 
بالمساكاة كتكافؤ الفرص التعميمية دكف تمييز بيف القكميات المختمفة ؛ كليذا اىتمت الصيف 

ألساسى عمى المستكل الكمى كالكيفى كتكفير التعميـ اإللزامى لجميع بتحسيف جكدة التعميـ ا
، كليذا حرصت حككمة الطبلب مف مختمؼ الفئات دكف اعتبار لمخمفية الثقافية كالدينية 

الصيف عمى تطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ؛ لبلرتقاء بجكدة مرحمة التعميـ األساسى 
ز ، كما اىتمت الصيف مف خبلؿ المدارس الصديقة لمطفؿ كلتكفيره لجميع الفئات دكف تميي

 .لتمبية كافة احتياجات الطبلب بالقياـ بالعديد مف األنشطة كاإلنجازات 
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 الصديقة للطفل في تايالند: ة: المدرسثالًثا

مف  تناكليامف حيث  تايبلندالصديقة لمطفؿ في  ةالمدرس يتناكؿ البحث في ىذا الجزء        
كالقكل كالعكامؿ عرض مبلم  تميز المدرسة الصديقة لمطفؿ ، لمحاكر، ثـ خبلؿ بعض ا

 فيما يمي:كيمكف تكضي  ذلؾ الثقافية المؤثرة فييا ،
 :عامةخلفية  -

سيا في شبو آدكلة تقع في جنكب شرؽ  –سـ سياـ اب االمعركفة سابقن  –تعتبر تايبلند        
كخميج تايبلند كماليزيا  كديا مف الشرؽ ،الجزيرة اليندية الصينية تحدىا كؿ مف الكس ككمب

محافظة  75إلي ا كتنقسـ تايبلند إدارين  نداماف كميانمار مف الغرب ،أمف الجنكب ، كبحر 
باإلضافة إلي عاصمة المممكة التايبلندية بانككؾ  حياء كبمديات ،أالتي بدكرىا تنقسـ إلي 

 66كيقدر عدد سكانيا بحكالي  يا ،كبر مدنأعد منطقة إدارية خاصة كعاصمة الببلد ك التي ت  
كتبمغ مساحتيا  مف حيث المساحة الكمية ، ينا( عالم51كتقع تايبلند في المرتبة ) مميكف ،
كبر مدينة كالتي تعد المركز السياسي أكتعد بانككؾ العاصمة ك  ، 2كـ513.120حكالي 

كالديف الرئيس ىك  ،نديةكالتجارم كالصناعي كالثقافي في تايبلند ، كالمغة الرسمية ىي التايبل 
        (.167)% مف السكاف95البكذية كالتي يعتنقيا كيمارسيا حكالي 

أىـ القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة فييا كيمكف إبراز مبلم  المدرسة الصديقة لمطفؿ، ك      
 فيما يمى: 

 :نبذة تاريخية  -الصديقة للطفل في تايالند ةالمدرس( 1)
ر مف ِعقد مف الزماف صنفت تايبلند بكصفيا بمدنا متكسط الدخؿ، مما عمي مدل أكث        

أسيـ في االنتقاؿ بيا مف مجرد تمقي المساعدة اإلنمائية الرسمية إلي دكلة قادرة عمى تقديـ 
مساعدة تقنية تعاكنية إلي ببلد أ خرل، كما ترسؿ الككاالت الحككمية كغير الحككمية في جميع 

آسيا كجنكب آسيا مكظفيف إلي تايبلند لمتدريب، كما استضافت  نحاء منطقتي جنكب شرؽأ
 1990تايبلند العديد مف المؤتمرات اإلنمائية الدكلية بما في ذلؾ المؤتمر العالمي عاـ 

(، كليذا مدت الحككمة الممكية Jomtienالمعني بتكفير التعميـ لمجميع في جكمتيف )
لي  1999سنكات في عاـ  9لي سنكات إ 6التايبلندية التعميـ اإللزامي مف  عاـ في  12كا 

، كلقد اقتربت تايبلند مف الكفاء باليدؼ اإلنمائي المكقت لؤللفية المتعمؽ 2003عاـ 
 .  (168) بالتعميـ، كتمكنت مف تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في التعميـ الثانكم
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ير التعميـ الكطنية ا لخطة تطك أكبر مف المساكاة مكضكعنا رئيسن  عد تحقيؽ قدري  كما        
تشمؿ أىداؼ السياسة العامة  ، حيث(2016-2012الحادية عشرة لكزارة التربية كالتعميـ )

كاألطفاؿ ذكم اإلعاقة كاألطفاؿ  ،تقديـ مساعدة خاصة لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف الفقر
تحتاج الحككمة إلى دعـ ىذا االلتزاـ بأمكاؿ كافية كدعـ مناسب كمف ثـ  ،المحركميف

ند لتكسيع فرص التعميـ لمفتياف كالفتيات إلى درجة بل أدت جيكد تاي، ك  ممعمميف كالمدارسل
عالية مف التكافؤ بيف الجنسيف،  كما أصبحت معدالت االلتحاؽ الصافية لئلناث مرتفعة في 

 .(169)جميع مستكيات التعميـ 
حيث تتمثؿ سياسة  تكفير التعميـ األساسي الشامؿتسعى تايبلند إلى  كفى إطار ذلؾ        

تايبلند في تكفير كتكسيع فرص التعميـ مع مراعاة الحاجة إلى اإلنصاؼ لكؿ مجمكعة داخؿ 
المجتمع ، بما في ذلؾ الفقراء كالمحركمكف كذكم اإلعاقات الجسدية كالتعميمية ، ككذلؾ 

سنكات  6اإللزامي مف اآلف عمى تكسيع نطاؽ التعميـ  تايبلندتركز كما مجمكعات األقميات ، 
الذيف استمركا في التعميـ الثانكم خبلؿ  األطفاؿمما أدل إلى زيادة عدد  سنكات 9إلى 

سنت الحككمة قانكف التعميـ الكطني الذم يتطمب مف اآلباء  كليذه الغاية ،2011 – 2004
أدل تكسيع  كما ، إرساؿ أطفاليـ إلى المدرسة الثانكية بعد االنتياء مف المرحمة االبتدائية 

ص التعميـ لجميع الفئات في المجتمع إلى حصكؿ عدد أكبر مف األطفاؿ التايمندييف عمى فر 
ف بعض المجمكعات ال تزاؿ غير قادرة عمى الكصكؿ إلى ىذه فإ كعمى الرغـ مف ذلؾالتعميـ ، 
 ، كليذا، كبعض األطفاؿ المعاقيف كالمحركميفا في ذلؾ أطفاؿ األقميات العرقيةالفرص بم

، كضماف المساكاة لمجمكعات في فرص التعميـ المتاحةتعمؿ الحككمة عمى إشراؾ تمؾ ا
 .(170)كاإلنصاؼ لمجميع

ـ تكقيع اتفاقية إعبلف  1990كفي إطار ذلؾ تعتبر تايبلند كبمد استضاؼ عاـ          
تي التعميـ لمجميع مف أكائؿ الدكؿ التي اىتمت بدعـ حقكؽ اإلنساف، كمف الدكؿ الرئيسة ال

اىتمت بتطكير نمكذج المدارس الصديقة لمطفؿ بصكرة متطكرة كمبتكرة، كليذا تمكنت منظمة 
اليكنيسيؼ بالتعاكف مع العديد مف الشركاء مف القياـ بالعديد مف الجيكد لتطكير تنفيذ نمكذج 
 المدارس الصديقة لمطفؿ في تايبلند كالتي شممت مكتب لجنة التعميـ االبتدائي الكطني

، كمؤسسة تنميػة الميػػارات الحياتػيػة ،  Mahidolراؾ مع معيد التغذية جامعة باالشت
كالمعيد الثقػػافي كالفني لمػتنميػة ، كاستكماالن لمبادرة التعميـ لمجميع عززت منظمة اليكنيسيؼ 
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أكدت المبادئ مجتمعة عمي حؽ جميع  يثفي دكلة تايبلند إطار المدارس الصديقة لمطفؿ ح
الحصكؿ عمي التعميـ المجاني كاإللزامي، كتشجيع األطفاؿ عمى التسجيؿ األطفاؿ في 

كاحتراـ  ،إلي أقصى إمكاناتيـ األطفاؿقدرات بتطكير شخصية كمكاىب ك  كالحضكر، كاالىتماـ
،  كلغتو كالقيـتشجيع اليكية الثقافية لمطفؿ ساسية، كاحتراـ ك حقكؽ األطفاؿ كالحريات األ
ء ىذه القيـ التي أكدت عمييا كافة المكاثيؽ الدكلية فيما يتعمؽ كباالستناد لما سبؽ كإلرسا

بحؽ الطفؿ اىتمت تايبلند كما ىك الحاؿ في معظـ منطقة شرؽ آسيا ك المحيط اليادم 
 . (171)التابعة لمنظمة اليكنيسيؼ بنمكذج المدرسة الصديقة لمطفؿ

 أهداف المدرسة الصديقة للطفل في تايالند:( 2)
ىداؼ التي تسعي إلييا المدرسة الصديقة لمطفؿ في تايبلند، حيث تيدؼ إلي تتنكع األ       

ا قائمنا عمي  إنشاء مدارس ، كذلؾ بالتركيز كمبلئمنا لؤلطفاؿ الطفؿ حقكؽنمكذجية تطبؽ نيجن
 ،كالعقمية، كتطكير الميارات الحياتية األساسية .عمي نتائج التعميـ الجيدة، كالصحة البدنية

 (172) ما يمي:كمف ىذه األىداؼ 
كاألبعاد المدرسية  ،، كالدعكة بشأف اتفاقية حقكؽ الطفؿحقكؽ الطفؿلالتكعية كالتركيج  ( أ)

 الصديقة لمطفؿ.
 عمي األطفاؿ. المحافظةالتقييـ الذاتي المنتظـ لممدارس؛ مف أجؿ   ( ب)

 التحسيف الذاتي لممدارس مف خبلؿ التخطيط التشاركي كالعمميات.)ج( 
 تعميـ الميارات الحياتية.ك  ،كحقكؽ الطفؿ ،تطكير المناىج المحميةالتعميـ التشاركي؛ ل)د( 
 االىتماـ بنظـ إدارة التعمـ؛ لدعـ تعمـ األطفاؿ.)ق( 
 مف أجؿ العمؿ عمي دعـ تنمية الطفؿ كحماية حقكؽ الطفؿ. ؛تعبئة المجتمع المدرسي)ك( 

األىداؼ  الصديقة لمطفؿ في تايبلند إلي تحقيؽ ةباإلضافة لما سبؽ تسعى المدرس
 (173)اآلتية: 

ا كثقافينا الشمكؿ: كاالىتماـ بتمكيف جميع األطفاؿ كخاصة مف ىـ مختمفكف عرقين  ( أ)
 كاجتماعينا كاقتصادينا.

 لمحماية العاطفية كالنفسية كالجسدية لجميع األطفاؿ. ؛تكفير بيئة صحية كآمنة  ( ب)
إكسابيـ المعرفة  الفعالية األكاديمية، كمراعاة مبلءمة احتياجات األطفاؿ؛ مف أجؿ)ج( 

 .كالميارات الحياتية كالمعيشية المختمفة 
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 االستجابة لبلعتبارات الجنسانية في تكفير البيئات كالقدرات التي تعزز المساكاة.)د( 
كاألسرة كالمجتمع في جميع  األطفاؿمشاركة مف خبلؿ االىتماـ ب المشاركة النشطة)ق( 

 .دعـ لؤلطفاؿالمجاالت مثؿ: سياسة المدرسة كاإلدارة كال
 :تايالنددولة الصديقة للطفل في  ةلمدرسا معايير (3)

، ك يمكف إجماؿ ذلؾ  بعض المعاييرعمي في تايبلند الصديقة لمطفؿ  ةترتكز المدرس        
 (174)فيما يمي: 

 االىتماـ بالتربيةب تتميز المدرسة الصديقة لمطفؿذلؾ في إطار ك ، التمركز حكؿ الطفؿ ( أ)
 .كيككف فييا األطفاؿ مشاركيف نشطيف ركز حكؿ الطفؿالتربكية التي تتم

الخدمات كالسياسات كاإلجراءات  ة كآمنة ككقائية مف خبلؿتكفير بيئة تعمـ صحيك   ( ب)
 . المناسبة

 في تايبلند تتميز المدارس الصديقة لمطفؿذلؾ في إطار  ( المشاركة الديمكقراطية:ج)
،  معات في اتخاذ القرارات بالمدرسةالمشاركة النشطة مف قبؿ األطفاؿ كاألسر كالمجتب
تدعيـ السياسات كالخدمات مثؿ: ، ك  ية بيف األسرة كالمدرسة كالمجتمعتكفير ركابط قك ك 

 العدالة كعدـ التمييز كالمشاركة.
: أم أف لكؿ األطفاؿ الحؽ في التعميـ، حيث ال يعد الحصكؿ عمي التعميـ امتياَزا الشمكؿ)د( 

ذلؾ ؿ، كفي إطار ىك كاجب يمبيو المجتمع لجميع األطفايمنحو المجتمع لؤلطفاؿ بؿ 
، كالترحيب لجميع األطفاؿ الشمكؿك  ،تتميز المدارس الصديقة لمطفؿ بالبحث عف األطفاؿ

تشجيع السياسات كالخدمات المتكافرة بالمدرسة عمى حضكر ، ك مراعاة النكع االجتماعيك 
 كاالحتفاظ بيـ في المدرسة. األطفاؿ
  (175):، كمف مبلم  ذلؾ ما يمىفعالية التعميـ كالتعمـ معيار  ما سبؽيضاؼ ل         

 التركيز عمى الطفؿ ىك المبدأ األساسي ألنشطة التعميـ كالتعمـ. -
 مف تطكير أنفسيـ كفي ضكء إمكاناتيـ الخاصة. األطفاؿتمكيف جميع  -
تكافؽ المادة التعميمية كمضمكنيا كأنشطتيا مع تكقعات المتعمميف مع مراعاة  -

 الفركؽ الفردية.
 كأف يعاممكا عمى قدـ المساكاة.، الفرصة لمبنيف كالبنات عمى قدـ المساكاة إتاحة -
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أف تدرؾ جميع األطراؼ ذات الصمة أنو مف أجؿ مساعدة األطفاؿ عمى النمك لمكفاء  -
أف تككف جميع المباني آمنة ، ك  بالصفات المرغكبة ، يجب عمييـ فيـ حقكؽ الطفؿ

ظيـ الفصكؿ الدراسية بطريقة آمنة كنظيفة كمريحة لؤلطفاؿ كيجب تن ،لؤلطفاؿ 
 لمدراسة.

السابقة، يتض  أف تطبيقيا يؤدم إلي تعميـ جيد كنتائج  المعاييرفي  نظركبال       
إمكانية الكصكؿ لممدارس، كالترحيب بجميع األطفاؿ، كالبحث  مف حيثإيجابية لمطبلب، 

لنيج التربكم الذم يركز عمي الطفؿ كالذم يتـ عف األطفاؿ داخؿ المدرسة، كاالىتماـ با
تنفيذه في بيئة تعمـ صحية كآمنة ككقائية تشجع الديمقراطية، كمشاركة األطفاؿ كأكلياء 

إلي أف يككف األطفاؿ آمنيف، ألف األطفاؿ مف المرج  أف  مما يؤدلاألمكر كالمجتمع، 
لمتعمـ  األطفاؿزيادة فرصة  يتعممكا كيستمركا في الدراسة، كىذه الديناميكية تؤدم إلي

دراؾ األسر لقيمة تكالنجاح في الحياة، كما  ؤدم إلي انخفاض معدالت التسرب لمطبلب، كا 
المدرسة، فالمدرسة الناجحة ينظر إلييا بشكؿ إيجابي مف المجتمع، كىذه السمعة الجيدة 

 .(176)تؤدم إلي زيادة الطمب عمي المدرسة

في ضوء معايير المدرسة  ل في تايالندالصديقة للطف ةالمدرس إنجازات( 4)

 :للطفلالصديقة

كالتي ساىمت في  اإلنجازاتالصديقة لمطفؿ مف القياـ بالعديد مف  ةتمكنت المدرس       
كالتي يمكف إجماليا فيما ، تحسيف جكدة العممية التعميمية كتكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ 

 :يمى 
 استنادنا إلي معايير المدرسة الصديقة لمطفؿي تايبلند فالصديقة لمطفؿ  ةالمدرس قياـ  (أ)

 (177) فيما يمي: كالتي تتمثؿ نجازاتاإل  بالعديد مف
 تـ تنفيذ ما يمي: في إطار ذلؾ مف حيث الشمكؿ:   -

  تطكير مراكز تعميمية بديمة صديقة لؤلطفاؿ؛ مف أجؿ األطفاؿ األقؿ حظنا كال سيما
 المياجريف مف ميانمار.

 ( 549إنشاء) ( كالتقييـ الذاتي لممدارس، كالتعمـ  86مدرسة منيا ، )مدرسة جديدة
 المتمركز حكؿ الطفؿ، كنظـ المعمكمات اإلدارية لممدرسة، كتعميـ الميارات الحياتية.

 .تكفير فرص التعمـ لجميع األطفاؿ 
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 ( مدرسة صديقة لمطفؿ في مؤسسة 113( مدرسة لما ىك مجمكعة )50أضيفت )
(BMA.) 

 ( 12إضافة) . مدرسة تابعة لكزارة التعميـ إلي مبادرة المدارس الصديقة لمطفؿ 
  مدربنا. 140تدريب المدربيف لممدارس الصديقة لمطفؿ حيث بمغ عددىـ 
 .عقد جمسات حكؿ التقييـ الذاتي لممدرسة 
 . تدريب المعمميف عمي نظاـ المعمكمات اإلدارية لممدرسة 
 ية كسبؿ المعيشة.تدريب المعمميف عمي تعمـ الميارات الحيات 
  تكفير الدعـ لمئات مف المدارس المتأثرة بالتسكنامي )مف حيث تكفير األثاث

 كالمعدات كالمكاد التعميمية كالصرؼ الصحي(.
  معمـ في إنشاء نظاـ تتبع كمراقبة األطفاؿ غير الممتحقيف بالمدارس،  550مشاركة

 كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر.
  ذ اتفاقات الخدمات الخاصة كما كضعت خطط مدرسة إضافية بتنفي 327قامت

 لتحسيف المدارس، كنظاـ إدارة المعمكمات اإلدارية لممدرسة.
  مخصصة لمطكارئ في  5مف الحقائب المدرسية في تايبلند ، ك 450تـ تكزيع

 المستقبؿ.
  مدرسة لجعؿ المكاد كاألساليب التعميمية أكثر مبلءمة لؤلطفاؿ  21مشاركة

 المياجريف.
  ا لتقييـ كمعالجة صعكبات التعمـ، كاالحتياجات النفسية  724تدريب  –مديرنا كمعممن

نشاء نظاـ إحالة لؤلطفاؿ الذيف  االجتماعية عمي مستكل الفصؿ الدراسي، كا 
 يحتاجكف إلي دعـ أكثر كثافة.

 يمي:تنفيذ ما كفي إطار ذلؾ تـ  لتعمـ ،االتعميـ ك مف حيث فعالية  -
 مدرسة مف المدارس الصديقة لمطفؿ. 600ر مف تكفير التعمـ كالتدريس ألكث 
 ( طالبن 453تمقي )تمقي المكاد التعميمية المناسبة.الرعاية، ك  ا 
 ( مدرسة في إطار مكتب لجنة التعميـ األساسى ، كالتركيج ليا لتصب  34إنشاء )

 مدارس صديقة لمطفؿ.
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  اإلضافية تطكير مؤشرات المدارس الصديقة لمطفؿ، كاستخداماتيا لتحسيف الخدمات
 ( مدرسة.403كتحسيف الخدمات المدرسية في المجتمعات المحمية لػ )

 ( مف 352( مف مكظفي كمية التربية، ك)65تـ تدريب )عمي ستة مككنات  األطفاؿ
معممنا عمي مككنات المدارس  4027لممدارس الصديقة لمطفؿ، كما تـ تدريب 

 الصديقة لمطفؿ.
  ي الميارات الحياتية التي تركز عمي الطفؿ معممنا عمي التدريس كعم 1.815تدريب

 بما في ذلؾ الصحة ك النظافة ك الغذاء.
  معممنا عمي ممارسات المكتبات التفاعمية. 2.452تدريب 
  معممنا في مجاؿ االنضباط اإليجابي. 1.557تدريب 
  دمج مفاىيـ المدرسة الصديقة لمطفؿ في تدريب المعمميف قبؿ الخدمة في المقررات

 )مثؿ عمـ النفس  كالتطكير التربكم( كجزء مف مناىج التعميـ األساسي. األساسية
  تكفير مكاد تعميمية كمكاد تعميمية ثنائية المغة لفصميف مف رياض األطفاؿ في أربع

 مقاطعات جنكبية متضررة مف العنؼ
  مدارس صغيرة بتجريب طرؽ تعميمية متعددة الصؼ لمتعميـ في تايبلند. 10قياـ 

 تـ تنفيذ ما يمى:في إطار ذلؾ : الديمقراطية  مشاركةمف حيث ال -
 تدريب المدربيف عمي المعمكمات اإلدارية لممدارس ، ك  تـ تدريب المعمميف عمي إدارة

 مدرب. 100المشاركة لػ 
  مدرسة. 800رسالة إخبارية كتكزيعيا عمي  4.000تـ تكفير 
  في صنع القرار اؿاألطفمدرسة أندية لحقكؽ الطفؿ؛ لزيادة مشاركة  439إنشاء، 

 كتحسيف البيئة المدرسية.
  معممنا عمي جمع البيانات لنظاـ إدارة المعمكمات المدرسية. 881تدريب 
  مدرسة . 987نسخة مف النشرة اإلخبارية عمى  300.000تـ تكزيع 

  تـ تنفيذ ما يمي : كفى إطار ذلؾ: تكفير بيئة أمنة كصحيةمف حيث  -
  كتيب لممدرسيف ،  190.058ألؼ كتيب ،  809مميكف ممصؽ ، ك 2.98تكفير

 قطعة صابكف مقدمة لجميع المدارس كمراكز التعميـ . 296.890
  في المنطقة الشمالية كالكسطى. امرشدن  240تدريب 
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 مدرسة 251المناعة البشرية في  تكفير كسائؿ الكقاية مف نقص . 
 لبناء  ؛طكيرىاتكفير تصميمات معمارية لممدرسة الصديقة لمطفؿ في تايبلند، كت

 المدارس كالمراحيض في المستقبؿ.
  تكافؽ مع تصميمات بما يلتطكير الطفكلة المبكرة  ؛مدرسة كمركز 192إعادة تأىيؿ

 المدرسة الصديقة لمطفؿ.
  التركيج لمياه مف يمكنيـ بما مدرسة في تايبلند  114طالبنا مف  1140مشاركة

 الشرب المأمكنة كالنظافة الصحية.
  مف المدارس كمراكز التعميـ غير  90ف المعمميف كالمدربيف مف م 178تدريب

 .النظامي عمي المعب مع األطفاؿ، كتكفير المعدات الرياضية
  تـ تدريب المعمميف، كتكفير التدريب عمي الميارات الحياتية في جميع المدارس عمي

 الصعيد الكطني.
، كفي إطار ذلؾ تـ تنفيذ  الجنسيفمف حيث مراعاة النكع االجتماعي لتعزيز المساكاة بيف  -

 ما يمى: 
  كتابنا مدرسينا عف القكالب  1111مف المديريف كالمعمميف، كمراجعة  50تدريب

النمطية الجنسانية، كتـ تطكير مؤشرات كأدكات لمتحكـ المستمر في جكدة الكتب 
 المدرسية، كما أعدت أدكات جديدة لمتقييمات عمى مستكل المدارس.

  مقاطعات؛ لتعزيز التنمية المينية لمديرم  10زنا  لمكارد المعمميف في مرك 12إنشاء
 المدارس كالمعمميف.

  إنشاء مكقع إلكتركني لممدرسة الصديقة لمطفؿ؛ لتكفير المعمكمات كاإلجراءات التي
  تمكف مف جكدة التعميـ لجميع األطفاؿ.

معػػػػػايير  فػػػػػي ضػػػػػكء – العديػػػػػد مػػػػػف اإلنجػػػػػازات لمطفػػػػػؿ الصػػػػػديقة ةحققػػػػػت المدرسػػػػػ(ب)
كالمعمػػػـ كالمػػػدير كأكليػػػاء  الػػػبالط مػػػف كجيػػػة نظػػػر كػػػؿ مػػػف -المدرسػػػة الصػػػديقة لمطفػػػؿ

 (178) األمكر، كالتي يمكف إجماليا فيما يمي :
 الصديقة لمطفؿ في تايبلند ةرسالمديؤكد الطبلب أف  :طالبلامف كجية نظر اإلنجازات  -

 يمي: كالتي تتمثؿ فيما  ،نجازات إل مف تحقيؽ العديد مف ا تمكنت
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  تكفير الفحكصات الطبية لجميع ، ك  بيئة جميمة كخضراء لؤلطفاؿصحي ك تكفير مناخ
 الطبلب.

 لطبلب العمؿ بشكؿ مستقؿ دكف سيطرة المعمميف.ا تمكيف 
  مطبلب لفيـ الدرس، كتعمـ كيفية العيش، كمساعدتيـ عمي فيـ كيفية لمساعدة المعمميف

 التصرؼ بصكرة جيدة.
  الطبلب بصكرة جيدة.التفاعؿ بيف المعمميف ك 
  االىتماـ بالصحة مف قبؿ المدرسة ، كتشكيؿ مجمكعات مف الطبلب لممحافظة عمي نظافة

 المدرسة.
 المشاركة في كضع الخطة، ك ديمكقراطية المدرسة، حيث يشارؾ الطبلب في صنع القرارات 

 كالمشاركة في تنظيـ األنشطة. المدرسية،
 دييـ االنضباط الذاتي كبصكرة صادقة كمفيدة.يعمؿ الطبلب معنا بشكؿ جيد، كيتكافر ل 
 .تكفير التكجيو الجيد لمتعمـ ، كما يسم  المعمـ لمطبلب التعبير عف اآلراء كاألفكار 
 ةالمدرسػػػيؤكػػػد المعمػػػـ أف : المعمػػػـ مػػػف كجيػػػة نظػػػرالصػػػديقة لمطفػػػؿ  ةرسػػػدالم إنجػػػازات -

ت المرتبطػػػػػة مػػػػػف اإلنجػػػػػازا مػػػػػف تحقيػػػػػؽ العديػػػػػدتمكنػػػػػت  الصػػػػػديقة لمطفػػػػػؿ فػػػػػي تايبلنػػػػػد 
 ، كالتي تتمثؿ فيما يمى: بالمعمـ

 مساعدة المعمميف عمي تطبيؽ ك  ، فى عممية التعمـ مشاركة المعمميف لمطبلب بصكرة أفضؿ
 نيج حؿ المشكمة في العمؿ مع الطبلب.

 .التركيز عمي كيفية تكفير بيئة تعميمية لتسييؿ عممية تعمـ الطبلب 
 ،ية التدريس بطريقة مبلئمة لتمبية احتياجات كتطكير عمم التغيير في طريقة التدريس

 .الطبلب
 .مساعدة المعمميف عمي إيجاد أفضؿ الطرؽ في التفاعؿ مع الطبلب 
  :معرفة المعمميف بحقكؽ الطفؿ كمحاكلة تقديـ الدعـ ليـ مف خبلؿ عدة أساليب مثؿ

ء األمكر )التعمـ التعاكني، كتقميؿ المحاضرات، كاالىتماـ بالمزيد مف التعاكف مع أكليا
 لمساعدة األطفاؿ عمي التعمـ.
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المػػػدارس أف  كفمػػػدير ال يؤكػػػد :المػػػديرب فيمػػػا يتعمػػػؽالصػػػديقة لمطفػػػؿ  ةإنجػػػازات المدرسػػػ -
الصػػػديقة لمطفػػػؿ تمكنػػػت مػػػف تحقيػػػؽ العديػػػد مػػػف اإلنجػػػازات اإليجابيػػػة فػػػي تايبلنػػػد ، كالتػػػي 

  تتمثؿ فيما يمي: 
 د مف األسئمة كالتعبير عف اآلراء.تفاعؿ الطبلب بشكؿ أفضؿ مع المعمميف، كطرح المزي 
  ،الدعـ القكم لكلي األمكر فيما يتعمؽ بشئكف المدرسة مثؿ تقديـ التبرعات كاالقتراحات

 كتقديـ تغذية مرتدة عف اإلجراءات التي تتخذىا المدرسة ، كحضكر الفعاليات المختمفة.
 ؿ المعمميف اآلخريف العبلقة بيف أكلياء األمكر كالمعمميف جيدة، كما يساعد المديركف ك

 عمي تدعيـ مشاركة أكلياء األمكر بسبب التركيز عمي حقكؽ الطفؿ.
  تشجيع المعمميف عمى المزيد مف المشركعات الجماعية؛ لتزكيد الطبلب بتجربة التعمـ

 الذاتي.
  كتبادؿ األفكار كالمساىمة في قكاعد الفصكؿ الدراسية .، مشاركة الطبلب في كافة األمكر 
 ؛ لمتحقػػػػؽ مػػػػف الحالػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ المػػػػدير كالمعممػػػػيف  ائبلت بشػػػػكؿ منػػػػتظـزيػػػػارة العػػػػ

 . الصحية كإلظيار أف المدرسة جزء مف المجتمع
يؤكػػػػػد أكليػػػػػاء  :إنجػػػػػازات المدرسػػػػػة الصػػػػػديقة لمطفػػػػػؿ مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر أكليػػػػػاء األمػػػػػكر -

األمػػػكر أف المدرسػػػة الصػػػديقة لمطفػػػؿ تمكنػػػت مػػػف تحقيػػػؽ العديػػػد مػػػف اإلنجػػػازات اإليجابيػػػة 
الطػػػػبلب أصػػػػب  ، المدرسػػػػة نظافػػػػة : مثػػػػؿ لتػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي جػػػػكدة العمميػػػػة التعميميػػػػة ، كا

اـ ، ك فكػػػػارىأأكثػػػػر ثقػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف  يػػػػتعمـ األطفػػػػاؿ ، ك  التفكيػػػػر بصػػػػكرة أكثػػػػر كضػػػػكحن
       . كيفية التفكير بأنفسيـ

بالعديػػػػد مػػػػف  تايبلنػػػػديتضػػػػ  ممػػػػا سػػػػبؽ قيػػػػاـ المدرسػػػػة الصػػػػديقة لمطفػػػػؿ فػػػػي دكلػػػػة        
زات الميمػػػػػة اسػػػػػتنادنا لمعػػػػػايير المدرسػػػػػة الصػػػػػديقة لمطفػػػػػؿ ، حيػػػػػت تسػػػػػيـ ىػػػػػذه اإلنجػػػػػا

اإلنجػػػػازات فػػػػي تطبيػػػػؽ كافػػػػة معػػػػايير المدرسػػػػة الصػػػػديقة لمطفػػػػؿ بصػػػػكرة كاقعيػػػػة مممكسػػػػة 
، ممػػػػا يسػػػػيـ فػػػػي  تايبلنػػػػدممػػػػا أدل إلػػػػى تػػػػكفير بيئػػػػة تعميميػػػػة صػػػػديقة لمطفػػػػؿ فػػػػي دكلػػػػة 

ير كافػػػػة الممارسػػػػات داخػػػػؿ البيئػػػػة تحسػػػػيف جػػػػكدة النظػػػػاـ التعميمػػػػى بكافػػػػة مدخبلتػػػػو كتطػػػػك 
 .الرعاية كاالىتماـ بصكرة متكاممةفي ظؿ ذلؾ ب الطفؿ المدرسية كمف ثـ يشعر
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قامت تايبلند بالعديد مف  :تطبيق المدرسة الصديقة للطفلفي تايالند  جهود( 5) 
 في تكفيرىذه الجيكد تسيـ  حيث ،لتطبيؽ المدرسة الصديقة لمطفؿفي مجاؿ التعميـ  الجيكد

   فيما يمى: ىذه الجيكد تتمثؿك  ،بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ
تككف نظاـ التعميـ يعمي المستكم التعميمي ف، ـ 1999قانكف التعميـ الكطني لعاـ )أ( إصدار  

كيبدأ التسجيؿ في نظاـ التعميـ  ، اعامن  12ساسي المجاني لمدة ألالتايبلندم مف التعميـ ا
صبلحات التي حددىا إلنظاـ التعميـ التايبلندم الحالي مف اكينبع  ساسي في سف السادسة،ألا

كعززت مف  ديدة ،جكالتي طبقت ىياكؿ تنظيمية  ـ ،1999قانكف التعميـ الكطني لعاـ 
كيكفر نظاـ التعميـ  ،مارسات تعميمية تركز عمي المتعمـارة كدعت إلي مإلدالمركزية ا

 .(179)لزاميإل سنكات مف التعميـ ا تسع بلندمالتاي
كليذا اىتمت كزارة التربية كالتعميـ في تايبلند بعد إصدار قانكف التعميـ الكطني في         

مية في مدارس تايبلند كالذم يبمغ عددىا يدارة التعمإلبتطكير التدريس كالتعمـ كا 1999عاـ 
كتعزيز  دارة الذاتية ،إلكفي إطار ذلؾ ركز ىذا القانكف عمي تطبيؽ مدخؿ ا لؼ مدرسة ،أ 35
دخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كا  ، لطفؿكاالىتماـ بالتعمـ المتمركز حكؿ ا يات ضماف الجكدة ،آل

ميف العاـ ألكد اأ 2008دارة المدرسية ، كفي عاـ إلكاالتصاالت  في المناىج الدراسية كا
ف تتحقؽ بدكف أصبلحات ال يمكف إلف اأكزارة التربية كالتعميـ عمي  ى فىساسأللمجنة التعميـ ا

فبدكف القيادة الماىرة كالدعـ النشط مف  مشاركة كالقيادة النشطة مف مديرم المدارس ،ال
كليذا فإف  المطمكب تنفيذىا ، باإلصبلحاتمديرم المدارس لف يستطيع المعممكف القياـ 

صبلحات إللتطبيؽ ا ؛كلتنمية العديد مف الميارات مديرم المدارس في حاجة إلي التحفيز،
 .(180)ة في مدارسيـالتعميمية المطمكب

لتحسيف  ؛(2016 -  2013خطة تعميمية مدتيا أربع سنكات )لذ كزارة التعميـ يتنف ( ب)
)  :كمف مبلم  ذلؾ ما يمى ،الجكدة كالتي تسيـ في تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ

181) 
تحسيف عمميات التعميـ ، ك يةالمناىج الدراسإصبلح  : التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ ئصالح -

كالتعمـ بشكؿ  ،كتحميؿ كحؿ المشكبلت ،لضماف قدرة المتعمميف عمى التفكير ؛التعمـك 
، ال سيما في دـ المساكاة مع المعايير الدكليةمستقؿ، كرفع مستكل تحصيؿ المتعمـ عمى ق
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، ىذا باإلضافة إلى  العمـك كالرياضيات كالتكنكلكجيا كالمغات األجنبية كالتحميؿ النقدم
 .لضماف االتساؽ مع المناىج كطرؽ التعمـ كالتعميـ  ؛ختبار كالقياستحسيف عمميات اال

مف خبلؿ: تحسيف معارؼ كميارات كقدرات  كبتنميتيـ المينيةإعداد المعمميف ب االىتماـ -
ا مع تنظيـ أساليب التدريس بطريقة فعالة ؛ تمشين  عمىتدريب المعمميف ، ك المعمميف

، ىذا تحسيف نظاـ اعتماد المعمميف ، ك لجديدة تكيؼ مع المناىج اكالالمناىج الحالية 
كتحفيزه مما سيككف لو تأثير  والمعمـ كتحسيف معنكيات ىيةرفاب االىتماـباإلضافة إلى 

 كجكدتو. الطفؿعمى تعمـ 
األجيزة المحمكلة  المعمكمات كاالتصاالت، مثؿ: تحسيف التعمـ مف خبلؿ استخداـ تكنكلكجيا -

، كتطكير أدكات التقييـ كالقياس ، تطكير المكاد التعميمية، ك كالتعمـ التعميـ  عممية يف
  .تشجيع جميع قطاعات المجتمع عمى زيادة المشاركة في دعـ التعميـك 
قياـ كزارة التربية كالتعميـ فى تايبلند بالعديد مف السياسات كالتدابير المممكسة كالتى ( ج)

ميـ فى كافة المجاالت ، كيمكف ؛ بيدؼ تحسيف جكدة التع 2009يتـ تنفيذىا منذ عاـ 
  (182) : إجماؿ ذلؾ فيمايمى

عادة تدريب كتطكير أكثر مف  -  معمـ كمدير . 400.000اعتماد خطط لتدريب كا 
)أل تكفير حاسب آلى لكؿ عشرة طبلب  10: 1تكفير جياز حاسب آلى جديد بنسبة  -

( 40ؿ ) ( أل حاسب آلى لك 40: 1( بدالن مف النسبة السابقة كالتى تتمثؿ فى ) 
 . اطالبن 

 الطبلبإعداد خطط معتمدة لتطكير النظاـ التعميمى بصكرة جذرية ؛ حتى يصب   -
قادريف عمى ممارسة التفكير الناقد كالتحميمى ، مع االىتماـ بتعديؿ مؤشرات جكدة 
التحصيؿ الدراسى ، كتقميؿ الحشك مف المناىج الدراسية ، كتكفير الكقت إلكساب 

 يارات مف خبلؿ ممارسة األنشطة المتنكعة .الطبلب العديد مف الم
لتقييـ المكانة األكاديمية كالمينية لممعمميف؛ بيدؼ  ؛صياغة معايير كمناىج جديدة -

 معالجة المكاقؼ المتناقضة لمكانة المعمميف 
 اتخاذ بعض السياسات لبعض اإلجراءات المجانية كالتى تتمثؿ فيما يمى: -
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 ( 15تكفير التعميـ المجانى لمدة ) كيعنى ذلؾ عدـ كجكد مصركفات ،  اعامن
لبللتحاؽ برياض األطفاؿ أك المدارس ، كما أف الطبلب كأكلياء األمكر ال 

 يضطركف إلى دفع رسـك الدراسة كالزل الرسمى لمطبلب كالكتب الدراسية .
  برنامج الحميب المدرسى المخصص لمطبلب فى رياض األطفاؿ، كلممرحمة

 س .االبتدائية حتى الصؼ الساد
 . برنامج الغذاء المدرسى لرياض األطفاؿ، كحتى الصؼ السادس االبتدائى 
 . تكفير بعض المن  المجانية لمطبلب مف ذكل االحتياجات الخاصة 
  حيث ترتب كزارة التربية  ؛برنامج قناة المعمـ عمى شاشة التميفزيكف الكطنى

الشييرة  كالتعميـ بعض الدركس لممحاضريف المتميزيف مف مدارس التدريس
تزكيد الطبلب فى الريؼ البعيد أك الذيف يعيشكف لعمى المستكل الكطنى ؛ 

 .فى أماكف ال تكجد فييا مدارس تعميمية مع زيادة فرص التعمـ كالتدريس
 اآلتيةت بالممارسا دكلة تايبلند كمف أىـ مبلم  ذلؾ  قياـ ، ة اآلمنةيالمدرسالبيئة  تكفير (د)

 : (183) 
شبكة باالشتراؾ مع اليكنيسؼ الحيث تيتـ  ؛ة المدرسيةشبكة السبلمإنشاء  -

التنسيؽ  مكتب لجنة التعميـ األساسي بتعزيزك في تايبلند ككزارة التعميـ 
لتنفيذ إطار السبلمة ؛ كالتعاكف كبناء القدرات المتبادلة بيف أعضاء الشبكة 

عمـ؛ ، كمف أىـ إنجازات الشبكة إصدار دليؿ لممفي تايبلندالمدرسية الشاممة 
 لمحد مف مخاطر الككارث الذم يستخدمو المعممكف اآلف عمى مستكل الببلد.

مع شبكة السبلمة بالتعاكف تقـك كزارة التعميـ حيث ؛  مرافؽ التعمـ اآلمف -
مما ،  لتقييـ المرافؽ المدرسية؛ المدرسية في تايبلند بكضع قائمة مرجعية 

ت لجعؿ المرافؽ المدرسية يساعد عمى تحديد تدابير كالتخطيط التخاذ إجراءا
 أكثر أماننا لؤلطفاؿ.

حيث قاـ مكتب لجنة التعميـ األساسي بتطكير برامج ، إدارة الككارث المدرسية -
مكتبنا لمخدمات التعميمية التي تـ  225لتعزيز السبلمة المدرسية مف خبلؿ 

أصدر مكتب لجنة التعميـ  2012في عاـ فإنشاؤىا في جميع أنحاء الببلد،  
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تـ ك في المدارس،  األطفاؿلمسؤكلي المدارس لضماف سبلمة  ااسي أمرن األس
 .كضع مبادئ تكجييية إلدارة الككارث 

لمسبلمة  ركعاتبتنفيذ مش Plan International Thailandتقـك  -
المدرسية في تايبلند تركز عمى زيادة الكعي كتعزيز قدرة األطفاؿ كالمعمميف 

تقييـ المخاطر كتخطيط اإلجراءات :  عمى الحد مف مخاطر الككارث مثؿ
 Plan International Thailandتعمؿ ، ك كاألنشطة التي يقكدىا األطفاؿ

مبادئ تكجييية لمسبلمة صياغة التجارب مف ىذه ، ك  مدرسة 29حالينا في 
 ،تكفر معمكمات حكؿ كيفية إعداد فرؽ السبلمة المدرسية ، كماالمدرسية

جراء تقييـ لممخاطر كتطكير خطط  .العمؿ كا 
، قاد مكتب لجنة  2007في عاـ ،  التكعية بالحد مف المخاطر كالتكعية -

التعميـ األساسي بتطكير منيج كطني حكؿ التثقيؼ في حاالت الككارث، 
كالذم تـ دمجو في العمـك االجتماعية ، كالعمـك ، كالمكضكعات الصحية كما 

دارتيا  االستعدادتـ تطكير كتب مدرسية عف   .لمككارث كا 
يتـ نشر مكاد تعميمية صديقة لؤلطفاؿ، كيتـ تدريب المعمميف عمى الحد مف  -

قامت منظمة إنقاذ الطفكلة بإنتاج كبث رسكـ متحركة كما  ، مخاطر الككارث
تخطط منظمة إنقاذ كما ، يبلنديةخدمة اإلذاعة العامة التا بالتعاكف مع

  .الطفكلة لتطكير حزمة تدريب لمدرسي السبلمة في المدارس
التثقيؼ الصحي في المدارس، كتكفير مدرسة صحية بالمفيكـ المتكامؿ لمصحة تكفير ( ق)

  (184)كالنفسية كالعقمية كاالجتماعية، كمف مبلم  ذلؾ ما يمي:  الجسدية
تعزيز التثقيؼ الصحي في المدارس لمطبلب مف خبلؿ كزارة التربية كالتعميـ بالتعاكف مع  -

ة كالعقمية ف خبلؿ أربع أبعاد كىي : الناحية الجسديمؤسسة تعزيز الصحة التايبلندية م
 ىتكفير العديد مف المشركعات الرئيسة في مجاؿ التثقيؼ الصح، ك  كاالجتماعية كالفكرية

تصنؼ ىذه المشركعات إلي مجمكعتيف ك مدرسة،  1000كالتي انضمت إلييا أكثر مف 
 رئيسيتيف عمي النحك التالي:

 كتيدؼ إلي مساعدة اإلدارة ائمة عمي النظاـ ى: ىي مشركعات قالمجمكعة األكل
المدرسية كنظـ التعميـ الصحي، كمف ىذه المشركعات شبكة المدارس الصحية 
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كمحك األمية الصحية لؤلطفاؿ كالشباب، كالشبكة التعميمية لؤلسرة؛ لتعزيز ، 
 الميارات الحياتية.

 كاء في س األطفاؿقائمة عمي قضايا  ركعاتأما المجمكعة الثانية: ىي مش
كمف ىذه المشركعات الميارات  ،الفصؿ الدارسي أك خارج الفصؿ الدراسي

تيدؼ ىذه المشركعات ك الحياتية، كشبكة المدارس المخصصة لغير المدخنيف، 
 االىتماـإلي معالجة بعض القضايا التي تتعمؽ باألطفاؿ كالشباب ؛ بيدؼ 

  الصحة البدنية كالعقميةب
بتعزيز الصحة االىتماـ خبلؿ مؤسسة تعزيز الصحة التايبلندية تمكنت دكلة تايبلند مف ( ك)

المدرسية المتكاممة في المدارس كمف أجؿ تكفير بيئة صديقة لمطفؿ تسيـ في تمبية كافة 
 فؿمف تحديد بعض المككنات الرئيسة لمصحة المدرسية، كالتي تتمثؿ في الطتمكنت احتياجاتو 

كيمكف إجماؿ الخصائص  ،ية، كالمجتمع الصحيالبيئة الصحك كالمنظمة الصحية،  ،الصحي
 ممككنات العامة لمصحة المدرسية في الجدكؿ اآلتي: لاألساسية 

 ( 1انجذول رلى )

 انخصبئص األصبصيخ نهًكىَبد انعبيخ نهصحخ انًذرصيخ

 انخصبئص انعبيخ انًكىٌ

انطبنت 

 انصحي 

 انتًُيخ انًتكبيهخ.ايتالن انطبنت انًهبراد األكبديًيخ وانتي تتىافك يع ئيكبَبد  -

 .نكبفخ انطالة انًهبراد انصحيخ، وتىفيز انًهبراد انحيبتيخ  -

 اإلحضبس ثىاجت انًىاطُخ .، و ًضبواح في انًعبيهخ نجًيع انطالةان -

 .انميى األخالق و -

انًُظًخ 

 انصحيخ

 

نخ ءانطالة وانًضبيحذد يجهش ئدارح انًذرصخ انضيبصخ يٍ خالل انضيبصخ انمبئًخ عهي  -

  .انًتًيز انًعهى تىافز، و انجًبعيوانعًم 

عًهيخ انتعهى انتي تهذف ئني تحميك َتبئج انطالة، وتحميك ئيكبَبتهى وانتىاصم يع  تىافز -

 يشكالد انًجتًع.

 وحفع كزايخ اإلَضبٌ. ،االهتًبو ثحمىق اإلَضبٌ، وانًضبواح، واحتزاو االختالفبد -

 نزعبيخ نجًيع انطالة.ئدارح َظبو او،  حمبفبد شزاكخ جيذحتىافز يُبخ ودي و -

 .انطالة عهي انًشبركخ في األَشطخ تشجيع -

تىافز أيبكٍ آيُخ ، وانحًبيخ يٍ عىايم انخطز، وتعذيم صهىن انطبنت فيًب يتعهك ثجعض  -

 انمضبيب يخم انتذخيٍ، وانعُف، وانحىادث.

انجيئخ 

 انصحيخ

 

 تُظيى ثيئخ انًذرصخ، وتىفيز يجبَي َظيفخ وآيُخ ويُبصجخ نهصحخ. -

 خذاو انًىارد انًتبحخ ثكفبءح وفعبنيخ يٍ حيج انتكهفخ.اصت -

 ئدارح انتغذيخ وانصزف انصحي.، و يئخ وحًبيتهبانحفبظ عهي انج -
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انًجتًع 

 انصحي

 

 نًُع يشكالد انطالة. ؛وجىد َظبو يزالجخ يهتحك ثبنًذرصخ -

 أٌ يكىٌ انًجتًع لذوح نهطالة في يًبرصخ انمبَىٌ وانتزثيخ انجذَيخ. -

 نتعزيز ئدارح انتعهيى يع انًذارس. ؛حشذ انًىارد -

 يًعب.حم يشكالد انطالة و، ٌ يع انًعهًيٍ في ئدارح انتعهى انتعبو -

  Source: Prawit  Erawan (2015): " Healthy School Promotion: An Experience 

in Thailand",   Op.Cit., pp.517 – 518 .            

كؿ قامت ، بالصحة المدرسية  دكلة تايبلند اىتماـباإلضافة لما سبؽ كفى إطار        
عمى ك  ،عف نشاط الصحة المدرسية ئكالن مدرسنا كاحدنا عمى األقؿ مسبتعييف  نديةمدرسة تايبل 

 ،النكادم المجتمعية :يتعاكف أصحاب المدارس مع أصحاب المصمحة مثؿ المستكل المدرسي
دعـ أنشطة ل ؛لمستشفيات المجتمعيةكلجاف إدارة المدارس كا ،كجمعيات اآلباء كالمعمميف
المستشفيات المدارس؛ لمراقبة  كيزكر ممرض حيث ينا،كسياس يناالصحة المدرسية ماليان كتقن

التحصيف كالمكمبلت الغذائية، بعد : الحالة الصحية لؤلطفاؿ كتقديـ الخدمات الصحية ، مثؿ 
كفى إطار  ،يا مع المدارسذلؾ  تحتفظ المستشفيات بسجؿ لمحاالت الصحية لؤلطفاؿ كمشاركت

بيئة تعميمية جسدية كنفسية  كفرتالمدارس إلى أف أنشطة الصحة المدرسية  كمدير  ذلؾ يؤكد
 .(185)صحية ، كحسنت مف جكدة التعميـ كساىمت في تحقيؽ األىداؼ التعميمية

  :ى استنادنا لما سبؽ يمكف إيجاز أىـ مبلم  تميز المدرسة الصديقة لمطفؿ في تايبلند فيما يم
تنكع األىداؼ التي تسعى المدرسة الصديقة لمطفؿ إلى تحقيقيا كترجمتيا بصكرة  -

 .  التعميمي؛ لبلرتقاء بجكدة النظاـ كاقعية 

تايبلند كالتي تتمثؿ  المدارس الصديقة لمطفؿ في دكلةإلييا  رتكزالتي ت المعاييرتنكع  -
كاالىتماـ بفعالية  في التمركز حكؿ الطفؿ، كالمشاركة الديمقراطية ، كالشمكؿ ،

لممعايير استنادنا  تايبلندالصديقة لمطفؿ في  ةالمدرست تمكنالتعميـ كالتعمـ ، كما 
التي تسيـ في تحسيف جكدة التعميـ  اإلنجازات مف القياـ بالعديد مف السابقة

 . كفى تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿاألساسي 

عميمى كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى بنظاميا الت قياـ تايبلند بالعديد مف الجيكد -
تنفيذ  :كالتي ساىمت في تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ منيا عمى سبيؿ المثاؿ

كزارة التعميـ لخطة تعميمية لتحسيف جكدة التعميـ األساسي مف خبلؿ إصبلح المناىج 
مف خبلؿ الدراسية، كاالىتماـ بإعداد المعمميف كتنميتيـ مينيا ، كتحسيف التعميـ 

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ، كاالىتماـ بتكفير البيئة المدرسية اآلمنة، 
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كتكفير التثقيؼ الصحى في المدارس لمطبلب مف خبلؿ كزارة التربية كالتعميـ  
 بالتعاكف مع مؤسسة تعزيز الصحة التايبلندية . 

 المؤثرة : الثقافية القوى والعوامل(6)
كل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة في المدرسة الصديقة لمطفؿ ، كالتي تتمثؿ فيما تتنكع الق    
 يمى:
تعتبر تايبلند مممكة كاحدة كغير قابمة لمتجزئة ، كتعتمد عمى نظاـ حكـ  :العامل السياسى)أ( 

ديمقراطي مع الممؾ كرئيس لمدكلة ، حيث يقـك الممؾ بصفتو رئيس الدكلة بممارسة ىذه 
لدستكر، كفى اخبلؿ الجمعية الكطنية كمجمس الكزراء كالمحاكـ كفقنا ألحكاـ الصبلحيات مف 

إطار الدستكر يجب حماية الكرامة اإلنسانية كالحؽ كالحرية كالمساكاة لمشعب ، كما يتمتع 
الشعب التايبلندم  بغض النظر عف أصمو أك جنسو أك دينو  بحماية متساكية بمكجب ىذا 

قانكف أك قاعدة  كأحكاـ أىك القانكف األعمى لمدكلة ، كأل دستكر الدستكر ، كمف ثـ يعتبر ال
 .(186)أك الئحة تتعارض مع الدستكر غير قابمة لمتنفيذ

كحرصت كليذا اىتمت حككمة تايبلند بتكفير التعميـ الجيد لجميع أفراد المجتمع ،         
ضعت كزارة التربية كالتعميـ زيادة معدالت االلتحاؽ بالمراحؿ التعميمية المختمفة ، كليذا ك  عمى

التايبلندية مرحمتيف لزيادة معدالت االلتحاؽ بالمراحؿ التعميمية المختمفة ، تشمؿ المرحمة 
، كتشمؿ المرحمة الثانية الفترة الزمنية مف 2006إلى 2002األكلى الفترة الزمنية مف عاـ 

2007- 2016. 
يعاب جميع خريجى المرحمة ( است2006 -2002كمف أىداؼ المرحمة األكلى )       

االبتدائية كاالعدادية ، كتكفير فرص الحصكؿ عمى التعميـ اإللزامي كاألساسى لؤلطفاؿ مف 
المساعدة التعميمية ليذه  ذكل االحتياجات الخاصة كتكفير التعميـ المناسب ليـ كتكفير

 2016 -2007ي الفترة الزمنية ، باإلضافة إلى لما سبؽ تيدؼ المرحمة الثانية فالفئات
: تكفير التنمية الشاممة لجميع الطبلب مف الصؼ األكؿ االبتدائي إلى الصؼ الثالث ، إلى

عامنا ، كتكفير فرص التعميـ  12كاستيعاب جميع الطبلب الذيف ىـ في سف المدرسة كلمدة 
ة الجيد ، كتكافؤ الفرص التعميمية لجميع الطبلب مف خبلؿ تكفير برامج التعميـ المستمر عالي

 (.187) الجكدة كفقنا الحتياجاتيـ كاىتماماتيـ كمياراتيـ الفعمية
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تـ تكجيو  قدر كبير مف االىتماـ لتطكير كتكسيع جكدة التعميـ في  كاستنادنا لما سبؽ         
تايبلند؛ لتمكيف جميع سكانيا مف الكصكؿ إلى مصادر متنكعة لمتعمـ كالمعرفة تتماشى مع 

، كخطة  2007ك المنصكص عميو في الدستكر التايبلندم لعاـ مصال  المتعمميف كعمى النح
( ، ككذلؾ في خطة 2016-2012التنمية االقتصادية كاالجتماعية الكطنية الحادية عشرة )

( ، كليذا كاف 2016-2012تطكير التعميـ الكطنية الحادية عشرة لكزارة التربية كالتعميـ )
ات الكطنية، كخطط التنمية االقتصادية تطكير التعميـ متسقنا مع الدستكر، كالسياس

كاالجتماعية الكطنية لكؿ حككمة ، مع التركيز عمى تطكير الجكدة ، كالكصكؿ إلى فرص 
التعميـ كتكسيعيا ، كاإلنصاؼ كالعدالة لجميع الفئات داخؿ المجتمع ، مع إصبلح مترابط 

يير الدكلية ،  ففي عاـ لنظاـ التعميـ بأكممو ؛إلحداث الجكدة عمى قدـ المساكاة مع المعا
أعمنت الحككمة أف تحسيف التعميـ يمثؿ أكلكية كطنية كدعت إلى بذؿ جيكد   2012
ركزت القيادة السياسية  2014، كفي عاـ  2015لرفع جكدة التعميـ بحمكؿ عاـ  ؛مشتركة

فى تايبلند عمى ست قضايا رئيسة لئلصبلح التعميمى بيا مف حيث :  االىتماـ بالمعمميف ، 
صبلح إدارة كزيادة كتكسيع فرص الحصكؿ عمى التعميـ كاإلنصاؼ في ىذه  الفرص ، كا 

تعزيز القدرة التنافسية مف خبلؿ تطكير الميارات ، كتحسيف عمميات التعميـ ك  المدرسة ،
 .(188) كالتعمـ ، ككضع نظاـ قكم لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمتعميـ

باتخاذ بعض التدابير لتنفيذ األىداؼ المحددة لتحقيؽ  كفى إطار ذلؾ قامت تايبلند       
ىدؼ التعميـ لمجميع ، كلتكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ كمنيا : تكفير سياسة التعميـ 
األساسي في تايبلند، كتكفير كتكسيع فرص التعميـ ، مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى 

كليذه الغاية  سنت الحككمة قانكف التعميـ اإلنصاؼ كالعدالة لكؿ مجمكعة داخؿ المجتمع ، 
، الذم يتطمب مف اآلباء إرساؿ أطفاليـ إلى المدرسة الثانكية بعد  1999الكطني لعاـ 

االنتياء مف المرحمة االبتدائية، في حيف أدل التكسع في فرص التعميـ لجميع الفئات في 
عمى التعميـ ، كليذا تعمؿ عدد المجتمع إلى زيادة عدد األطفاؿ التايبلندييف الذيف يحصمكف 

مف الجيات عمى تكامؿ الجيكد؛ لتنفيذ اإلجراءات المنصكص عمييا في خطة تطكير التعميـ 
 .(189) (2016-2012الحادية عشرة لكزارة التربية كالتعميـ )

يتض  مما سبؽ أثر العامؿ السياسى المتمثؿ في اىتماـ القيادة السياسية مف خبلؿ         
صدار العديد مف الدستكر، ك  ، كخطط التنمية االقتصادية لتطكير التعميـ خطط الكطنية الا 
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كاالجتماعية ، ككذلؾ الحرص عمى تطبيؽ ما كرد في االتفاقيات كاإلعبلنات العالمية الميتمة 
بتكفير التعميـ لمجميع مثؿ اإلعبلف العالمى حكؿ التعميـ لمجميع كالذل صدر عف المؤتمر 

جميع كالذل عقد في جكمتيف ، مما يسيـ في تكفير المناخ كاإلجراءات التي العالمى لمتعميـ لم
تؤىؿ المنظكمة التعميمية لتطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ، كتكفير بيئة تعميمية 
يتكافر بيا كافة معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ، مف حيث تكفير التعميـ لجميع الطبلب دكف 

لية جميع عناصر المنظكمة التعميمية ، كمشاركة العديد مف الجيات تمييز، كاالىتماـ بفعا
 . لبلرتقاء بجكدة التعميـ ، كمف ثـ تكفير المدرسة الصديقة لمطفؿ

تحكالن صناعينا كاجتماعينا كبيرنا إلى جانب النمك تايبلند شيدت :  العامل االقتصادى)ب(
كحكلت قاعدتيا الصناعية مف االقتصادم السريع كالتنمية خبلؿ نصؼ القرف الماضي ، 

كخاصة في السيارات مع دمج إنتاج التصنيع الرئيسي  الزراعة إلى التصنيع المكجو لمتصدير
كاإللكتركنيات في السبلسؿ اإلنتاجية اإلقميمية كالعالمية ، كتنكعت القاعدة االقتصادية لمببلد 

 .(190)في السياحة كالرعاية الصحية كغيرىا مف الخدمات
صاد مؤسسة حرة كسياسات مؤيدة تكاق اكمع كجكد بنية تحتية متطكرة نسبين          

لبلستثمار بشكؿ عاـ تعتمد تايبلند بشكؿ كبير عمي التجارة الدكلية ، حيث تمثؿ الصادرات 
جمالي ، كتشمؿ صادرات تايبلند االلكتركنيات كالسمع الزراعية إلحكالي ثمثي الناتج المحمي ا

% 90الصناعة كالخدمات حكالي  اكينتج قطاع غذية المصنعة ،ألكا كالسيارات كقطع الغيار
مميكف عامؿ مياجر  4.5-3كاجتذبت تايبلند ما يقدر ب  جمالي ،إلمف الناتج المحمي ا

كعمي مدم العقكد القميمة الماضية خفضت تايبلند مف الفقر  معظميـ مف الببلد المجاكرة ،
جكر عمي ؤلل األدنىالتايبلندية سياسة الحد نفذت الحككمة  2013بشكؿ كبير ، كفي عاـ 

صحاب الدخؿ ألخفض المعدالت عمي  ؛الصعيد الكطني كنشرت إصبلحات ضريبية جديدة 
نخفاض معدؿ التضخـ كانخفاض البطالة كتحقيؽ اكما يتميز االقتصاد في تايبلند ب المتكسط ،

احي كاالنفاؽ الحككمي كساعد االنفاؽ السي مستكيات معقكلة مف الديف العاـ كالخارجي ،
ككاف بنؾ تايبلند  جراءات التحفيز قصيرة المدم في تعزيز االقتصاد ،ا  عمي البنية التحتية ك 

 .(191)سعار الفائدةأمع مراعاة تخفيض  اقكين  اداعمن 
االقتصادل ؛ حيث كاف لئلصبلح  مبلم  اإلصبلحكفى ضكء ما سبؽ يتض          

لتعميـ ، حيث أدركت تايبلند أىمية التعميـ في تحقيؽ االقتصادل أثره المباشر عمى قطاع ا
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التنمية الشاممة كليذا اىتمت باستثمار كافة المكارد المادية كالبشرية المتاحة لدييا لبلرتقاء 
بجكدة النظاـ التعميمى كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى كتكفيره لجميع الطبلب مف مختمؼ 

العامؿ االقتصادل في تنفيذ العديد مف اإلصبلحات  الفئات دكف تمييز ، كما يتض  تأثير
( ، كالتي ركزت 2016 -2013التعميمية مثؿ : تنفيذ ما كرد بخطة كزارة التعميـ لؤلعكاـ ) 

عداد المعمميف كتنميتيـ المينية ، كتشجيع جميع قطاعات  عمى إصبلح المناىج الدراسية ، كا 
افة لما سبؽ اىتمت تايبلند بعد صدكر قانكف المجتمع عمى المشاركة في دعـ التعميـ ، باإلض

بتطبيؽ اإلدارة الذاتية ، كاالىتماـ بالتعميـ المتمركز حكؿ الطالب،  كما حرصت تايبلند  1999
كفير البيئة المدرسية اآلمنة ، كتعزيز الصحة المدرسية لجميع الطبلب مف الناحية عمى ت

ساىـ في تطبيؽ معايير المدرسة الصديقة الجسدية كالنفسية كالعقمية بصكرة متكاممة ، مما 
لمطفؿ كفى تكفير بيئة تعميمية صديقة لجميع الطبلب دكف تمييز بينيـ ، كمف ثـ االرتقاء 
بجكدة النظاـ التعميمى كخاصة في مرحمة التعميـ األساسى ، كما أثر العامؿ االقتصادل 

مدارس الصديقة لمطفؿ في كتكفير التمكيؿ المناسب لمرحمة التعميـ األساسى في تمكيف ال
في القياـ بالعديد مف األنشطة   -استنادنا لمعايير المدرسة الصديقة لمطفؿ بيا  –تايبلند 

كاإلنجازات التي ساىمت في تحسيف جكدة مرحمة التعميـ األساسى ، كفى تكفير بيئة تعميمية 
 . صديقة لمطفؿ

كاألجناس بيا حيث تييمف عرقيتا تتميز تايبلند بتنكع القكميات : العامل االجتماعى)ج( 
سياف كيشكمكف أالتام كالك عمى التركيبة العرقية لمببلد، كيتمركز أفراد ىذه األخيرة في مناطؽ 

 مف التايبلندييف مف أصكؿ صينية تتكاجد مجمكعات ميمةك  ،حكالي ثمث السكاف في الببلد
األخرل ىناؾ: المااليك كاف ليا دكر كبير في تاري  اقتصاد الببلد، كمف بيف العرقيات 

المسممكف في الجنكب، كقكميات مكف كخمير كالعديد مف القبائؿ البدائية في أنحاء متفرقة ، 
كذلؾ تتكاجد بعض الجماعات المسيحية الصغيرة كبعض اليندكس، إال أف األقميات المختمفة 

ريس المغة تممؾ كؿ كاحدة منيا ليجتيا الخاصة، كمف أىميا ليجتي الك كخمير،  كرغـ تد
تقانيا محدكدنا جدنا بيف أكساط الشعب  اإلنجميزية في المدارس بشكؿ كاسع يبقى تداكليا كا 

% مف السكاف الديانة البكذية، كيمثؿ المسممكف ما نسبتو 94.6التايبلندم ، كيعتنؽ حكالي 
مثؿ %  بينما تتكاجد أقمية ىندكسية في تايبلند كتقع غالبنا في المدف الكبرل، بينما ت4.6

 .(192)% مف السكاف0.7المسيحية 
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يتض  مما سبؽ تميز تايبلند بالتنكع الثقافي ؛ حيث يتكاجد بيا العديد مف األجناس          
، كما تتميز بالتنكع الديني كالمغكم ، كفى ظؿ ىذا التنكع اىتمت تايبلند بتكفير التعميـ لجميع 

بالعديد مف اإلصبلحات ؛ لتحسيف جكدة الطبلب دكف أم تمييز ، كما اىتمت تايبلند بالقياـ 
النظاـ التعميـ في مرحمة التعميـ األساسى  ، كلتكفير بيئة تعميمية صديقة لكافة الطبلب بما 
يتكافؽ مع قدراتيـ كميكليـ كاحتياجاتيـ ، كفى إطار ذلؾ اىتمت بالمدرسة الصديقة لمطفؿ 

استنادنا لمعايير المدرسة الصديقة كالتي تمكنت مف القياـ بالعديد مف األنشطة كاإلنجازات 
لمطفؿ بيا ، حيث أسيمت ىذه اإلنجازات المتنكعة في تحسيف جكدة مرحمة التعميـ األساسى 

، كمف ثـ تحكيؿ مدارس التعميـ األساسى بيا  بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ، كفى تكفير 
 .لمدارس صديقة لمطفؿ 

ديقة للطفل في كل من الفلبين والصين الخطوة الرابعة: التحليل المقارن للمدارس الص

 وتايالند

يركز البحث في ىذه الخطكة عمي التحميؿ المقارف لممدارس الصديقة لمطفؿ في كؿ         
كيتض  ذلؾ فيما  ،بو كاالختبلؼ كتفسيرىا شو المف الفمبيف كالصيف كتايبلند ؛ إلبراز أكج

 : يمي
 ية:نبذة تاريخ –أواًل: المدرسة الصديقة للطفل 

تتشابو دكؿ المقارنة في االىتماـ بالمدرسة الصديقة لمطفؿ منذ فترة التسعينات،        
االىتماـ العالمى بتكفير التعميـ لمجميع كبتحسيف جكدة المنظكمة  كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء

التعميمية، كذلؾ كما كرد في بعض المؤتمرات العالمية كالتي عقدت فى فترة التسعينات مثؿ: 
كالمعنى بتكفير التعميـ لمجميع ، ككذلؾ إطار عمؿ داكار عاـ  1990مؤتمر العالمى عاـ ال

، كصدكر بعض الكثائؽ الدكلية الميتمة بحقكؽ الطفؿ مثؿ إعبلف حقكؽ الطفؿ 2000
، ككذلؾ التقرير العالمى لرصد التعميـ لمجميع؛ باعتباره كثيقة 1989اعتمد عاـ  ذلكال

لى أدلة ترصد كؿ عاـ التقدـ المحرز في تحقيؽ أىداؼ التعميـ مرجعية كتحميمية تستند إ
 لمجميع .  

كلكف تختمؼ الدكؿ الثبلث في بداية تطبيؽ المدرسة الصديقة لمطفؿ بيا ؛ حيث طبقت        
، بينما تـ تطبيقيا في الصيف أكؿ مرة عاـ 1999ىذه المبادرة ألكؿ مرة في الفمبيف عاـ 

د بالمدرسة الصديقة لمطفؿ منذ استضافة المؤتمر العالمى عاـ ، بينما اىتمت تايبلن2001
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 المى حكؿ التربية لمجميع ،كالمعنى بتكفير التعميـ لمجميع كالذل أصدر اإلعبلف الع 1990
 تكيمكف تفسير ذلؾ في ضكء العامؿ السياسى كمدل اىتماـ القيادة السياسية باإلصبلحا

التعميمى في كؿ دكلة ، كما يتميز بو مف نقاط قكة ، طبيعة النظاـ التعميمية التي تتناسب مع 
 .   كما يكاجيو مف مشكبلت

 ثانًيا : أهداف المدرسة الصديقة للطفل:

تتشابو أىداؼ المدرسة الصديقة لمطفؿ في دكؿ المقارنة )الفمبيف كالصيف كتايبلند(         
ماد عمييا في تحقيؽ في اليدؼ العاـ مف تطبيؽ المدارس الصديقة لمطفؿ، مف حيث االعت

العديد مف األىداؼ التي تسعي إلي تكفير نمكذج تعميمي ذات جكدة كفعالية تعميمية عالية 
،  كذلؾ باالستناد إلي بعض يـكرة تتسـ بالشمكؿ كدكف تمييز بينالمستكم لجميع الطبلب بص

ؿ : إعبلف المبادئ التي تنبثؽ مف المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية الميتمة بحقكؽ الطفؿ مث
، كيمكف تفسير 1989، كاتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ لعاـ 1959حقكؽ الطفؿ لعاـ 

شير إلى : قدرة المؤسسة التربكية عمى تقديـ ي ذلمفيكـ جكدة التعميـ كال ذلؾ في ضكء
خدمة بمستكم عاؿ مف الجكدة المتميزة، كتستطيع مف خبلليا الكفاء باحتياجات كرغبات 

ف، كبالشكؿ الذم يتفؽ مع تكقعاتيـ كبما يحقؽ الرضا لدييـ، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ المستفيدي
كما تعرؼ ،  (193)التميز فييا مقاييس مكضكعة سمفنا؛ لتقييـ المخرجات كالتحقؽ مف صفات

ا جكدة التعميـ  بأنيا: التطبيؽ األكيد لمعايير الجكدة كالضبط الكاعي لكافة مدخبلت أيضن
مقدمتيـ المعمـ كالمتعمـ، كالتركيز المستمر عمى المنيج كنكعية األداء،  العممية التعميمية كفى

؛ كصكالن إلى مخرجات كنتائج تعميمية فائقة ءات المتبعة، كالتقكيـ كالمتابعةككيفية اإلجرا
 .(194)الجكدة تمبي حاجات الطبلب كطمكحات المجتمع كمتطمبات المرحمة الراىنة

في طبيعة األىداؼ التي حددتيا كؿ دكلة لمكصكؿ إلي بينما تختمؼ دكؿ المقارنة        
؛ حيث تنبت كؿ دكلة مجمكعة مف األىداؼ لنيائي مف المدارس الصديقة لمطفؿاليدؼ ا

المتنكعة ؛ بيدؼ تحقيؽ اليدؼ النيائي لممدارس الصديقة لمطفؿ بصكرة فعمية تسيـ في 
 تحسيف النظاـ التعميمى بيا.

لمدارس الصديقة لمطفؿ في الفمبيف عمي العديد مف األىداؼ عمي سبيؿ المثاؿ ركزت ا      
في المدرسة كالمجتمع ، كرفع معنكيات  األطفاؿ منيا عمي سبيؿ المثاؿ: تشجيع مشاركة

 لؤلطفاؿالمعمميف ، كتعبئة دعـ المجتمع لمتعميـ ، باإلضافة إلى تكفير الدعـ النفسي 
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كيفية مساعدة أطفاليـ كخاصة في حالة  كلمكالديف مثؿ جمسات األبكة كاألمكمة كتعميميـ
 الطكارئ.
كما ىدفت المدارس الصديقة لمطفؿ في الصيف إلي تحقيؽ العديد مف األىداؼ منيا       

، كالتنمية األطفاؿعمي سبيؿ المثاؿ : تطكير نمكذج تعميمي جيد المستكم يركز عمي تنمية 
 األطفاؿبداعية لدييـ، كاستيعاب جميع كتعزيز اإلمكانات البشرية كاإل ألطفاؿالشاممة لجميع ا

 في المدارس، كبناء الشخصية األخبلقية كالنفسية ليـ.
بينما ىدفت المدارس الصديقة لمطفؿ في تايبلند إلي تحقيؽ العديد مف األىداؼ منيا        

، كتحقيؽ الفعالية األكاديمية كمراعاة التكعية كالتركيج لحقكؽ اإلنساف عمي سبيؿ المثاؿ:
 دكف تمييز. األطفاؿ، كاالىتماـ باستيعاب كتمكيف جميع األطفاؿبلءمة احتياجات م

 يمى: كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء ما
ألجناس كالمغات كاألدياف العامؿ االجتماعى ، حيث تتميز الدكؿ الثبلث بالتنكع في ا -

دة عالية يتكافؽ مع مختمؼ إلى االىتماـ بتكفير نظاـ تعميمى ذات جك مما دفعيا 
، كما حرصت كؿ دكلة كمف ىنا كاف االىتماـ بتكفير المدارس الصديقة لمطفؿ الفئات 

ا لمعايير المدرسة الصديقة بيا ؛ عمى تعدد األىداؼ التي يمكف أف تحققيا استنادن 
كافة الطبلب التعميمية كالنفسية كاالجتماعية مف مختمؼ الفئات احتياجات لتمبية 

 دكف تمييز.
ة الصديقة لمطفؿ في كؿ دكلة مما دفعيا إلي تبني العديد مف تنكع معايير المدرس -

 بيا . يؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿاألىداؼ؛ حتي تتمكف مف تطب
، كالتػػي تتمثػػؿ فيمػػا يمػػى:   -حػػكؿ التعمػػيـ لمجميػػع -فػػي ضػػكء أىػػداؼ إعػػبلف داكػػار -

(195)  
 رعايػػػة تعمػػػيـ رعايػػػة الطفكلػػػة كتنميتيػػػا كيشػػػمؿ ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى تقػػػديـ ال

الصحية كالتغذية تػكفير فػرص الػتعمـ كالنمػك فػي المؤسسػات التعميميػة ؛ مػف 
 أجؿ تنمية جميع قدرات األطفاؿ كتعزيز نمكىـ الجسدل كالذىنى كاإلبداعى .

  تكسيع التعميـ األساسى كتكفيره ؛ لتحقيؽ تعمػيـ ذات نكعيػة جيػدة تػؤدل إلػى
 التميز لكافة األطفاؿ.

 سى.تكسيع فرص التعميـ األسا 
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  اتقاف ميارات التعمـ األساسية كالتميز لمجميػع ، كيتطمػب ىػذا التميػز تحسػيف
نكعية التعمػيـ فػي شػتى عناصػره بمػا يشػمؿ مػؤىبلت المعممػيف ، كالمنػاىج ، 

 كأساليب التعمـ ، كالتقكيـ ، كبيئة التعمـ .
  القضػػاء المسػاكاة الكاممػة كالمشػػاركة الفعالػة لئلنػػاث فػي التعمػػيـ األساسػى،  ك

   .ى التمييز بيف الجنسيفعم
  تحسػػيف إدارة التعمػػيـ ، كيشػػمؿ ىػػذا تكسػػيع المشػػاركة فػػي التخطػػيط كالتنفيػػذ

 كالمتابعة كالتقكيـ .
بقيػاس مػدل التقػدـ كليذا تضع كؿ دكلة غاياتيا لكؿ مف ىذه األىػداؼ بصػكرة تسػم          
 بمراجعتيا كبتطكيرىا . حرازه كتقـكإالذل تـ 

 سة الصديقة للطفل :ثالًثا: معايير المدر

تتشابو معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ في دكؿ المقارنة، كيرجع ىذا إلي تبني دكؿ  -
المقارنة لمعايير اليكنيسيؼ لممدرسة الصديقة لمطفؿ ، كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء بعض 

 العكامؿ منيا :
  المقارنة القيادة السياسية في كؿ دكلة مف دكؿ  اىتماـالعامؿ السياسى ، مف حيث

جكدة بمسايرة االتجاىات الحديثة كخاصة فيما يتعمؽ باالىتماـ بتكفير نظـ تعميمية عالية ال
، كيتض  ذلؾ مف خبلؿ القياـ بالعديد مف الجيكد كاإلصبلحات  مف الناحية الكمية كالكيفية

التعميمية التي أسيمت في نجاح ىذه الدكؿ بتطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ، 
 حكيؿ مدارسيا إلى مدارس صديقة لمطفؿ .كت

  أىمية معايير اليكنيسيؼ لممدرسة الصديقة لمطفؿ كشمكليا كالتي تسيـ في تميز المدارس
الصديقة لمطفؿ بالعديد مف السمات كالخصائص؛ حيث يمكف مف خبلؿ مراعاة تطبيؽ ىذه 

ية صديقة لؤلطفاؿ، المعايير تكفير العديد مف المقكمات التي تسيـ في تكفير بيئة تعميم
كجاذبة ليـ، كمف ثـ تكفير بيئة تعميمية تتسـ بالجكدة كتيتـ بكافة حقكؽ الطفؿ 

مما يسيـ في تكفير العديد مف  كاحتياجاتو التعميمية كالنفسية كاالجتماعية كالصحية ،
 الفرص التعميمية التي تتكافؽ مع حقكؽ الطفؿ التي أقرتيا المكاثيؽ الدكلية.

تكظيػؼ ىػذه المعػايير لتحسػيف جػكدة التعمػيـ كيفيػة تختمؼ دكؿ المقارنػة فػي ا بينم        
كليذا تتنكع كتختمؼ اإلنجػازات كاألنشػطة التػي قامػت  كلتكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ ،
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كلترجمتيػا  بلستفادة مف ىذه المعػاييرل مف خبلؿ المدارس الصديقة لمطفؿ بيابيا كؿ دكلة 
كيمكػف تفسػير ذلػؾ  ،تحسػيف جػكدة مرحمػة التعمػيـ األساسػى بيػا بصكرة كاقعية تػؤدل إلػى 

العامػػؿ االجتمػػاعى ، حيػػث تتميػػز دكؿ المقارنػػة بػػالتنكع فػػي األجنػػاس كالمغػػات فػػي ضػػكء 
ممػا فػرض عمػى كػؿ دكلػة ضػركرة تػكفير التعمػيـ لمجميػع كمراعػاة تكػافؤ الفػرص  كاألديػاف ،

مييػػز ، كليػػذا اىتمػػت الػػدكؿ الػػثبلث الفئػػات دكف ت التعميميػػة المقدمػػة لمجميػػع بػػيف مختمػػؼ
فػػي ضػػكء كاقػػع بتطبيػػؽ معػػايير المدرسػػة الصػػديقة لمطفػػؿ ككسػػيمة لتحسػػيف جػػكدة التعمػػيـ 

،  كمػا يشػػكبو مػػف أكجػو قصػػكر كمشػػكبلت نظاميػا التعميمػػي ، كمػا يتميػػز بػػو مػف سػػمات ،
كدة كمػػف ثػػـ تختمػػؼ آليػػات كػػؿ دكلػػة فػػي كيفيػػة االسػػتفادة مػػف ىػػذه المعػػايير ؛ لبلرتقػػاء بجػػ

 نظاميا التعميمى . 
 رابًعا : إنجازات المدرسة الصديقة للطفل:

تتشابو المدارس الصديقة لمطفؿ في دكؿ المقارنة في القياـ بالعديد مف اإلنجازات        
كاألنشطة التي تسيـ في تحسيف جكدة التعميـ األساسي، كفي تكفير بيئة تعميمية صديقة 

اد إلي معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ في القياـ بيذه لمطفؿ، كما يكجد تشابو في االستن
 اإلنجازات كاألنشطة؛ بيدؼ ترجمة ىذه المعايير إلي كاقع مممكس.

 كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء العديد مف العكامؿ كالتي تتمثؿ فيما يمي:
الفرصة في تكفير التمكيؿ المبلئـ في القياـ  كؿ دكلةىيأ ل كالذلاالقتصادم  العامؿ -

نجازات متنكعةبأنش عتماد دكؿ ال نظرنا، في كافة مجاالت النظاـ التعميمي طة كا 
المقارنة عمى التعميـ كاعتباره ركيزة أساسية في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف خبلؿ 

 تكظيؼ التعميـ في إعداد رأس الماؿ البشرل .
بية تسيـ أىداؼ المدرسة الصديقة لمطفؿ، كما يمكف أف تحققو مف فكائد كآثار إيجا -

كتطكير كافة الممارسات التي تتـ داخؿ المدرسة  ،في االرتقاء بجكدة النظاـ التعميمي
مف خبلؿ مراعاة جميع حقكؽ الطبلب كتعزيزىا دكف تمييز بينيـ ، كنظران لتنكع 
األىداؼ التي تسعي إلييا المدارس الصديقة لمطفؿ في كؿ دكلة مما فرض عمييا 

إلنجازات كاألنشطة المتنكعة؛ لترجمة ىذه األىداؼ لكاقع ضركرة القياـ بالعديد مف ا
ساسي بيا ألمممكس يسيـ في االرتقاء بجكدة النظاـ التعميمي في مرحمة التعميـ ا

 ،كلزيادة فعالية عممية التعميـ كالتعمـ.
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تنكع معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ في كؿ دكلة ، كاالستناد ليذه المعايير كاعتبارىا  -
سية في القياـ باإلنجازات كاألنشطة المختمفة؛ لتكفير بيئة تعميمية مبلئمة ركيزة أسا

كصديقة لمطفؿ كلجميع عناصر العممية التعميمية ، مما يفرض ضركرة ترجمة ىذه 
المعايير لكاقع مممكس يسيـ في تطكير كاقع النظاـ التعميمي مف خبلؿ تنفيذ أنشطة 

نجازات متنكعة.  كا 
المنظكمة التعميمية ، بماـ بجكدة التعميـ مف فكائد إيجابية في ضكء ما يحققو االىت -

 كمف ىذه الفكائد ما يمى : 
  زيادة كفايات المعمميف كالعامميف بالمؤسسات التعميميػة كرفػع مسػتكم أدائيػـ

تػػػكفير منػػػاخ مػػػف التفػػػاىـ كالتعػػػاكف كالعبلقػػػات اإلنسػػػانية بػػػيف الجميػػػع، ك ، 
تعميميػػة كالمجتمػػع، ىػػذا باإلضػػافة كزيػػادة الثقػػة كالتعػػاكف بػػيف المؤسسػػات ال

 . (196)إلى زيادة نسبة تحقيؽ األىداؼ الرئيسة لممؤسسة التعميمية 
  زيػػادة الكفػػاءة التعميميػػة ، كاالرتقػػاء بمسػػتكم الطػػبلب عمػػى المسػػتكم العقمػػي

كاالجتماعي كالجسمي كالنفسي كالثقػافي، ككضػع حمػكؿ لمشػكبلت المتعممػيف 
المؤسسػة عمػى ذلػؾ، ىػذا باإلضػافة إلػى رفػع كأكليػاء األمػكر ، كتمكػيف إدارة 

مسػػػتكم الػػػكعي لػػػدم المتعممػػػيف كأكليػػػاء أمػػػكرىـ تجػػػاه المؤسسػػػة بػػػااللتزاـ 
احتػػراـ كتقػػدير المؤسسػػة محمينػػا كعالمينػػا  بمعػػايير الجػػكدة، كالمسػػاىمة فػػى

 . (197)بتطبيؽ معايير الجكدة
بيعة ككـ اإلنجازات بينما تختمؼ المدارس الصديقة لمطفؿ في دكؿ المقارنة في ط       

كاألنشطة التي قامت بيا المدارس الصديقة لمطفؿ في كؿ دكلة ، كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء 
 ما يمى: 
كؿ دكلة مما يسيـ في العامؿ االجتماعى كتعدد األجناس كالقكميات المكجكدة في  -

مما يفرض عمى كؿ دكلة  مشكبلت النظاـ التعميمي مف دكلة ألخرم ،طبيعة اختبلؼ 
ركرة القياـ بإنجازات متنكعة ؛ لمكفاء باحتياجات كافة الطبلب مف مختمؼ الفئات ض

ا في ضكء تنكع معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ،  دكف تمييز،  كما يمكف تفسيره أيضن
كما يتطمبو ذلؾ مف القياـ بالعديد مف األنشطة كاإلنجازات التي تسيـ في تجاكز 
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، كفى ترجمة ىذه المعايير لكاقع مممكس ، كمف  النظاـ التعميمى بكؿ دكلة مشكبلت
 ثـ االرتقاء بجكدة النظاـ التعميمي.

أىداؼ التنمية المستدامة، كالتي تتمثؿ في ضماف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية  -
كبالرفاىية في جميع األعمار، كضماف التعميـ الجيد المنصؼ كالشامؿ كتعزيز فرص 

 . (198)قيؽ المساكاة بيف الجنسيف التعمـ مدل الحياة لمجميع ، كتح
أىمية التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة؛ باعتباره أحد المحركات الرئيسة لدفع  -

المجتمع باتجاه التنمية المستدامة ، فالتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة قادر عمى 
فر يك و كالعدالة الشاممة ، كما أنتزكيد قضايا التنمية بمنظكر قائـ عمى الحقكؽ 

رؤية أكسع نطاقنا لمغرض المرجك مف التعميـ ، كيشجع عمى الجمع بيف التخصصات 
كالتفكير النقدل ، كيساعد عمى تحسيف جكدة التعميـ ، كما يمكف أف يعزز التعميـ 
لمجميع مف حيث الجكىر كالمضمكف ، كقد تككف مف نتائج التعميـ الفعاؿ مف أجؿ 

 .(199)كآمنة التنمية المستدامة ظيكر بيئة نظيفة 
كليذا تحرص كؿ دكلة عمي تكظيؼ المدارس الصديقة لمطفؿ في القياـ بإنجازات           

 متنكعة فيما يتعمؽ بكافة عناصر المنظكمة التعميمية .
 خامًسا: الجهود المبذولة لتطبيق المدرسة الصديقة للطفل :

البارزة ؛  صبلحات التعميميةكاإل تتشابو دكؿ المقارنة في القياـ بالعديد مف الجيكد        
جكدة كافة عناصر منظكمة التعميـ األساسي ، كلتكفير المناخ المبلئـ تحقيؽ بيدؼ 

،  كالممارسات التي تؤىؿ مدارس التعميـ األساسي مف تطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ
 .، كمف ثـ تحكيميا لمدارس صديقة لمطفؿ كلتكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ

قضايا التعميمية التي البعض بكما تتشابو دكؿ المقارنة في تكجيو كتركيز اىتماميا        
، كمف أىـ الجيكد كالممارسات المتشابية مرحمة التعميـ األساسى تسيـ في االرتقاء بجكدة 

التي قامت بيا دكؿ المقارنة: إعداد الخطط االستراتيجية ؛ لدعـ كتحسيف مرحمة التعميـ 
( ، 2010 – 2004، كلذلؾ أعدت الفمبيف خطة التنمية الفمبينية متكسطة األجؿ )األساسي 

عدت الصيف خطة الصيف الكطنية إلصبلح التعميـ كالتنمية عمي المدم المتكسط كالمدم أكما 
( 2016 – 2013( ، بينما أعدت تايبلند خطة تعميمية لؤلعكاـ )2020 – 2010الطكيؿ )

ف خبلؿ ىذه الخطط بالعديد مف الممارسات؛ لدعـ كتحسيف ، حيث اىتمت الدكؿ الثبلث م
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جكدة مرحمة التعميـ األساسي ، باإلضافة لذلؾ اىتمت الدكؿ الثبلث بقضية إصبلح المناىج 
عداد المعمـ كتدريبو ، كتكفير التعميـ  ، كتكفير اإللزامي لجميع الطبلب دكف تمييزالدراسية ، كا 

؛ لتكفير بيئة س مرحمة التعميـ األساسي دكف تمييزبيئة مدرسية آمنة كصحية بكافة مدار 
 .تعميمية صديقة لمطفؿ

 كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء العديد مف العكامؿ كالتي تتمثؿ فيما يمى:       
العامؿ السياسى ، مف حيث اىتماـ القيادة السياسية في كؿ دكلة بالقياـ بالعديد مف  -

تكفير البيئة التعميمية المبلئمة لتحكيؿ بلحات التعميمية اليادفة إلى الجيكد كاإلص
ذلؾ يتض  في ضكء مدارس التعميـ األساسى بيا إلى مدارس صديقة لمطفؿ ، 

اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ في كؿ دكلة بإصدار القكانيف كالمكائ  كاعتماد بعض 
ر السياسات كالتدابير التي تيدؼ إلي تكفير التعميـ لمجميع ، كلتحسيف جكدة عناص

المنظكمة التعميمية ، كلتكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ ، كليذا اىتمت الفمبيف 
بااللتزاـ العالمي المشار إليو بالتعميـ لمجميع ، كمف خبلؿ ذلؾ تبنت الفمبيف برنامج 

، كييدؼ إلي  2015التعميـ لمجميع باسـ برنامج التعميـ لمجميع في الفمبيف لعاـ 
، كما أقرت كزارة التربية  2015لكؿ طالب فمبيني بحمكؿ عاـ تكفير التعميـ األساسي 

، ككفقنا ليذا  1986كالتعميـ في الصيف قانكف التعمـ اإللزامي الذم تـ سنو في عاـ 
القانكف يحؽ لجميع الطبلب الحصكؿ عمي التعميـ اإللزامي ، كما ساىـ ىذا القانكف 

في الصيف ، كما أقرت كزارة التربية   لمنظكمة التعميـ األساسيا شامبلن في تكفير نظامن 
، كالذم اعتمدت عميو الدكلة 1999كالتعميـ في تايبلند قانكف التعميـ الكطني لعاـ 

 في القياـ بالعديد مف الممارسات كاإلصبلحات التعميمية .
في ضكء العامؿ االقتصادم ، كارتفاع المستكم االقتصادم لمدكؿ الثبلث مما مكنيا  -

لمقياـ بالعديد مف الجيكد كاإلصبلحات التعميمية التي  ؿ المبلئـ تكفير التمكي مف
تسيـ في جكدة مرحمة التعميـ األساسى ، كفى تكفير العديد مف المدارس الصديقة 

 لمطفؿ .
في ضكء مفيـك تكافؤ الفرص التعميمية بيف البيئات المختمفة، حيث يشير ىذا  -

في فرص الفرد في  جتماعي تأثيراالالمفيـك إلي: أال يككف لمكضع االقتصادم أك 
نجازه التعميمي ،  الكصكؿ إلي المستكم التعميمي الذم يتناسب مع قدراتو كمكاىبو كا 
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بحيث ال تقؼ إمكانيات الفرد المادية أك طبقتو االجتماعية عائقنا أمامو في مكاصمة 
 . (200)أك حصكلو عمي فرصة التعميـ المناسبة وتعميم

يسيـ  حيثفؤ الفرص التعميمية مف فكائد كآثار إيجابية ، في ضكء ما يحققو مبدأ تكا -
 التعميمية مبدأ يرتبطيعتبر مبدأ تكافؤ الفرص ك في تكفير التعميـ لجميع الطبلب؛ 

بقيمة المساكاة كالعدالة االجتماعية، كتحقيؽ ديمقراطية التعميـ في المجتمع، فيذا 
ا تكافالمبدأ ليس مجرد تكافؤ فرص القبكؿ في التعميـ ، كلك ؤ في فرصة ف أيضن

كفى التحصيؿ كالدراسة ، كما يتطمبو ذلؾ مف مضاعفة االىتماـ  االستمرار في التعميـ
، كمف ثـ فيذا المبدأ حؽ  حظنا اجتماعينا كثقافينا كاقتصادينا كتعميمينابالتبلميذ األقؿ 

 جتمعيةدكف النظر ألم اعتبارات م وكاستعدادات وإنساني مشركع لكؿ فرد طبقنا لقدرات

(201) . 
يعد انعكاسنا كاستنادنا لما سبؽ ذكره ، يمكف القكؿ أف ما بذلتو كؿ دكلة مف جيكد        
، كلتكفير المناخ المبلئـ كالممارسات ة بتحسيف جكدة المنظكمة التعمميةالىتماـ الدكل مباشرنا

مية صديقة التي تسيـ في تطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ،كمف ثـ تكفير بيئة تعمي
 لمطفؿ.
صبلحات تعميميةبينما تختمؼ دكؿ المقارنة فيما قامت بو كؿ دكلة مف         ما ك  جيكد كا 

تدابير لتحسيف جكدة مرحمة التعميـ األساسي استنادنا لقضايا كلعناصر يرتبط بيا مف 
يقة المنظكمة التعميمية ؛ لتييئة مدارس التعميـ األساسي عمي تطبيؽ معايير المدرسة الصد

؛ حتي يتمكف جميع الطبلب مف الحصكؿ عمي خدمة  المدرسة الصديقة لمطفؿلمطفؿ ،كلتكفير 
 تعميمية متميزة كذات فعالية دكف تمييز.

 كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء بعض العكامؿ منيا:
كتنكع األجناس كالقكميات في كؿ دكلة مما يتطمب تنكع العامؿ االجتماعى  -

ختبلؼ كاقع كمشكبلت النظاـ التعميمي مف دكلة ألخرم، الاإلصبلحات التعميمية، نظرا 
مما يفرض عمي كؿ دكلة اتخاذ اإلجراءات كالتدابير ،كتنفيذ الممارسات المناسبة 

 .، كتكفير الجيد لمجميع دكف تمييز كالتي تسيـ في تحسيف الكاقع كتطكيره
التػػي تتمثػػؿ فػػى مػػا يحققػػو االىتمػػاـ بجػػكدة التعمػػيـ مػػف أىػػداؼ بالمنظكمػػة التعميميػػة ك  -

تحقيؽ أعمى معدالت مف األداء الصػحي  مػف خػبلؿ التركيػز عمػى تحسػيف العمميػات ، 
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كاالسػػتخداـ األمثػػؿ لممػػكارد كالطاقػػات المتاحػػة، كتطػػكير كافػػة الميػػارات البلزمػػة لمعمػػؿ 
بالمؤسسة التعميمية ، كالسعي المستمر إلرضاء المستفيديف مف المؤسسػة التعميميػة، 

كجكدة المؤسسة التعميمية ، ىذا باإلضػافة إلػى تطػكير جػكدة األداء  كتحسيف اإلنتاج،
، كاإلقػػبلؿ مػػف الكقػػت كالجيػػد الضػػائع؛ لتحسػػيف الخدمػػة المقدمػػة لمطػػبلب ، كتحسػػيف 
المحتػػكم، حيػػث تكػػكف الخدمػػة أفضػػؿ لممجتمػػع عنػػد اسػػتخداـ مصػػادر أكثػػر كفػػاءة 

(202) . 
التكزيع المنصؼ اجتماعينا إلي:  تشير ذلكء مفيـك العدالة االجتماعية كالفي ض -

تحقيؽ  لممنافع االجتماعية األساسية كتطبيؽ مبدأيف ،المبدأ األكؿ يدعك إلي
تكفير فرص متكافئة  المساكاة في الحقكؽ األساسية، أما المبدأ الثانى فيدعك إلى

 ال يد منيا السكاف األكثر فقرنا ىي مساكاة التي ال يستف البللمجميع ، كيؤكد أف 
جحفة ، بعبارة أخرم ينبغي أف يككف األقؿ حظنا ىـ األكثر استفادة مف مساكاة م

 . (203)تكافؤ الفرص
 الجهود المصةرية لتحويةل مةدارس التعلةيم األساسةى إلةى      : الخامسةالخطوة 

 :صديقة للطفل مدارس

التعمػػيـ  مرحمػػةجػػكدة ىػػـ الجيػػكد المبذكلػػة لتحسػػيف أ ه الخطػػكةيتنػػاكؿ البحػػث فػػى ىػػذ        
، ككػذلؾ  تحكيؿ مدارس التعميـ األساسػى إلػى مػدارس صػديقة لمطفػؿ لتي تسيـ فىكا األساسي

تحكيػؿ مػدارس  كتحػكؿ دكف ى مصػرالتعمػيـ األساسػي فػ مرحمػةأىـ المشكبلت التى تؤثر عمػى 
كيمكف تناكؿ ذلػؾ كالقكل كالعكامؿ المؤثرة فييا ، ، التعميـ األساسى إلى مدارس صديقة لمطفؿ 

 :فيما يمي
 :خلفية عامة  -

تعتبػػر جميكريػػة مصػػر العربيػػة دكلػػة عربيػػة تقػػع فػػي الػػركف الشػػمالي الشػػرقي مػػف قػػارة       
حيث تقع شبو جزيرة سيناء داخؿ قارة آسػيا فيػي دكلػة عػابرة  أفريقيا ، كلدييا امتداد أسيكم ؛
مميػكف نسػمة ليكػكف ترتيبيػػا الثالثػة عشػر بػيف دكؿ العػػالـ  104لمقػارات ، يقػدر عػدد سػػكانيا 

كيمػػػك متػػػر مربػػػع ،  1.002.000السػػػكاف كاألكثػػػر سػػػكاننا عربينػػػا ، كتبمػػػغ مسػػػاحتيافػػي عػػػدد 
كبحسب الدستكر المصرم فإف اإلسبلـ ىك الديف الرسمي لمببلد ، كتعد المغة العربية ىي المغػة 
الرسمية الكحيدة في الببلد حسب الدسػتكر المصػرم كيكتػب بيػا المعػامبلت الرسػمية الحككميػة 

يكرية مصر العربية دكلة نظاميػا جميػكرم ديمقراطػي ، كتنقسػـ السػمطة كغير الحككمية، كجم
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فييػػا إلػػي ثػػبلث سػػمطات: السػػمطة التنفيذيػػة كالتشػػريعية كالقضػػائية، كذلػػؾ بمكجػػب أحكػػاـ مػػكاد 
الدستكر ، كرئيس الجميكرية ىك رئيس الدكلة كرئػيس السػمطة التنفيذيػة كينتخػب عػف طريػؽ 

 .( 204)سنكات ميبلدية 4 االقتراع العاـ السرم المباشر لمدة
 التعمػػيـ األساسػػي جػػكدة مرحمػػةالمبذكلػػة لتحسػػيف كيمكػػف إبػػراز أىػػـ الجيػػكد المصػػرية        

، ككػػذلؾ أىػػـ  تحكيػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػى إلػػى مػػدارس صػػديقة لمطفػػؿ كالتػػي تسػػيـ فػػى
تحكيػػؿ مػػدارس  كتحػػكؿ دكف التعمػػيـ األساسػػي فػػى مصػػر مرحمػػةالمشػػكبلت التػػى تػػؤثر عمػػى 

 فيما يمى : عميـ األساسى إلى مدارس صديقة لمطفؿالت
لتحويل مدارس التعليم األساسى إلى مدارس صديقة الجهود المصرية  :أوًلا       

 :طفللل
كتػػكفير بيئػػة ، التعمػػيـ األساسػػي  بتطػػكير مرحمػػةتيػػتـ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػى مصػػر        

، كمػػف المحميػة لممجتمػع المدرسػيك  العالميػةكذلػؾ كاسػتجابة لمتغيػػرات ، تعميميػة صػديقة لمطفػؿ
 أىـ الجيكد التى قامت بيا الكزارة ما يمي:

بػػذلت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ جيكدىػػا حيػػث ( إعػػبلف المعػػايير القكميػػة لمتعمػػيـ فػػى مصػػر: 1)
 (205) إلصدار مجمكعة مف الكثائؽ حكؿ معايير التعميـ، كالتى تتمثؿ فيما يمي:

كتتضػػمف بعػػض المجػػاالت مثػػؿ: الرؤيػػة كالرسػػالة  :سػػة الفعالػػةكثيقػػة معػػايير المدر   (أ)
الكاضػػػحة كالصػػػادقة لممدرسػػػة، كالمنػػػػاخ االجتمػػػاعي لممدرسػػػة، كالتنميػػػة المينيػػػػة 

 .كالمساءلة كتككيد الجكدة ،عمـتالمستديمة، كمجتمع التعميـ كال
،  المجػػػاالت مثػػػؿ: التخطػػػيطبعػػػض كثيقػػػة معػػػايير المعمػػػـ: كتتضػػػمف ىػػػذه الكثيقػػػة  (ب)

دارة الفصؿ، كالمادة العممية، كالتقكيـ، كمينية المعمـ. ،استراتيجيات التعمـك   كا 
كثيقػػػػة معػػػػايير اإلدارة المتميػػػػزة: كالتػػػػى تتضػػػػمف بعػػػػض المجػػػػاالت مثػػػػؿ: الثقافػػػػة  (ج)

دارة التغيير كالمينية، المؤسسية، كالمشاركة،    .كا 
ت مثػؿ: الشػراكة مػع كالتى تتضػمف بعػض المجػاال :كثيقة معايير المشاركة المجتمعية (د)

األسرة، كخدمة المجتمع، كتعبئة مكاد المجتمع المحمي، كالعمؿ التطػكعي، كالعبلقػات 
 كاالتصاؿ بالمجتمع. ،العامة

تتضػمف بعػض المجػاالت منيػا: الميػارات األساسػية، كميػارات  :الطالب معاييركثيقة  (ىػ)
ع المػػػػكارد التفكيػػػػر، كالخصػػػػائص كالمكاصػػػػفات الشخصػػػػية، ككفايػػػػات التعامػػػػؿ مػػػػ

 المتقدمة. كالنظـ كالتكنكلكجيا ،كالمعمكمات كاألفراد
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: تتضػمف: فمسػفة المػنيج، كأىدافػو، كمحتػكاه، كطػرؽ التعمػيـ  لمػنيجا معػاييركثيقة  (ك)
 كالتعمـ، كمصادر المعرفة كالتكنكلكجيا، كعمميات التقكيـ.

  (206)تيدؼ إلى ما يمي:  يايتض  أن، كمف خبلؿ استقراء كثيقة المعايير القكمية لمتعميـ       
  تحقيػػؽ التنميػػة المجتمعيػػة مػػف خػػبلؿ تفعيػػؿ العبلقػػة بػػيف النظػػاـ التعميمػػي كاألنظمػػة

 المجتمعية األخرل.
  االرتقػػػاء بالمسػػػتكم المينػػػي كاألكػػػاديمي لعناصػػػر النظػػػاـ التعميمػػػي؛ لتحقيػػػؽ الجػػػكدة

 التعميمية.
 ك الثقػػافي كالحضػػارمكالنمػػ ،تفعيػػؿ مسػػاىمة النظػػاـ التعميمػػي فػػى التطػػكر المعرفػػي، 

 كالتقدـ التكنكلكجي.
ـ بمػا تتضػمنو مػف مجػاالت متنكعػة يتعمػلم القكميػة معاييراليتض  مما سبؽ أف كثائؽ         

،  بمػػػا يػػػؤدم إلػػػى تحسػػػيف أداء الطالػػػب كالمعمػػػـ كاإلدارة ىتسػػػيـ فػػػى تحسػػػيف األداء المدرسػػػ
يـ يسػيـ فػي تػكفير بيئػة تعميميػة في ىذه المعايير يتضػ   أف تطبيقيػا بمنظكمػة التعمػ كبالنظر

 .صديقة لمطفؿ
صػدر قػانكف رقػـ  : حيث2007( إنشاء الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد عاـ 2)

، كتيػػدؼ  بإنشػاء الييئػػة القكميػة لضػػماف جػكدة التعمػػيـ كاالعتمػاد   2006( لسػنة 82)
 .(207)الييئة إلى ضماف جكدة التعميـ كتطكيره المستمر ىذه 

كفػػى إطػػار ذلػػؾ قامػػت الييئػػة القكميػػة لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ كاالعتمػػاد بإعػػداد كثيقػػة        
المعػايير مػف ك  المجػاالت خاصة بالمستكيات المعيارية لخريج التعميـ قبؿ الجامعي، كتتمثؿ ىذه

 خبلؿ الجدكؿ اآلتي: 
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 (2جذول رلى )

 بدانهيئخ انمىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًيجبالد ويعبييز 

 انًعبييز انًجبالد انفزعيخ انًجبل انزئيش

انمذرح 

 انًإصضيخ

انًجبل األول: رؤيخ 

 انًإصضخ ورصبنتهب.

 انًعيبر األول: وجىد وحيمخ نزؤيخ انًإصضخ.

 انًعيبر انخبَي: وجىد وحيمخ نزصبنخ انًإصضخ.

انًجبل انخبَي: انميبدح 

 وانحىكًخ.

 هكىادر.انًعيبر األول: تىافز تًُيخ يهُيخ فعبنخ ن

 انًعيبر انخبَي: دعى عًهيتي انتعهيى وانتعهى.

 انًعيبر انخبنج: وجىد َظبو نهحىكًخ انزشيذح.

 انًعيبر انزاثع: وجىد َظبو يبني وئداري يتطىر.

انًجبل انخبنج: 

انًىارد انجشزيخ 

 وانًبديخ نهًإصضخ.

 انًعيبر األول: تىافز انًىارد انجشزيخ وتًُيتهب.

 افز انًىارد انًبنيخ وتًُيتهب.انًعيبر انخبَي: تى

 انًعيبر انخبنج: تىفز يجُي يذرصي يُبصت.

انًجبل انزاثع: 

 انًشبركخ انًجتًعيخ.

 انًعيبر األول: وجىد وحيمخ داعًخ نهًشبركخ انًجتًعيخ.

 انًعيبر انخبَي: يضبَذح انًإصضخ نهعًم انتطىعي.

 .انًعيبر انخبنج: وجىد شزاكخ فعبنخ ثيٍ األصزح وانًجتًع

جبل انخبيش: انً

تىكيذ انجىدح 

 نخ.ءوانًضب

 انًعيبر األول: انتمىيى وانتحضيٍ انًضتًز.

 انًعيبر انخبَي: فعبنيخ وحذح انتذريت وانجىدح.

انفعبنيخ 

 انتعهيًيخ

انًجبل انضبدس: 

 انًتعهى.

 انًعيبر األول: انتًكٍ يٍ انجُيخ انًعزفيخ نهًىاد انذراصيخ.

 خ نزؤيخ انًإصضخ.انًعيبر انخبَي: وجىد وحيم

 انًعيبر انخبنج: اكتضبة جىاَت وجذاَيخ ئيجبثيخ.

انًجبل انضبثع: 

 انًعهى.

 انًعيبر األول: انتخطيظ واالصتزاتيجيبد انفعبنخ نهتذريش.

 انًعيبر انخبَي: يًبرصبد يهُيخ فعبنخ.

 انًعيبر انخبنج: االنتزاو ثأخالليبد انًهُخ.

 فعبنخ. انًعيبر انزاثع: طزق وأصبنيت تمىيى

انًجبل انخبيٍ: 

 انًُهج انذراصي.

 انًعيبر األول: تىافز يًبرصبد داعًخ نهًُهج.

 انًعيبر انخبَي: تىافز أَشطخ صفيخ والصفيخ فعبنخ.

انًجبل انتبصع: 

 انًُبخ انتزثىي.

 انًعيبر األول: تىافز ثُيخ داعًخ نهتعهيى وانتعهى.

انًإصضيخ وانميى انًعيبر انخبَي: تىافز ثُيخ يإحزح نهعاللبد 

 األخالليخ.

دنيددم  (:2002بيه ئةةم بيمور ةةم ي ةةمة  جةةويم بيالةتةة    ب  المةةةي   –: جمهوريةةم ر ةةز بيةز  ةةم  انًصددذر

، بيجةةشا بل  ، بيه ئةةم انتميدديى انددذاتي –االعتًددبد نًإصضددبد انتعهدديى لجددم انجددبيعي: ئجددزاءاد االعتًددبد 

 .25-24بيمور م ي مة  جويم بيالةت    ب  المةي، ص ص 

الييئػة القكميػة لضػماف جػكدة التعمػيـ ى أكػدت عمييػا تػال عػاييرفي المجػاالت كالم بالنظر       
التعميميػػة كخاصػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػى  يتضػػ  أف مراعاتيػػا فػػي المنظكمػػة كاالعتمػػاد

   إلى تكفير بيئة تعميمية صديقة لكافة الطبلب دكف تمييز. يؤدل 
جكدة التعميـ:  نتيجػة لبلىتمػاـ المتزايػد بػالتعميـ فػى مصػر  بتحقيؽ 2014( اىتماـ دستكر 3)

(، 21( إلػى )19التعمػيـ باالىتمػاـ فػى بعػض المػكاد كىػي المػكاد مػف ) 2014اختص دسػتكر 
( عمػػي أف:ا التعمػػيـ حػػؽ لكػػؿ مػػكاطف ىدفػػو بنػػاء الشخصػػية المصػػرية 19حيػػث نصػػت المػػادة )
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كتنميػة المكاىػب كتشػجيع االبتكػار،  ،فكيػركالحفاظ عمى اليكية، كتأصيؿ المنيج العممي فى الت
رسػاء مفػاىيـ المكاطنػة كالتسػام  كعػدـ التمييػز، كتمتػـز  كترسي  القػيـ الحضػارية كالركحيػة، كا 
الدكلة بمراعاة أىدافو فػى منػاىج التعمػيـ ككسػائمو كتػكفيره كفقنػا لمعػايير الجػكدة العالميػة، كمػا 

 الدكلػة مجانيتػو بمراحمػوة أك مػا يعادليػا، كتكفػؿ حتػي نيايػة المرحمػة الثانكيػ أف التعميـ إلزامػي
لضػماف التػزاـ  ؛المختمفة فى مؤسسات الدكلة التعميمية كفقنا لمقػانكف، كمػا تشػرؼ الدكلػة عميػو

 .(208)ا  جميع المدارس كالمعاىد العامة كالخاصة بالسياسات التعميمية ليا
بتحسػيف جػكدة  2014تكر يتض  مما سػبؽ اىتمػاـ القيػادة السياسػية مػف خػبلؿ دسػ         

دكف تمييػػز بيػػنيـ بصػػكرة  التعمػػيـ، كتػػكفيره بالمجػػاف لجميػػع الطػػبلب الػػذيف ىػػـ فػػى سػػف اإللػػزاـ
 تتسـ بالشمكؿ .

حيػػػػػث ترتكػػػػػز الخطػػػػػة  :2030/ 2014( الخطػػػػػة االسػػػػػتراتيجية لمتعمػػػػػيـ قبػػػػػؿ الجػػػػػامعي 4)
ذات جػػكدة عاليػػة االسػػتراتيجية عمػػى مجمكعػػة مػػف الركػػائز الرئيسػػة ؛ لتػػكفير خػػدمات تعميميػػة 

   (209) كبما يتناسب مع المعايير العالمية، كمف ىذه الركائز ما يمي:
اإلتاحػػة كتكػػافؤ الفػػرص عمػػى كافػػة المسػػتكيات التعميميػػة، مػػف خػػبلؿ مراعػػاة العديػػد مػػف  (أ)

نشػاء  ،الممارسات منيا: تحقيؽ العدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص بيف البيئات المختمفػة، كا 
إلتاحػة فػرص تعميميػة لكػؿ األطفػاؿ خػارج نظػاـ  ؛اكف مع المجتمعات المحميةالمدارس بالتع

التعميـ، كالتعػاكف مػع كافػة الػكزارات كالييئػات كالجمعيػات المانحػة لسػد الفجػكة فػى المبػاني 
 التعميمية.

تحسػيف  الجكدة: كفى إطار ذلؾ ركزت الخطة االستراتيجية عمػى بعػض الممارسػات منيػا:  (ب)
درسػػية تحسػػيف المنػػاخ المدرسػػي مػػف خػػبلؿ تحسػػيف جػػكدة الحيػػاة الم، ك  يةالمبػػاني المدرسػػ

عمػػػى  الطػػػبلبتطػػػكير المنػػػاىج بمػػػا يسػػػم  بزيػػػادة قػػػدرة ، ك  لجميػػػع المسػػػتكيات التعميميػػػة
اسػتخداـ التفكيػر الناقػد، كميػارات البحػث، كالميػارات التحميميػة كالحياتيػة، كدمػج تكنكلكجيػا 

إلػػػى االىتمػػػاـ بخفػػػض معػػػدالت الغيػػػاب كالرسػػػكب المعمكمػػػات كاالتصػػػاؿ ، ىػػػذا باإلضػػػافة 
 كاالنقطاع عف التعميـ.

 االسػتراتيجية عمػى بعػض الممارسػاتإدارة النظاـ التعميمػي: كفػى إطػار ذلػؾ ركػزت الخطػة ( ج)
أسػاليب التقػكيـ ك ،  التخطيط كالتمكيؿ لمتعمػيـ، ك  سيف البيئة التشريعية كالتنظيميةتح مثؿ:

ـ لمتقػكيـ يتصػؼ بالشػمكلية كاالسػتمرارية، كمتابعػة كتقػكيـ كالمتابعة: مف خبلؿ تبني نظػا
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األداء المدرسي فى ضكء المعايير القكمية لضماف الجكدة، كضماف الحككمة الرشػيدة مػف 
خػبلؿ المشػاركة المجتمعيػة كمشػػاركة جميػع المعنيػيف بالعمميػة التعميميػػة فػى عمميػة دعػػـ 

 كاتخاذ القرار داخؿ المدارس.
الستراتيجية بعض االستراتيجيات الحاكمة كالمكجية ألنشػطة الخطػة، كتعػد ت ادحد كما        

  لمطػبلب، كتتمثػؿ فيمػا يمػي: صػديقة كة أساسية فػى تػكفير بيئػة تعميميػةىذه االستراتيجيات خط

(210)  
إتاحة الفرص المتكاممة الستيعاب كتعميـ جميع األطفاؿ، كتحسيف قػدرة المدرسػة عمػى  -

 بيـ.االحتفاظ بيـ كالحد مف تسر 
لمكاجيػػة القصػػكر الشػػديد فػػى كفايػػة المبػػاني  ؛التكصػػؿ إلػػى معالجػػات غيػػر تقميديػػة -

 كالتجييزات المدرسية، كالتصدم لمحد مف الكثافات العالية لمفصكؿ.
إعػػادة االعتبػػار لؤلنشػػطة الرياضػػية كالثقافيػػة كاالجتماعيػػة كالفنيػػة فػػى مختمػػؼ مراحػػؿ  -

 ت.التعميـ ؛ لتنمية الميارات فى مختمؼ المجاال
تكفير بيئة مدرسػية جاذبػة ، كمنضػبطة، كآمنػة كخاليػة مػف العنػؼ، كالسػمككيات غيػر  -

شػػباع احتياجػػاتيـ التربكيػػة  المرغػػكب فييػػا، كتعمػػؿ كػػؿ الكقػػت عمػػى احتػػكاء الطػػبلب كا 
 كالتعميمية، كتكفير الخدمات كالرعاية المتكاممة لمطبلب.

يف التعمػيـ ببيئػة تعميميػة ثريػة لتحسػ ؛تطكير بيئة التعمـ كتزكيػدىا بالتقنيػات المطمكبػة -
 التقنية بدءنا مف المرحمة االبتدائية.

 التنمية المينية الشاممة كالمستدامة المخططة لممعمميف. -
إعػػداد كتنميػػة قيػػادات العمػػؿ التربػػكم كاإلدارم، كالتركيػػز عمػػى اإلعػػداد المتميػػز لمػػدير  -

 .األعمىالمدرسة كالقيادات فى المستكم 
مػي متػكازف بػيف المركزيػة كالبلمركزيػة مػف خػبلؿ تطػكير البنيػة التكجو نحػك نظػاـ تعمي -

 التنظيمية لمكزارة كالمديريات كاإلدارات كالمدارس.
التأكيػػد عمػػى المشػػاركة الفعالػػة لؤلسػػرة كالػػدعـ المجتمعػػي مػػف خػػبلؿ مجػػالس األمنػػاء  -

 لعمميات التعميـ كالتعمـ.
الخطػػػة االسػػػتراتيجية لمتعمػػػيـ قبػػػؿ فيمػػػا تناكلتػػػو  نظػػػرا لمػػػا سػػػبؽ كمػػػف خػػػبلؿ الاسػػػتنادن        

الجامعى مػف ركػائز كمػف بػرامج رئيسػة كفرعيػة ، كبمػا حددتػو الخطػة مػف اسػتراتيجيات حاكمػة 
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لؤلنشطة التعميمية ، يمكف القكؿ بأف تبنى ما كرد بيا في المنظكمػة التعميميػة بصػفة كمكجية 
يميػة يتػكافر فييػا العديػد يسيـ في تػكفير بيئػة تعمعامة كمرحمة التعميـ األساسى بصفة خاصة 

مف معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ممػا يػؤدل إلػى تػكفير بيئػة تعميميػة صػديقة لكافػة الطػبلب 
 دكف تمييز بينيـ.

حػددت االسػتراتيجية رؤيتيػا  حيػث :2030رؤيػة مصػر  –( استراتيجية التنمية المسػتدامة 5) 
ػػا  فػػى أف يكػػكف 2030االسػػتراتيجية فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ حتػػي عػػاـ  التعمػػيـ بجػػكدة عاليػػة متاحن

يسػػيـ فػػى بنػػاء شخصػػية متكاممػػة  لمجميػػع دكف تمييػػز فػػى إطػػار نظػػاـ مؤسسػػي كػػؼء كعػػادؿ
كفخػػكر بكطنػػو كقػػادر  ،كيحتػػـر االخػػتبلؼ ،كمسػػئكؿ ،كمبػػدع ،كمسػػتنير، لمػػكاطف معتػػز بذاتػػو 

 .(211)عمى التعامؿ التنافسي مع الكيانات إقميمينا كعالمينا
حػددت االسػتراتيجية مجمكعػة  2030ة االسػتراتيجية لمتعمػيـ حتػي عػاـ كفى إطار الرؤيػ       

مف األىداؼ المتعمقة بمحكر التعميـ، كمػا حػددت فػى إطػار كػؿ ىػدؼ بعػض مؤشػرات القيػاس؛ 
لمحكػـ عمػى مػدم قػدرة النظػػاـ التعميمػي عمػى تحقيػؽ ىػذه األىػػداؼ، كيمكػف تكضػي  ذلػؾ فيمػػا 

  (212)يمي: 
ػػ تمثػػؿ فػػى تػػكفيرياليػػدؼ األكؿ: ك  - ، لمجميػػع دكف تمييػػز  اتعمػػيـ عػػالي الجػػكدة متاحن

كجكدة الحياة المدرسية، كفػى إطػار ىػذا اليػدؼ  امرتكز عمى المتعمـ الممكف تكنكلكجين 
: إعػادة ىيكمػة  فػىالعاـ تتنكع األىداؼ التى تسعي إلييػا االسػتراتيجية ، كالتػى تتمثػؿ 

تحسػيف القػدرة ، ك لمرجكة كصياغة نظاـ التعميـ قبؿ الجامعي؛ بيدؼ تحقيؽ األىداؼ ا
تاحػة ، ك  معدؿ التسػرب مػف التعمػيـ األساسػي خفض، ك  التنافسية لممنظكمة التعميمية ا 
 التعميـ لكؿ طفؿ فى مصر.

اليػػدؼ الثػػاني: تعمػػيـ يتميػػز بإطػػار مؤسسػػي كػػؼء كعػػادؿ كمسػػتداـ، كفػػى إطػػار ذلػػؾ  -
فػػػاءة يػػػز كتم :فػػػي تتنػػػكع األىػػػداؼ التػػػى تسػػػعي إلييػػػا االسػػػتراتيجية، كالتػػػى تتمثػػػؿ 

دارة التعميـ فى مصر.، ك  المعمميف كالقادة التربكييف عادة الثقة بيف المجتمع كا   ا 
طػػبلؽ إمكانياتيػػا إلػػى  ،اليػػدؼ الثالػػث: تعمػػيـ قػػادر عمػػى بنػػاء الشخصػػية المتكاممػػة - كا 

أقصػػي مػػدم لمػػكاطف معتػػز بذاتػػو كمسػػتنير كمبػػدع كمسػػئكؿ كقابػػؿ لمتعدديػػة، كيحتػػـر 
بلده كشػػغكؼ ببنػػاء مسػػتقبميا ، كفػػى إطػػار ذلػػؾ تتنػػكع االخػػتبلؼ، كفخػػكر بتػػاري  بػػ

تمكػػيف الطػػبلب مػػف  كالتػػي تتمثػػؿ فيمػػا يمػي: ،األىػداؼ التػػى تسػػعي إلييػػا االسػتراتيجية
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تمكػػيف الطػػبلب مػػف ، ك  صػػة ميػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريفالميػػارات الحياتيػػة كخا
،  ئكلية المجتمعيػةلمسػالتعميـ مف أجػؿ المكاطنػة كاحتػراـ التعدديػة كالعمػؿ التطػكعي كا

 تمكيف الطبلب مف التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة.ك 
يعكس ما سبؽ مدم االىتمػاـ الرسػمي كالمجتمعػي بقضػية التعمػيـ كاالىتمػاـ بتحسػيف          
 . جكدتو

( كمف الجيكد المصػرية المتميػزة: االىتمػاـ بإتاحػة التعمػيـ كتػكفيره لمجميػع كىػك مػا يعػرؼ 6) 
 مية:باإلتاحة الك

كيقصد باإلتاحة: مدم قدرة النظاـ التعميمي عمى تكفير فرص متكافئػة لمسػكاف فػى سػف        
كاالجتمػػاعي أك أل اختبلفػػات  التعمػػيـ لبللتحػػاؽ بػػو دكف اعتبػػار لمنػػكع أك المسػػتكم االقتصػػادم

، كلقد استيدفت الحككمات المصرية المتعاقبة اإلتاحػة كأكلكيػة أكلػي عمػى مػدم العيػكد أخرم 
 .(213)لسابقة، كأبمت ببلءن حسننا فى ذلؾا

كفػػى إطػػار ذلػػؾ اىتمػػت الحككمػػة المصػػرية بإتاحػػة التعمػػيـ لمجميػػع دكف تمييػػز بيػػنيـ،        
كبذلت العديد مف الجيكد فى ىذا المجاؿ، كفيما يمػي تكضػي  لمػا قامػت بػو الحككمػة المصػرية 

ميػػذ، كخاصػػة فػػى مرحمػػة فػػى مجػػاؿ اإلتاحػػة الكميػػة مػػف خػػبلؿ عػػدد المػػدارس كالفصػػكؿ كالتبل
،  2018/2019،  2017/2018،  2016/2017التعمػػيـ األساسػػي خػػبلؿ الفتػػرات اآلتيػػة 

 :كيمكف تكضي  ذلؾ في الجداكؿ اآلتية عمى سبيؿ المثاؿ، 2020/ 2019
  ( 3جذول رلى )

  2116/2117عذد انًذارس وانفصىل وانتالييذ نعبو 

 ييذانتالعذد  انفصىلعذد  انًذارسعذد  انًزحهخ

 11.174635 239.129 16.263 االثتذائي

 4.725.732 1196919 116667 اإلعذادي

كتدبة اإلحصدبء بإليبرم بيةةرم يةظم  بيمةتورةةو  ي ة  بذ ةةق بيمةزبر:  – سبرم بيالز  م  بيالةت   : انًصذر 

 .15، ص 3، بيبةت بيثةني: بيمدبرص  بيف و   بيالالر ذ، ص 2116/2117انضُىي نهعبو 

 ( 4) جذول رلى

  2117/2116عذد انًذارس وانفصىل وانتالييذ نهعبو  

 انتالييذعذد  انفصىلعذد  انًذارسعذد  انًزحهخ

 11.5766412 243.717 166515 االثتذائي

 466196463 1116215 116961 اإلعذادي

ة اإلحصدبء كتدببإليبرم بيةةرةم يةظم  بيمةتورةةو  ي ة  بذ ةةق بيمةزبر:  –:   سبرم بيالز  م  بيالةت   انًصذر

 .15، ص 3، بيبةت بيثةني: بيمدبرص  بيف و   بيالالر ذ، ص 2117/2116انضُىي نهعبو 
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  (5)جذول رلى 

   2116/2119نهعبو  عذد انًذارس وانفصىل وانتالييذ

 انتالييذعذد  انفصىلعذد  انًذارسعذد  انًزحهخ

 1262116199 2496124 166762 االثتذائي

 561126314 1116139 12.275 اإلعذادي

كتددبة اإلحصددبء بإليبرم بيةةرةةم يةةظم  بيمةتورةةةو  ي ةة  بذ ةةةق بيمةةزبر:  – سبرم بيالز  ةةم  بيالةتةة    انًصددذر

 .14، ص 2، بيبةت بيثةني: بيمدبرص  بيف و   بيالالر ذ، ص 2116/2119انضُىي نهعبو 

  (6جذول رلى )

 2119/2121نهعبو  عذد انًذارس وانفصىل وانتالييذ

 عذد انتالييذ عذد انفصىل ارسعذد انًذ انًزحهخ

 1266216294 253.339   19.159 االثتذائي

 562366916 1126374 12.611 اإلعذادي

كتبة اإلحصدبء بإليبرم بيةةرم يظم  بيمةتورةو  ي   بذ ةق بيمزبر:  – سبرم بيالز  م  بيالةت   : انًصذر    

 .13، ص 1بيالالر ذ، ص ، بيبةت بيثةني: بيمدبرص  بيف و   2119/2121انضُىي نهعبو 

يتض  مف الجداكؿ السابقة مدم الزيادة الكمية فػى إتاحػة التعمػيـ لمجميػع ، كذلػؾ مػف         
الفصػػػكؿ الدراسػػػية، كعػػػدد التبلميػػػذ مػػػف الفتػػػرة ك ، خػػػبلؿ عػػػدة مؤشػػػرات مثػػػؿ: عػػػدد المػػػدارس 

كما يتض  التزايػد ،  2020/ 2019،  2018-2019،  2017-2018،  2016-2017
تاحتػػو لمجميػػع دكف تمييػػز بػػيف كافػػة ا المسػػتمر لتبلميػػذ فػػى نسػػب االلتحػػاؽ، كتػػكفير التعمػػيـ كا 

مرحمػة التعمػيـ لتعميـ فػى بػاكفى إطار ذلؾ يتض  االىتمػاـ الكبيػر ،  الذيف ىـ فى سف االلتحاؽ
 .مصر كنمكه المتسارعاألساسى 
مػػدارس التعمػػيـ فػػي الجيػػكد السػػابقة يتضػػ  أف تبنػػى كتطبيػػؽ مػػا كرد بيػػا فػػي  بػػالنظر       

األساسى يسيـ في تحسيف جػكدة التعمػيـ كفػى تػكفير بيئػة تعميميػة صػديقة لمطفػؿ يتػكافر فييػا 
 معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ . 

   التعليم األساسى في مصر : مرحلةا : المشكالت التي تواجه ثانًي
ر مرحمػػة التعمػػيـ ، كلتطػػكيعمػػى الػػرغـ مػػف الجيػػكد التػػى تبػػذؿ إلتاحػػة التعمػػيـ لمجميػػع       

يعػاني منيػا  تػىال المشػكبلتإال أف الكاقع المصرم يشػير إلػى العديػد مػف  األساسى في مصر ،
بيئػػة تعميميػػة التػػي تحػػكؿ دكف تػػكفير ك التعمػػيـ المصػػرم كخاصػػة فػػى مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي 

ب عمػى كمػا تعتبػر مبػررنا رئيسنػا لتبنػي نمػكذج المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ؛ لمتغمػ صديقة لمطفػؿ ،
ىذه المشكبلت، كذلؾ لما تتيحو معػايير المدرسػة الصػديقة لمطفػؿ مػف مقكمػات لتحسػيف جػكدة 

ا اسػتنادن  -، كيمكف إجمػاؿ ىػذه المشػكبلت كلتكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿالتعميـ األساسي 
 فيما يمي: -لمعايير المدرسة الصديقة لمطفؿ 
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 مشكالت تتعلق بالشمو :  (1)

الطػبلب فػي  تكفير التعميـ بصكرة شاممة كعادلة لجميػعتحكؿ دكف التي شكبلت متتنكع ال      
كيمكػف ،  بالمدرسػة عمػى  انتظػاـ الطػبلب كاسػتمرارىـ حيػث تػؤثر ىػذه المشػكبلت ؛سف اإللزاـ 

 :إجماؿ ىذه المشكبلت 
مػػف أخطػػر المشػػكبلت التػػى حيػث تعػػد  ؛ الكثافػة الطبلبيػػة بالمػػدارس كالفتػػرات المتعػػددة -

التعميميػػة فػػى مصػػر الكثافػػات العاليػػة فػػى المػػدارس كالفصػػكؿ كالفتػػرات  عمميػػةالتكاجػػو 
الدراسػية المتعػػددة، حيػث يبمػػغ عػدد المبػػاني المدرسػػية التػى تعػػاني مػف كثافػػات عاليػػة 

،  (214)% مػف إجمػالي عػدد المبػاني المدرسػية الحككميػة37.8ألؼ مبني بنسبة  94
اليـك الكامؿ مما يؤثر بالسمب عمػى  قمة عدد المدارس التى تعمؿ بنظاـ مما ساىـ فى

زمػػػف الػػػتعمـ الفعػػػاؿ، يضػػػاؼ لمػػػا سػػػبؽ اختفػػػاء قاعػػػات األنشػػػطة كالمبلعػػػب متعػػػددة 
االسػتخدامات مػف الكثيػر مػف المػدارس؛ لمتكسػػع فػى الحجػرات الدراسػية، ممػا ضػػاعؼ 
مػػف األثػػر السػػمبي لتعػػدد الفتػػرات عمػػى ممارسػػة األنشػػطة البلصػػفية، كىػػذا لػػـ ينػػتقص 

ا قضى عمػى جاذبيتيػا لقطػاع كبيػر مػف فقط مف ال كظيفة التربكية لممدرسة، كلكف أيضن
 .( 215) التبلميذ

انيػػة التعمػيـ التػػي عمػى الػػرغـ مػف مج:تزايػد المنػػاطؽ المحركمػة مػػف التعمػيـ األساسػػي  -
، العالميػة ا مف الحقػكؽ التػي تػدعميا المنظمػات، كبالرغـ مف ككنو حقن كفميا الدستكر
بعػػض شػػير إلػػى انخفػػاض فػػرص الػػتعمـ المتاحػػة أمػػاـ أبنػػاء يفػػي مصػػر اإل أف الكاقػػع 

الشرائ  االجتماعية ، مما يمثؿ مشكمة أماـ األسرة الفقيػرة بسػبب ضػعؼ قػدرتيا عمػى 
تػػكفير المسػػتمزمات الدراسػػية اإلضػػافية التػػي يحتاجيػػا الطفػػؿ ، األمػػر الػػذل يػػؤدل إلػػى 

ا يسػػيـ فػػي تزايػػد ممػػ،  (216) ارتفػػاع نسػػب الرسػػكب كالتسػػرب بػػيف أطفػػاؿ ىػػذه الطبقػػة
يبمغ عػدد المنػاطؽ المحركمػة مػف التعمػيـ ك األساسى ، المناطؽ المحركمة مف التعميـ 

% مػػػػف إجمػػػػالي القػػػػرل فػػػػي  2447تمثػػػػؿ  كالتػػػػى آالؼ منطقػػػػة محركمػػػػة ، 1043
   .(217)مصر

مػف   2030-2014لمتعميـ قبؿ الجامعي لؤلعػكاـ  الخطة االستراتيجيةعميو أكدت  ما -
مثؿ: نقص اإلتاحػة كاالسػتيعاب فػى مرحمػة ير التعميـ لمجميع تحكؿ دكف تكفمشكبلت 

التعمػػيـ األساسػػي، كضػػعؼ التعامػػؿ مػػع المنػػاطؽ األكثػػر فقػػرنا ، كضػػعؼ القػػدرة عمػػى 
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الخػػدمات المدرسػػية المقدمػػة ، كغيػػاب بػػالطبلب، كانخفػػاض جاذبيػػة المدرسػػةاالحتفػػاظ 
 . (218)، كغياب المحاسبية كالشفافية فى النظاـ التعميمي لمطبلب

التػػى تحػػكؿ دكف تػػكفير التعمػػيـ  شػػكبلتيتضػػ  ممػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف مشػػكبلت تعػػدد الم       
تاحتو لجميع الطبلب دكف تمييز.  لمجميع بصكرة شاممة كعادلة، كا 

   :تتعلق بفعالية التعليم والتعلممشكالت  (2)

حػكؿ دكف مػا يتؤثر بالسمب عمى معظـ جكانب العممية التعميمية ، م التيمشكبلت تتنكع ال     
 : ما يمى تحقيؽ فعالية التعميـ كالتعمـ: كمف أىـ ىذه المشكبلت

 ، كضػعؼ مراعػاة لتغيير كالتطكير مف قبؿ اإلدارات المدرسية كبعض العامميفامقاكمة  -
مبادئ الشػفافية كالكضػكح فػى تطبيػؽ المػكائ  كالقػكانيف بالمدرسػة ممػا يػؤثر فػى أداء 

اإلدارة بػػ يمػػا يتعمػػؽقكاعػػد بيانػػات بالمػػدارس ف كافر، كالقصػػكر فػػي تػػ العػػامميف الجػػاديف
 .(219)كالتخطيط مما يزيد مف نسبة الخطأ البشرم

ضػػػعؼ ممارسػػػة ، ك  ضػػػعؼ الميػػػارات القياديػػػة لػػػدم مػػػديرم المػػػدارس كالعػػػامميف بيػػػا -
نقػػص ، ك  العػػامميف بالمدرسػػة لػػؤلدكار القياديػػة؛ بسػػبب شػػيكع نمػػط اإلدارة األكتػػكقراطي

ضػػعؼ تطبيػػؽ صػػيغة مناسػػبة لبلمركزيػػة فػػى ، ك  ميػػة المؤىمػػةأعػػداد القيػػادات التعمي
   .(220)اإلدارة التعميمية

المركزيػػػة فػػػى اتخػػػاذ القػػػرار، فعمػػػي سػػػبيؿ المثػػػاؿ تكضػػػع السياسػػػات العامػػػة لمبنػػػاء  -
عػد المػنيج كاألكلكيات كمكاصػفات المبنػي المدرسػي كالنمػاذج اليندسػية مركزينػا، كمػا ي  

ى تصػػػميمو، كمػػػا تتػػػكلى القيػػػادات المحميػػػة ا ال تشػػػارؾ أل مػػػف المحافظػػػات فػػػمركزينػػػ
 .(221) مناصبيا بتكجيو مف المركز

أف أسػػمكب اختيػػار القيػػادات التعميميػػة قػػائـ عمػػى األقدميػػة كلػػيس الكفػػاءة، ممػػا يػػؤدم  -
إلى غياب مفيـك القيادة التعميمية، كال يكجد آلية كاضػحة لتبػادؿ الخبػرات كالمعمكمػات 

إضػػػافة لتضػػػارب المسػػػئكليات كاالختصاصػػػات بػػػيف المسػػػتكيات القياديػػػة المختمفػػػة، 
، ىػذا  كالسمطات عمى جميع المستكيات اإلدارية كعمى المستكييف المركزم كالبلمركػزم

 .(222) كالتقكيـ قائـ عمى النتائج غياب نظاـ مؤسسي متكامؿ لممتابعةباإلضافة إلى 
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ي تحػدد أف العديد مف مديرل المدارس ليس لػدييـ فيػـ كاضػ  لؤلطػر أك المرجعيػة التػ -
مػا يتخذكنػػو مػػف قػرارات ، كمػػا ال يمتمكػػكف إطػارنا أخبلقينػػا محػػددنا يسػاعدىـ عمػػى اتخػػاذ 

 .(223)القرار، كمعظميـ غير مدربيف عمى معالجة ما يكاجيكف مف معضبلت أخبلقية 
لمتػأثير فػى القػرارات المرتبطػة بعممػو، كيرجػع  لممعمـ الفرصة الكافية القصكر في تكافر -

حيات الممنكحػػػة لممعمػػػـ فػػػى أداء عممػػػو، كضػػػعؼ ثقػػػة بعػػػض ذلػػػؾ لمحدكديػػػة الصػػػبل
ى اتخػػاذ القػػرارات التػػى تخػػص المػػديريف فػػى تػػكفير مسػػاحة مػػف الحريػػة لممعممػػيف فػػ

ضعؼ مشاركة المعمـ برأيو فى حؿ مشكبلت العمؿ، كيرجع ذلؾ إلى ضػعؼ ، ك  عمميـ
 . (224) قنكات االتصاؿ بيف أطراؼ العممية التعميمية

عممػػيف عمػػى التطػػكير كالتحػػديث كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ، كالتنميػػة القصػػكر فػػى تػػدريب الم -
حيػػػث أف الػػػكزارة ال تممػػػؾ القػػػدرة عمػػػى القيػػػاـ باحتياجػػػات التػػػدريب  ؛ المينيػػة الذاتيػػػة

لجميع المعمميف، كغالبنا ما يتـ التدريب عند الترقيػة كلفتػرة محػدكدة مػف األيػاـ يتبعيػا 
القصػػكر فػػى تػػكفير الرعايػػة الصػػحية ىػػذا باإلضػػافة إلػػى  كلػػيس تقػػكيـ شػػامؿ،امتحػػاف 

 .(225) كاالجتماعية كالمالية لممعمميف
% تقريبنػا مػف جممػة المعممػيف غيػر 30نقص عدد المعمميف المؤىميف تربكينا، فحػكالي  -

% تقريبنػػػا مػػػف معممػػػي المػػػدارس 25مػػػؤىميف تربكينػػػا، كمػػػا أف ىنػػػاؾ مػػػا يقػػػرب مػػػف 
ا سػمبينا عمػى مػدم جػكدة العمميػة الحككمية اإلعداديػة غيػر مػؤىميف تربكينػا، كيػؤثر ىػذ

كمػػف  ضػػعيفة كتأىيػػؿ تربػػكم غائػػب،التعميميػػة كخاصػػة فػػى ظػػؿ بػػرامج تنميػػة مينيػػة 
جانػػب آخػػر تشػػير مؤشػػرات العجػػز كالزيػػادة فػػى مختمػػؼ مسػػتكيات التعمػػيـ إلػػى ضػػعؼ 
اتساؽ المؤىبلت كالتخصصات مػع االحتياجػات التدريسػية الفعميػة، ىػذا باإلضػافة إلػى 

 .(226)لجغرافي ليذه القكة التدريسيةسكء التكزيع ا
سػػكء تكزيػػع المعممػػيف فػػى الكثيػػر مػػف التخصصػػات، كبالتػػالي التبػػايف بػػيف المنػػاطؽ  -

ضػعؼ ، ك  دكف إعػداد جيػد ممي األجرالنائية كالريفية، مع االستعانة بعدد كبير مف مع
القصػػكر فػػي ، ك تػػكافر الحػػكافز لتشػػجيع العػػامميف المتميػػزيف فػػى المجػػاالت المختمفػػة 

ضػػعؼ تشػجيع المعمػػـ عمػػى ، ك  نػة لممحاسػػبية عمػى المسػػتكم الفػردملػػكائ  معمجػكد ك 
 .(227)تعديؿ أداءتو التدريسية فى ضكء نتائج تقكيـ المتعمميف، 
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مراعػػػاة  كالقصػػػكر فػػػي ، المقدمػػػة لممعمػػػـ  ضػػػعؼ كضػػػكح أىػػػداؼ البػػػرامج التدريبيػػػة -
ف، كضػػػعؼ ، كقصػػػكر أسػػػاليب تقػػػكيـ المتػػػدربيمػػػف المعممػػػيف  احتياجػػػات المتػػػدربيف

مشػػاركة المدرسػػة فػػى التنميػػة المينيػػة لمعػػامميف، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى ضػػعؼ أسػػاليب 
 .(228)التكجيو المدرسي

حيػث ال  ؛مػكد عػف مسػايرة االتجاىػات الحديثػةتعاني بعػض المنػاىج الدراسػية مػف الج -
ا كافية لبلبتكار كاإلبداع كالتفكيػر الناقػد،  ة القػدرة عمػى المبػادر  كبنػاءتتي  لمطالب فرصن

المػػنيج كطػػرؽ التعمػػيـ كالػػتعمـ عػػف  ؿانفصػػا، ك  الفرديػػة، كاحتراميػػا، كالعمػػؿ فػػى فريػػؽ
الكاقػػع الحػػالي لمبيئػػة المدرسػػية، كبػػرامج تأىيػػؿ الكػػكادر التربكيػػة المختمفػػة مػػع ضػػعؼ 

، امػػػكب تعمميػػػمشػػػاركة المعممػػػيف فػػػى المناقشػػػات الخاصػػػة بالمنػػػاىج كالميػػػارات المط
 التعميميػة المسػاعدة حتػي داخػؿ حجػرات الدراسػةكضعؼ مسػاىماتيـ فػى بنػاء المػكاد 

(229).     
شػػيكع المنػػاىج النظريػػة بصػػكرة غيػػر مكاكبػػة لتطػػكرات الحيػػاة كمتطمبػػات المجتمػػع،  -

قمػة االىتمػاـ بتحديػد كتنفيػذ ، ك عف الكاقػع الػذم يعيشػو الطػبلبك عف البيئة  انفصالياك 
القصػػكر فػػى ، ك  بكفػػاءة ة البلزمػػة لتنفيػػذ المنػػاىجاألىػػداؼ العامػػة كالخاصػػة كاإلجرائيػػ

ممارسػػػة األنشػػػطة التربكيػػػة الصػػػفية كالبلصػػػفية كاعتبارىػػػا منفصػػػمة عػػػف المنػػػاىج، 
كالتركيز عمى الجانػب المعرفػي فػى العمميػة التعميميػة عمػى حسػاب الجػانبيف الكجػداني 

 .(230)كالميارم
  كالتػػى تتمثػػؿ فيمػػا يمػػي: ،تنػػكع المشػػكبلت التػػي تحػػكؿ دكف فعاليػػة النشػػاط المدرسػػى  -

(231)  
  يفتقػػر اختيػػار مشػػرفي األنشػػطة التربكيػػة بمرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي فػػى مصػػر إلػػى

 مستكم الكفاءات كالميارات.
  نقػص مشػػرفي األنشػػطة التربكيػػة عامػػة كاألنشػػطة الرياضػػية كالفنيػػة عمػػى مسػػتكم

 .مدارس التعميـ األساسي كخاصة المرحمة االبتدائية 
 مكىػػكبيف داخػػؿ مػػدارس مرحمػػة التعمػػيـ اعتبػػار إدارة األنشػػطة التربكيػػة كرعايػػة ال

 األساسي الحككمية فى مصر أمرنا ىامشينا.
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  قمة كعي كؿ مف البيئة المدرسية كالطالب ككلي األمر بأىمية األنشطة كدكرىا فػى
 اكتشاؼ كرعاية الطبلب المكىكبيف كبالتالي العزكؼ عف حمايتيا.

  ممارسػػة األنشػػطة بمػػدارس خػػاـ لالمػػكاد الك  مثػػؿ األمػػاكفنػػدرة اإلمكانيػػات المتاحػػة
 التعميـ األساسي الحككمية فى مصر.

كيتكامؿ مع ما سبؽ ما أكدت عميو الخطػة االسػتراتيجية لمتعمػيـ قبػؿ الجػامعي لؤلعػكاـ         
فعاليػة التعمػيـ  حيث أكدت عمى العديد مف المشكبلت التي تحكؿ دكف تكفير ، 2014-2030

  (232) :كالتعمـ كالتي تتمثؿ فيما يمى
 دني جكدة نكعية التعميـ فى المرحمة االبتدائية، كغياب المككف التكنكلكجي فييا.ت -
القػػراءة كالكتابػػة  –ضػػعؼ الميػػارات األساسػػية فػػى الصػػفكؼ الثبلثػػة األكلػػي االبتدائيػػة  -

 .كالحساب كاالتصاؿ 
ككيفيػة تفعيميػا  ،غياب االىتماـ بالتحسيف الكيفي لممناىج، كغياب األنشطة المدرسية -

 اـ كضركرم الستكماؿ عمميات التعميـ كالتعمـ.كجزء ى
 نظـ التقكيـ كاالمتحانات كمشكبلتيا، كالرؤية المستقبمية لتطكير التقكيـ التربكم. -
 غياب التكظيؼ األمثؿ لتكنكلكجيا التعميـ. -
 انفصاؿ مخرجات التعميـ العاـ عف حاجات المجتمع. -
صػػػيغة مناسػػػبة نحػػػك  ضػػػعؼ تطبيػػػؽ سياسػػػات المركزيػػػة كالبلمركزيػػػة، لمتكصػػػؿ إلػػػى -

 البلمركزية كالمركزية.
   ضعؼ نظـ االتصاؿ كالمعمكمات كاتخاذ القرار. -

 : مشكالت تتعلق بالمشاركة الديمقراطية  (3)

مػػدارس مرحمػػة التعمػػيـ فػػى  الديمقراطيػػة  المشػػاركةتتنػػكع المشػػكبلت التػػي تحػػكؿ دكف        
جػػاح مشػػاركة جميػػع األطػػراؼ ممػػا يسػػيـ فػػي تنػػكع المشػػكبلت التػػي تعػػكؽ دكف ن ،األساسػػى 

المعنيػػة فػػى عمميػػة التعمػػيـ ، كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بضػػعؼ مشػػاركة مجمػػس األمنػػاء كاآلبػػاء 
التػى تعػكؽ دكر مجمػس  شػكبلتكمػف أبػرز الم، ى صنع كاتخاذ القػرارات المدرسػية كالمعمميف ف

 األمناء كاآلباء كالمعمميف عف أداء دكره بالمدارس المصرية ما يمي:
يؿ مجمػػػس األمنػػػاء كاآلبػػػاء كالمعممػػػيف فػػػى مصػػػر إلػػػى تحديػػػد سػػػمات افتقػػػار تشػػػك -

ىذه المجالس إلػى تشػكيؿ لجػاف خاصػة  تفتقركخصائص ألعضاء تمؾ المجالس، كما 
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تتابع العممية التعميمية، كافتقار انتخابات مجالس األمناء فى مصر إلػى كجػكد أسػمكب 
ىمػاؿ مجػالس األمنػاء  كاآلبػاء كالمعممػيف فػى كخطكات كاضحة كمحددة لبلنتخابػات، كا 

ىمػاؿ تقػكيـ أدائيػا كفػؽ معػايير  ،مصر  ىذا باإلضافة إلػى إىمػاؿ مجػالس األمنػاء، كا 
 .(233)كمؤشرات كأساليب محددة

ضعؼ الشراكة الحقيقية الفاعمة بيف المجتمع كمؤسسات التعمػيـ، كضػعؼ تفعيػؿ دكر  -
 .(234)مجمس أمناء المدارس فى تطكير كمتابعة العممية التعميمية

صكر فى الشراكة بيف المدارس كمؤسسات المجتمػع المػدني، كضػعؼ التكاصػؿ مػع الق -
المجتمع المحمي كأكليػاء األمػكر، كقمػة مشػاركتيـ فػى تطػكير العمميػة التعميميػة، كفػى 
البرامج كاألنشطة المدرسية، ىذا باإلضافة إلى القصكر فػى دكر المػدارس كفػى تقػديـ 

 .(235)خدمات متنكعة لممجتمع المحمي
بعػػض القػػيـ كاألفكػػار مػػف جانػػب أكليػػاء األمػػكر كالمجتمػػع، ككػػذلؾ مػػف جانػػب  شػػيكع -

آلبػػاء مػػديرم المػػدارس كالمعممػػيف كالطػػبلب، كالتػػى تقمػػؿ مػػف دكر مجمػػس األمنػػاء كا
  (236)ما يمي:  كالمعمميف، كمف ىذه القيـ

  اعتقاد أكلياء األمكر بأف حضكرىـ لممجمس مف أجؿ التبػرع، ممػا يػؤدم إلػى
   .المجالس عزكفيـ عف ىذه

  شػػيكع بعػػض القػػيـ المجتمعيػػة المعكقػػة لمشػػاركة المػػرأة فػػى مجػػالس األمنػػاء
كاآلبػػاء كالمعممػػيف، ممػػا أدم إلػػى عػػزكؼ األميػػات كعػػدـ إقبػػاليف عمػػى ىػػذه 

 المجالس.
  ضػػػعؼ اىتمػػػاـ مػػػدير المدرسػػػة بالتكعيػػػة المجتمعيػػػة، كنػػػدرة مكافقتػػػو عمػػػى

قيػػػػػؽ المشػػػػػاركة االنفػػػػػاؽ عمػػػػػي حمػػػػػبلت التكعيػػػػػة، كضػػػػػعؼ االىتمػػػػػاـ بتح
 المجتمعية.

  تفضيؿ مدير المدرسة عدـ استخداـ البلمركزية، كندرة مشاركة أكلياء األمػكر
   .كالطبلب فى اتخاذ القرارات

  تفضيؿ مدير المدرسة عػدـ مشػاركة أكليػاء األمػكر فػى المراقبػة الماليػة عمػى
اب عمػى الميزانيػة كالحسػ كاالطػبلعأعماؿ مجمػس األمنػاء كاآلبػاء كالمعممػيف، 

 الختامي، مما يعكؽ تحقيؽ الشفافية كالمحاسبية كالمساءلة.
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  تفضػػيؿ العديػػد مػػف المدرسػػيف عػػدـ المشػػاركة فػػى العمػػؿ االجتمػػاعي داخػػؿ
 المدرسة، كضعؼ التكاصؿ مع أكلياء األمكر.

  ،ضػػػعؼ مشػػػاركة الطػػػبلب فػػػى أعمػػػاؿ مجمػػػس األمنػػػاء كاآلبػػػاء كالمعممػػػيف
ة فػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات التػػػى لممشػػػارك ؛كالقصػػػكر فػػػى تمثػػػيميـ فػػػى المجمػػػس

 تخصيـ.
 :مشكالت تتعلق بمركزية الطفل في عملية التعلم  (4)

، إال أف الكاقع المصرم يشير  العممية التعميمية مركزيعتبر ىك  فؿعمى الرغـ أف الط      
كتمبية  فؿتطكير قدرات الطبيئة تعميمية قادرة عمى تحكؿ دكف إلى العديد مف المشكبلت التى 

 ما يمي: كتتمثؿ ىذه المشكبلت في، احتياجاتو المعرفية كالميارية كاإلبداعية كافة 
 كمػػا ال، ـ الػػذاتي، كالتركيػػز عمػػى التحصػػيؿالىتمػػاـ بتنميػػة القػػدرة عمػػى الػػتعمضػػعؼ ا -

تغطػػػي طػػػرؽ التقػػػكيـ جميػػػع الجكانػػػب كالميػػػارات الخاصػػػة بػػػالطبلب، كمػػػف ثػػػـ ييمػػػؿ 
عؼ نمػػك شخصػػية الطالػػب بصػػكرة الجانػػب الكجػػداني كالميػػارم، ممػػا يػػؤدم إلػػى ضػػ

صػػحيحة كمػػف ثػػـ إىمػػاؿ قػػدرات الطالػػب، كضػػعؼ مشػػاركتو بػػدالن مػػف أف يكػػكف محػػكر 
 .(237)العممية التعميمية

ضػػعؼ انتقػػاؿ أثػػر تػػدريب المعممػػيف إلػػى القاعػػات الدراسػػية، فمازالػػت طػػرؽ التػػدريس  -
ر تسػػتند فػػى معظػػـ األحيػػاف عمػػى مفيػػـك تقميػػدم لمتػػدريس، يظيػػر فيػػو المعمػػـ كمصػػد

كحيػػد لممعرفػػة كالسػػمطة العمميػػة، كىػػي أسػػاليب تكػػرس الحفػػظ كالتمقػػيف، كت كػػرس قػػيـ 
 (238) اإلذعاف كالطاعة السمبية، كظاىرة ىيمنة ثقافة الصمت فى المجتمع.

مػػػى الحفػػػظ طػػػرؽ التػػػدريس العقيمػػػة التػػػى تعتمػػػد ع، ك  ضػػػعؼ مسػػػتكم كفايػػػة المعمػػػـ -
سػية الجافػة كالمحػدكدة فػى نطاقيػا كجكد بعػض البػرامج الدرا، ك  كالتذكر كالتكرار اآللي

، ىػذا باإلضػافة إلػى طػبلبالنظرم كالتي ال تيتـ بالنكاحي العممية كاألنشطة المحميػة لم
عمى االنتظاـ فػى الدراسػة مثػؿ: قمػة االىتمػاـ بنظػاـ  الطبلبقمة الخدمات التى تشجع 

 .(239)التغذية بمدارس التعميـ األساسي كخاصة فى المناطؽ الريفية النائية 
 : مشكالت تتعلق بالبيئة الصحية واألمنة والحامية للطفل (5)

تتنكع المشكبلت التػى تتعمػؽ بالبيئػة المدرسػية كالتػي تحػكؿ دكف تػكفير البيئػة المدرسػية       
 كالتى تتمثؿ فيما يمي : ،كالتي تكفر فرص الحماية لمطفؿالصحية كاآلمنة 
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 .(240)د زائرة صحية بالمدارسضعؼ التجييزات الصحية بالمدارس، كمحدكدية تكاج -
كمػػا يشػػير الكتػػاب السػػنكم لمييئػػة القكميػػة لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ كاالعتمػػاد إلػػى تنػػكع  -

المجاالت التى تحتاج إلى تحسيف فى مؤسسات التعمػيـ قبػؿ الجػامعي، ممػا يعكػس أف 
زيػػادة االىتمػػاـ  ىػػذه المجػػاالت تعػػاني مػػف القصػػكر كالسػػمبيات، كمػػف ىػػذه المجػػاالت:

كاصػفات األمػف كالسػبلمة لممبنػي المدرسػي، مػع تجييػز المػدارس السػتيعاب بتطبيؽ م
دعػػـ المػػدارس بعػػدد كػػاؼ مػػف ، ك  بلب كخاصػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػةجميػػع الطػػ

األخصائييف فى كافة األنشطة كمسئكلي الرعاية الصػحية، كعمػاؿ الخػدمات المعاكنػة، 
بيئػة صػحية كنظيفػة جاذبػة بما يساعد عمى دعـ الرعاية الصحية بالمػدارس، كجعميػا 

 .(241)لمطبلب
غيػػاب المنػػاخ التربػػكم العػػاـ المناسػػب داخػػؿ المػػدارس، كالقصػػكر فػػى تقػػديـ الخػػدمات  -

التربكية االجتماعية كالنفسية كالصحية كالثقافيػة لمطػبلب، كالقصػكر فػى الػدكر البيئػي 
يػاة ، كضػعؼ االىتمػاـ باكتسػاب الطػبلب لميػارات الح كالمجتمعي كاإلعبلمي لممػدارس

كالقيـ كاألخػبلؽ، ىػذا باإلضػافة إلػى القصػكر فػى االىتمػاـ باإلرشػاد التربػكم لمطػبلب، 
عبلء قيمة العبلقات اإلنسانية داخؿ المدارس    .(242)كا 

انتشػػار ظػػكاىر البمطجػػة كاالنحرافػػات السػػمككية بػػيف طػػبلب المػػدارس كالتػػى أدت إلػػى  -
مػػف قػػدرة المعمػػـ فػػى تبػػادؿ العنػػؼ بػػيف عنصػػرم المكقػػؼ التعميمػػي، كمػػف ثػػـ أضػػعفت 

 .(243)تأثيره فى المكاقؼ التعميمية كعمى الطبلب
،  ميا فػي مػػدارس المرحمػة االبتدائيػػةالقصػكر فػي تفعيػػؿ آليػات التربيػة األمنيػػة كتػدعي -

يفتقػػر تحقيػػؽ األمػػف المدرسػػى إلػػى التخطػػيط الػػكاعى كالػػكاقى مػػف جانػػب القػػائميف كمػػا 
عػاـ كمرحمػة التعمػيـ االبتػدائى بشػكؿ  عمى التعميـ في مختمؼ المراحؿ التعميمية بشػكؿ

 . 244)) خاص
ممػػا يحػػكؿ دكف كجػػػكد  ، كالتجييػػزاتالمدرسػػية مرتبطػػة بالمبػػاني ال مشػػكبلتتنػػكع ال -

 لمشػكبلتكتتمثػؿ ىػذه ا، ممية التعميمية كاحتياجات الطػبلبالمبنى المدرسى المبلئـ لمع
  (245)فيما يمي: 

 فات األمػػػف كالسػػػبلمة ال يسػػػتكفي المبنػػػي المدرسػػػي فػػػى معظػػػـ المػػػدارس مكاصػػػ
 .المطمكبة
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  ضػػػػعؼ كفايػػػػة كمناسػػػػبة األمػػػػاكف المخصصػػػػة لممارسػػػػة األنشػػػػطة المختمفػػػػة
   .بالمدرسة، كخاصة األنشطة البلصفية

 القديمػة، ممػا المبػاني  ال يستكفي المبني المدرسي المكاصفات اليندسية كخاصة
المتطابقة مػع أكجد نكع مف االزدكاجية فى نظاـ المباني ما بيف المباني الحديثة 

مكاناتيػػػػا بػػػػالتطكير  مكاصػػػػفات الجػػػػكدة، كالقديمػػػػة التػػػػى ال تسػػػػم  مسػػػػاحتيا كا 
 كتحقيؽ الجكدة.

 مما أدم لضػعؼ دائػرة  ؛ال تتكافر بالمدارس البنية المعمكماتية كشبكة المعمكمات
 االتصاؿ الشبكي بيف المؤسسات التعميمية كاإلدارية.

 عاب ذكم االحتياجات الخاصة ال يراعي فى المبني المدرسي متطمبات استي. 
مػف ضػعؼ تػكافر اإلمكانػات الماديػة التعميـ األساسى تعاني مدارس  باإلضافة لما سبؽ        

التػػى تػػؤثر سػػمبنا عمػػى البنيػػة المدرسػػية، كتتمثػػؿ جكانػػب القصػػكر فػػى ضػػعؼ ميزانيػػات الصػػيانة 
إلضافة إلػى افتقػار المدرسية، كضعؼ تجييزات المعامؿ كحجرات األنشطة كفصكؿ التدريس، با

 .(246) الكثير مف المباني المدرسية لممعايير القكمية لممبني المدرسي
كالتػي  يتض  مما سبؽ تنكع المشكبلت التي تكاجو مرحمة التعميـ األساسػى فػي مصػر ،       

مما يفػرض ضػركرة تبنػى معػايير المدرسػة الصػديقة تحكؿ دكف تكفير مدارس صديقة لمطفؿ ، 
قػادرة عمػى تمبيػة كافػة احتياجػاتيـ دكف أم  لجميع الطػبلب صديقةبيئة تعميمية لتكفير  ؛لمطفؿ

   تمييز .
 المؤثرة : الثقافية ثالثا : القوى والعوامل

 ؛حالة مف عدـ االستقرار 2011شيد النظاـ السياسي في مصر عاـ  :العامل السياسى (1)
رضة المصرية المستكحاة عات المعااجم حيث قادت ينايربسبب ثكرة الخامس كالعشريف مف 

نحاء الببلد كبمغت أفي جميع  ماليةالمظاىرات كاالضرابات الع 2010مف الثكرة التكنسية عاـ 
كينظر إلي تمؾ  ،(247)2011حسني مبارؾ في عاـ محمد طاحة بالرئيس إلذركتيا في ا

الب التي التحديات كالمط كاالستقرار لمكاجيةجؿ التغيير أالمرحمة بأنيا مرحمة انتقالية مف 
مف االجتماعي كاالقتصادم ألكىي : العدالة االجتماعية كالحرية السياسية كا كرةنتجتيا الثأ

 اكضاع السياسية الحالية اتجاىن أل كتعكس ا كتطبؽ مصر نظاـ التعدد الحزبي ، لمناس ،
جب كمف القضايا التي ي حزاب المتعددة في الحياة السياسية المصرية ،ألنحك اشتراؾ ا ايجابين إ
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 حزاب السياسية بقضايا التعميـ في برامجيا ،ألالتأكيد عمييا في ىذا السياؽ ضركرة اىتماـ ا
  .(248)كالممارسات الداعمة لمتعميـ االستراتيجياتكاقتراح 
ا بارزنا بالتعميـ بصفة عامة كالتعميـ          كفى إطار ذلؾ اىتمت القيادة السياسية اىتمامن

 التنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة بالمجتمع المصرل .األساسى بصفة خاصة ؛ لدعـ 
اختص التعميـ بست مكاد حيث  ، 2014مف مبلم  ىذا االىتماـ ما كرد في دستكر ك       

كتشير  إلي المكاد ذات الصمة بالطفؿ ، باإلضافة ( ،25( حتي المادة )19مف المادة رقـ )
ف ثبت أمف قبؿ الدكلة بقضية التعميـ بعد  امن اىتماف ىناؾ أ إالنصكص تمؾ المكاد بكضكح 

ك اجتماعي مف خبلؿ أك سياسي أصبلح اقتصادم إك أنو المدخؿ الصحي  ألم تنمية ألمكافة 
كبما يجارم المستكيات التعميمية  التركيز عمي تطكير كتحسيف حالة التعميـ المقدـ لممكاطف ،

في المجاالت السياسية كاالقتصادية  اكمشيكدن  اكاضحن  االمقدمة في الدكؿ التي حققت تقدمن 
   .(249)كاالجتماعية

لزامي إلي إل عمي مد مرحمة التعميـ ا 2014مف دستكر  19كفي إطار ذلؾ نصت المادة       
ك ما ألزامي حتي نياية المرحمة الثانكية إف التعميـ أ ، حيث نصت المادة عمي ا اعامن  12

 لمقانكف، االمختمفة في مؤسسات الدكلة التعميمية كفقن  كتكفؿ الدكلة مجانيتو بمراحمو يعادليا ،
لتزاـ جميع المدارس كالمعاىد العامة كالخاصة بالسياسات الضماف  ؛كما تشرؼ الدكلة عميو

 .(250)التعميمية
كالىا ىذا أىمية الكبيرة التي ألإلي ا 2014كتشير المكاد الخاصة بالتعميـ في دستكر        

انفرد بو عف الدساتير  ذلال ي تعد مف المميزات الفريدة ليذا الدستكرالدستكر لمتعميـ ، كالت
، كيتض  ىذا االىتماـ مف خبلؿ التأكيد عمي حؿ قضايا التعميـ كسبؿ تطكيره  السابقة ،

درؾ ىذا الدستكر أحيث  ؛تمكيمو كتكفير متطمبات ىذا التطكير لزيادةكتخصيص مكاد 
قاطرة التقدـ كالخركج مف دائرة التخمؼ  ونأك  ، قكمي مفأف التعميـ قضية أبنصكصو المختمفة 

  . (251)فاؽ التقدـ كالرفاىيةآكالفقر إلي 
 بمختمؼتاحتو ا  لزامي لمجميع ك إل يتض  مما سبؽ مدم اىتماـ الدكلة بتكفير التعميـ ا       

صدرت الدكلة أطار حرص الدكلة عمي تحسيف جكدة التعميـ قبؿ الجامعي إالطبقات ، كفي 
حيث تضمنت الخطة  2030 – 2014 لؤلعكاـلمتعميـ قبؿ الجامعي  االستراتيجيةالخطة 

مج الرئيسة كالفرعية كالمتقاطعة، االستراتيجية في سبيؿ تحقيؽ ىدفيا الرئيس العديد مف البرا



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 9996 - 

كما حددت الخطة بعض االستراتيجيات الحاكمة المكجية ألنشطة الخطة ، كتعد ىذه الخطة 
تعد ، ككذلؾ تعميمى الذل يسيـ في تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ خطكة رئيسة لئلصبلح ال

مف أىـ الجيكد اإلصبلحية لتطكير  2030رؤية مصر  –التنمية المستدامة  استراتيجية
، حيث  لتكفير خدمات تعميمية ذات جكدة عالية كبما يتناسب مع المعايير العالمية ؛التعميـ 

بصفة كمة التعميمية بصفة عامة كمرحمة التعميـ األساسى أف تبنى ما كرد بيذه الخطط بالمنظ
 خاصة يسيـ في تكفير العديد مف معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ .

كبالنظر إلى الجيكد التي تقـك بيا الدكلة ، يتض  أثر العامؿ السياسى الذل يتمثؿ في       
ات التعميمية التي تيدؼ إلى اىتماـ القيادة السياسية بالقياـ بالعديد مف الجيكد كاإلصبلح

االرتقاء بجكدة مرحمة التعميـ األساسى مف الناحية الكمية كالكيفية ، كالتي تسيـ في تحكيؿ 
مدارس التعميـ األساسى إلى مدارس صديقة لمطفؿ ، مف خبلؿ ما يتكافر بيا مف معايير 

 المدرسة الصديقة لمطفؿ .
  العامل االقتصادى :( 2)

حيث  ؛ اكسط تنكعن أل كثر اقتصاديات دكؿ منطقة الشرؽ اأ صاد المصرم مفيعد االقت        
 وتشارؾ قطاعات الزراعة كالصناعة كالسياحة كالخدمات بنسب شبو متقاربة في تككين

قناة السكيس كالسياحة  الزراعة كعائداتكيعتمد اقتصاد الببلد بشكؿ رئيس عمي  ،ىساسألا
المشيد  مؤثراتانعكست  كلقد ، ةكالصادرات البتركلي عبلميإلنتاج الثقافي كاإل كالضرائب كا

% 10في شكؿ معدالت تضخـ مرتفعة تتراكح بيف  2014االقتصادم المصرم في يكنيك 
لزيادة معدؿ البطالة ذلؾ %، كأدل 2%، كتراجع معدالت النمك االقتصادم إلى حدكد 11ك

لجأت الحككمة  2016عاـ ي ، كف % مف جممة القكة العاممة14% ك13 لتسجؿ ما بيف
تتباه  اقتصادملتمكيؿ برنامج إصبلح ؛ المصرية إلى طمب تمكيؿ مف صندكؽ النقد الدكلي 

قابؿ لبلستمرار اقتصادل الدكلة بيدؼ استعادة استقرار االقتصاد الكمي كتمييد السبيؿ لنمك 
 (.252)  عمى المدل الطكيؿ

ر العامؿ االقتصادل عمى يتض  مما سبؽ مبلم  االقتصاد المصرل ، كيظير أث        
التعميـ بصفة عامة كمرحمة التعميـ األساسى بصفة خاصة في ضركرة تكفير التمكيؿ المبلئـ 

 .ليذه المرحمة
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أف الزيادة الحقيقية في حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ خبلؿ األعكاـ األخيرة  حيث         
داد الطبلب كارتفاع معدالت التضخـ ، أقؿ بكثير مما تبدك عميو ظاىرينا ، خاصة مع زيادة أع

كمف ثـ تكاجو مصر عقبة عدـ الكصكؿ لمعدالت التمكيؿ العالمية البلزمة سكاء ما يخص 
نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ مف اإلنفاؽ الحككمى أك اإلنفاؽ القكمى اإلجمالى ، كفى ظؿ ىذه 

كة التمكيمية المطمكبة ؛ إلى تعبئة مكارىا المحمية لسد الفج لبلعتمادالظركؼ تحتاج مصر 
لتحقيؽ زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ كصكالن لممعدالت المرغكبة ؛ بيدؼ الكفاء بااللتزاـ 

 . (253)الدستكرل الذل يتضمف ىدؼ االلتزاـ بالمعايير العالمية في جكدة الخدمات التعميمية
 التعميـ األساسى مرحمةك  عامة كيظير أثر العامؿ االقتصادل في تأثيره عمى التعميـ       

حيث يتطمب االرتقاء  ،تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لدكر التعميـ في  بصفة خاصة
العديد مف مصادر تكفير بجكدة التعميـ بمرحمة التعميـ األساسى مف الناحية الكمية كالكيفية 

مف القياـ بالجيكد التمكيؿ ، كالتزايد المستمر في الميزانية المخصصة لو ، بما يمكف الدكلة 
اإلصبلحية التي تيدؼ إلى تحسيف جكدة مرحمة التعميـ األساسى ، كمف ثـ تكفير كالمبادرات 

مدارس التعميـ األساسى لمدارس معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ ، مما يسيـ في تحكيؿ 
 .ة الشاممةلتحقيؽ التنميصديقة لمطفؿ ، كيرجع ذلؾ ألىمية التعميـ في إعداد المكارد البشرية 

 :  العامل االجتماعى( 3)
يشيد المجتمع المصرل تغيرات في البناء الطبقى االجتماعى نتيجة اتباع الدكلة        

أدت إلى انقساـ شرائ  المجتمع إلى عنيا فكارؽ عديدة بيف الطبقات  سياسات اقتصادية نتج
اإلقباؿ عمى التعميـ الخاص ، أغنياء كفقراء ، كقد أدل ذلؾ إلى اتجاه الطبقات القادرة إلى 

بينما اتجيت الطبقات الفقيرة إلى التعميـ الرسمي ، األمر الذل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص 
زالة إتيدؼ إلي  استراتيجيةلي إف السياؽ المجتمعي يشير إلي الحاجة إف كمف ثـ  التعميمية ،

طفاؿ كالعامميف ألمية لمفقراء كاكتكفير الخدمات التعمي التفاكت في مجاؿ التربية كالتعميـ،
ف يكفر لجميع أكما يتعيف عمي المجتمع  ية ،ئكسكاف الريؼ كالمناطؽ العشكائية كالنا

لتمكينيـ مف  ؛المتعمميف ما يحتاجكنو مف تغذية مدرسية كرعاية صحية كدعـ بدني ككجداني 
 (254)فادة بوإلالمشاركة الفعالة فيما يتمقكنو مف تعميـ كاالستفادة منو كا

أصبحت مجانية التعميـ حيث ىتماـ الدستكر المصرل بمجانية التعميـ ؛ ا كما يدعـ ىذا       
في مقدمة المطالب االجتماعية البلزمة لتحقيؽ العدؿ كالسبلـ االجتماعى ، كتمكيف غير 
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القادريف مف الحصكؿ عمى فرص التعميـ ، كاعتبار القدرة العممية كليست القدرة المالية ىي 
عميـ ترفنا أك فرصة يمكف تلمكاصمة التعميـ ، إذ لـ يعد الحصكؿ عمى فرصة ال الحقيقيعيار الم

نما باتت مف أىـ حقكؽ اإلنساف بمكجب المكاثيؽ الدكلية الخاصة بيذه  التنازؿ عنيا ، كا 
الحقكؽ ، كمف منطمؽ المجانية في أبسط صكرىا تعنى إزالة المعكقات المادية أماـ الفرد 

 .(255)يموملمكاصمة تع
الدكلة بالتعميـ كخاصة في مرحمة يتض  مما سبؽ أثر العامؿ االجتماعى في اىتماـ         

ا لجميع الطبلب دكف تمييز كما نص الدستكر ا كمجانين ا إلزامين التعميـ األساسى؛ باعتباره تعميمن 
عميمية ؛ ، كليذا اىتمت الدكلة ببذؿ المزيد مف الجيد كالقياـ بالعديد مف اإلصبلحات الت

لتحسيف جكدة مرحمة التعميـ األساسى بيا مف الناحية الكمية كالكيفية ؛ لتكفير بيئة تعميمية 
 صديقة لمطفؿ ، مما يسيـ في تحكيؿ مدارس التعميـ األساسى لمدارس صديقة لمطفؿ .

مقترحة لتحويل مدارس التعليم األساسى في مصةر  ال اآللياتالخطوة السادسة: 

 :للطفلصديقة  إلى مدارس

لمدارس الصديقة ما تـ تناكلو عف ال اكاستنادن إلطار النظرم لمبحث، اب ضكء ما كرد في        
فؿ في بعض الدكؿ ، يمكف تكضي  أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ، كتقديـ بعض لمط

مدارس التعميـ األساسى في مصر إلى مدارس صديقة  تحكيؿتسيـ في التي  مقترحةاآلليات ال
دكؿ المقارنة كبما يتفؽ كباإلفادة مف خبرات  فؿ في ضكء معايير المدرسة الصديقة لمطفؿلمط

 :، كيمكف تكضي  ذلؾ مف خبلؿ المحكريف اآلتييف  مع طبيعة المجتمع المصرل
 األو  نتائج البحث: المحور 

تستند المدارس الصديقة لمطفؿ إلى بعض المبادئ التي تنبثؽ مف المكاثيؽ الدكلية  (1)
 .1959يتمة بحقكؽ الطفؿ مثؿ إعبلف حقكؽ الطفؿ عاـ الم

تكفير قيادة مدرسية  :، مثؿ ترتكز المدرسة الصديقة لمطفؿ عمى بعض المتطمبات (2)
بإعداده كتدريبو  ، كتكفير المعمـ الكؼء كاالىتماـ مؤىبلت كقدرات متميزةذات 

، البلزمة لعممية التعمـالتعميمية ، كتكفير المكارد كتنميتو مينينا، كطرؽ التعمـ كالتعميـ
منة اآلمية، كتكفير البيئة المبلئمة لمطبلب كلمعممية التعميكتكفير المباني المدرسية 

 المشاركة المجتمعية بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع المحمى.تدعيـ ، ك كالصحية

تتبنى منظمة اليكنيسيؼ بعض المعايير التي تسيـ في تكفير بيئة مدرسية صديقة  (3)
كالمشاركة  كفعالية عممية التعميـ كالتعمـ، ، الشمكؿ :مف ىذه المعاييرلمطفؿ، ك 



 ............................................................ األساسي في مصر آليات مقترحة لتحويل مدارس التعليم

- 9999 - 

الطفؿ في عممية التعمـ ، كبيئة تبدأ بالطفؿ ، كبيئة صحية  الديمقراطية ، كمركزية
 لؤلطفاؿ، كبيئة آمنة لمطفؿ، كبيئة حامية لؤلطفاؿ.

لقياـ بالعديد نجاح المدارس الصديقة لمطفؿ في كؿ مف الفمبيف كالصيف كتايبلند مف ا (4)
مما بيا مف اإلنجازات كاألنشطة المتميزة استنادنا لمعايير المدرسة الصديقة لمطفؿ 

أسيـ في تطكير العديد مف الممارسات بالبيئة المدرسية ، كفى تكفير بيئة تعميمية 
 صديقة لمطفؿ.

 قياـ كؿ مف الفمبيف كالصيف كتايبلند بالعديد مف الجيكد بنظاميا التعميمى؛ بيدؼ (5)
تكفير المناخ المبلئـ كاإلجراءات التي تؤىؿ المدرسة الصديقة لمطفؿ لمقياـ بدكرىا 
كبالعديد مف اإلنجازات ، كبالتمعف في الجيكد التي قامت بيا الدكؿ الثبلث يتض  
أنيا تسيـ في مساعدة المنظكمة التعميمية لتطبيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ 

 ر بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ .كمف ثـ تؤىؿ المدارس في تكفي

مقترحة لتحويل مدارس التعليم األساسى في مصر إلى مدارس صديقة  آليات الثاني:المحور 

 للطفل:

 :فيما يمى المقترحة كمتطمبات تطبيقيا كمعكقات تطبيقيا ىذه اآلليات يمكف تكضي         
 :ترح البحث الحالي يق :أوًلا : آليات مقترحة بشأن أهداف المدرسة الصديقة للطفل

بما يتفؽ مع طبيعة المجتمع تبنى أىداؼ متنكعة كمحددة لممدرسة الصديقة لمطفؿ  -
، الكضكح  :كأف تحدد ىذه األىداؼ في ضكء بعض االعتبارات مثؿ، المصرل

كأف تنبثؽ مف طبيعة النظاـ التعميمى المصرل كطبيعة مرحمة التعميـ  ،كالخصكصية
لحاجة النظاـ التعميمى لمثؿ ىذه المدارس لبلرتقاء ؛ كذلؾ  بصفة خاصة األساسى

 :كيمكف تحديد ىذه األىداؼ فيما يمىبجكدة مرحمة التعميـ األساسى ، 

 لجميع الطبلب كمف ثـ تكفير التعميـ الجيد  ،تحسيف جكدة النظاـ التعميمى
 .كاستيعابيـ بصكرة شاممة كعادلة دكف تمييز 

 تكافؽ مع احتياجات كقدرات الطبلبفعالية عممية التعميـ كالتعمـ بما ي، 
، كمراعاة لطالبكالتركيز عمى مناىج التعميـ كالتعمـ المناسبة لمستكل نمك ا

إلكسابيـ المعرفة كالميارات الحياتية المختمفة ،  ؛الفركؽ بيف الجنسيف
 بنجاح في دراستيـ . ـكالستمرارىكلبلحتفاظ بيـ 
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 الجسدية الصحة ب، كلتعزيز سبلمة الطبل تكفير بيئة صحية كآمنة ؛ لضماف
 .ليـكالعقمية كالنفسية 

  تدعيـ المشاركة كالتعاكف بيف المدرسة كاألسرة كالطالب كالمجتمع ؛ لتكفير
 ،بلئمة لتنمية قدرات الطبلب كمياراتيـ المختمفةبيئة تعميمية كاجتماعية م

 كلمتعاكف في حؿ مشكبلتيـ المتنكعة . 
  كلحماية نمية الشاممة لجميع الطبلبعـ الت؛ لدالمجتمع المدرسىتييئة ،

 ، كلضماف التحصيؿ الدراسى المرتفع.حقكقيـ

  المشاركة كاإلبداع كاحتراـ  عمى ـي، كتشجيعالطبلباالىتماـ بحقكؽ جميع
  .الذات 

 :ؾ مراعاة تنفيذ اإلجراءات اآلتيةكيتطمب تحقيؽ ذل
مف خبلؿ تكفير بعض تكعية القيادات التعميمية عمى كافة المستكيات بيذه األىداؼ  -

 الدكرات التدريبية كالمقاءات المستمرة معيـ .

نشر ىذه األىداؼ عمى مكقع كزارة التربية كالتعميـ كمكقع المديريات كاإلدارات  -
 التعميمية المختمفة .

 تضميف الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعى بيذه األىداؼ ؛ لنشر الكعى بيا . -
 

المقترحة التي تسيـ  اآللياتيقترح البحث بعض  ة الصديقة للطفل:مالمح المدرس:  ثانًيا
في ضكء معايير  تحكيؿ مدارس التعميـ األساسى في مصر إلى مدارس صديقة لمطفؿفي 

  :يمى  فيما ، كباإلفادة مف خبرات بعض الدكؿ ، كيمكف إجماؿ ذلؾ المدرسة الصديقة لمطفؿ
رة شاممة لزاـ بصك إل ميع األطفاؿ الذيف ىـ في سف اتكفير التعميـ اإللزامي كالمجاني لج( 1) 

 .ما يدعـ مف شمكلية التعميـ م  كعادلة دكف تمييز بينيـ
 جراءات اآلتية:إلف خبلؿ تطبيؽ ايمكف تحقيؽ ذلؾ مك 
مبدأ العدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص التعميمية بصكرة تتكافؽ مع  صياغة السياسات  -

مف حقكؽ اإلنساف، كيتطمب ذلؾ: إتاحة  حؽ ر أف التعميـباعتباالجميع ؛ التعميمية بيف 
؛ تكفير الخدمات المتنكعة لكافة األطفاؿك  الفرصة التعميمية لجميع الطبلب دكف تمييز ،

تمكيف الطبلب مف  ، كمف ثـ كلبلحتفاظ بيـ، كلتشجيعيـ عمي مكاصمة الدراسة لجذبيـ
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طبلب ذكل المستكيات االقتصادية ؛ إلفادة ال االستفادة مف ىذه الفرص بصكرة متساكية
 كاالجتماعية المنخفضة.

التعميـ كالتي تؤكد عمي حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمي  –دمج مبادئ اتفاقية حقكؽ الطفؿ  -
 التشريعات التعميمية.في القكانيف ك  –المبلئـ 

مـز األسرة بإلحاؽ أبنائيا لممدرسة كخاصة في متابعة تنفيذ القكانيف كالتشريعات التي ت   -
 المناطؽ الفقيرة كالنائية.

لبيئة المبلئمة لزامي لمطبلب مف ذكم االحتياجات الخاصة، مف حيث: اإل تكفير التعميـ ا -
 لنكع اإلعاقة ، كتكفير مصادر تعميمية متخصصة، كتدريب المعمميف المتخصصيف؛

 كمكاصمة تعميميـ بتفكؽ. لتشجيع ىؤالء الطبلب عمي االلتحاؽ بالمدرسة ،

 ،مثؿ: الفقر العكامؿ التي قد تمنع بعض األطفاؿ مف االلتحاؽ بالمدرسةالتصدم لبعض  -
مف خبلؿ مجانية  ، كيمكف تحقيؽ ذلؾتيميش بعض الفئاتك  ،الحاجة إلي العمؿك 

، كتفعيؿ دكر  تنفيذ القكانيف المتعمقة بذلؾ، ك تكعية األسرة بدكر التعميـ، ك التعميـ
مديرم المدارس تكاصؿ العامميف ك ، ك  قادرةالمشاركة المجتمعية في مساعدة األسر غير ال

يـ عمي إلحاؽ أبنائيـ بالمدرسة كخاصة في لتشجيع ؛مع أفراد المجتمع المحيط بيا
 الفقيرة.المناطؽ النائية ك 

فيما يتعمؽ بكافة جكانب عالية الجكدة ذات فعالية تكفير بيئة تعميمية صديقة لمطبلب ك  (2)
مما يدعـ مف  لجميع الطبلب دكف تمييزألساسي ك االعممية التعميمية داخؿ مدارس التعميـ 

 .فعالية عممية التعميـ كالتعمـ
 :  ف خبلؿ تنفيذ اإلجراءات اآلتيةيمكف تحقيؽ ذلؾ مك 

يمتمؾ العديد مف القدرات التى تمكنو مف أداء  المدرسة مدير كؼءأف يتكافر فى  -
يتطمب ذلؾ تكافر كلتكفير بيئة صديقة كجاذبة لمطالب كالعامميف، ك  ،عممو بفعالية

 : اآلتية القدرات 

  . أف يراعى الجانب األخبلقي كالقيمي فى التعامؿ مع العامميف كالطبلب 

  تشجيع تطبيؽ األفكار االبتكارية كاإلبداعية لممعمميف كالطبلب كأكلياء
 األمكر؛ لتكفير مناخ إيجابي كجاذب داخؿ المدرسة.

 ية كبصكرة جماعية. صنع كاتخاذ القرارات المدرسية بطريقة مكضكع 
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  .اإلشراؼ عمى برامج النشاط المدرسى كتحسينو 

  .تدعيـ العبلقة بيف المدرسة كأعضاء المجتمع المحمى 

  مراعاة قكاعد كأساليب األماف كالسبلمة فى المدرسة؛ لتكفير بيئة آمنة
 لمطبلب . 

  . أف يتعامؿ مع الطبلب كالعامميف باحتراـ كعدالة 

 الطبلب؛ لتحسيف مستكل أدائيـ ، جميع تطكر لرعاية تكفير نظاـ متكامؿ كم
كتمبية كافة احتياجاتيـ فى ضكء قدراتيـ كمياراتيـ عقمينا ككجدانينا 

 كاجتماعينا كجسدينا. 
أف يمتمؾ مدير المدرسة رؤية مستقبمية لتطكير المدرسة كتكفير مناخ إيجابى،  -

  :كيتطمب تحقيؽ ذلؾ مايمى

 عداد الخطط االستراتيجية بالمدرسة .  أف يمتمؾ القدرة عمى التخطيط  ، كا 

 اإللماـ بكافة القكانيف كالمكائ  كالنشرات المنظمة إلدارة المدرسة . 

  .تككيف فرؽ عمؿ؛ لمشاركتو فى إدارة العمؿ 

  أف ييتـ بنشر قيـ كمعايير المدرسة الصديقة لمطفؿ بيف الطبلب كالعامميف
 كأكلياء األمكر. 

كافة العامميف بالمدرسة، كتكعيتيـ بدكرىـ فى تحسيف  إعداد خطة معتمدة لتدريب -
كذلؾ مف خبلؿ عقد  لمطفؿ،مرحمة التعميـ األساسى كفؽ معايير المدرسة الصديقة 

 : ما يمى تنفيذ لبصفة مستمرة كمنتظمة ،  كالدكرات التدريبية بعض المقاءات

 مـ تنمية قدرات المعمميف كالعامميف؛ لحصكؿ كافة الطبلب عمى نكعية تع
 جيدة تتناسب مع قدراتيـ كميكليـ. 

  التدريب لكافة العامميف بالمدرسة عمى األساليب كالكسائؿ التى تسيـ فى
 ـ. يجعؿ البيئة التعميمية آمنة كمحفزة عمى التعم

  التدريب لكافة العامميف بالمدرسة عمى كيفية تحكيؿ البيئة التعميمية لبيئة
 .صحية مبلئمة كجاذبة لجميع الطبلب

 صديقةيجابية التي تسيـ في تكفير بيئة إلريب المعمميف عمي بعض الممارسات اتد -
أساليب البعد عف استخداـ يؽ االنضباط اإليجابي لمطبلب، ك كيفية تحق :لمطبلب، مثؿ
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كافة الطبلب في االجتماعية لك التدريب عمي كيفية تكفير الرعاية النفسية ، ك العنؼ
عقد الدكرات  ، كذلؾ مف خبلؿكاالجتماعيةضكء احتياجاتيـ كتكجياتيـ النفسية 

لقاء المحاضرات عمى المعمميف فيما يتعمؽ كا  ، ككرش العمؿ ، التدريبية، كالندكات
، كتشجيع المعمـ عمى التعمـ الذاتي؛ لمتابعة كؿ ما ىك  المتكاممة لمطالببالتنمية 

 .جديد
ة الحديثة فى ألساليب التكنكلكجيا أحدثاستخداـ التدريب المستمر لممعمـ عمى  -

تطكير إعداد  كيتطمب ذلؾ، عممية التدريس ؛ لزيادة فعاليتيا كجاذبيتيا لمطبلب 
المعمـ بما يتكافؽ مع المستجدات التربكية الحديثة كالتقدـ  المعرفى كالتكنكلكجى ، 

تكفير كرش ، ك كالبعد عف التقميدية كالجمكد التي تتسـ بيا معظـ برامج إعداد المعمـ 
، كتكظيؼ لمتنمية المينية المستدامة لممعمـ ؛دكات كالدكرات التدريبية العمؿ، كالن

 التدريب اإللكتركنى لممعمميف، كتشجيعيـ عمى التعمـ الذاتي؛ لئللماـ كؿ ما ىك جديد
  .في ىذا المجاؿ 

كصياغة ، كالمشاركة فى اتخاذ القرارات اإليجابيتاحة الفرصة لممعمميف لمتفاعؿ إ -
دارة المدرسة ككافة المعمميف فى صياغة بعض إلتعاكف مع كا، الخطط المدرسية

 الحمكؿ االبتكارية لمشكبلت الطبلب كالمدرسة . 

كضع خطة لمتنمية المينية لكافة المعمميف كفؽ احتياجاتيـ كقدراتيـ ، ككفؽ  -
احتياجات الطبلب، كتشجيع المعمميف عمى تطبيؽ األفكار الجديدة كاالبتكارية سكاء 

 تكفير مناخ إبداعي كمحبب لمطبلب.   لتعميمية أك األنشطة المدرسية؛ فى العممية ال

بداعية  - تكفير حكافز مادية كمعنكية؛ لتشجيع المعمميف عمى تبنى أساليب ابتكارية كا 
 فى عمميـ المدرسى كفى التعامؿ مع الطبلب. 

طرؽ كأساليب تدريسية جديدة كمبتكرة كمبدعة تتكافؽ مع قدرات المعمـ لاستخداـ  -
الطبلب كاحتياجاتيـ بحيث تستند إلى الفيـ كالتحميؿ كحؿ المشكبلت، كتعتمد عمى 

بداء الرأم كالتعبير مما يدعـ مف قدرات الط كيعمؽ مف  بلبالحكار كالمناقشة كا 
تنفيذ دكرات تدريبية لممعمميف؛ لتطكير أدائيـ فى  ، كيتطمب ذلؾانتمائيـ لممدرسة 

طكير أدائيـ فى إدارة الفصؿ، كفى التعامؿ مع استخداـ طرؽ التدريس الحديثة، كلت
 جميع الطبلب.
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االرتقاء بمستكل كنكعية تجييزات المدارس المختمفة كالتسييبلت كاإلمكانات المادية  -
مف حيث : المبلعب، كالحدائؽ، كالمعامؿ، كغرؼ المعمميف كالعامميف، كتجييزات 

اعدىا،  كاالىتماـ بالممرات ، المكتبة، كالخدمات التكنكلكجية، كتجييزات الفصكؿ كمق
، كيتطمب ذلؾ تكفير التمكيؿ المناسب لتكفير ىذه التجييزات كالمبانى كدكرات المياه

 .  كصيانتيا المستمرة
تزكيد الفصكؿ الدراسية بالتقنيات الحديثة، كتكفير مصادر تعميمية متنكعة تفيد  -

، كالكسائؿ التعميمية،  الطالب كتجعؿ العممية أكبر فاعمية كجاذبية مثؿ: اإلنترنت
، كيتطمب ذلؾ تكفير التمكيؿ الكافى ؛ لتكفير ىذه التقنيات كالرسكـ التكضيحية 

 . كالكسائؿ التعميمية الحديثة
تطكير المناىج الدراسية، كتضمينيا كافة الميارات الحياتية التى تتبلءـ مع قدرات  -

ما مف خبلؿ  تحقيؽ ذلؾكيمكف  ،كجعميا أكثر جاذبية لمطبلب،  الطالب كاحتياجاتو
 : يمى 

 كحذؼ الحشك الزائد مف المقررات عممية بالكاقع الذل يعيشو الطالبارتباط المادة ال ،
بعض  المرحمة الدراسيةطبيعة الدراسية ، كتضميف المقررات الدراسية حسب 

 الميارات كالمعارؼ التى  تسيـ فى تعميـ الطبلب كيفية التخطيط لحياتيـ . 

 ج الدراسية بعض المكضكعات التى تسيـ فى تككيف السمكؾ السكل تضميف المناى
مثؿ: التعاكف، كاحتراـ  لدل الطبلب ، كترسي  بعض القيـ كاألخبلقيات اإليجابية

كتكضي  مخاطر كسمبيات ، خر، كالتسام  ، كنبذ العنؼ ، كالنظاـ ، كالنظافة آلا
طكرتيا عمى الفرد بعض السمككيات الخاطئة كالعنؼ ، كالتطرؼ ، كاإلدماف كخ

 اءآر  االستفادة مفك ،  كالمجتمع ؛ كمحاكلة لنشر الكعى بيف الطبلب كالحد منيا
  .حكؿ تطكير المقررات الدراسية  كالخبراءكمقترحات الطبلب كالمعمميف 

تنظيـ العديد مف األنشطة الصفية كالبلصفية بصكرة متنكعة بما يتكافؽ مع ميكؿ  -
ا لمطالب كالمعمـ، كييسر مف العممية مما يكفر الطبلب كأعمارىـ ؛  ا مبلئمن مناخن

مما يسيـ فى تكفير بيئة صديقة لمطفؿ كالمعمـ كجميع العامميف، التعميمية لمطرفيف 
،  ةتشكيؿ لجاف مدرسية متخصصة عف األنشطة المدرسية المتنكع كيتطمب ذلؾ:
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كيـ ىذه األنشطة؛ متابعة كتق، ك  مادية كالبشرية البلزمة لمتنفيذتكفير التسييبلت الك 
 .لمتأكد مف فعاليتيا كتنفيذىا بدقة

مب ذلؾ تفعيؿ األنشطة كالصفية كالبلصفية فى جميع مدارس التعميـ األساسى ، كيتط -
 تنفيذ االجراءات اآلتية:

  نشر الكعى بيف الطبلب كأكلياء األمكر كالمعمميف كمديرل المدارس بأىمية
 النشاط المدرسى . 

 ة كالتجييزات البلزمة لممارسة األنشطة البلصفية كالصفية . تكفير المكارد المادي 

  المعنكية لمطبلب المتفكقيف فى األنشطة ك تخصيص بعض الجكائز المادية
 البلصفية كالصفية . 

  . تخصيص جكائز تشجيعية لممدرسة التى تيتـ بتنفيذ أنشطة متنكعة 

 لتكفير بيئة عممية التعميمية؛المجتمع المحمى فى التدعيـ مشاركة الطبلب كاألسرة ك ( 3) 
مما يدعـ مف المشاركة صديقة لكافة األطراؼ المعنية بالعممية التعميمية  تعميمية

 . الديمقراطية
 يمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ اإلجراءات اآلتية: ك 

حثيـ عمى ، كيتطمب ذلؾ تشجيع مشاركة الطبلب فى اتخاذ القرارات المدرسية  -
مقترحاتيـ فيما يتعمؽ بالمدرسة أك احتياجاتيـ ، مما يدعـ مف التعبير عف آرائيـ ك 

 ثقة الطالب فى نفسو ، كيجعؿ مف بيئة المدرسة أكثر جاذبية لمطالب . 

مناء كاآلباء كالمعمميف فى ألمشاركة األسرة كالمجتمع المحمى مف خبلؿ مجمس ا -
، كيتطمب ذلؾ صنع كاتخاذ بعض القرارات المدرسية ذات الصمة المباشرة بأبنائيـ 

تكعية األسرة كأعضاء المجتمع المحمى ك  ،لجاف يشترؾ فييا اآلباء كالمعمميف تشكيؿ
 بدكرىـ فى حؿ المشكبلت التعميمية كاالجتماعية كالنفسية التى تكاجو الطالب . 

لتقديـ النصائ  ميف بتكظيؼ االجتماعات مع اآلباء؛ اىتماـ مديرل المدارس كالمعم -
الكيفية التى تدعـ قدرات  ، كلمعرفةلمتعرؼ عمى تقدـ الطبلب ك  ،كالتكجييات لؤلسرة

كذلؾ مف خبلؿ عقد االجتماعات المستمرة مع الطالب التعميمية كالنفسية كاالجتماعية 
 . المعمميف كاآلباء بشكؿ دكرل
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 بعض التبرعات كالمساعدات المادية؛مشاركة األسرة كالمجتمع المحمى فى جمع  -
، لقادريف ، كتحسيف البيئة المادية، كصيانة المبانى كالمعامؿلمساعدة الطبلب غير ا

كيتطمب ذلؾ االستفادة مف المبادرات التطكعية الفردية كالجماعية المقدمة مف خبلؿ 
أكلياء األمكر أك أعضاء المجتمع المحمى مما يتي  الفرصة لتطكير العمؿ المدرسى 

 كتكفير بيئة مدرسية مبلئمة لمجميع . 

كتكظيؼ ىذه الشراكة  ة كالجيات المجتمعية المحيطة بيا،اكة بيف المدرستنمية الشر  -
كجاذب  كتكفير مناخ مبلئـفى حؿ المشكبلت المدرسية كتطكير العممية التعميمية ، 

المجتمع المحمى بما يتضمنو مف تشجيع  ، كيتطمب ذلؾ لمطبلب كالعامميف بالمدرسة
الدعـ المادل كالمالى البلـز لممدارس  عمى تقديـ المنظمات الحككمية كغير الحككمية

 . 
عادة النظر فى القكانيف كالمكائ   - تفعيؿ دكر مجالس األمناء كاآلباء كالمعمميف ، كا 

صبلح إللمقياـ بدكرىـ فى عممية ا ؛التى تقمؿ مف الصبلحيات الممنكحة ليـ 
 .بلب لمط صديقةفير بيئة تك ، مما يسيـ في  فاعميةكالتطكير المدرسى بصكرة أكثر 

تنمية كعى القيادات المدرسية كأكلياء األمكر كأعضاء المجتمع المحمى بأىمية دكر  -
فى تطكير  -مف خبلؿ مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف-المشاركة المجتمعية 

 العممية التعميمية كجعميا أكثر جاذبية . 

 لسة صبلحية مديرل المدارس كالمجاسف التشريعات اليادفة إلى تفكيض كزياد -
 . المبادرات التى تقـك بيا المجالسلتدعيـ المساىمات ك  ؛دارية بالمدرسة إلا

تشكيؿ مجمس إدارة فعاؿ داخؿ كؿ مدرسة يشارؾ فيو جميع األطراؼ بالمدرسة،  -
عمى مدار العاـ لمتكاصؿ  باإلضافة إلى أكلياء األمكر كأعضاء مف المجتمع المحمى

بلت الطبلب ، مما يسيـ فى تعزيز ثقة ، كمشك؛ لمناقشة قضايا المدرسة الدراسى
جتمع م، كلتدعيـ الصمة بيف المدرسة كالالطبلب بأنفسيـ كزيادة انتمائيـ لممدرسة 

 . المحمى 

أف تتمركز العممية التعميمية عمى الطالب، كأف تككف احتياجات الطالب كقدراتو كميكلو  (4) 
ف مركزية الطفؿ في عممية مما يدعـ م كشخصيتو كمستقبمو محكر العممية التعميمية

 .  التعميـ كالتعمـ
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 : يمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ اإلجراءات اآلتيةك 
تبنى المعمـ لطرؽ تدريس تتي  مشاركة الطالب فى العممية التعميمية بصكرة تفاعمية  -

يجابية الطالب .  ،التعمـ التعاكنى :مثؿ  كالعمؿ كفريؽ مما يدعـ مف فاعمية كا 

مى اكتساب بعض الميارات التى تدعـ مف إبداعيـ مثؿ : المبادرة ، تدريب الطبلب ع -
مف خبلؿ كرش العمؿ، ، كالعمؿ الجماعى كفريؽ ، كتشجيعيـ عمى إبداء رأييـ 

 .  ، كالمقاءات المستمرة مع الطبلبكالدكرات التدريبية

الربط بيف المناىج الدراسية كما تقدمو المدرسة مف أنشطة صفية كالصفيو كبيف  -
 كاقع المحيط بالطالب كمف ثـ تدعيـ الميارات الحياتية . ال

تدريب الطبلب مف خبلؿ الدكرات التدريبية ككرش العمؿ عمى كيفية المشاركة فى  -
 صنع كاتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالعمؿ المدرسى . 

إعطاء الفرصة لكافة الطبلب دكف تمييز لمتعبير عف آرائيـ كمقترحاتيـ فيما يتعمؽ  -
تنمية ميارات التعمـ الذاتى لدل مما يسيـ في  ؛كانب العممية التعميمية بكافة ج

 .، كالتفكير اإلبداعي كتدريبيـ عمى التفكير الناقد يـالطبلب ، كتشجيع
تمكيف الطبلب مف استخداـ كتكظيؼ التقنيات التكنكلكجية الحديثة فى عممية التعمـ  -

 كثر جاذبية . مما يجعؿ عممية التعمـ أ ؛كالحصكؿ عمى المعرفة 

تكفير خدمات اإلرشاد النفسى كاالجتماعى لكافة الطبلب ؛ كذلؾ مف خبلؿ عقد  -
 يـكلتعزيز اتجاىات، مرة مع الطبلب؛ إلرشادىـ سمككيناالندكات كالمقاءات المست

اإليجابية نحك التعميـ كالمدرسة كالمجتمع، كلتنمية ركح التعاكف  يـكسمككيات
 .كاالحتراـ بيف الطبلب

عداده بصكرة أف ت - يتـ إدارة المدرسة ككافة العامميف بيا ببناء شخصية الطالب كا 
، نفسى كاالجتماعى مف خبلؿ الندكاتمتكاممة عمى المستكل التعميمى كاألخبلقى كال

نشطة المدرسية المتنكعة مف أل ، كتكفير اكاإلذاعة المدرسية، كالمقاءات المستمرة
 : خبلؿ مراعاة القياـ باإلجراءات اآلتية

  . يجابية بيف جميع الطبلب دكف تمييز  بناء عبلقات طيبة كا 

  . تنمية العبلقة بيف الطبلب كالمعمميف عمى أساس مف االحتراـ المتبادؿ 

  . مكاجية مشكبلت الطبلب باألساليب التربكية التى تتكافؽ معيـ 
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  . تنمية المكاىب اإلبداعية لدل الطبلب 

مما ة لجميع الطبلب داخؿ المدارس دكف تمييز بينيـ تكفير الرعاية الصحية الشامم (5) 
 .يسيـ في تكفير البيئة الصحية المبلئمة ليـ

  : كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ اإلجراءات اآلتية
إقامة شراكة كتعاكف بيف كزارة الصحة ككزارة التربية كالتعميـ ، كالتعاكف مع كافة  -

ة الطبلب؛ بيدؼ إعداد سياسات كبرامج القطاعات الحككمية كاألىمية الميتمة بصح
كخطط لبلىتماـ بالصحة المدرسية ، كنشر الكعى كالتثقيؼ بيف الطبلب كالعامميف 
بالمدرسة، ككذلؾ بيف أكلياء األمكر بأىمية المحافظة عمى الصحة سكاء الجسدية 

 كالنفسية كآليات ذلؾ . 
عاكف مع مديرل اإلدارات بالت التربية كالتعميـ كزارةاعتماد استراتيجية مف قبؿ  -

 التعميمية ؛ لتعزيز النمك الصحى لمطبلب فى كافة المدارس . 
  .سعافات أكليةإتجييز غرفة بالمدرسة الستقباؿ الحاالت التى تحتاج إلى  -

 كيتطمب ذلؾ، لنائيةكخاصة فى المناطؽ الفقيرة كا فير برنامج لمتغذية لكافة الطبلبتك  -
ت أكلياء األمكر تبرعا خبلؿ لبرنامج الغذائى مفىذا ا المبلئـ  تمكيؿتكفير ال

 . كالمجتمع المحمى

بصكرة متكاممة  تعزيز مفيكـ الصحة المدرسية لدل كافة الطبلب كالمعمميف كالعامميف -
تتجاكز المفيكـ التقميدل لمصحة الجسدية كالخمك مف األمراض  فقط ، حيث تتضمف 

نشر الكعى فى البيئة  ، كيتطمب ذلؾ ةلنفسيمية كاالجتماعية كاعقاالىتماـ بالصحة ال
  المدرسية مف خبلؿ المحاضرات كالنشرات كالممصقات كاألنشطة المتنكعة . 

 :تنظيـ بيئة المدرسة المادية ، كتكفير بيئة نظيفة كآمنة كمناسبة لصحة الطبلب مثؿ -
سعافات األكلية داخؿ جميع المدارس إلتكفير الصرؼ الصحى ، كالمرافؽ الصحية ، كا

 ، كتيكية الفصكؿ الدراسية . 

كضع ، ك  بيئة نظيفة كخضراء لؤلطفاؿتكفير ك  ،مناخ صحى داخؿ المدرسةتكفير  -
، كيتطمب ذلؾ تكفير التسييبلت المادية ، ج لرعاية الشئكف الصحية بالمدرسةبرنام

كالتسييبلت البشرية مثؿ تعييف أحد االخصائييف أك األطباء لتنفيذ البرنامج الصحى 
؛ شراؼ عمى تنفيذ كمتابعة برنامج الرعاية الصحية لجميع الطبلب اإلرسة ، ك فى المد
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صحية كصديقة لمطفؿ مما ينعكس عمى االحتفاظ بالطبلب بيئة مما يسيـ فى تكفير 
 كالحد مف غيابيـ كتسربيـ . 

سبلمية كالمغة العربية بعض إلمادة التربية ا :تضميف بعض المناىج الدراسية مثؿ -
أىمية ك النظافة كاالعتداؿ فى الطعاـ كالشراب ،  :مثؿ  يةلصحة الجسمالمفاىيـ عف ا

دماف عمى إلالتغذية السميمة ، كأىمية الرياضة فى بناء الجسـ ، كخطكرة المخدرات كا
 .الصحة الجسمية كالنفسية

عداد سجؿ لكؿ طالب يتضمف كافة البيانات الصحية عف الطالب ، كما خضع لو مف إ -
لتكفير المساعدة  ؛ يعانى منو مف أمراض كتطكر عبلجوفحكصات طبية ، كما 

 .  لو المبلئمة

حتى يتكافر بيئة  ؛دكف تمييز بينيـ  العامميفك لكافة الطبلب  كحامية تكفير بيئة آمنة( 6) 
  .لمجميع صديقة تعميمية

 كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ اإلجراءات اآلتية: 
سية ، كتكفير المقكمات المادية لتمبية إعادة النظر فى تصميـ المبانى المدر  -

كلتكفير األمف ليـ ، كمف أىـ ىذه المقكمات التى تكفر بيئة آمنة  ،احتياجات الطبلب
 كحامية لمطبلب ما يمى : 

  تجييز المدارس بالمبلعب كالحدائؽ؛ لممارسة األنشطة كاأللعاب المختمفة ؛
 لجذب الطبلب كتكفير الترفيو المناسب ليـ. 

 يئة المدرسة بصكرة آمنة ككقائية بما يناسب جميع الطبلب كخاصة تصميـ ب
 مف ذكل االحتياجات الخاصة.

  . تكفير التيكية المناسبة داخؿ المبنى المدرسى 

  .تكافر مقاعد جيدة كمريحة لكافة الطبلب 

  . النظافة المستمرة لجميع مرافؽ كفصكؿ المبنى المدرسى 

 بيف دكرات المياه لمبنيف لفصؿ تكافر دكرات مياة صحية كنظيفة ، كا
 . كالبنات

  . تكافر أماكف مخصصة لذكل اإلعاقات أك المشكبلت الجسمية 
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  تناسب حجـ الفصؿ مع الكثافة الطبلبية، كمراعاة التيكية كاإلضاءة، كتكافر
 اإلمكانات البلزمة لمطبلب . 

  . تكفير الصيانة الدكرية لمختمؼ مرافؽ المدرسة 
ستمر لكافة المعمميف كالعامميف بالمدرسة حكؿ كيفية استخداـ التدريب المتكفير  -

 مف استخداـ سمككيـ بدالن  جيويجابية( فى ضبط الطبلب كتك إلساليب الصديقة )ااأل
 .مف خبلؿ كرش العمؿ كالدكرات التدريبية كالمحاضرات ،العقاب

درسية لمكاجية السمككيات السمبية في البيئة المجراءات كالقكاعد إلتطبيؽ بعض ا -
لمكاجيتيا كالحد منيا التى تتعمؽ بمجاالت التنمر أك البمطجة كالعنؼ بيف الطبلب؛ ك 

، كيتطمب ذلؾ نشر الكعى بيف الطبلب كالعامميف كاألسرة بيذه القكاعد فى المدارس
عداد الممصقات التي تحث عمى تبنى السمككيات  مف خبلؿ الندكات كالمحاضرات، كا 

مما يدعـ  ؛ة المتنكعة التى تتناسب مع ميكؿ الطبلبتكفير األنشط، ك  اإليجابية
  التعاكف كالتفاعؿ اإليجابي بيف الطبلب . 

، كيتطمب ذلؾ زيدكف تمي لجميع الطبلب ف كالسبلمة داخؿ البيئة المدرسيةتعزيز األم -
   :تنفيذ اإلجراءات اآلتية

  النفسية تكفير الدعـ النفسى كاالجتماعى لمطبلب التى تعانى مف بعض المشكبلت
كاالجتماعية التى تسيـ فى تركيـ لمدراسة ، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ جمسات مستمرة مع 

 لمتخمص مف تجاربيـ كمشكبلتيـ السمبية .  ؛ىؤالء الطبلب كمع أسرىـ 

 صياغة بعض القكانيف كالمكائ  التى يمتـز بيا جميع الطبلب منذ بداية العاـ الدراسى، 
ا لمجميع ؛ لمحد مف العنؼ ميف بيا ؛ لتككف مرجعن كتكعية الطبلب كالمعمميف كالعام

 كلتكفير بيئة آمنة . 

  ، تكعية كافة العامميف بالمدرسة ، ككذلؾ الطبلب كاألسر باتفاقية حقكؽ الطفؿ
 . كالمساكاة ، كتجنب استخداـ العنؼالعدالة ، في  وكخاصة فيما يتعمؽ بحق

 ة دكف أل تمييز . التعامؿ مع جميع الطبلب بنكع مف العدالة كالمساكا 
، كاالحتراـ المتبادؿ ، يئة مدرسية يسكدىا بعض القيـ مثؿ: التعاكف اإليجابيتكفير ب -

كالمساكاة ، كاحتراـ التنكع بكافة أشكالو لكافة الطبلب كالعامميف؛ بما يسيـ  ،كالعدالة
  .فى تكفير مناخ إيجابي جاذب لمطبلب كالعامميف
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، ة الجاذبة لمطبلب مثؿ: الرحبلت الترفيييةمات الطبلبيتكفير العديد مف الخد -
، كيتطمب  قكية لمطبلب الضعاؼ، كتكفير كجبات غذائية ، كدركس تكالرحبلت العممية

 . ذلؾ تكفير الدعـ المالى المناسب لتكفير ىذه الخدمات لجميع الطبلب دكف تمييز

 المقترحة : اآللياتطلبات تنفيذ مت:  لًثاثا

، كتكظيؼ الفرص قترحة تكافر العديد مف المتطمباتالم لياتاآليتطمب تنفيذ         
 تكفير بيئة تعميمية صبلحية كاليادفة إلى إلالمتاحة التى ترتبط بالمبادرات كالمشركعات ا

كمف أىـ ىذه المتطمبات ما  ،مرحمة التعميـ األساسى تحسيف لمطبلب كمف ثـ  صديقة
  :يمى
جامعى كالصادرة عف كزارة التربية كالتعميـ عاـ تكظيؼ المعايير القكمية لمتعميـ قبؿ ال -

، ككذلؾ المعايير الصادرة عف الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد  2003
، كالتى تتضمف العديد مف المعايير كالمؤشرات التعميمية التى تسيـ فى  2008عاـ 

مرحمة التعميـ  تكفير بيئة تعميمية مبلئمة كصديقة لجميع األطفاؿ كمف ثـ تطكير
األساسي، كيتطمب ذلؾ مراعاة ىذه المعايير كالمؤشرات كتضمينيا فى كافة جكانب 

 العممية التعميمية ، كتكعية القيادات المسئكلة بيذه المعايير كالمؤشرات. 
تكفير بيئة تعميمية مبلئمة كصديقة لكافة مف أجؿ ؛ 2030تكظيؼ رؤية مصر  -

عمى ثبلث أىداؼ  يـ؛ حيث ركزت الرؤيةتحسيف جكدة التعمالطبلب كمف ثـ 
، كذلؾ مف خبلؿ تضميف ىذه األىداؼ فى  ة لمتعميـ قبؿ الجامعىاستراتيجية رئيس

 مكانيات المادية كالبشرية البلزمة لتنفيذىا . إلالسياسة التعميمية ، كتكفير كافة ا

ة لمتعميـ صبلحية التى ركزت عمييا الخطة االستراتيجيإلتنفيذ البرامج كالمشركعات ا -
ية عمى ، حيث ترتكز الخطة االستراتيج 2030 – 2014قبؿ الجامعى لؤلعكاـ 

بما يتناسب ، لتكفير خدمات تعميمية ذات جكدة عالية ك ةمجمكعة مف الركائز الرئيس
، تكفير بيئة تعميمية مبلئمة كصديقة لكافة الطبلب مع المعايير العالمية كمف ثـ 

 . دارة النظاـ التعميمىكا  لجكدة ، اك تاحة ، إل : االتى تتمثؿ فىك 

كتنكيع مصادره ، كيتطمب ذلؾ زيادة الميزانية المخصصة  بتكفير التمكيؿ المناس -
التعاكف مع بعض الجيات لئلنفاؽ عمى التعميـ كخاصة مرحمة التعميـ األساسى ، ك 

منظمة اليكنسكك كمنظمة  :بقضايا جكدة التعميـ المختمفة مثؿ ةالدكلية الميتم
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صبلحية إلكلتنفيذ كافة البرامج كالمشركعات ا ،الدعـ الفنى كالمادلتقديـ ل ؛يسؼاليكن
  التى أكدت عمييا الخطط االستراتيجية لمتعميـ . 

دعـ القيادة السياسية ، كالمسئكليف عف جكدة التعميـ المصرل لكافة القضايا  -
الخطط ، ك  2030صبلحية التى أكدت عمييا رؤية مصر اإلكالبرامج كالمشركعات 
، كيتطمب ذلؾ بما يكفر الدعـ البلـز لترجمتيا فى الكاقع ؛االستراتيجية المختمفة 

صياغة بعض القكانيف كالتشريعات التى تسيـ فى تنفيذ كافة المبادرات كالمشركعات 
 اإلصبلحية اليادفة إلى تحسيف جكدة كافة محاكر العممية التعميمية . 

؛ لتحسيف  بيؽ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿتطقناعة القيادات المسئكلة بأىمية  -
  .بيئة تعميمية صديقة لمطفؿ كمف ثـ تكفير المخرجات التعميمية ، 

متكعية بأىـ معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ كتأثيرىا فى تحسيف جكدة لعداد خطة إ -
نشر ىذه الخطة عمى المكقع الخاص ذلؾ يتطمب كافة مدخبلت العممية التعميمية، ك 

دارات التعميمية كالمدارس، إلرة التربية كالتعميـ ، كمكقع المديريات التعميمية كابكزا
معايير المدرسة الصديقة بلنشر الكعى  ؛كتكفير بعض الدكرات التدريبية كالندكات

 .  متطمباتياكأىـ  لمطفؿ

 لحاؽ أبنائيـ لممدرسةإمـز األسرة بعادة النظر فى القكانيف كالتشريعات التى ت  إ -
جراءات صارمة فى حالة عدـ االلتزاـ بيا ؛ لضماف التحاؽ إكاتخاذ  ،نتظاـ فيياكاال 

 جميع الطبلب بالتعميـ . 

 ،؛ لتقكيـ مستكل خدماتياظمة لكافة المؤسسات التعميميةالمراجعة المستمرة كالمنت -
رؼ عمى مستكل جكدتيا النكعية كالكمية مف خبلؿ اعتماد معايير كمؤشرات عكالت

بلستفادة منيا فى ل ؛لقاء الضكء عمى الممارسات المتميزةا  ية ، ك كاضحة كمكضكع
 . المدارس األخرل

ارات التعميمية كبيف كزارة الصحة ؛ إلدالشراكة بيف كزارة التربية كالتعميـ كالمديريات كا -
كخاصة فى  مستمرة لمطبلب بالمدارس المختمفةلتكفير خدمات صحية متميزة ك 

كلنشر الكعى بيف الطبلب كبالمجتمع المحمى المحيط المناطؽ النائية كالفقيرة ، 
 بالمدرسة عف كيفية المحافظة عمى الصحة الجسدية كالنفسية لمطبلب . 
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االستراتيجية لكزارة سياسات كالخطط الفؿ فى طدمج مبادئ المدرسة الصديقة لم -
 .  األساسى التعميـ مرحمة لضماف تحسيف؛ التربية كالتعميـ 

 ؛دارية بداية مف كزارة التربية كالتعميـ حتى المدرسة إللمستكيات االتعاكف بيف كافة ا -
  معايير المدرسة الصديقة لمطفؿ.رساء إل 

، كبإشراؼ دارات التعميميةإلتشكيؿ بعض المجاف المختصة عمى مستكل المديريات كا -
 ة : لتعميـ ، كيككف مف مياميا الرئيسمف كزارة التربية كا

  ، تكافر شركط األماف كالنظافة بيا كتقييـ درجةمتابعة البيئة المدرسية . 

  تكفير بعض الدكرات التدريبية لممعمميف كلممديريف عف كيفية تكفير متطمبات
 .  كالحامية لمطبلب البيئة المدرسية اآلمنة كالصحية

 عضاء المجتمع المحمى فى أكتشجيع مشاركة  ،تشجيع المبادرات التربكية
تكفير  مثؿ بيا راحةكتكفير شركط األماف كال ،ؿ تحسيف البيئة المدرسيةامج
تكفير ك ، كتكفير اإلسعافات األكلية، كمات اآلتية : التيكية، كاإلضاءةالمق

المقاعد المناسبة، كتكفير دكرات مياه مناسبة ، كتكافر أماكف مخصصة 
   .عاقاتإللذكل ا

المعكقات التي  عتتنك  :المقترحة وكيفية التغلب عليها تاآلليامعوقات تطبيق : رابًعا
 :المقترحة مثؿ اآللياتتحكؿ دكف تطبيؽ 

تنفيذ ضعؼ التمكيؿ المخصص لمرحمة التعميـ األساسى كمف ثـ القصكر في  -
المشركعات كالخطط االستراتيجية اليادفة إلى تحسيف مرحمة التعميـ األساسى ، مما 

 لمطفؿ كمف ثـ تطبيؽ معايير المدرسة الصديقة عمى التعميميضعؼ مف قدرة النظاـ ي  
تكفير التمكيؿ كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ لمطبلب،  تكفير بيئة صديقة صعكبة 

تطبيؽ معايير المدرسة المبلئـ لتنفيذ المشركعات كالخطط االستراتيجية اليادفة إلى 
لكافة الطبلب ، كتنكيع  الصديقةكمف ثـ تكفير البيئة التعميمية الصديقة لمطفؿ 

عميـ مف خبلؿ تشجيع المشاركة المجتمعية في االنفاؽ عمى الت تمكيؿ مصادر
 التعميـ. 

، كالقصكر في اإللماـ بتجارب بعض ى بمعايير المدرسة الصديقة لمطفؿضعؼ الكع -
نشر ، كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ تعميمية صديقة لمطفؿالدكؿ في تكفير بيئة 
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ؿ الناجحة في ىذا المجاؿ مف كبتجارب الدكالكعى بمعايير المدرسة الصديقة لمطفؿ 
الدكرات  تكفير العديد مف، ك  لمكزارة ينشر ىذه المعايير عمى المكقع اإللكتركنخبلؿ 

مف  لكافة العناصرككرش العمؿ بصكرة منتظمة كمستمرة التدريبية ، كالندكات، 
دارييف، كقيادات عمى مستكل اإلدارات التعميمية فيما يتعمؽ  مديريف كمعمميف كا 

 .مطفؿر المدرسة الصديقة لبمعايي
اإللزاـ التي تفرض عمى األسر إلحاؽ أبنائيا بالمدرسة ، تنفيذ قكانيف القصكر في  -

كتكعية كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ المتابعة الدقيقة لتنفيذ ىذه القكانيف ، 
 األسر كخاصة في المناطؽ الفقيرة كالنائية بأىمية التعميـ . 

دكف  يف كالسياسات التعميمية لحماية كتنمية حقكؽ الطفؿالقكانالقصكر في صياغة  -
االتفاقيات الدكلية مثؿ  تمييز ، كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ تضميف مبادئ

 . ةاتفاقية حقكؽ الطفؿ في السياسة التعميمية ، كالخطط االستراتيجي
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