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  الفصل األول
  الخلفية المنهجية للبحث

  

  :مقدمة
تقـوم بتنفيـذها منظمـة تعُد مبـادرة المدرسـة صـديقة الطفولـة مـن أهـم المبـادرات العالميـة التـي   

التحـديات الرئيسـة  بالتعاون مع العديد من الدول في العالم، وتهدف المبادرة إلى مواجهة اليونيسف
  .إلى تحسين جودة التعليموصوًال للتعليم من توفير فرص لتعليم جميع األطفال 

وتلتقــي مبــادرة المدرســة صــديقة الطفولــة مــع أهــداف وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة     
التطويريــة بــرامج المدرســة صــديقة الطفولــة مــن ال برنــامجيعــُد ة التعلــيم، إذ الســورية لتحســين نوعيــ

المهمــة التــي تقــوم وزارة التربيــة بتنفيــذها مــن خــالل التعــاون مــع منظمــة اليونيســف، إذ يلتقــي هــذا 
، ومشـــروع دمـــج الوطنيـــة مـــع مشـــروعات تطويريـــة عـــدة أهمهـــا مشـــروع تطـــوير المنـــاهج البرنـــامج

  .ومشاريع تطويرية أخرى التكنولوجيا بالتعليم،
علـى لعـب دور مهـم، وداعـم  مدرسة صديقة الطفولة من خـالل قـدرتهاوتأتي أهمية مبادرة ال  

فـع مسـتوى بالتـالي ر و  ،بتحسين الخدمات التعليمية المقدمـة ُتعنى افي تطبيق المناهج الجديدة كونه
علــى تطبيــق عشــرة  طفولــةبرنــامج المدرســة صــديقة الجــودة المخرجــات التربويــة، إذ يــتم العمــل فــي 

بجميـع أركـان المدرسـة الماديـة  امهتمـتركـز علـى شخصـية الطفـل واحتياجاتـه مـن خـالل االمعايير 
والمعنوية مما يسهم بشـكٍل عملـي فـي تطـوير العمليـة التربويـة وبنـاء شخصـية الطالـب علـى النحـو 

  .األمثل
ة واألمـــــن واألمـــــان ُتعنـــــى نمـــــاذج المـــــدارس صـــــديقة الطفولـــــة بالصـــــحة النفســـــية والجســـــديو   

والمشاركة لألطفال، بالَقدر الـذي تعنـى فيـه بتـدريب المعلمـين، وبمالئمـة أسـاليب التـدريس، ومـوارد 
الــتعلم المســتخدمة فــي الــتعلم المدرســي، كــذلك تعنــى وتهــتم بمشــاركة الطفــل والمجتمــع المحلــي فــي 

   )3، صأ2009اليونيسف،(المدرسة
يســف مفهــوم المدرســة صــديقة الطفولــة كمصــطلح ومنــذ منتصــف التســعينات اســتخدمت اليون  

ال يهـــدف إلـــى تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة المرتبطـــة بـــالتعليم كإلحـــاق جميـــع األطفـــال فـــي 
المدرسة فحسـب، بـل يتطلـب التأكـد مـن أن جميـع المـدارس تعمـل لخدمـة مصـلحة الطفـل الفضـلى 
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الحمايـة لألطفـال، وُترفـد بمـا يكفـي مـن مـدارس آمنـة تكفـل  التي يعهد بها إليها، ويعني ذلـك تـوفير
المعلمــين المــدربين، وتمتلــك المــوارد الكافيــة، وتــنعم بظــروف مالئمــة للــتعلم بمــا يحقــق النوعيــة فــي 
التعلــيم كمفهــوم يــذهب إلــى أبعــد مــن مســألة التميــز الدراســي، إذ ينصــب التركيــز علــى احتياجــات 

وار المدرسية التقليدية، ولتحقيـق ذلـك الطفل ككل بشخصه وظروفه ومحيطه، وليس فقط على األد
والمخططين للتعلـيم ومختلـف  األطر التربويةأولياء األمور والمجتمع المحلي و (تعمل كل األطراف 

  )4-2، ص2009اليونيسف، (بنهج تشاركي وفق مبادئ المدرسة صديقة الطفولة) الشركاء
ــــــدأ و  ــــــامجب ــــــة بشــــــكله  برن ــــــي المدرســــــة صــــــديقة الطفول ــــــي عــــــام الفعل م، 2004-2003ف

ــــــة فــــــي ســــــورية،  مــــــن خــــــالل إعــــــداد ــــــدليل المرجعــــــي للمدرســــــة صــــــديقة الطفول ــــــمال إطــــــالق  وت
، لمــــدة عــــامين تجـــــريبيين فــــي ســــت محافظـــــات 2006مشــــروع المدرســــة صــــديقة الطفولـــــة عــــام 

ـــــــق المشـــــــرو  ـــــــع عـــــــام وُطبِّ ، )2، ص2010وزارة التربيـــــــة، (فـــــــي تســـــــع محافظـــــــات 2009ع بمطل
لخطــــــة المشــــــتركة بــــــين وزارة التربيــــــة ومنظمــــــة اليونيســــــف وفــــــي االجتمــــــاع الســــــنوي لمناقشــــــة ا

مدرســــــة صــــــديقة للطفولــــــة تطبــــــق فيهــــــا المعــــــايير  96اتُّفــــــق علــــــى التركيــــــز علــــــى  2011لعــــــام 
ـــــــــة ـــــــــة للمدرســـــــــة صـــــــــديقة الطفول ـــــــــك بهـــــــــدف  ،)3،ص2011وزارة التربيـــــــــة،(العشـــــــــرة الوطني وذل

  . جميع المجاالتوالقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في  ،تحقيق جودة التعليم

إذ يمثــــل التعلــــيم األســــاس الــــذي ينبنــــي عليــــه كــــل مــــا نصــــبو إلــــى تحقيقــــه، ســــواء مــــن 
الناحيـــــــة االقتصـــــــادية أو االجتماعيـــــــة أو السياســـــــية، إنـــــــه مفتـــــــاح االرتقـــــــاء بجـــــــودة المخرجـــــــات 

، 2004مركــــــز اإلمــــــارات للبحــــــوث والدراســــــات االســــــتراتيجية، (التــــــي نحــــــن بحاجــــــة ماســــــة لهــــــا
  ).106ص

 المتســـارعة،والتقنيـــة  ،لتغيـــرات والتطـــورات العلميـــةا للصـــعوبات المعاصـــرة فـــي ظـــل نتيجـــةو   
ستخدام كل مـا اجميع المؤسسات  ُيحتم على، الصعوبات، وأمام تلك في كافة المجاالت والمستمرة

ولتحقيـق ذلـك ، مواجهـة هـذه التحـديات باألسـلوب األمثـلتمكنها مـن  إمكانات وقدراتيتاح لها من 
تخطــيط  عمليــة عــدُّ لــى أســاليب عديــدة فــي مقــدمتها تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية، إذ تيــتم اللجــوء إ

 مــن خــالل منهجــه وأســاليبه بقدرتــهويتســم  معاصــرة،يتميــز بال عمليــاً منهجــًا المــوارد البشــرية تنميــة 
للوصــول إلــى إنتاجيــة أعلــى، مــن خــالل العمــل علــى  موتطــوير أدائهــ رفــع ســوية العــاملين،علــى 

تمكـــين المـــوارد البشـــرية بالمعـــارف والمهـــارات والخبـــرات والســـلوكيات وفـــق خصـــائص هـــذه المـــوارد 
وحاجاتهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتراتيجية عمـــل تهـــدف إلـــى زيـــادة قـــدرات هـــذا المـــوارد، ممـــا يحقـــق 

  .النجاح في العمل الموكل إليهم بجودة عالية
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لتــوفير الخطــط جــادًة  بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف وزارة التربيــة تســعى هــذا اإلطــاروفــي    
 اجعلهـي مـام ،األكمـل الوجـه علـى بـدورها القيـام علـى سـاعدهات البشرية التـي مواردها المناسبة لتنمية

إذ أصــــبحت المــــوارد البشــــرية،  .المســــتجداتو  مختلــــف المتغيــــراتمــــع أكثــــر قــــدرة علــــى التعــــاطي 
لها وٕادارتها من الميزات التنافسية خالل السـنوات العشـر الماضـية، ففـي عصـر المعرفـة والتخطيط 

  ). 62، ص2003زايد، (ستصبح الموارد البشرية من أهم أصول المؤسسة وثروتها الوحيدة
إن الخطــــــــط تتجلــــــــى بمســــــــاعدة الــــــــدول : وورد ضــــــــمن اســــــــتراتيجية منظمــــــــة اليونيســــــــف

ــــــى جعــــــل أنظمتهــــــا التربويــــــة شــــــاملة  ــــــى جــــــودة التعلــــــيم، ممــــــا يجعــــــل األطفــــــال عل ومركــــــزة عل
يتســــاوون فــــي الحصــــول علــــى جــــودة التعلــــيم، واألولويــــة للمــــدارس صــــديقة الطفولــــة التــــي تخــــدم 

وتهــــــتم المدرســــــة صــــــديقة الطفولــــــة بتنميــــــة ). UNICEF,2007,p3(حاجــــــات وميــــــول األطفــــــال
   ). UNICEF,2003,p190(الموارد البشرية من المعلمين واإلداريين

بشــكل جــدي ضــرورة  فــي المــدارس صــديقة الطفولــة المــوارد البشــرية تنميــة تخطــيطبــات  وقــد  
   .عامليهاأداء ت تحسين ملحة وحتمية إن أراد

رية البشـــ المـــوارد تخطـــيط تنميـــة واقـــع وعليـــه فـــإن اهتمـــام هـــذه الدراســـة ســـوف ينصـــب حـــول  
والوقـوف علـى ، الطفولـة العاملين، والمخرجات التربوية في المدارس صديقةومنعكساتها على أداء 
  .وسبل تطويرها طبيعة العالقة بينهما
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  :مشكلة البحث 1.1

ضــــــمن خطــــــة وبــــــرامج التعــــــاون بــــــين وزارة المدرســــــة صــــــديقة الطفولــــــة  برنــــــامجيــــــأتي 
ــــة  ــــة ومنظمــــة األمــــم المتحــــدة للطفول ــــذي يعــــدُّ "اليونيســــيف" التربي ــــه؛ برنامجــــ، ال ــــًا فــــي جدت ًا نوعي

المدرســــــة صــــــديقة الطفولــــــة  برنــــــامجودالالتــــــه فــــــي تطــــــوير أداء النظــــــام التربــــــوي، الســــــيما أن 
وفــــي إطــــار التخطــــيط االســــتراتيجي  ضــــمن حركــــة التطــــوير التربــــوي الــــذي تشــــهده ســــورية،جــــاء 

المدرســـــة صـــــديقة برنـــــامج الـــــذي تنتهجـــــه وزارة التربيـــــة فـــــي الجمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية، يلتقـــــي 
الطفولـــــــة مـــــــع المشـــــــروعات ذات األولويـــــــة التـــــــي حـــــــددتها وزارة التربيـــــــة باتجـــــــاه تعزيـــــــز نوعيـــــــة 

، 2011وزارة التربيــــــــة، (عــــــــايير الوطنيــــــــة للمنــــــــاهج التربويــــــــةالم بعــــــــد إنجــــــــازالتعلــــــــيم ال ســــــــّيما 
  ).1ص

ـــــة دور و  ـــــًا مـــــن أهمي ـــــامجانطالق ـــــي مواجهـــــة التحـــــديات  برن ـــــة ف المدرســـــة صـــــديقة الطفول
عملــــــت وزارة التربيــــــة بالتعــــــاون مــــــع منظمــــــة اليونيســــــف علــــــى تطبيــــــق  المختلفــــــة فــــــي المــــــدارس

ـــــــامج ـــــــذ عـــــــام  برن ـــــــة من ـــــــة، ومـــــــن خـــــــالل  2006المدرســـــــة صـــــــديقة الطفول ـــــــرة التجريبي ـــــــي الفت ف
ــــين  ــــى خطــــط التعــــاون ب ــــة الســــورية ومنظمــــة اليونيســــفاالطــــالع عل ــــة العربي ــــب / الجمهوري الجان

تبـــــــــين بـــــــــأن وزارة التربيـــــــــة  ،)2012 - 2011- 2010 – 2009 – 2008(لألعـــــــــوام التربـــــــــوي
ـــــة المـــــوارد البشـــــرية ـــــة( تقـــــوم بتنمي ـــــة مـــــن خـــــالل  ) األطـــــر التربوي فـــــي المـــــدارس صـــــديقة الطفول

عـــــرض  - التعريـــــف بمفـــــاهيم المدرســـــة صـــــديقة الطفولـــــة( التـــــدريب علـــــى موضـــــوعات متعـــــددة 
معـــــايير المدرســـــة صـــــديقة  - دليـــــل المدرســـــة صـــــديقة الطفولـــــة فـــــي ســـــورية  - تجـــــارب عالميـــــة

 - المجتمـــــع المحلـــــي - التخطـــــيط لتطـــــوير المدرســـــة صـــــديقة الطفولـــــة - الطفولـــــة فـــــي ســـــورية
  ).التعلم النشط - حماية الطفل في المدرسة

ـــــة الســـــاب ـــــة ومـــــن خـــــالل مراجعـــــة الدراســـــات المحلي قة لمشـــــروع المدرســـــة صـــــديقة الطفول
ــــــي مشــــــروع ــــــة ف ــــــب مختلف ــــــت جوان ــــــين أن هــــــذه الدراســــــات تناول ــــــة،  تب المدرســــــة صــــــديقة الطفول

 /تناولــــــــت دور المعلمــــــــين فــــــــي جعــــــــل المــــــــدارس صــــــــديقة للطفولــــــــة )2007( فدراســــــــة شــــــــحادة
فتناولــــــت المــــــدارس صــــــديقة الطفولــــــة  )2009(اليونيســــــف التحــــــديات واالعتبــــــارات، أمــــــا دراســــــة 

برنــــــامج دعــــــم التعلــــــيم فــــــي المنــــــاطق الســــــورية التــــــي اســــــتقبلت عــــــددًا كبيــــــرًا مــــــن : مــــــن خــــــالل
فتناولــــــت واقــــــع اإلدارة فــــــي  )2010(عــــــالء الــــــدين ، وأمــــــا دراســــــة العــــــراقيين الالجئــــــيناألطفــــــال 

الجمهوريــــــة العربيــــــة  المــــــدارس صــــــديقة الطفولــــــة وفــــــق معــــــايير الجــــــودة الموضــــــوعة لهــــــا فــــــي
ــــــت دراســــــة  ــــــة، ) 2010(الحصــــــري وآخــــــرون الســــــورية، وتناول فاعليــــــة المــــــدارس صــــــديقة الطفول

تخطــــيط تنميــــة المــــوارد البشــــرية  واقــــع تنــــاول جانــــبت لــــمالدراســــات الســــابقة  بــــأنالحــــظ الباحــــث و 
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ضــــــروري إلنجــــــاح التجربــــــة ألن أي علمــــــًا بــــــأن هــــــذا الجانــــــب  صــــــديقة الطفولــــــة المــــــدارسفــــــي 
  .)األطر التربوية(تجربة ال تتحقق وتنجح إال من خالل دور الموارد البشرية

كونــــــه المدرســــــة صــــــديقة الطفولــــــة  برنــــــامجلباحــــــث فـــــي الخبــــــرة المباشــــــرة لخــــــالل ومـــــن 
عـــــدة مـــــن قبـــــل المـــــوارد مالحظـــــات فـــــي وزارة التربيـــــة، بـــــرزت  البرنـــــامجأحـــــد المشـــــرفين علـــــى 

فـــــــي المـــــــدارس صـــــــديقة الطفولـــــــة حـــــــول مســـــــألة تنميـــــــة معـــــــارفهم ) ةالتربويـــــــ األطـــــــر(البشـــــــرية 
أهميـــــة  المتبعـــــة فـــــي التخطـــــيط لعمليـــــة تنميـــــتهم وتـــــدريبهم، ويؤكـــــد ذلـــــك ســـــاليبومهـــــاراتهم واأل

يط تنميــــة المــــوارد البشــــرية بشــــكل خــــاص، نظــــرًا لمــــا يعكســــه علــــى التخطــــيط بشــــكل عــــام وتخطــــ
ـــــة(المـــــوارد البشـــــرية مســـــتوى أداء  ـــــرة فـــــي ســـــد )األطـــــر التربوي ـــــاك فجـــــوة كبي ـــــأن هن ـــــوحظ ب ، إذ ل

علـــــى  أدائهـــــممـــــن المعـــــارف والمهـــــارات المطلوبـــــة لتحســـــين مســـــتوى  )األطـــــر التربويـــــة(حاجـــــات 
فـــــي  برنـــــامج المدرســـــة صـــــديقة الطفولـــــةمعظـــــم القـــــائمين علـــــى  وهـــــذا مـــــا أكـــــده ؛األمثـــــلالنحـــــو 

 ،وزارة التربيــــــة ومنظمــــــة اليونيســــــف، إذ أن عمليــــــة التخطــــــيط تــــــتم مــــــن الهــــــرم باتجــــــاه القاعــــــدة
إلــــى إغفــــال الكثيــــر مــــن الحاجــــات علــــى أرض الواقــــع، وبــــذلك تــــتم عمليــــة التخطــــيط  وأدى ذلــــك

 .على النحو األمثلمن الفئات المستهدفة دون أدنى مشاركة 

 ؛نوعيـــة التعلـــيمعنـــى بتحســـين ارس صـــديقة الطفولـــة هـــي نتـــاج مشـــروع جديـــد يُ المـــدن أبمـــا و   
، وهــو مــا يشــكل بعــدًا جديــدًا وتحــديًا ينبغــي علــى فــع مســتوى جــودة المخرجــات التربويــةبالتــالي ر و 

وتخطــيط  ،التخطــيط بشــكل عــامبعمليــات  االهتمــام مواجهتــه مــن خــالل المــدارس صــديقة الطفولــة
تحســـين مســـتوى أداء المـــوارد  فـــي لمـــا لـــه مـــن دور أساســـي ،ل خـــاصبشـــك المـــوارد البشـــريةتنميـــة 

 مالتــي تــؤهله، القــيموغــرس  بالمعــارف والمهــارات مدهيــتزو مــن خــالل  ،البشــرية علــى النحــو األمثــل
  .عالية وفاعلية بكفاءة مألداء أعماله

ولما كان دور المدرسة صديقة الطفولة في تحقيق جودة التعليم دورًا مهمًا، بما تتضـمنه مـن   
   .ةلمتغيرات والمستجدات الطارئلمواجهة التحديات، والتعامل مع مختلف ا تؤهلهاخصائص 

ولما كـان دور تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية دورًا كبيـرًا فـي نجـاح أي مؤسسـة خدميـة، كـان   
دراسة واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صـديقة الطفولـة، ومـن هنـا تتحـدد ال بد من 

  :مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي
ما واقع تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية فـي المـدارس صـديقة الطفولـة السـورية، وسـبل تطـويره 

  .وفق المعايير الوطنية ؟
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  :أهمية البحث 1.2

المـــوارد البشـــرية فـــي  تخطـــيطإســـتراتيجية  مـــن أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــهُ  هـــذا البحـــث تنبثـــق أهميـــة
األطــر تطــوير وتنميــة أداء  فــي اإلســتراتيجيةألهميــة تلــك  وذلــك نظــراً المــدارس صــديقة الطفولــة، 

  :ز أهمية هذه الدراسة في اآلتيبرُ ، كما تَ التربوية

تخطـيط بموضـوع  تربويـةالمكتبـة ال فـي إثـراء المعرفـة، وٕاغنـاء أسـهم البحـث :الجانب النظري -  
  .في المدارس صديقة الطفولة البشريةالموارد  تنمية

ب ال -   يالجان فــي الوصــول إلــى نتــائج تســاعد فــي تحســين وتطــوير أداء أســهم البحــث  :تطبيق
تخطــيط دراســة واقــع فــي المــدارس صــديقة الطفولــة، مــن خــالل  )األطــر التربويــة(المــوارد البشــرية 

لتنميــة لبنــاء خطــة مقترحــة  ٕاعــداد توجيهــات، و فــي المدارســة صــديقة الطفولــة البشــريةتنميــة المــوارد 
  .في المدارس صديقة الطفولة) األطر التربوية(الموارد البشرية 

ُتعـد األولـى فـي سـورية  )حـدود علـم الباحـث(إلـى أهميـة هـذه الدراسـة أنهـا فـي  أضيفأخيرًا   
يـة المـوارد البشـرية فـي برنـامج المدرسـة صـديقة الذي يتناول واقع تخطـيط تنم من حيث موضوعها
  .الطفولة في سورية

  :أهداف البحث 3.1

واقـــــــع تخطـــــــيط تنميـــــــة المـــــــوارد البشـــــــرية فـــــــي المـــــــدارس يهـــــــدف البحـــــــث إلـــــــى تعـــــــرف 
ـــــ ـــــة الســـــورية، وســـــبل تطـــــويره وفـــــق المعـــــايير الوطنيـــــة للمدرســـــة صـــــديقة الطفول ة صـــــديقة الطفول

  :من خالل اآلتي

فــي المــدارس صــديقة  )األطــر التربويــة( تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية مســتوى عمليــةَتعــرُّف  .1
ـ صـــياغة  تحديـــد أولويـــات وضـــع الخطـــة ـتخطـــيط الالمنطلقـــات المعتمـــدة فـــي ( :الطفولـــة

 ).األهداف، والوسائل، واألساليب، والتمويل الالزم لتنفيذ الخطة: المصفوفة التي تتضمن

ــــة( المــــوارد البشــــريةمشــــاركة مســــتوى َتعــــرُّف  .2 ــــة  )األطــــر التربوي فــــي عمليــــات التخطــــيط لتنمي
 .من وجهة نظرها في المدارس صديقة الطفولة  الموارد البشرية

فـــــي المـــــدارس صـــــديقة الطفولـــــة  )األطـــــر التربويـــــة( تنميـــــة المـــــوارد البشـــــريةمســـــتوى  َتعـــــرُّف .3
 .وفق معاييرها الوطنية
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الفائــــدة التــــي حققتهــــا المــــدارس صــــديقة الطفولــــة مــــن خــــالل تنفيــــذ األنشــــطة مســــتوى  َتعــــرُّف .4
المتضــــــــمنة فــــــــي الخطــــــــط المركزيــــــــة المشــــــــتركة بــــــــين وزارة التربيــــــــة ومنظمــــــــة اليونيســــــــف 

 ).كادرها التربوي( من وجهة نظر مواردها البشرية) 2012وحتى  2008(لألعوام 

ــــة تخطــــيط .5 ــــات التــــي تواجــــه عملي ــــة رصــــد العقب ــــة( بشــــريةالمــــوارد ال تنمي فــــي  )األطــــر التربوي
 .المدارس صديقة الطفولة على المستوى المركزي والمحلي

 .المشكالت التي تعترض عمل المدارس صديقة الطفولة َتعرُّف .6

 .نقاط القوة والضعف في برنامج المدرسة صديقة الطفولة َتعرُّف .7

فــــــي المــــــدارس  )األطــــــر التربويــــــة( الوقــــــوف علــــــى االحتياجــــــات التربويــــــة للمــــــوارد البشــــــرية .8
 .صديقة الطفولة

ــــى المســــتوى المركــــزي اســــتنادًا لمعاييرهــــا  َتعــــرُّف .9 ــــة عل ــــع خطــــط المــــدارس صــــديقة الطفول واق
 ).كادرها التربوي( العشرة الوطنية والحاجات التدريبية لمواردها البشرية

واقــــع خطــــط المــــدارس صــــديقة الطفولــــة علــــى مســــتوى المدرســــة اســــتنادًا لمعاييرهــــا  َتعــــرُّف .10
 ).كادرها التربوي( الوطنية والحاجات التدريبية لمواردها البشرية العشرة

فـــــي المـــــدارس   )األطـــــر التربويـــــة( تنميـــــة المـــــوارد البشـــــريةلخطـــــة توجيهـــــات لبنـــــاء اقتـــــراح  .11
 .صديقة الطفولة

ــــروقال َتعــــرُّف .12 ــــة  ف ــــات المــــوارد البشــــرية فــــي المــــدارس صــــديقة الطفول ــــين متوســــطات إجاب ب
ســــــنوات  -المؤهــــــل العلمــــــي ( اتتبعــــــًا لمتغيــــــر  هــــــمالموجهــــــة ل اســــــتبانة البحــــــث عــــــن بنــــــود

 .)التمويل – الخبرة

ـــــــائمين علـــــــى برنـــــــامج المدرســـــــة صـــــــديقة بـــــــين متوســـــــطات إجابـــــــات  فـــــــروقال َتعـــــــرُّف .13 الق
 -المؤهــــــل العلمــــــي ( يتبعــــــًا لمتغيــــــر  الموجهــــــة لهــــــم اســــــتبانة البحــــــث عــــــن بنــــــود الطفولــــــة

 .) سنوات الخبرة

  :أسئلة البحث وفرضياته 4.1

  :يطرح البحث األسئلة والفرضيات اآلتية 

    :أسئلة البحث .أوالً 

واقـع تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية فـي المـدارس صـديقة مـا : تطرح مشكلة البحـث التسـاؤل اآلتـي
ة؟ وينبثـق عـن هـذا الطفولة السورية، وسبل تطويره وفـق المعـايير الوطنيـة للمدرسـة صـديقة الطفولـ

  :اآلتيةالتساؤل أسئلة البحث 
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فـي برنـامج المدرسـة صـديقة  )األطر التربويـة( تخطيط تنمية الموارد البشريةمستوى عملية ما  .1
األهــداف، والوســائل، : صــياغة المصــفوفة التــي تتضــمن -خطــوات  وضــع الخطــة ( الطفولــة

 ؟)واألساليب، والزمن، والتمويل، والرقابة، والتقويم الالزمة لتنفيذ الخطة
فــي عمليــات التخطــيط لتنميــة المــوارد  )األطــر التربويــة( المــوارد البشــريةمــا مســتوى مشــاركة  .2

 من وجهة نظرها؟ في المدارس صديقة الطفولة البشرية

في المدارس صـديقة الطفولـة وفـق معاييرهـا  )األطر التربوية( تنمية الموارد البشريةمستوى ما  .3
 ؟الوطنية

ـــــذ األنشـــــطة مســـــتوى مـــــا  .4 ـــــة مـــــن خـــــالل تنفي ـــــدة التـــــي حققتهـــــا المـــــدارس صـــــديقة الطفول الفائ
ــــــــة ومنظمــــــــة اليونيســــــــف  ــــــــين وزارة التربي ــــــــة المشــــــــتركة ب ــــــــي الخطــــــــط المركزي المتضــــــــمنة ف

  ؟)كادرها التربوي( من وجهة نظر مواردها البشرية) 2012وحتى  2008(لألعوام 
ـــة المـــوارد الب .5 ـــة تخطـــيط تنمي ـــة( شـــريةمـــا العقبـــات التـــي تواجـــه عملي للمـــدارس  )األطـــر التربوي

  صديقة الطفولة؟
 ؟تعترض عمل المدارس صديقة الطفولةما المشكالت التي  .6
 ؟في برنامج المدرسة صديقة الطفولةما نقاط القوة والضعف  .7
 صديقة الطفولة؟في المدارس  )األطر التربوية( ما الحاجات التدريبية للموارد البشرية .8

الطفولة على المستوى المركزي استنادًا لمعاييرها العشرة واقع خطط المدارس صديقة ما  .9
 ؟ )كادرها التربوي( الوطنية والحاجات التدريبية لمواردها البشرية

واقع خطط المدارس صديقة الطفولة على مستوى المدرسة استنادًا لمعاييرها العشرة ما  .10
 ؟ )كادرها التربوي( الوطنية والحاجات التدريبية لمواردها البشرية

فــــــي )  األطــــــر التربويــــــة(تنميــــــة المــــــوارد البشــــــرية لهــــــات المقترحــــــة لبنــــــاء خطــــــة مــــــا التوج .11
 .؟المدارس صديقة الطفولة

  :فرضيات البحث. ثانياً 
  درجـــات بـــين متوســـطات ) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة

الموجهــة  اســتبانة البحــث عــن بنــودإجابــات المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة 
  .تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لهم
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  درجـــات بـــين متوســـطات ) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة
الموجهــة  اســتبانة البحــث عــن بنــودإجابــات المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة 

 .تبعًا لمتغير سنوات الخبرة لهم
 درجـــات بـــين متوســـطات ) 0.05(اللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ال توجـــد فـــروق ذات د

الموجهــة  اســتبانة البحــث عــن بنــودإجابــات المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة 
  .تبعًا لمتغير التمويل لهم

  درجـــات بـــين متوســـطات ) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة
الموجهـة  اسـتبانة البحـث عـن بنـودالمدرسـة صـديقة الطفولـة  القائمين على برنامجإجابات 

  .تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لهم
  درجـــات  بـــين متوســـطات) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة

الموجهـة  اسـتبانة البحـث عـن بنـودالقائمين على برنامج المدرسـة صـديقة الطفولـة  إجابات
  .سنوات الخبرةتبعًا لمتغير  لهم

  :مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية 5.1
  :مصطلحات البحث: أوالً 

  التخطيط التربـويEducation Planing:  هـو معالجـة علميـة لتنظـيم سـير التعلـيم
ــــإجراء مجموعــــة مــــن الدراســــات للنظــــام  ــــك ب ــــه نحــــو المســــتقبل، وذل ــــي حركت ف

مـــــــن خصـــــــائص الســـــــكان والـــــــنظم االقتصـــــــادية  التعليمـــــــي ومـــــــا يتصـــــــل بـــــــه
واالجتماعيــة، والمــوارد المتاحــة، والخطــط القطاعيــة، ووضــع خطــة تســتند إليهــا 
وتتضــمن األهــداف التعليميــة التــي ينبغــي تحقيقهــا خــالل زمــن معــين، والوســائل 

 ).25، ص2007رحمة،(التي ينبغي استخدامها لذلك

 تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية Human Resource Development Planning: 
هـــو تنظـــيم عمليـــات تنميـــة المـــوارد البشـــرية وتأهيلهـــا، وتشـــغيلها علـــى امتـــداد 
السنوات القادمة، وذلك بدراسة أوضاعها الكمية والنوعية، الحاضرة والمتوقعـة، 
وأوضــاع تأهيلهــا وتشــغيلها، ووضــع خطــة تبــين عــدد هــذه المــوارد فــي كــل ســنة 

ــاة األخــرى، كمــا تبــين و ، والتشــغيل قادمــة، وتوزعهــا بــين التأهيــل مجــاالت الحي
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احتياجـات القطاعـات واألنشـطة  مجاالت التأهيل والتشغيل التي تناسـبها وتلبـي
  .)36،ص2006رحمة، (قتصادية واالجتماعية منهااال

  المـدارس صـديقة الطفولـةChild Friendly School : هـي المدرسـة التـي تعمـل علـى
ـــتعلم والمبـــادرةالبيئـــة التربويـــة تـــوفير  والنشـــاط التعليمـــي داخـــل المدرســـة ، المحفـــزة علـــى ال
والـتعلم مـن  الـتعلم النشـطالتعلم المتمحور حول الطفل مـن خـالل ، والتركيز على وخارجها

لتواصـل بـين المدرسـة ، كما تولي أهمية كبيرة لخالل المشاركة ودور المعلم مرشدًا وميسراً 
التفاعــــل وتعمــــل علــــى تحقيــــق  ألطفــــال أنفســــهموالمجتمــــع المحلــــي واألســــرة مــــن خــــالل ا

، 2006وزارة التربيـــة،(االيجـــابي مـــع البيئـــة البشـــرية والطبيعيـــة والمحافظـــة علـــى مواردهـــا
  .)13ص

 المــوارد البشــرية Human  Resource : هــي جميــع النــاس الــذين يعملــون فــي المؤسســة
عمالهـا تحـت مظلـة رؤساء ومرؤوسين، والذين جرى تـوظيفهم فيهـا، ألداء كافـة وظائفهـا وأ

ـــة التـــي توضـــح وتضـــبط وتوحـــد: هـــي أنمـــاطهم الســـلوكية، كـــذلك تشـــمل  ثقافتهـــا التنظيمي
الخطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات التي تنظم أداء مهامهم، في سـبيل تحقيـق رسـالة 

 .)11، ص2005عقيلي، (المؤسسة وأهدافها االستراتيجية المستقبلية
 

 :التعريفات اإلجرائية: ثانياً 
  المدارس صديقة الطفولةChild Friendly School : هي المدارس الحكوميـة النظاميـة

المشمولة بمشروع المدرسة صديقة الطفولة والتي تطبـق مفـاهيم وأسـاليب المدرسـة صـديقة 
ـــة العشـــرة، وهـــي المـــدارس التـــي تلقـــت  ـــة، وتلتـــزم بمعـــايير المدرســـة صـــديقة الطفول الطفول

تعــرُّف مفــاهيم المدرســة صــديقة الطفولــة، وعــرض :( اتتــدريبات متنوعــة شــملت الموضــوع
تجـارب عالميــة ـ التخطــيط لتطــوير المدرســة ـ دليــل المدرسـة صــديقة الطفولــة فــي ســورية 

 ).ومعاييرها ـ المجتمع المحلي ـ حماية الطفل

  المــوارد البشــريةHuman  Resource:  فــي المــدارس المشــمولة  األطـر التربويــةهــي
 .في مشروع المدرسة صديقة الطفولة في سورية

  على برنامج المدرسة صديقة الطفولـةالقائمون Supervisors of the Child 

Friendly  School  Program: رنــامج بباإلشــراف علــى  واليونيســف تقـوم وزارة التربيــة
مـــدير التخطـــيط والتعـــاون ؤلـــف مـــن لماوفـــق الفريـــق المركـــزي  المدرســـة صـــديقة الطفولـــة

مــن  )3(، ومــدير الصــحة المدرســية، و مــدير التوجيــه، و مــدير التعلــيم األساســي، و الــدولي
  .مديرية التعليم األساسيموظفين  من) 3(، ومديرية التخطيط والتعاون الدوليموظفين 
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مدير  :ويتألف الفريق المحلي منفريق محلي محليًا على مستوى مديريات التربية ويشرف أما 
عضو ، عضو صحة مدرسية، و عضو تخطيط، و عضو مناهج، و بية المساعد للتعليم األساسيالتر 

 .تعليم أساسي

  الجانـب التربـوي(ومنظمـة اليونيسـف  الجمهوريـة العربيـة السـوريةخطة التعـاون بـين (
Cooperation Plan between the Syria and UNICEF : هـي برنـامج تربـوي

زارة التربيــة محــدد بزمــان ومكــان معــين تقــوم منظمــة اليونيســف، بالتعــاون مــع و 
وســـنوية، وتتضـــمن مصـــفوفة بوضـــعه علـــى المســـتوى المركـــزي خطـــة خمســـية 

 .تنفيذية تشمل مجموعة أنشطة تنضوي تحت برنامج المدرسة صديقة الطفولة
 الخطـة التطويريـة للمدرسـة صـديقة الطفولـةDevelopment Plan for the Child 

Friendly School: عـين يقـوم بوضـعه مجلـس هي برنامج تربوي محدد بزمـان ومكـان م
اإلدارة في المدرسة صديقة الطفولة بشكل سنوي ويتضمن رؤية ورسالة ومصـفوفة تنفيذيـة 

أهــداف طويلــة األمــد تســمى بالهــدف الكبيــر وأهــداف عامــة وخاصــة ـ معيــار (تتــألف مــن
النجاح للهدف الخاص ـ اإلجراءات واألنشطة ـ فتـرة اإلنجـاز ـ مؤشـرات األداء ـ المسـؤول ـ 

  ).شاركون ـ الموارد ـ المراقبة والتقويم ـ التغذية الراجعة التطويريةالم

  :حدود البحث 6.1
 األطــر التربويــة(القــائمين علــى برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة، والمــوارد البشــرية : البشــرية (

 .في المدرسة صديقة الطفولة
 القنيطـرة  –ريـف دمشـق  –دمشـق ( المدارس صديقة الطفولـة فـي سـت محافظـات :المكانية– 

 .)الحسكة –الرقة  –حمص 
 2014 – 2013(خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  :الزمانية(. 
 ركز الباحث على واقـع تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية فـي المـدارس صـديقة : حدود المضمون

، وخطــط التعــاون الطفولــة وفــق المعــايير الوطنيــة والحاجــات كمــا هــو مبــين فــي أدوات البحــث
ــــين  ــــة الســــوريةب ــــة العربي ــــة ( الجانــــب التربــــوي/ ومنظمــــة اليونيســــف الجمهوري الخطــــط المركزي

خـــالل  للمـــدارس صـــديقة الطفولـــة) مدرســـيةال(والخطـــط التطويريـــة ) للمـــدارس صـــديقة الطفولـــة
 .)2012-2008(األعوام 
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  الفصل الثاني
  الدراسات السابقة

    
  :مقدمة

واقع تتصل بموضوع  العربية، والدراسات األجنبية، التيلدراسات ل عرضاً الفصل  تناول
وقام الباحث بعرض الدراسات وفق ، المدارس صديقة الطفولةتخطيط تنمية الموارد البشرية في 

المحور األول يتطرق للدراسات ذات الصلة بالمدرسة صديقة الطفولة، والمحور الثاني : محورين
كما يتضمن الفصل موقع البحث يتطرق للدراسات ذات الصلة بتخطيط تنمية الموارد البشرية، 

   .وٕامكانية اإلفادة منها في البحث من الدراسات السابقة، وما يميزه عنها،

  :ذات الصلة بالمدرسة صديقة الطفولةالدراسات : أوالً 
  :الدراسات العربية

دور المعلمين في جعل مدارس سورية صديقة للطفولة : بعنوان) 2007(دراسة شحادة  .1
 :التحديات واالعتبارات/

  :أهداف الدراسة
  صديقة الطفولةمبادئ المدرسة لَتعُرف مدى معرفة المعلمين. 
 ورأيهم في تغيير طرق التدريس التي يتبعونهاوجهة نظر المعلمين في المشروع َتعُرف ،. 
  صديقة للطفولة  مدارسهمَتعُرف كيف يمكن للمعلمين أن يجعلوا من. 
  صديقة للطفولة مدارسهمَتعُرف العوامل المعيقة التي تمنع المعلمين من جعل . 

  فعاليـــــة فـــــي إعـــــداد المعلمـــــين ومســـــاعدتهم علـــــى تغييـــــر َتعـــــُرف أفضـــــل الطـــــرق وأكثرهـــــا
 .ممارساتهم التربوية

ـــــ  الرقةـــــ  دير الزور ـــــ حلب(سبع مدارس في أربع محافظات  شملت العينة :عينة الدراسة
  .)الحسكة

  .بطاقة مقابلة، وبطاقة مالحظة :أدوات الدراسة

إن المدارس صديقة الطفولة هي منهج لإلصالح التربوي التعليمي يّتجه من  :نتائج الدراسة
التدريس والهيكلية اإلدارية في  بيوجد جملة من المشكالت تتعلق بأساليالنظام إلى قمته، و قاعدة 

المدارس واتجاهات المعلمين جميعها عقبات مهمة أمام المشاركة الناجحة للمعلمين في مشروع 



 الفصل الثاني الطفولة صديقة المدرسة برنامج في البشرية الموارد تنمية تخطيط واقع

 

13
 

ويجب التصدي للقضايا  ،لطفولة، وكذلك أمام الهدف األكبر للتعليم النوعيا المدارس صديقة
 . )المعلمين للدافعية المؤهالت المتدنية للمعلمين ـ االتجاهات السلبية للمعلمين ـ افتقار(الثالث 

برنامج دعم التعليم : بعنوان) 2009(واالتحاد األوروبي  ، ووزارة التربية،فدراسة اليونيس .2
 :في المناطق السورية التي استقبلت عددًا كبيرًا من األطفال العراقيين الالجئين

تقييم األثر اإلجمالي لمشروع دعم تعليم األطفال العراقيين الالجئين، اعتمادًا على  :ف الدراسةهد
 .بالموضوع، والكفاءة، والفعالية، والتأثير، واالستدامةمعايير تقييم اليونيسف من حيث الصلة 

من المدارس المشمولة في مشروع المدرسة صديقة  مدرسةً ) 123( شملت العينة :عينة الدراسة
من ) 454(طالبًا وطالبة، و) 3390(معلمًا ومعلمة، و) 740(الطفولة، وبلغ عدد أفراد العينة 

  .يعملون في المشروعشريكًا رئيسيًا ) 12(و .أهالي الطالب
  .موزعة على المعلمين، والطالب، واألهالي اتاستبانثالث بطاقة مقابلة، و  :أدوات الدراسة
  :جاءت وفق اآلتي: نتائج الدراسة

  إجمـــالي عـــدد األطفـــال الـــذين اســـتفادوا بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر مـــن المشـــروع بـــين
مــع زيــادة هامــة عــام  2009عــام أطفــال  )10104(و ،2007عــامطفــًال وطفلــًة  )9770(

  .طفًال وطفلةً ) 15084(وصل العدد إلى ، إذ 2008
  تشــير النتــائج فيمــا يخــص اإلمــدادات والتــرميم، بــأن إنجــازات المشــروع ممتــازة، وقــد ســاعد

التعاون بين وزارة التربية واليونيسـف علـى وضـع معـايير للتـرميم واإلمـداد، و تقـديم مقاربـة 
   .س التي يوجد فيها الطالب العراقيينمنهجية لترميم المدار 

  المـدير ـ المرشـد ـ (فيما يتعلق بالتدريب، فقد ركز المشروع نشـاطاته علـى بضـعة مـوظفين
فــي كــل مدرســة مســتهدفة مــن المــدارس التــي يوجــد فيهــا طــالب عــراقيين، ) ثالثــة مدرســين

لمــــدارس علــــى افتــــراض ســــتجرى دورات متابعــــة لبقيــــة المعلمــــين، وعمومــــًا تلقــــى مــــديرو ا
المســـتهدفة ومعلمـــيهم التـــدريبات واألنشـــطة بشـــكل جيـــد، وعبـــروا عـــن مســـتوى عـــال مـــن 

   .الرضا
 عــدم فهــم خصــائص : (كشـفت الدراســة عــن عــدد مــن العقبــات التــي واجهــت المشــروع منهــا

الجمهــور المســتهدف ـ عــدم التواصــل مــع المســتفيدين ـ عــدم توثيــق المشــروع التوثيــق 
، عقبــات مدرســةً )140(البشــرية لــدى اليونيســف إلدارة تــرميم المناســب ـ محدوديــة المــوارد 

   ).في الموازنة المالية
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دراسة (فاعليـة المدارس صديقـة الطفولـة : بعنوان) 2010(وآخرون  ،دراسة الحصري .3
 :)مقارنة بين المدارس المشمولة وغير المشمولة في مشروع المدرسة صديقة الطفولة

متوسط درجات طالب المدارس المشمولة بمشروع المدرسة  بينمعرفة الفروق : هدف الدراسة
على االختبارات  طالب المدارس غير المشمولة في المشروعمتوسط درجات صديقة الطفولة و 
  .)ـــــ الرياضيات ـــــ العلوم ـــــ الفيزياء ـــــ الكيمياء اللغة العربية(المطبقة في المواد 

) 36(في برنامج المدرسة صديقة الطفولة، و مشمولةً  مدرسةً ) 36( شملت العينة :عينة الدراسة
من ) 2128(في برنامج المدرسة صديقة الطفولة، وبلغ عدد أفراد العينة  غير مشمولةً  مدرسةً 

  .المدارس المشمولة وغير المشمولة في برنامج المدرسة صديقة الطفولة
اللغة  ــــــ الرياضيات ــــ العلوم(: اآلتية دمجموعة من االختبارات التحصيلية للموا :أدوات الدراسة

  ).الكيمياء ـــــالفيزياء  ـــــ العربية
  :جاءت وفق اآلتي: نتائج الدراسة

  طالب الصف الرابع في المدارس المشمولة في بين داللة إحصائية توجد فروق ذات ال
االختبارات مشروع المدارس صديقة الطفولة والمدارس غير المشمولة على جميع 

 .التحصيلية المطبقة
  ي فطالب الصف السابع في المدارس المشمولة بين داللة إحصائية توجد فروق ذات

على في متوسطات إجاباتهم مشروع المدارس صديقة الطفولة والمدارس غير المشمولة 
وتلك الفروق لصالح المدارس المشمولة في  التحصيلية المطبقة، جميع االختبارات

   .لمدرسة صديقة الطفولةا مشروع
  طــالب الصــف العاشــر فــي المــدارس المشــمولة فــي بــين داللــة إحصــائية توجــد فــروق ذات

مشــــروع المــــدارس صــــديقة الطفولــــة، والمــــدارس غيــــر المشــــمولة علــــى جميــــع االختبــــارات 
وتلك الفروق لصالح المدارس المشمولة فـي مشـروع المدرسـة صـديقة  التحصيلية المطبقة،

 .الطفولة
واقع اإلدارة في المدارس صديقة الطفولة وفق معايير : بعنوان) 2010(دراسة عالء الدين  .4

 .الجودة الموضوعة لها في الجمهورية العربية السورية

معرفة مدى إمكانية تطبيق اإلدارة في المدارس صديقة الطفولة، لمعايير الجودة  :الدراسة هدف
  .ية، من وجهة نظر اإلداريين والمعلمينالموضوعة لها في الجمهورية العربية السور 
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العاملين في هذه ( اً فرد 281للطفولة، و صديقةً  مدرسةً  )20( شملت العينة :الدراسةعينة 
   ).المدارس

  .استبانة :أدوات الدراسة
توجد درجات مختلفة تتراوح بين عالية ومتوسطة وضعيفة حول مدى تطبيق  :نتائج الدراسة

الخاصة بالمدارس صديقة الطفولة في سورية، من وجهة نظر اإلداريين اإلدارة لمعايير الجودة 
كما وجدت فروق بمدى تطبيق اإلدارة للمعايير المذكورة تعزى إلى متغيري المؤهل . والمعلمين

العلمي، والمشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمدرسة صديقة الطفولة، كذلك أظهرت الدراسة 
بين اإلدارات في تطبيق المعايير المذكورة تعزى إلى متغيرات الجنس، بأنه ال يوجد فروق 

  .والخبرة، والمسمى الوظيفي
  :الدراسات األجنبية

 :)Smulders )2004 سموولدرزدراسة  .1

  .مشروع مؤسسة المدرسة صديقة الطفولة في كوسوفو: عنوان الدراسة
Child Friendly School  Initiative Project, Kosovo. 

نسب القبول، وجودة : معرفة تأثير المدرسة صديقة الطفولة في الجوانب اآلتية :الدراسة هدف
كذلك هدفت الدراسة إلى دعم وزارة التربية في تصميم . التعليم، ومستوى أداء مخرجات التعلم

  .البرامج التي تؤطر األنشطة التربوية ضمن منهج حقوق الطفل والمراهق
  ).إقليم كوسوفو(من مدارس مدرسةٍ ) 800(من أصل  مدرسةً ) 83(العينة شملت  :عينة الدراسة
  .استبانة :أدوات الدراسة
يجب إعادة بناء مجلس إدارة الدراسة، ويوجد تذبذب بين الخطة االستراتيجية  :نتائج الدراسة

مجاالت للمدرسة، والخطة االستراتيجية العامة لوزارة التربية، والمعلمون بحاجة إلى التدريب في 
، وتحتاج المدرسة إلى تحسين قدرتها )مراعاة الفروق الفردية ـ الطرائق والوسائل التعليمية(مختلفة

  .وتطويرها في مجاالت مختلفة منها التخطيط االستراتجي
 ):Hegde and Shetty )2008 هيجد وشيتيدراسة  .2

  .مبادرة المدارس صديقة الطفولة في كركال تالوك، كارناتاكا: عنوان الدراسة
Child Friendly School Initiative at Karkala Taluk, Karnataka. 

.تقييم مدى تحقق المعايير العشرة لمبادرة المدرسة صديقة الطفولة :هدف الدراسة  
  .مدرسةً ) 40(العينة شملت  :عينة الدراسة



 الفصل الثاني الطفولة صديقة المدرسة برنامج في البشرية الموارد تنمية تخطيط واقع

 

16
 

  .استبانة :أدوات الدراسة
تبين بأن المدارس لم تحقق جميع المعايير المتعلقة بالمدرسة صديقة الطفولة، إذ  :نتائج الدراسة

، وبلغت نسبة المدارس التي ال %)90(بلغت نسبة المدارس التي ال يوجد بها حمامات كافية 
، وكانت نسبة المدارس التي ليس لديها وسائل %)72(يحصل بها الطلبة على مياه شرب آمنة 

المدارس ال تمتلك صفوف ذات شروط صحية من %) 57(وكان ، %)90(نقل آمن للطلبة 
، )%45(وبلغت نسبة المدارس التي تمارس فيها العقوبات الجسدية  ،)اإلضاءة –التهوية (جيدة 

، وبلغت نسبة المدارس التي %)72(وكانت نسبة المدارس التي ال تطبق الفحص الطبي الدوري 
، بينما كانت نسبة المدارس التي تمتلك غرف %)82(لدى طالبها حمولة زائدة في الحقائب 

، %)60(المدارس التي لديها مرافق كافية لأللعاب ، وكذلك بلغت نسبة %)60(طعام نظيفة 
  %).57(وبلغت نسبة المدارس التي لديها غرفة لإلسعافات األولية 

 ):UNICEF )2009دراسة اليونيسف  .3

  .دراسة حالة/ المدارس صديقة الطفولة في تايلند: عنوان الدراسة
Child Friendly School Case Study: Thailand 

.معرفة واقع المدارس صديقة الطفولة في تايلند :الدراسة هدف  
  .ومعلمةً  اً معلم) 335(العينة شملت  :عينة الدراسة
  .استبانة :أدوات الدراسة
التوسع في تعميم مفاهيم المدرسة صديقة الطفولة على المزيد من المدارس تطبيق  :نتائج الدراسة

المزيد من التدريبات حول أنشطة  أنشطة موحدة لكل مدرسة، وبين المعلمون بأنهم بحاجة إلى
التعلم التي تركز على الطفل، وتنمية المهارات الحياتية لما لها من أثر كبير على أساليب 
وطرائق التدريس المتبعة في المدارسة، وبينت الدراسة ضرورة بناء التدريب بناًء على احتياجات 

  .المدارس ومراعاة الفروقات بينهم
  :الصلة بتخطيط تنمية الموارد البشريةالدراسات ذات : ثانياً 

  :الدراسات العربية
دراسة (اختيار الموظف وتدريبه / تنمية القوى البشرية: بعنوان )2000(أسعد  ةدراس .1

  :)ألعضاء الجهاز اإلداري في إحدى مؤسسات التعليم العالي بالسعودية

  .لتدريبهالتعرف على كيفية اختيار الموظف، والفرص المتاحة  :الدراسة هدف
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  .سعوديةً  إداريةً ) 185(القيادات  شملت العينة :عينة الدراسة
  .استبانة :أدوات الدراسة
غالبية اإلداريات حاصالت على شهادات جامعية في تخصصات أخرى غير إن  :نتائج الدراسة

وع ـن ال يتوافق معلذي يقمن به، وتخصصهن وليس لديهن خبرة سابقة في العمل ا اإلدارية، العلوم
كما تبين أيضًا  ،وعملهن ال يتيح لهن فرصة استخدام قدراتهن ومهاراتهن ،الذي يقمن بهالعمل 

أن ما يقمن به من أعمال ال ، إذ ات ال يستفاد منهن استفادة كافيةأن عددًا كبيرًا من اإلداري
فات وبالنسبة للتدريب تبين أن فرص حضور دورات تدريبية متاحة للموظ، يتطلب شهادة جامعية

  .والغالبية التي أتيح لها فرص حضور الدورات أشرن إلى أن التدريب كان مفيداً 
 :اثر المناخ التنظيمي على أداء الموارد البشرية: بعنوان) 2006(دراسة الشنطي  .2

على أداء  الفلسطينيةمدى تأثير أبعاد المناخ التنظيمي السائد في الوزارات  تعرُّف :الدراسة هدف
  .الموارد البشرية، وتقييم المناخ التنظيمي السائد، وتعرف مستوى أداء الموارد البشرية

  ).اً موظف 620( شملت العينة :عينة الدراسة
  .استبانة :أدوات الدراسة
وجود اثر ايجابي للمناخ التنظيمي السائد في الوزارات المدروسة على أداء الموارد  :نتائج الدراسة

وبينت الدراسة توجهات أفراد العينة . البشرية، وهذا المناخ يؤدي إلى تحسين مستوى األداء
 .السائد يالتنظيمتوجهات ايجابية نحو المناخ 

البشـرية لمواجهـة تحـديات العولمـة إسـتراتيجية إدارة المـوارد : بعنوان )2007( نمشة دراسة .3
 .وٕامكانية تطبيقها في األجهزة المدنية واألمنية

الكشف عن إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في المنظمات المدنية واألمنيـة بمدينـة  :الدراسة هدف
   .الرياض لمواجهة تحديات العولمة، مع إيضاح واقع إدارة الموارد البشرية في المنظمات المبحوثة

القيــادات اإلداريــة والعــاملين بــإدارات المــوارد البشــرية فــي المنظمــات  شــملت العينــة :عينــة الدراســة
  .مفردةً ) 281(والبالغ عددهم  ،الحكومية المدروسة

  .استبانة :أدوات الدراسة
الحاجة إلى إيجاد إستراتيجية إلدارة الموارد البشرية لمواجهة تحديات العولمة،  :نتائج الدراسة

والتوجه اإلستراتيجي في وظائف وأنشطة إدارة الموارد البشرية في المنظمات المدروسة، كما 
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توصلت إلى أن هناك تأثير دال إحصائيًا لتفاعل المتغيرات الديموغرافية للعاملين في إدراكهم 
  .ولمةلمفهوم الع

أثر المناخ التنظيمي على أداء المـوارد البشـرية فـي  :بعنوان) 2008(الشنطيو  الفرا، دراسة .4
 .وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

 الوطنيـة فـي وزارات السـلطة السـائد التنظيمـي المنـاخ أبعـاد تـأثير مـدى َتعـُرف :الدراسـة هـدف

 وكـذلك التعـرف علـى ،بهـذه الـوزارات التنظيمـي المنـاخ وتقيـيم البشـرية، المـوارد أداء علـي لفلسـطينية

  .البشرية الموارد أداء مستوي
وظائف إشرافية في وزارات السلطة  من العاملين في اً موظف) 62( شملت العينة :عينة الدراسة

   .اً موظف )336(الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، من أصل 

  .استبانة :أدوات الدراسة
إيجابية،  توجهات ائدـالس التنظيمي المناخ نحو عينة البحث أفراد توجهات إن :نتائج الدراسة

 تناسب القرار، وعدم اتخاذ وطرق وأساليب للوزارات التنظيمي الهيكل في خلل يوجد أنه وأظهرت

 العلمية والتخصصات المؤهالت مع العاملين يشغلها التي الوظائف وواجبات ومهام طبيعة

  .عليها الحاصلين
تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االستثمار : بعنوان) 2009( شلتوتدراسة  .5

 :في العنصر البشري

تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االستثمار في العنصر  معرفة :هدف الدراسة
في وكالة الغوث بقطاع غزة، وتعرف مدرى توظيف استراتيجيات تنمية الموارد البشرية  البشري

   .وأثرها الفاعل في إعداد الموظف
  .اً موظف )253( شملت العينة :عينة الدراسة
  .استبانة :أدوات الدراسة
وجود أثر ايجابي على االستثمار في الموارد البشرية يعود إلى وجود سياسة  :نتائج الدراسة

  .لتخطيط وتطوير طرق استقطاب الموارد البشرية وتدريبها وكذلك وجود نظام للحوافرواضحة 
كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تنمية الموارد البشرية وأثرها على 

الموارد البشرية تعزى لمتغير الجنس، كما أظهرت فروقًا ذات داللة تعظيم االستثمار في 
  .إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة والمؤهل العلمي
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دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير : بعنوان) 2010(دراسة الطهراوي   .6
 .األداء المؤسسات في المنظمات غير الحكومية في غزة

دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسسات في  معرفة :الدراسة هدف
  .المنظمات غير الحكومية في غزة

  .اً موظف) 240( شملت العينة :عينة الدراسة
  .استبانة :أدوات الدراسة
إن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ساهمت بشكل ايجابي في تطوير األداء  :نتائج الدراسة
بشكل عام، وأن االستثمار في الموارد البشرية مرتبط بشكل أساسي بالتمويل من  المؤسساتي

الجهات المانحة، وبينت الدارسة ضرورة وجود وحدات متخصصة بإدارة الموارد البشرية، وبناء 
 .شراكة مع الممولين، وتصميم أنظمة تقييم أداء مهنية

يجي وعالقته بأداء المؤسسات تطبيق التخطيط االسترات: بعنوان) 2010(دراسة صيام   .7
 :األهلية النسوية في قطاع غزة

تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية واقع معرفة  :الدراسة هدف
  .النسوية في قطاع غزة

مقابالت ) 5(من العاملين في المؤسسات األهلية النسوية و )65( شملت العينة :عينة الدراسة
  .مع مديري المؤسسات األهلية النسوية

  .استبانة، وبطاقة مقابلة :أدوات الدراسة
عالقة ايجابية بين دعم اإلدارة لتطبيق التخطيط االستراتيجي وبين أداء  توجد :نتائج الدراسة

المؤسسات األهلية النسوية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فهم واضح آلليات تطبيق التخطيط 
االستراتيجي، وتشجيع العاملين في المشاركة في عمليات التخطيط االستراتيجي، وأن المؤسسات 

  . رسالة واضحة، وكذلك خطة إستراتيجية واضحةتقوم بتطوير رؤية و 
  :الدراسات األجنبية

 ):Power, and Sohal )2000 وسوهل ،باوردراسة  .1

دراسة حالة / استراتيجيات وممارسات إدارة الموارد البشرية والبيئة المواتية: الدارسة عنوان
  .استرالية
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Human resource management strategies and practices in Just-In-
Time environments: Australian case study evidence. 

  .تقييم الممارسات الحالية إلدارات الموارد البشرية التي تطبق البيئة المواتية :الدراسة هدف
  .استراليةٍ  شركاتٍ ) 3(: عينة الدراسة
  .اختبار :أدوات الدراسة
بينت الدارسة بأن التواصل أفضل في الشركات التي تطبيق طريقة البيئة المواتية،  :نتائج الدراسة

إذ يتسم بأنه مفتوحًا ومباشرًا، وأقل رسمية، وتتصف هذه الشركات بأسلوب إدارة تشاركي، 
وتتصف الشركات التي تطبق الطريقة المواتية بقدرتها على تفعيل العاملين وتطوير مهاراتهم، 

ركات بالمرونة، والعمل ضمن الفريق، وتعتمد على البرامج الفعالة للتطوير وتتسم هذه الش
  .المستمر، وتتميز البيئات المواتية بأنها أنظمة ديناميكية، وتتطلب الوعي وٕادارة التغيير

 ):Yan Li )2003دراسة يان لي  .2

لتنظيمي العالقات بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وتصورات األداء ا: الدارسة عنوان
  .1997-1996اعتمادًا على بيانات مسح المنظمات الوطنية لعام 

The Relationships Between Human Resource Management Practices 
and Perceptions of Organizational Performance Based on 1996-1997 
National Organizations Survey (NOS)Data.  

البشرية،  دمن هذا البحث هو تعزيز فهم المظاهر المختلفة إلدارة الموار إن الهدف  :الدراسة هدف
تقيم هذه الدراسة العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية و . وتأثيرها على األداء التنظيمي

تأثير الترابطات  واختبرت الدراسة أيضاً  ،وبين اإلجراءات المدركة لألداء التنظيمي ،عينة البحث
  .ات إدارة الموارد البشرية على األداءبين ممارس

من العاملين في المؤسسات األمريكية من  ينموظفمن ال )1002( شملت العينة :عينة الدراسة
  .مليون موظفٍ  )15(أصل 

  .بطاقة مقابلة، واستبانة :أدوات الدراسة
التوظيف ( :ممارسات إلدارة الموارد البشرية من هذه البيانات وهيسبع   أعدت :نتائج الدراسة

والتدريب، وٕاثراء العمل الوظيفي، والحافز الجماعي، وٕاجراء التظلم، وسوق العمل الداخلية، والهرم 
مي، إذ أن إلثراء العمل وقدمت نتائج هذه الدراسة دعمًا قويًا نسبيًا من منظور عال، )الوظيفي

قوية  لتدريب لهما عالقةأن التوظيف وا في حين قوية نسبيًا مع األداء التنظيمي، الوظيفي عالقة
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للتفاعل بين إثراء العمل الوظيفي والتوظيف تأثيرًا ايجابيًا على إذ أن  .األداء في السوقنسبيًا مع 
  .تفاعل التدريب والتوظيفب األمر فيما يتعلق وكذلكاألداء، 

 ):Jen Chen, and Wen Huang )2009 وجن شين ،دراسة وين هانج .3

الدور الوسيط / واألداء االبتكاريالممارسات االستراتيجية للموارد البشرية : الدارسة عنوان
  .إدارة المعرفةلقدرات 

Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance / 
The Mediating Role of Knowledge Management Capacity. 

في العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية  إدارة المعرفةمعرفة دور قدرات  :الدراسة هدف
  .بتكارياال األداءو 

  .شركةً ) 146(: عينة الدراسة
  .اختبار :أدوات الدراسة
ايجابي بقدرات ارة الموارد البشرية ترتبط بشكل ممارسة إد بينت الدارسة بأن :نتائج الدراسة

إلدارة الموارد  بتكاريواألداء اال ،االنجازاإلدارة المعرفية، والتي بدورها تنعكس ايجابيًا على 
  .البشرية

الدراســــــات الســــــابقة  موقــــــع البحــــــث مــــــنأوجــــــه التشــــــابه واالخــــــتالف و : ثالثــــــاً 
  ):العربية واألجنبية(

  : محورينتناولت الدراسات السابقة  :أوجه التشابه واالختالف
 تخطيط تنمية الموارد البشرية: المحور األول.  
 المدرسة صديقة الطفولة: المحور الثاني.  

تنميــة المــوارد البشــرية  تخطــيط مواضــيع عــدة حــولأمــا فيمــا يتعلــق بــالمحور األول فتنــاول 
مؤسســــات التعلــــيم العــــالي والــــوزارات المختلفــــة وكانــــت تتضــــمن هــــذه  فــــي قطاعــــات مختلفــــة منهــــا

اإلداري فـــي دراســـة ألعضـــاء الجهـــاز (اختيـــار الموظـــف وتدريبـــه : تنميـــة القـــوى البشـــريةالدراســـات 
أثــر المنــاخ التنظيمــي علــى أداء المــوارد البشــرية فــي ، و إحــدى مؤسســات التعلــيم العــالي بالســعودية

تيجيات تنميــة المــوارد البشــرية فــي تطــوير اودور اســتر وزارات الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، 
  .يةاألداء للعاملين، وتطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهل
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ويالحظ اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة المـذكورة أعـاله  فـي تناولهـا موضـوع  
تخطيط تنمية الموارد البشرية واختالفها في تناولها واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدرسـة 

  .صديقة الطفولة للمدرسة صديقة الطفولة
ــالمحور الثــاني فتنــاول أمــاو  الدراســات  تطرقــت إذ ،المدرســة صــديقة الطفولــة فيمــا يتعلــق ب
إلى واقع اإلدارة في المدرسة صديقة الطفولة، ومقارنة المستويات التحصيلية بين المـدارس  السابقة

المشمولة بمشروع المدرسة صديقة الطفولة وغيـر المشـمولة بالمشـروع، ودور المعلمـين فـي تطبيـق 
  .صديقة الطفولة في كوسوفوالمدرسة صديقة الطفولة، ومشروع المدرسة 

ويالحظ اتفاق الدراسة الحاليـة مـع الدراسـات السـابقة المـذكورة أعـاله  فـي تناولهـا موضـوع 
المدرســة صــديقة الطفولــة واختالفهــا فــي تناولهــا لواقــع تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية فــي المدرســة 

  .صديقة الطفولة للمدرسة صديقة الطفولة
  :لسابقةموقع البحث من الدراسات ا

ومما تقدم نالحظ أهمية الدراسات السابقة في تسليط الضوء على الموارد البشرية 
الل خصوصًا في المدرسة صديقة الطفولة، ولكن هذه الدراسات تناولت الموارد البشرية من خ

في قطاعات مختلفة، وٕابراز أهمية تخطيط الموارد البشرية، كذلك  محاور عدة مثل إدارة الموارد
ت الدراسات السابقة برنامج المدرسة صديقة الطفولة من خالل محاور عدة، وعلى الرغم من تناول

الدراسات السابقة في تناولها لموضوعات مهمة، إال أنها لم تتطرق لدراسة واقع تخطيط أهمية 
 ، ومن هنا تبرز أهمية الدراسة في تناولتنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة

هذا المحور المهم سعيًا للوصول إلى تطوير تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة 
  .الطفولة
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  الفصل الثالث
  المدرسة صديقة الطفولة

  
   :مقدمة

المدرسة صديقة الطفولة بجوانبها المختلفة وفق منظور منظمة هذا الفصل  تناول
اليونيسف، التي تعد صاحبة الفكرة األساسية، والداعمة لها في عدد كبير من دول العالم، وفي 

، وكذلك وسماتهامبادئها و  مفهوم المدرسة صديقة الطفولةهذا اإلطار يتطرق الباحث إلى تعرف 
منهجية  - التشاركية – التخطيط – اإلدارة( :مثل ديقة الطفولةفي المدرسة ص تناول جوانب مهمة
نماذج دارس صديقة الطفولة في العالم، و عرض لمحة موجزة عن الموأخيرًا  ،)المتابعة والتقييم

  .المدرسة صديقة الطفولة المدروسة من قبل منظمة اليونيسف
  :ـ مفهوم المدرسة صديقة الطفولة3/1

استخدمت اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل، ومنظمة الصحة العالمية في منتصف 
التسعينات من القرن الماضي مفهوم المدرسة الصديقة للطفل، وكان ذلك على نطاق واسع 
كمرادف لمصطلح المستشفيات الصديقة للرضع الذي أسهم في رسم المعايير النوعية للصحة، 

المدارس الصديقة للطفل إلى ما هو أبعد من قضايا الصحة  مفهوم ُوسعوبتأثير من اليونيسف 
والتغذية ليشمل عناصر أوسع نطاقًا للنوعية في التعليم مثل مراعاة مصالح النوع االجتماعي 

نوشينتي التابع لمنظمة اليونيسف اعقد مركز أبحاث  1995والشمولية وحقوق اإلنسان، وفي عام 
تمخض عنها وضع خصائص " ما هي المدارس الصديقة للطفل"ورشة عمل حول موضوع 

  ).                 6، ص2009اليونيسف، (للمدرسة صديقة الطفولة
ويتبنى نموذج المدارس صديقة الطفولة مفهومًا للنوعية يذهب على ما هو أبعد من 

ج التحصيلية إذ ينصب التركيز على احتياجات الطفل ككل بشخصه التفوق الدراسي والنتائ
  ).2، ص2009اليونيسف، (وظروفه ومحيطه

ويؤكد المختصون في مجال المدرسة صديقة الطفولة أن عدة عوامل تفاعلية مع بعضها 
  :تشكل مفهوم المدرسة صديقة الطفولة وهي

 هاواالستمرار في مدى استعداد األطفال لاللتحاق بالمدرسة. 
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 ومدى استعداد المعلمين لتلبية ) وٕاناثذكور، (استقبال المدارس لألطفال  مدى
 .احتياجاتهم ودعم حقوقهم

 مدى تلبية متطلبات الصحة العامة لألطفال كجزء مهم من التعلم. 
 أماكن للتعلم وتوفير بيئة داعمة للنوع  امدى السالمة واألمان في المدارس باعتباره

 .االجتماعي
  احترام المدارس لحقوق األطفال ومدى عملهم تجاه مصالح الطفل الفضلىمدى. 
 مدى تبني المعلمين طرائق تدريس تركز على الطفل. 
 مدى التشجيع على مشاركة الطفل في الصف والمدرسة. 
 مدى استثمار الجهود والموارد لجعل الغرف الصفية محفزة على التعلم. 
 زات التي تفي بالغرض، والمستدامة بيئياً مدى توافر المرافق والخدمات والتجهي. 
 ص 2009اليونيسف، (استخدام أساليب تدريسية تدعم النوع االجتماعي وعدم التمييز ،

 ).4-3ص
ويمكن القول بأن نموذج المدرسة صديقة الطفولة التي تتبناه اليونيسف هو نموذج مرن 

لذلك  ية حقوق الطفل ومصالحه،أساس منهج وواسع ويهدف إلى تحقيق نوعية التعليم القائم على
  :منهاتؤكد ذلك يمكن ذكر عدة تعريفات واردة في وثائق منظمة اليونيسف 

 هي نهج واسع جدًا اعتمدته اليونيسف كوسيلة لتعزيز جودة التعليم : المدارس صديقة الطفولة
في المدارس، إذ المدرسة هي المكان الذي يهتم بكل طفل، إذ يجب أن ينجح األطفال 
جميعهم، وتركز المدارس صديقة الطفولة على احتياجات األطفال، إذ أنها ليست مجرد مكان 

آمنة وجاذبة وممتعة  المدرسة للتعليم، بل أنها المكان الذي يلبي كافة احتياجاتهم، وتكون
 .(UNICEF, 2006, p1)لألطفال

  لتي تضمن جعل صفات االتي تتوافر فيها مجموعة من المواهي : صديقة الطفولةالمدرسة
كثر متعة حاليا وفي المستقبل، مما يشجع على المشاركة واالنفتاح والحوار أتعلم الطلبة 

الفعال وشمولية  والقيام بممارسات ديمقراطية مرغوبة للطلبة، وٕاعطاء المنظمة التعليمية الدعم
 ).2، ص2002وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، (التعليم

 وتعمل األطفال حقوقتحقيق  تدعمو  ،المدرسة التي تعترف هي: ة الطفولةالمدرسة صديق ،
، أمور الطالبأولياء /مع جميع أصحاب االلتزام وخاصة اآلباء صديقة الطفولة المدرسة



  الفصل الثالث الطفولة صديقة المدرسة برنامج في البشرية الموارد تنمية تخطيط واقع

 

25 

 

، لذهاب إلى المدرسةمن اجميع األطفال تمكين أنواع كثيرة من المساهمات في السعي لوتقدم 
ألطفال ا لواقع جودة التعلم الفعال وفقاً تحسين و  ،لألطفالتطوير بيئة تعليمية من خالل 

 والعدالة،التوازن بيحتاج إلى بيئات تعلم صديقة للطفل تتميز  ي، وهذاالحالي والمستقبل
 تنميةإلى  مما يؤدي، العاطفيةو  بالصحة البدنيةواالهتمام  ،نبذ العنف، و التضامنو  ،الحريةو 

في طريقة  خالق بحيث يتسنى لألطفال أن يعيشوا معاً األاالرتقاء بو  ،المهارات، و المعرفة
 ).Kingdom of Cambodia, 2007, p4(ةمتناغم

ومن خالل ما ُعرض من أمثلة عن تعريفات مختلفة للمدرسة صديقة الطفولة لوحظ بأن 
نموذج المدرسة صديقة الطفولة التي تتبناه اليونيسف هو نموذج مرن وواسع ويهدف إلى 

 .التعليم القائم على أساس منهجية حقوق الطفلتحقيق نوعية 

  :المدرسة صديقة الطفولة مبادئـ 3/2
بدًال عن  جودة التعليمنموذج المدرسة صديقة الطفولة في جوهره طريقًا يؤدي إلى  يعدُّ   

كونه مخططًا صارمًا، وقد أدى تطبيق كل من مفاهيم ومبادئ المدرسة صديقة الطفولة في دول 
مختلفة إلى وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ نماذج المدارس صديقة الطفولة، وتؤكد المبادئ 

في الوقت التوجيهية هذه الحاجة إلى المرونة في تنفيذ النماذج، بينما تبين فيها حدود التنوع فيها 
  ).1، ص2009اليونيسف، (ذاته

وبناًء على ذلك يمكن أن ينتج نماذج عدة للمدارس صديقة الطفولة تشترك وتختلف في 
  .بعض السمات وذلك بحسب تفسير المبادئ وتحديد مالمح المدرسة صديقة الطفولة

عنها أجريت مراجعة للجهود العالمية لتنفيذ المدارس صديقة الطفولة نتج  2003في عام 
وجود مجموعة واسعة من المفاهيم المطبقة مما أدى إلى وجود مجموعة متنوعة من مظاهر 

  ).2، ص2009اليونيسف، (وتجليات المدارس صديقة الطفولة في دول مختلفة
تبدأ دراسة نماذج المدارس صديقة الطفولة بمبادئ أساسية عمومية تخضع للتفسير، ومن 

 حيز الوجود كما تبين سابقًا في تسعينات الطفولة برز إلى  المعروف أن مفهوم المدارس صديقة
فكرته من مبادئ حقوق الطفل المعبر المدارس صديقة الطفولة  مفهوم قد استمدو  ،القرن الماضي

عنها في اتفاقية حقوق الطفل، وباعتبار اتفاقية حقوق الطفل األساس اإليديولوجي الذي تقوم 
تطرح المبادئ األساسية أو العمومية التي تجعل  االتفاقيةن عليه المدارس صديقة الطفولة، فإ

كيفية استخدام المبادئ األساسية ) 1(ة، وفيما يلي يتبين لنا من الشكلالمدارس صديقة للطفول
القائمة على اتفاقية حقوق الطفل لرسم المالمح المرغوب بها في المدارس صديقة الطفولة في 
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مراجعة هذه المالمح وتحليلها للتوصل إلى معايير لتطبيق المدارس بيئات محيطة بعينها، ويمكن 
  ).7، ص2009اليونيسف، (صديقة الطفولة في أي دولة 

  
  المبادئ األساسية والمالمح المرغوب فيها والمعايير) 1(الشكل

المبادئ األساسية للمدرسة صديقة ومن المالحظ في الشكل السابق التأكيد على أن 
من اتفاقية حقوق الطفل، وتفسر بما ينسجم مع الخطط واألولويات الوطنية مشتقة  الطفولة

  .بالتالي رسم المالمح والصفات المرغوب بها وتحليلها لوضع المعايير الوطنية المناسبة
وتؤكد المبادئ األساسية للمدارس صديقة الطفولة المشتقة من اتفاقية حقوق الطفل 

على حق كل طفل بالتعليم المجاني  1990لتعليم عام والمستندة إلى اإلعالنات الدولية ل
واإللزامي وحق كل طفل بتنمية قدراته وٕامكانياته إلى أقصى حد ممكن، باإلضافة إلى احترام 

  .(UNICEF, 2009i, p7) حقوق الطفل وحرياته األساسية وحقه في امتالك هوية وقيم وثقافة
تفاقية حقوق الطفل األساس اإليديولوجي الذي واستنادَا لما ذكر سابقًا، وبالتحديد اعتبار ا

العمومية التي و االتفاقية تطرح المبادئ األساسية أ وأنتقوم عليه المدارس صديقة الطفولة، 
   .تجعل المدارس صديقة للطفولة

المبادئ األساسية المشتقة من اتفاقية حقوق الطفل كما يحددها الدليل العالمي .3/2/1
  :وهي 2009الطفولة الصادر في عام للمدارس صديقة 
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  لجميع  أبوابها مفتوحةمبدأ الدمج والشمولية والذي يتطلب من المدارس أن تكون
الطالب، ومرحبة بهم دون استثناء فالمدرسة ال تستقبل سلبًا األطفال الساعين 

للبحث عن جميع األطفال المؤهلين لاللتحاق  إيجاباً  بالمدرسة، بل تسعى قلاللتحا
 .درسةبالم

  مبدأ التشاركية الديمقراطية للطلبة في جميع المجاالت المدرسية، إذ أن األطفال لهم
 .الحق في التعليم وفق التشاركية

  مبدأ مركزية الطفل في عملية التعليم والتعلم بمعنى آخر الطفل محور العملية
، 2009اليونيسف، "(الفضلىمصلحة الطفل "التعليمة التعلمية والوارد في االتفاقية 

 ).9-7ص ص
  :وفي هذا اإلطار يمكن ذكر المبادئ التوجيهية في اتفاقية حقوق الطفل وهي

حددت االتفاقية الطفل بأنه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ : العمر .1
 ).1/المادة(قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه  الرشد

عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، عدم التمييز بغض النظر   .2
أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي 

 ).2/المادة (أو األثني أو االجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم 

جميع مصالح الطفل الفضلى، وذلك بأن يولى االعتبار لمصالح الطفل الفضلى في  .3
 ).3/المادة(االجراءات التي تتعلق باألطفال 

 ).6/المادة(حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء  .4

حق الطفل في المشاركة واإلعراب عن آرائه في جميع المسائل التي تمس الطفل  .5
  .)55، ص2005حسن ، ()) 21/المادة(

اتفاقية حقوق الطفل المؤلفة ايديولوجيتها من و وتستمد المدارس صديقة الطفولة مفهومها 
 .مادة متكاملة مع بعضها لتكفل حقوق الطفل ونمائه بشكل متكامل ومتوازن 54من 

  :بعض المالمج للمدرسة الصديقة للطفولة المستخلصة من المبادئ األساسية.3/2/2
  :وهي أن المدارس صديقة الطفولة 

 تضمن حقوق كل طفل. 
 تعزز مفهوم النوع االجتماعي. 
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  احتياجات األطفالتلبي. 
 مرنة ومتجاوبة مع التنوع. 
 تحقق الذات واالحترام والمساواة لجميع األطفال. 
 مركز نشاط عائلي. 
 قاعدة مجتمعية.(UNICEF, 2008, P1)  

وهذه المالمح هي مثال عن مالمح عديدة عن المدارس صديقة الطفولة يمكن ذكرها 
الطفولة المشتقة من اتفاقية حقوق الطفل، والتي قد وفق تفسير المبادئ العامة للمدارس صديقة 

  .تتباين قليًال بحسب تجربة كل دولة ضمن هذا اإلطار
  :التخطيط في المدرسة صديقة الطفولةـ 3/3

  :باآلتي ة للتخطيط للمدرسة صديقة الطفولةتتمثل األهداف الرئيس
  زيادة فرص وصولهم للمدارس(جذب األطفال.( 
  االلتحاق بالمدرسةتحسين معدالت. 
 تحسين معدالت البقاء على مقاعد الدراسة وٕاتمامها. 
 توفير البيئات اآلمنة والشاملة والمرحبة بجميع األطفال. 
 توفير بيئات تعلمية تمكينية، بما في ذلك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. 
 بناء أسس قيمية في المدرسة تعتمد على التعاون. 
  بين المدرسة ومجتمعها المحليغرس وتنمية االنسجام. 
 اليونيسف، (ايجاد نوع من التوافق بين المباني المدرسية والبيئة كما يتفاعل األطفال معها

 ).1، ص2009
تحتاج إلى التعاون بين جميع العاملين  على مستوى المدرسةونجد بأن عملية التخطيط 

على تحقيق المدارس  لمساعدةركزية ودعم اإلدارات الفرعية والم ،والمجتمع المحلي ،في المدرسة
  .صديقة الطفولة معايير المدرسة

  :المتعلمون والمعلمون والقائمون على اإلدارة في المدرسة صديقة الطفولةـ 3/4
لوب التعليم والتعلم الداعم لمصلحة المتعلم الفضلى، المدرسة صديقة الطفولة على أس تركز

المعارف والمهارات  من كل متعلم إلتقانحو استخالص األفضل هذا األسلوب ن وتوجه
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والسلوكيات المقررة في المناهج الدراسية، وتشجع المدارس صديقة الطفولة استخدام أساليب 
  .تعليمية وتعلمية مختلفة مالئمة لألطفال

  :يحتاج المعلمون إلىلتيسير مسارات التعليم المتعددة و 
  جيدًا كبقية األطفال اآلخرينالسعي لفهم أسباب عدم تقديم بعض األطفال أداًء. 
 مختلفة لجعل األطفال يتعلمون وينجحون تاستخدام أساليب واستراتيجيا. 
 العمل على أساس أن األطفال يستطيعون إتباع طرائق تعلمية مختلفة لتحقيق النجاح. 
 والتعبير عن آرائهم كما يتعلمون عن طريق حفظ الحقائق فيتعلم األطفال باالكتشا. 
 فال إلى الحرية في استخدام مواردهميحتاج األط. 
 يحتاج األطفال إلى االعتراض على اآلراء األخرى ضمن عملية التعلم . 
ومهما يفعله المعلمون في المدرسة صديقة الطفولة، فال بد من التركيز على مشاركة  

لمعلمون األطفال والسعي الجاد لتمكين األطفال كونه نتيجة لعملية التعلم وإلنجاز ذلك يحتاج ا
ناسبة باإلضافة إلى مواد التعليم والتعلم مللتدريب وتنمية مهاراتهم وتصميم الغرف الصفية ال

  ).5،ص2009اليونيسف،(والنشاطات
يجب أن يمتلك مدير المدرس مؤهالت وتدريب وخبرة تفي كلها بالغرض بالتعامل مع 

وينبغي لمدير . ي ودعمهمالتحديات والحصول على احترام المعلمين والطالب والمجتمع المحل
المدرسة استخدام هذه المؤهالت لممارسة السلطة بطريقة ايجابية وليس ممارستها بطريقة 
بيروقراطية، ومع أن المسؤولية النهائية ملقاة على عاتق مدير المدرسة إال إنه ال بد للمديرين من 

القرار، وكذلك يجب إدارة استشارة المعلمين والطالب والمجتمع المحلي وٕاشراكهم بعملية صنع 
ين والمجتمع المحلي، لمالموارد المدرسية بشفافية حتى يغرسوا الثقة في نفوس الطالب والمع

  ).  14، ص2009اليونيسف،(ويقنعوهم باستخدام المواد المحدودة بحكمة
  :المتابعة والتقييم في المدرسة صديقة الطفولةـ 3/5

وقوته بحسب التوقعات إن الغرض من المتابعة والتقييم هي تقييم فعالية البرنامج وكفاءته 
وتنفذ المتابعة عادًة من قبل مديري المشاريع ضمن وزارات التعليم، والشركاء المرجوة منه، 
المحلي وتتضمن  عيجمعون البيانات المرتبطة بالمدارس صديقة الطفولة والمجتم نالمنفذين الذي

  :  اآلتي راض المتابعةأغ
 تسجيل نشاطات المدرسة صديقة الطفولة ومدخالتها وعملياتها ومخرجاتها. 
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 تتبع ما يحرز من تقدم في تدخالت المدارس صديقة الطفولة. 
 تقديم األدلة والبراهين على التقدم المحقق في المدراس. 

ومن المالمح الرئيسة في المدارس صديقة الطفولة المشاركة الفعالة للطلبة وأفراد 
المجتمع المحلي جنبًا إلى جنب مع المعلمين واإلداريين في المدرسة والموجهين والمشرفين 

 ). 1، ص2009اليونيسف، (ومسؤولي نظام التعليم وذلك ضمن عملية المتابعة والتقييم
  :ديقة الطفولةمعايير المدارس صـ 3/6

تتنوع المعايير الموضوعة للمدارس صديقة الطفولة من دولة إلى دولة، وكل تلك 
، وسيتم عرض المعايير الوطنية السورية في الفصل المعايير تستند إلى اتفاقية حقوق الطفل

الالحق وكيفية إعدادها من ثم اعتمادها لتكون المعايير الوطنية النموذجية للمدارس صديقة 
  .الطفولة السورية

وفي اإلطار العربي نذكر تجربة دولة فلسطين في إعداد المعايير الوطنية للمدرسة 
شهر في دراسة لتحديد المعايير الفلسطينية للمدرسة الصديقة للطفل أجريت إذ  .صديقة الطفولة

س المعايير العالمية للمدرسة صديقة للطفل في المدار  توافروقياس مدى  2002تشرين أول 
مجاًال اعتمدت عليها الدراسة في تشخيص مواصفات المدرسة صديقة  )12(وفق  الفلسطينية

الطفولة، وأخذت المعايير من وجهة نظر طلبة الصف الرابع، والصف الثامن والعاملين في 
وزارة (مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي المدارس، واإلداريين في مديريات التربية، وأولياء األمور

   .)5، ص2002تربية والتعليم العالي الفلسطينية، ال
التي اعتمدت عليها التجربة الفلسطينية في تحديد معايير  )12(وفيما يلي نبين المجاالت

  :المدرسة صديقة الطفولة وهي
 إشراك المجتمع وأولياء األمور والطلبة بقضايا المدرسة وبرامجها وخططها  
 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.  
 توفير التعليم للجميع.  
 بيئة ديمقراطية تشجع على الحوار وٕابداء الرأي والمشاركة توافر.  
 بيئة صحية مناسبة توافر.  
 بيئة آمنة داخل المدرسة وخارجها توافر.  
 مياه صالحة للشرب توافر.  
 مرافق صحية مناسبة توافر.  
 وجود مستوى منخفض من العنف بين الطلبة.  
 وتزويدهم بمهارات الحياة تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم.  
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 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، (جعل الطالب محور العملية التعليمية التعلمية
 .)2، ص2002

وحددت عشرة معايير من وجهة نظر الطلبة، وعشرة معايير من وجهة نظر العاملين في 
ية، وعشرة معايير من وجهة لمدرسة، وعشرة معايير من وجهة نظر اإلداريين في مديريات الترب

  .نظر أولياء األمور وجميع المعايير هي مشتقة من المجاالت المذكورة أعاله
لمعايير  اً وطني اً أعدت الصين إطار إذ  في اإلطار الدولي يمكن ذكر تجربة دولة الصين،و 

للمدرسة األساس اإليديولوجي  المدرسة صديقة الطفولة مبني على اتفاقية حقوق الطفل التي تعد
   :وفيما يلي شكل يوضح ذلك والسياسة التربوية الصينية صديقة الطفولة

  إطار المعايير الوطنية للمدارس صديقة الطفولة في الصين) 2(شكل 

  
  ).4،ص2009اليونيسف،(

ويتضمن اإلطار كما هو مبين في الشكل أعاله األبعاد الرئيسية، وهي الشمولية 
الفعالين، والسالمة والصحة واإلنتاجية، والمشاركة واالنسجام، إذ يعمل والمساواة، والتعليم والتعلم 

هذا النموذج على التشاركية بين الطلبة والمعلمون واألولياء األمور والمجتمع المحلي بهدف جعل 
  .(UNICEF, 2009c, P23)المدرسة بيئة تعلم مناسبة ومتكاملة لتنمية الطفل
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  :العالمالمدارس صديقة الطفولة في ـ 3/7
  : امتداد المشروع.3/7/1

يذكر دليل المدراس صديقة الطفولة العالمي الصادر عن اليونيسف بأنه بلغ عدد الدول 
دولة عام  )33(مرتفعًا من  2007دولة عام  )56(نموذج المدارس صديقة الطفولة  االمطبق به

 تطبق نماذج المدارس صديقة الطفولة 2009وبحلول عام ). 7، ص2009اليونيسف،(2004
  .(UNICEF,2009i ,P7)دولة  )95(في 
  :لمحة عامة حول تطبيق المدارس صديقة الطفولة في العالم.3/7/2

أدمج مفهوم التعليم الشامل في نهج المدارس صديقة الطفولة في عدد من دول وسط 
أوروبا ورابطة الدول المستقلة، كذلك ُشجع التعليم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشرق 

كوسيلة لتحسين نوعية التعليم، وٕادماج العناصر األساسية للمدارس صديقة الطفولة كحقوق الطفل 
والمشاركة، وفي أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي تم استخدام نموذج المدارس صديقة الطفولة في 

، إذ كان اإلطار مبني )ونيكارغوا ،وغويانا ،وكولومبيا ،والهندوراس ،بوليفيا: (دد من الدول مثلع
على بعض المبادرات السابقة مثل نموذج المدارس الجديدة، وطبقت المدارس الصديقة في عقب 

ا في الهند بهدف تحسين تطبيق التعليم األساسين وتوجد في شرق وجنوب إفريقي) غوجارات(زلزال 
معايير وطنية لتعزيز المدارس صديقة الطفولة، وكذلك تم إعداد دليل للمدارس الصديقة للفتاة في 
عدد من دول غرب إفريقيا، وتطبيق دول شرق آسيا والمحيط الهادي نماذج المدرسة صديقة 

  ).17، ص2009اليونيسف، (الطفولة منذ ظهور المفهوم للوجود

  :العربي والدولي المستويينالمدارس صديقة الطفولة على  .3/7/3
يتناول هذا الجزء المدارس صديقة الطفولة على الصعيدين العربي والدولي، ونذكر نماذج 
عن المدارس صديقة الطفولة على الصعيدين العربي والدولي، وال بد من اإلشارة بأن عرض 

من قبل منظمة اليونيسف لتجربة المدارس  النماذج سيقتصر على دراسات الحالة التي أجريت
  .صديقة الطفولة في بعض الدول

  :دوليال المستوىعلى أوًال ـــــ 
الدوليين شركاء شبكة من ال خالل من الرئيسي النهجولة للطف الصديقة المدارس أصبحت

 الحياة مواقف في األطفال، لجميع التعليم جودةالمدرسة صديقة الطفولة  زتعز و  والمحليين،
  . الطوارئ حاالت في وكذلك، اليومية
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 "مانديال نيلسون" السابق جنوب إفريقيا رئيس هاأطلق التي فريقيا،إل مدارسوفي حملة ال
 بحلول ،اإلفريقية القارة طفالأل التعليم نوعية وتحسين، آمنة تعليميةبيئة  لتوفير 2004 عام في

 ،ورواندا ،وموزامبيق ،ومالوي ،أنغوال( في طفل ماليين )3( حوالي استفاد 2008 عام منتصف
   .)وزيمبابوي، أفريقيا وجنوب

 منها القائم وتحديث ،جديدة مدارس لبناء القياسية المعمارية التصاميم تايالند وضعت وقد
   .للطفل الصديقة المدرسة سياسة لتنفيذ سعيها من كجزء

 والتعليم التربية وزارةتبنت  2006 عام وبعد السابقة، اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية فيو 
  .رسمي نموذج تأصبح، و للطفل الصديقة المدرسة

أكثر من  في للطفل الصديقة المدرسة لنموذج تجربة ناجحة تكان الصين، فيو 
 التعليم نوعية لتحسين نموذجا النهج اعتماد إلى 2007 عام الحكومة قراروكان  ةٍ رسمد )1000(

   .الثانوي والتعليم األساسي
 فاسو، بوركينا( في للفتاة الصديقة المدارس نماذج تنفيذ تم أفريقيا، غرب فيو 

  .)والسنغال ،ونيجيريا ،وموريتانيا ،بيساو غينياو  وغينيا، وغانا، وغامبيا، والكاميرون،
 تهدف إلى توسيع مبادرة وهي ،)زائد التعلم(مبادرة باسم  الحكومات بعض أدخلت وقد

 ،رواندا ليسوتو،( وجدت وقد. لألطفال االجتماعية الخدمات تقديم لتشمل المدرسة وظائف
 جزءهذه الدول المبادرة  جعلت قدو  ،تعلمتحسين الل جدا حاسمة الخدمات هذه) وزامبيا ،وسوازيالند

   .(UNICEF, 2009b, P1-4)للطفل الصديقة المدارس نهج من
  :المدارس صديقة الطفولة في البوسنة والهرسك - 1

على معالجة موضوع جودة  بالعمل ،2002المدارس صديقة الطفولة في عام  بدأ مشروع
وتشجع  ،التعليم من خالل تغيير الممارسات التعليمية التي تركز على الطفل أكثر من المدرس

  .(UNICEF, 2010a, P8)مشاركة الطفل
o المشروع أهداف:   
 إلىوالبيئة صديقة الطفولة  ،الطفل متمحور حولوالتعليم ال ،مفهوم جودة التعليم إدخال 

الصف ( حتى مرحلة التعليم األساسي األطفالمن مرحلة رياض  األساسيمدارس التعليم 
 .سنوات )10( حتى عمرسنوات ) 6( من عمر )الرابع

 لتغييرلعملية ابة ــمناسالروط ــشال إيجاد. 
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 األساسيتمر في التعليم ــالتطوير المهني المس)(UNICEF, 2010a, P16. 
o امتداد المشروع:  

 )1100( وُدرب، من مدارس التعليم األساسي ةً مدرس )74( روع في البدايةـــتضمن المش
 ُدرببينما  ،متقدماً  مدرس تدريباً  )480( تلقىو الطفل،  حول تمحورةالم طرائق التعلمعلى  اً مدرس

تم البدء  أنوبعد  ،مركز تدريبي للمدرسين )14( وأنشأ، فيما بعد يصبحوا مدربينل مدرساً ) 110(
تزايد عدد المدارس المشاركة في التدريب  ،بتدريب محلي من قبل المدرسين المدربين المعتمدين

  ).2008في  )%80( إلى 2004عام  )% 60(من ( :وذلك وفق اآلتي) %20(بنسبة 
من مدارس التعليم  ةً مدرس )16(تم القيام بمبادرة لتحسين المشروع في  2005في عام و 
لتنمية المدارس بمشاركة جميع  ،بهدف دعم استخدام الموارد المتاحة في المدارسي، األساس

  . الشركاء المعنيين في المشروع
وفي نهاية عام  ،أخرى ةً مدرس )32(تم التوسع بهذه المبادرة لتشمل  2007في عام و 

  .اً مدرس )1050(لـ  تدريبيةٍ  برامجَ ) 9(تم تسليم  2007
من مدرسي %) 96.5(وبذلك بلغت نسبة المدرسين الذين تلقوا تدريبا أساسيا أو متقدما 

   .UNICEF, 2010a, P11)(األولىمن مدرسي الحلقة  )%58(و ،األطفالرياض 
o  مشروعالمخرجات:   

 قد طبقت واحداً  مدراس التعليم األساسي،ن جميع أالنهائي للمشروع ف لنتائج التقييم وفقاً 
نه توجد رغبة سواء على المستوى أكما  ،من مبادئ ومقاربات المدرسة صديقة الطفولة األقلعلى 

 إذ. الوطني لنشر ثقافة المبادرة لضمان التغيير المنهجي في سلوكيات المدارس أوالمجتمعي 
مبادئ المدرسة صديقة الطفولة في السياسة  إدراج 2002التعليم في عام  إصالح أجندةتضمنت 
  :وفق اآلتي النتائج األساسية لمشروع المدرسة صديقة الطفولةوكانت  وطنيةالتعليمية ال

  المتمحورة حول من سياسات التعليم  من مدارس التعليم األساسي )%86(استفادت
  .الطفل

  يتعلم في غرف صفية صديقة للطفل مما ساعد  )%28(بنسبة  طفلٍ  )105000(أصبح
  .على زيادة مهاراتهم

 األمور أولياءالستقبال  غرفةً  )530( ُجهزت.  
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 الطفل  حول تمحورةالتعليم الم منهجياتبتطبيق  )%24(بنسبة  اً مدرس )5436( قام
  .التاسع إلى األولبشكل فعال من الصف 

 مدرسةٍ  )500(في  األمور وأولياء لبة،والط ،التفاعل والتواصل ما بين المدرسين ُطور 
   .من الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  إلىواحد للوصول  إرشاداتودليل  ،نماذج تدريبية )4(و للمعلم،أدلة  )4(استخدام 
 .مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسيالتدريس في  أساليبالتغيير المنهجي لتحسين 

  المدرسة إدارةبتشكيل فرق لتطوير المدرسة تركز على تحسين  ةً مدرس )50(قامت، 
وزيادة مشاركة  ،التواصل مع المجتمع المحلي حسينوت ،وتحسين المدرسة بشكل عام

  .UNICEF, 2010a, P16)(رس من خالل خطة عمل المدرسةاالمد إدارةالطفل في 
في غرف صفية صديقة للطفل في  اآلنيجلس  طفلٍ  )100000(نه ما يزيد علىأنجد 

السيما  األطفالوسيتم العمل على زيادة عدد  ،البلد أنحاءموزعة على  ابتدائيةٍ  مدرسةٍ  )500(
يصبح المشروع  ، بذلك قدمن المدرسين آخركما سيتم تدريب عدد  ،الملتحقين الجدد بالمدرسة

  .UNICEF, 2010a, P17)(مستداما
  :تايلندالمدارس صديقة الطفولة في  - 2

نموذج للمدارس  إيجادبهدف  1998تايلند عام شروع المدرسة صديقة الطفولة في م بدأ
  :التي طبقت المقاربات المعتمدة على حقوق الطفل والتي ركزت على القضايا التالية

 األساسيةتطوير مهارات الحياة  .الصحة الجسدية والعقلية للطفل .جودة التعليم. 
o امتداد المشروع:  

في  مدرسةً  23عدد المدارس المستهدفة من  ، إذ زادالمشروع على ثالث مراحل ُطبق   
  .في المرحلة الثانية مقاطعةً  )14(في  مدرسةً  )87( إلى األولىمقاطعات في المرحلة  )6(
 مقاطعةً  )75(في  منطقةٍ  )800( إلىتوسيع رقعة المناطق المستهدفة فيما بعد جرى و    

  ).UNICEF,2009h, p6(في المرحلة الثالثة
o النتائج التاليةحقق المشروع  :المشروع نتائج:  
 إذ ظام التعليمي على المستوى الوطنيمقاربات المدرسة صديقة الطفولة في الن أدرجت ،

وكان عدد الفئة  ،مدرسةٍ  )1300( إلىازداد عدد المدارس التي تمارس هذه المقاربات 
 .وطفلةٍ  طفلٍ  )200000(المستفيدة من ذلك 
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 وزارة التعليم لضمان جودة التعليم سياساتالمدرسة صديقة الطفل في  مبادئ أدمجت .
خطط تطوير  وتصميم ،بتنفيذ تقييم ذاتي مجتمعي إضافيةً  مدرسةً  )327(كما قامت 

مفهوم المدرسة صديقة الطفل مدمجا في برنامج تدريب المدرسين قبل  وأصبح. العمل
 إدراج إلىمن خالل مراجعة معمقة للمنهاج إضافة  جامعةً  )12(الخدمة بالتعاون مع 

 .األساسيالمنهج التعليمي في مرحلة التعليم  أساسهذا المفهوم في 
 في اتخاذ  لبةمن خالل تشجيع مشاركة الط مدرسةً  )439(حقوق الطفل في طبقت مفاهيم

 .القرار
  من التدريب المرتكز على مقاربات المدرسة صديقة الطفل التي  اً مدرس )1815(استفاد

من التدريب  مدرساً  )881(كما استفاد . لنظافة والتغذيةتضمنت مفاهيم تتعلق بالصحة وا
في تأسيس نظام تعليم وتتبع لألطفال  اً مدرس )550(وشارك . المعلومات إدارةعلى نظام 
الطالب بالحصول على  اً مدرس )2452(كما ساعد . والمعرضين للخطر ،المتسربين

ي والتدريب على االنضباط المعلومات والتعلم من خالل تطبيق التعليم التفاعلي المكتب
 طفالً  )84000(من النساء، وقد استفاد  )%60(منهم  اً مدرس )1557(الجيد الذي أفاد 

 .من هذه الممارسات
 300000( توزيع(  ٍمن النشرة الشهرية  نسخةPuern Dek  على)لتعزيز  مدرسةً  )987

 .الفهم المجتمعي حول ممارسات المدرسة صديقة الطفل
 على مفهوم المدرسة صديقة في المناطق المستهدفة  اً محلي مسؤوالً ) 73( درب

 ).UNICEF,2009h, p38(ولةالطف
 :الصينالمدارس صديقة الطفولة في  - 3

 األساسيللتعليم  مدرسةً  )12(في  2001بتطبيق المدرسة صديقة الطفل عام  بدأ المشروع
وسائل تقييم بشكل تشاركي ما بين خبراء  متصم ، إذمقاطعات )3(مناطق من  )7(في 

  .ومدرسين ومديري مدارس ،وطنيين
نامج التدريبي الوطني الطفل في البر  تمحور حولمفهوم التعليم الم مجدُ  2003في عام    

، لطفل مع المدرس في القاعة الصفيةوالسلوكيات التشاركية ل ،الذي يعزز الممارساتللمدرسين 
  .تدريب للمدرسين ولمديري المدارس أدلة تممصُ و 
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في الصين بنشر كتاب  فيساليونيبالتعاون مع مكتب  2004قامت وزارة التربية في عام 
حول  ةبحيث يوثق الكتاب آراء الطل" لذي يجعل المدرس جيداً ايقولون ما  األطفال"بعنوان 
  .تعلق بهشاركة في القرارات التي تويعكس حق الطفل في التعبير والم ،المدرسين

بنشاطات المشروع لتتضمن تقييم حول فاعلية سير  جرى توسع 2005وبحلول عام 
المتعلقة بحماية الطفل من البيئات التعليمية غير  واألمور ،عمليات التعليم في الغرفة الصفية

 )12(منظور النوع في الحقيبة التدريبية للمدرسين في  إدماج إلى إضافةوغير الصحية،  اآلمنة
المتسربين ال  األطفال لتتبعوتم تامين وسائل تقنية  ،تطوراً  األقلمن المقاطعات الغربية  ةً منطق

وقعت وزارة التربية ومنظمة اليونيسف اتفاقية  2006في عام و .  العرقية واألقلياتسيما الفتيات 
المشروع بالترويج  ، وُدعم2010-2006وجودة التعليم للفترة  صديقة الطفل المدارستعاون حول 
  ).UNICEF,2009c, p12( على المستوى الوطني اإلعالمي

o الهدف الرئيسي من مشروع المدرسة صديقة الطفل:  
وتشجيعهم على المشاركة والتعبير في التعليم دون التمييز على أساس النوع  األطفالتعليم جميع  

  ).UNICEF,2009c, p12( وتامين التعليم الجيد للجميع مما يضمن التنمية الشاملة لكل طفل
o امتداد المشروع:  

الدورة البرامجية ب مقاطعةً  )12(في  منطقةً  )50( على المدارس صديقة الطفولة توزعت
يزيد  بمااستهدفت  األساسيللتعليم  مدرسةٍ  )3700(إذ بلغ عددهم . 2005-2001لليونيسف 

  ).UNICEF,2009c, p12( ومدربٍ  ،ومديرٍ  ،مدرسٍ  )17000(و ،طالبٍ  يينمال )3(عن 
 ،وطبقت في المناطق الريفية والمدنية بجميع األعمار، بةشملت الفئات المستهدفة الطلو 

  .والمتسربين من المدارس ،العرقية األقلياتواستهدفت 
وقامت  ،2008بنهاية  مدرسٍ  )20000(و ،طفلٍ  )350000(المشروع استفاد من و  

 اإلناثوكانت نسبة  ،مكتبيةً  حقيبةً  )1144(، ورياضيةً  حقيبةً  )1960(مين أاليونسف بت
  ).UNICEF,2009c, p15( من المشروع من الفئة المستفيدة )50%(

o النتائج التاليةحقق المشروع   :نتائج المشروع:  
 وعمليات تطوير  ،تحقيق االرتباط والتناغم الوثيق بين المشروع والسياسات التعليمية

 .في الصين األساسيمنهاج التعليم 
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 والتعليم التفاعلي  ،واألمان ،والنوع ،حول الشمولية أساسيةومسوحات  ،دراسات نفذت
 ،وبرامج دعم المدرسين ،المدرسية واإلدارة ،والتعليم المرتكز على المهارات الحياتية

 .والتعليم عن بعد
 المشروعبناًء على التجربة المستفادة من  تحسين القوانين والسياسات التعليمية. 
 شمولية وأمان أكثرالمدارس  أصبحت. 
 مفهوم النوع في المدارس صديقة الطفل إدماج. 
 والمكاتب الحكومية لتخطيط  ،والمجتمع المحلي ،والمدرسين ،تعزيز القدرات المدرسية

 .التدخالت من قبل المشروع لتحقيق حقوق الطفل
  مع المدرسة األسريةدعم المشاركة المجتمعية. 
 واتخاذ  ،ليات التعليميةتسهيل المشاركة الطالبية في الغرف الصفية من خالل سير العم

 .القرار
  ومعايير المدرسة صديقة الطفل  بعادأعمل على المستوى الوطني لتحقيق  إطارتطوير

 :تيةاآل األبعاد علىترتكز 
 الشمولية والمساواة. 
 التعليم والتعلم الفعال. 
 ايجاد بيئة تعليمية آمنة، صحية وحامية. 
 التشاركية )UNICEF,2009c, p18-19..( 
  من أهم مخرجات المشروع المتضمنالذي يعدُّ تعديل السلوك:  

 تعديل السلوك تجاه الطفل في البيت  والمدرسة. 
  العرقية واألقلياتالنوع  أساسعدم التمييز على. 
 تغيير التشريعات والسياسات التعليمية )UNICEF,2009c, p26.(  

 :غامبياالمدارس صديقة الطفولة في  - 4
في التسعينيات بإدراج بعض أبعاد مشروع المدرسة صديقة الطفل في جميع  بدأ المشروع
آخر  الفترة أخذ العمل بعداً  أواخر، وفي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ةيالنشاطات التعليم

والتي ال تحصل على حقها في التعليم  ،ركز على الفتيات باعتبارهم المجموعة المهمشة
والتي تعتبر صديقة  ،صديقة الفتاة المدارسالمبادرة  وُسميت. السيما في المناطق الريفية
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وعندما تحققت المساواة في  ،تناسب كال الجنسين األنشطة أنللطفل بشكل عام باعتبار 
  .المشروع بالمدرسة صديقة الطفل، ُسمي واإلناثااللتحاق في المدرسة بين الذكور 

وبحلول نهاية القرن كان هناك اهتمام حكومي كبير لدعم تعليم الفتيات مما دفع وزارة  
  ). UNICEF,2009d, p7( التربية إلحداث وحدة تعليم الفتيات

o مشروع تعليم الفتيات أسس:  
 صندوق دعم للفتيات إنشاء. 
 بين  األقران إرشادلتمكينهم من دعم تعليم فتياتهم وتسهيل عملية  األمهاتنوادي  إنشاء

  .هلوالطفل وبين األ األم
 المجتمع بأهمية تعليم الفتياتلتعريف مين فرصة لألمهات أت. 
 مؤتمرات لكافة الفتيات لتامين فرصة لهم للتفاعل فيما بينهم والتعبير عن القضايا  عقد

 .التي تهدد حياتهم في المدرسة
  اإلناثلمدرسات اتدريب لالقيام بمبادرات )UNICEF,2009d, p7-9.( 
o 2006-2002 معايير اختيار المدارس صديقة الفتيات :  
  بالمدرسة السيما الفتيات لبةمن التحاق الط األقلالمجتمعات ذات النسب. 
  والمشاركة المجتمعية ،في الخدمات التعليمية األقلالمجتمعات ذات الحظ. 
 المجتمعات التي تعاني من نسب عالية من تسرب الفتيات من المدرسة. 
  للفتيات قضية كبيرة واألمان األمنالمدارس التي يعتبر فيها. 
 ومشاركة الفتيات في التعليم ،المدارس التي تعاني من تدني جودة التعليم. 
 المجتمعات في المناطق الغربية التي ال تعطي قيمة لتعليم الفتيات. 
 الحي أو ةالمناطق التي يعاني فيها المدرسون من ظروف صعبة سواء في المدرس. 
  المشاركة المجتمعية إلىالمدارس التي تفتقر)UNICEF,2009d, p11(. 
o  فيما بعد المدارس صديقة الطفولة/ المدارس صديقة الفتيات مشروعنتائج:   

  :نتائج المشروع فيما يلي أهم
 منطقةً  )30(في لمفهوم تعليم الفتيات  ُروج. 
 مدرسيةً  لجنةً  )150(لـ ُأمنتو االحتياجات التدريبية  حددت. 
  ُمن صندوق الدعم الوطني فتاةٍ  300 تعمد.  
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 131( إلى 1999في عام  )57(امبيا من غعدد المدرسات المتدربات في معهد  زاد( 
 .من خالل مبادرة تعويض التدريب للمدرسات 2000عام 

 في  وٕادماجهاالجتماعي، من الدليل التدريبي حول النوع  نسخةٍ  )1000( ُأعدت
للتدريب قبل  واستخدم ،األساسيالرئيسية في المنهاج التعليمي للتعليم  األربعالمواضيع 
 .مدرسٍ  )600(الخدمة لـ

 من  )100(من تقرير مراقبة االنجازات التعليمية وتوزيعه على  نسخةٍ  1000 ُطبع
 .في ورشة عمل على المستوى الوطني األساسيينالشركاء 

 من الشركاء  )150(وتوزيعه على  ،ميعمن تقرير تقييم التعليم للج نسخةٍ  )1000( ُطبع
 .في مؤتمر وطني األساسيين

 من التحاق الفتيات  األدنىنادي لألمهات في المناطق ذات النسب  )23( ُأسس
 .بالمدرسة

 وحمل المراهقات السيما فتيات المدارس ،األطفالدراسة حول زواج  ُأنجزت. 
 الفتيات في المناطق الريفية ىعلكتاب  نسخةٍ  )20000( ُوزعت. 
  لجميع الفتيات"في المؤتمر  فتاةً  )80(شاركت" 
  في العيادات العلمية فتاةً  )95(شاركت 
  في معرض العلوم األحياء أفرادوالمئات من  فتاةً  )70(شاركت 
 مرافق صحية في المدارس في المناطق الريفية )4( ُأسست 
 حول العلوم والرياضيات مدرسٍ  )100( ُدرب 
 في الكشف المبكر ينمدرس )105(و ،والنصح اإلرشادحول  مدرسٍ  )200( ُدرب، 

 .والدعم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 المدرسية السيما  اإلدارةمن نقابة أولياء األمور والمعلمين على  عضوٍ  )100( ُدرب

 .)UNICEF,2009d, p10(القضايا المتعلقة بالفتيات
o  بعد إعادة تسميته بمشروع المدرسة صديقة الطفولة مشروعالمخرجات ونتائج: 

  :اآلتية لنتائجاحقق المشروع 
  .شمولية التعليم .1
  .فعالية التعليم .2
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  .واألمانتحقيق الصحة  .3
  .االستجابة لمفهوم النوع .4
  .الدعم المجتمعي .5
  ).UNICEF,2009d, p17(الدعم على المستوى الوطني الحكومي .6

 :مقدونياالمدارس صديقة الطفولة في  - 5
يهدف إلى و  ،رديفا لعملية تطوير التعليم في مقدونيا ةلو مشروع المدرسة صديقة الطف يعدُ 

  .تمكين كل طفل من حقه في التعلم
  :للمشروع وهي األساسية األبعادند التجربة على توتس 

 الشمولية.  
 الفاعلية.  
  والحماية في البيئة المدرسيةواألمان الصحة.  
 االستجابة لمفهوم النوع.  
 لتشاركية بين المدرسة والمجتمعا.  

احترام حق الطفل في التعلم والتعددية الثقافية الذي  وهو ،آخر مقدونيا بعداً  أضافتوقد  
  .من ضمن مفهوم الشمولية األخرىاعتبرته بعض الدول 
 )11000( إلىفكرة المبادرة  إيصالالسنوات الثالث األولى للمشروع تم  وأبرز النتائج خالل

 :وفق اآلتي من المشروع في المدارس الخمسة شخصٍ  )5000(حيث استفاد ما يقارب  فردٍ 
 ،األهاليمن  )150(و ،في المدرسة اً وٕاداري اً مدرس )287(و ،وطالبةً  اً طالب )4534(

. للمشروع األساسية األبعادمن  األقلعلى  شخصٍ  )6000(ومارس  ،والمجتمع المحلي
 أيضاً و  ،األساسيديقة الطفل في القانون الوطني للتعليم المبادئ الرئيسة للمدرسة ص وأدرجت

  .)UNICEF,2009e, p9(مهارات الحياة  األساسيمناهج التعليم  في تجأدر 
o نتائج المشروع:   
فقد قامت  ،للمدرسة صديقة الطفل على المستوى الوطني األساسيةالمبادئ  تجأدر 

باعتبار  ،على مدى السنوات التسع القادمة اإللزاميالحكومة في وثيقتها المفاهيمية للتعليم 
   ). UNICEF,2009e, p20(هذه المبادئ حجر األساس في النظام التعليمي المقدوني



  الفصل الثالث الطفولة صديقة المدرسة برنامج في البشرية الموارد تنمية تخطيط واقع

 

42 

 

في المدرسة  اإلداريكما كان للتجربة أثرًا ايجابيا على الطالب وعلى المدرسين والكادر 
م على العمل سوية حيث تمت مالحظة تغير في سلوك المدرسين الذين عبروا عن عدم قدرته

ويقدمون نتائج  ،بينما في نهاية الفصل كانوا يعملون سوية في مجموعات ،في بداية التجربة
وساعد هذا التطور في السلوك التعليمي  ،بطريقة بناءة أمورهميناقشون  وأصبحوا ،أفضل

ركوا في شا إذوالمجتمع  ،األهلواضحا على  أثراً وكان للتجربة ، والتعلم على تحسين التعليم
  ).UNICEF,2009e, p22(والتقييمات الذاتية للمدرسة ،العمل اتالعديد من ورش

 :نيكاراغواالمدارس صديقة الطفولة في  - 6
 إلىتنظر الحكومة ، إذ 2006- 2002ف لعام يسيالدورة البرامجية لليون مع المشروع بدأ

يبنوا  أنالمكان الذي يمكن لألطفال والمراهقين " أنهاعلى  ،مفهوم المدرسة صديقة الطفل
وفي بيئة  ،وشمولية وآمنةومهارات الحياة بطريقة صحية  ،ويمارسوا ويطوروا المعرفة والقدرات

 واألهل المدرسين إشراكويمكن  ،تحترم االختالفات الثقافيةتوفر الحماية لألطفال، إذ 
  .)UNICEF,2009f, p9("والمجتمع في ذلك

o  المدرسة صديقة الطفل في نيكاراغوامعايير:  
 .التعليم الناجح والجيد والصديق للطفل .1
 .والصديقة للطفل اآلمنةالبيئة  .2
 .والنظافة والبيئة الصحية اآلمنةالمياه  .3
 .الصحة المدرسية والتغذية .4
 ).UNICEF,2009f, p13(ضمان الحقوق ومشاركة الكبار .5

o 2002(  الطلبة والمدارستطور المشروع وفق أعداد : مراحل تطبيق المشروع-
 :طبق المشروع على ستة مراحل بدأت وفق اآلتي :)2006

 .رفع وعي المجتمع التعليمي حول مبادرة المدرسة الصحية والصديقة للطفل .1
 .رغبة المجمع التعليمي والبلدي بالمشاركة في المشروع وااللتزام به .2
 .تطوير تقييم تشاركي لتحديد حالة المدرسة .3
تكون المدرسة  أنتطوير خطة عمل المدرسة التشاركية للحصول على الترخيص على  .4

 .صديقة للطفل
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 .تنفيذ عملية مراقبة تشاركية للمشروع .5
  .الترخيص وٕاعطاءالتقييم  .6

  :وفيما يأتي نبين تطور المشروع
  تطور مشروع المدرسة صديقة الطفولة في نيكارغوا) 1(جدول

  )2006-2002(  والمدارس تطور المشروع وفق أعداد الطلبة
  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  293  217  188  122  87  17  المدارس
  19106  18174  15315  11998  8879  2511  الفتيات
  20329  19133  18717  15356  9692  2528  الذكور
  39432  37307  34032  27354  18571  5039  الطالب إجمالي

)UNICEF,2009f, p13(.  

o  المشروعنتائج:  
  :كان من أبرز نتائج المشروع اآلتي

 بلديةً  )30(عمليات التعليم في المدارس المتعددة المراحل في  ُعززت. 
  ُبلديةً  )30(مبادرة المدرسة الصحية وصديقة الطفل في  طبقت. 
 والمجتمع واألهلمشاركة واسعة من الطالب كانت ال. 
 والمراهقين ةبلمشاركة المواطنين والطلايجابية رأي مجتمعي جيد وخلق بيئة  إيجاد.  
  فعاليات تربوية للمواطنة والسالم مدرسةٍ  )200(طبقت. 
 التجارب المجتمعية التي تروج لمشاركة الطالب والمراهقين في بناء المواطنة  نشر

 .)UNICEF,2009f, p27(والسالم
 :إثيوبياالمدارس صديقة الطفولة في  - 7

بشكل تشاركي  وأنجز العمل ،2007المشروع عام  فبالتعاون مع اليونيسي الحكومة أطلقت
االلتحاق بالمدرسة، ( :تيةالقياس اآل أدواتمع مراعاة  أوالً المدارس  ، إذ اختيرتعلى مراحل

  ).لمدرسةا أداء، جاهزية المدرسة، سجالت للمدرسة الوصول
 ،وتحضير مقترحات التمويل ،وياتاألولوترتيب  ،وقامت المدارس بدورها بتحديد االحتياجات

والمكتبات التي كانت تعاني من  ،واألثاث ،والغرف الصفية ،كما تم العمل على المرافق العامة
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خلق بيئة تعليمية مناسبة إلطالق  من العمل علىوكانت نقطة البداية . شروط سيئة
  .)UNICEF,2010c, p8(المشروع

o امتداد المشروع:  
 أخرى مدرسةً  )172( استهداف إلى إضافة ،مدرسةً  )51( استهدفتفي بداية المشروع 

في  األساسيللتعليم  مدرسةٍ  )1000( إلىالوصول ت خطة اليونيسف هي وكان فيما بعد،
2011)UNICEF,2010c, p9(.  

وخبراء التعليم في  ،الموجهينو  ،المدارسمديري و ، ينالمدرسالطلبة، و استهدف المشروع و 
  . المدن وٕاداراتالمناطق التسعة 
التي لتطبيق المبادرة  المختارة) 15(في المدارسًا وطالبًة طالب )23920(واستفاد 

برنامج المدرسة صديقة الطفل في عام لتدخالت النشطة و األمن تتضمن مجموعة 
 مدرسةً  )51(في  سنوياً هذا البرنامج من  وطفلةٍ  طفلٍ  )80000(قرابة استفاد و . 2007/2008

من  أكثرستكون الفئة المستفيدة من المشروع  2008وبحلول  ،صديقة الطفللمدارس ا من
  .)UNICEF,2010c, p12(مستهدفةً  مدرسةً  )222(في وطفلٍة  طفلٍ  )351000(

o كانت وفق اآلتي: نتائج المشروع:  
 التقدم في تحقيق بيئة تعليمية صحية، آمنة حامية للطفل تتضمن: 

 تحسين بيئة الغرف الصفية. 
  والمالعبالرياضة. 
  اآلمنةالمرافق الصحية ومياه الشرب. 
 سياسات وسلوكيات االنضباط في المدرسة. 

  6.8 إلى 2006في عام % 1.9من (في المدارس تحقيق تقدم في معدالت االلتحاق %
 .)2008عام 

 الكفاءة الداخلية للمدارس صديقة الطفل. 
 وفق اآلتي جودة التعليم في المدارس صديقة الطفل: 

  المدارس التي طبقت المبادرة لديها كادر تعليمي مؤهلكل. 
 تحسين جودة الغرف الصفية. 
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 تحسين مشاركة الطالب. 
 تحسين جودة المناهج والوسائل التعليمية. 
 تحقيق تقدم معدالت النجاح)UNICEF,2010c, p19-22.( 

  : في أثراً كما كان للمشروع 
  وارتفاع في نسبة االباء الذين يرسلون تعديل السلوك لدى المدرسين ومديري المدارس

 .اوالدهم الى المدرسة
 تعزيز التواصل بين المدرسة والمجتمع. 
 تغيير السياسات والتشريعات التعليمية)UNICEF,2010c, p26(. 
 :المدارس صديقة الطفولة في سيريالنكا - 8

درسة صديقة بين الحكومة ومنظمة اليونسف للترويج لمقاربة الم 2002بدأ العمل في عام 
جودة التعليم من خالل تطبيق منهجية تعتمد على حقوق الطفل في كوسيلة لتحسين  ،الطفل

  .)UNICEF,2009g, p8(البيئة المدرسية
في  وطفلةٍ  طفلٍ  )5000(تتضمن  مدرسةً  )125(كانت البداية بتنفيذ مشروع رائد على و 

 كان. حيث كانت الخلفية االجتماعية للفئة المستهدفة فقيرة 2002المقاطعة الغربية الشمالية عام 
تي تعترض وحل المشاكل ال ،نجاح المشروع كبير في تشجيع المجتمعات المدرسية على استيعاب

كما  ،ة فيهاوتأسيس المرافق الصحي ،كما تم تحسين البنية المادية للمدارس، سير العملية التعليمية
وبعد هذا النجاح تم توسيع الطلبة، في السلوك تجاه  أظهر المدرسون ومديري المدارس تغيراً 

  .)UNICEF,2009g, p9(أخرى مدرسةٍ  )1400(المشروع ليستهدف 
o نتائج المشروع: 

لقد أظهرت جميع المدارس صديقة الطفل ارتفاعا في معدالت حضور الطالب في المدرسة 
تحسين التواصل المجتمعي مع المدرسة ومشاركتهم في تحسين البيئة المدرسية كما  إلىباإلضافة 

  .للمشروع كبيراً  قدمت المنظمات غير الحكومية العاملة في سيريالنكا دعماً 
بل كان التحدي األكبر هو  ،رفع معدالت االلتحاق بالمدرسة ىولم يقتصر المشروع فقط عل

الكبير هو تحول مبادئ المدرسة صديقة الطفل من برنامج وكان النجاح  ،تحسين جودة التعليم
 )1400(في  مطبقوالمشروع . سياسة عامة على المستوى الوطني إلىعلى مستوى المدرسة 

  .)UNICEF,2009g, p17(وطالبةٍ  طالبٍ  )400000( إلىويصل  مدرسةٍ 
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 :جمهورية الو الشعبيةالمدارس صديقة الطفولة في  - 9
 ،حقوق الطفل ىوالنموذج الذي يعتمد عل ،"المدرسة ذات الجودة"كان عنوان المشروع 

وكانت اتفاقية . ومبادئ المدرسة صديقة الطفل لتحسين جودة التعليم في جمهورية الو الشعبية
 إلىوالذي يضمن حق الطفل في الوصول  ،لنظام المدرسة األساسيحقوق الطفل هي المرتكز 

ال  ،وسليمين في المجتمع ،فاعلين أفراداً التعليم الجيد الذي يمكنهم من المهارات الالزمة ليكونوا 
ووجود بيئة آمنة  ،المدرسة بشكل جيد إدارةضمان  إلى إضافةً . سيما في هذا العالم المتغير

كهم وامتال ،وضمان تحفيز المدرسين ،وصحية وغرف صفية مجهزة بالوسائل التعليمية الالزمة
  .)UNICEF,2011b, p13(الخبرات والمهارات لتنظيم عملية التدريس لتلبية احتياجات الطالب

  :المشروع وهي إلطاروتقوم المدرسة ذات الجودة بتطبيق المبادئ الستة 
 ةالشمولي. 
 دعم التعليم الفعال. 
  للطفل وآمنة ،بيئة سليمةتأمين. 
  النوع أساسلتوازن على لالترويج. 
  المشاركة المجتمعيةتشجيع. 
 5(الناجحة اإلدارةUNICEF,2011b, p13-1.( 

  :وفيما يلي جدول يبين تطور عدد مدارس المشروع
  تطور مشروع المدرسة صديقة الطفولة في جمهورية الو الشعبية) 2(جدول

  2010/11  2009/10  2008/9  2007/8  2006/7  2005/6  السنة
  1687  1178  770  455  37  3  المدارس

)UNICEF,2011b, p17(. 

o نتائج المشروع :  
 أكثرتكون السياسات الوطنية  أنللمشروع هو التغيير النوعي من حيث  األساسيكان الهدف 

والتوصل إلى ضمان مشاركة مجتمعية، و ، مدارسالمدرسين ومديري و تمكين التوافقية وشمولية، 
بشكل تام في  ةبتضمن انغماس الطلمهارات عملية و التخطيط لمعايير مالئمة لجودة المدرسة، 

 وتستجيب لمفهوم النوع ،من خالل استخدام وسائل تعليمية ترتكز على الطفل ،العملية التدريسية
  .في بيئة تعليمية مساعدة نفذوت االجتماعي،
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   :وتظهر النتائج التالية تأثير تطبيق مشروع المدرسة ذات الجودة
 إذ زادت نسب األخرىلجودة عن المدارس ارتفاع نسب االلتحاق في المدارس ذات ا ،

للذكور بينما لم توجد هذه الزيادة في المدارس  )3.1(للفتيات و )4.2(االلتحاق بمعدل 
 .التي لم تطبق المشروع

  تحسن جودة التعليم والتعلم من خالل تدريب المدرسين وكادر المدرسة، تحسين البيئة
المعلمين ومديري المدارس مما انعكس ايجابيا الصفية وتغير السلوكيات التدريسية لدى 

 .على تحصيل الطالب الدراسي
 للطلبةآمنة و البيئة التعليمية نظيفة،  أصبحت. 
 المدرسية واإلدارة ،وتقديم الدعم للمدرسة ،ارتفاع نسبة مشاركة المجتمع المحلي. 
  وطالبةٍ  طالبٍ  )200000(استفاد من المشروع. 
 ذات الجودة في السياسات التعليمية على المستوى الوطني  يعتبر ادماج مفاهيم المدرسة

من أهم النتائج، وقد تبنت وزارة التعليم الحقيبة التدريبية للمدرسين في برنامجها الوطني 
 .)UNICEF,2011b, p19(لتحسين المهارات العملية للمدرسين

 :أوغندةالمدارس صديقة الطفولة في  -10
مرحلة  وٕاتمام ،العديد من العوامل التي تعود لتدني المشاركة ُحددتخالل التسعينيات 

 ،الفتيات، هذه العوامل بما فيها الفقرتدني مشاركة وعلى وجه الخصوص  ،األساسيالتعليم 
وكان هناك نقص في السياسات . ونفقات التعليم أعاقت عملية االلتحاق بالمدرسة ،وتأثير االيدز

 إضافة ،الصغار من االلتحاق بالمدرسة واألمهات ،تيات الحواملالوطنية المعيقة مثل حرمان الف
وقلة المرافق الصحية مما أثر في البيئة  خصوصًا للفتيات، األمان والسالمةبتتعلق  قضايا إلى

  .)UNICEF,2010b, p6(المدرسية
 ،بوضع قضايا النوع االجتماعي 2001قامت الحكومة بالتعاون مع اليونسف في عام 

بدأت و  ،صديق الطفولة األساسيودعم حركة تعليم الفتيات تحت مظلة عملها في برنامج التعليم 
ف مع وزارة يسيأنهت اليون 2002 عام وفي ،للفتيات صديقةً  مدرسةً  )642( التجربة بإطالق

  .العامة للمدارس صديقة الطفولة اإلرشاداتالتعليم 
المدرسة، ابق في  إلىاذهب للمدرسة، عد "حملة  2008- 2007في عام  تقوأطل

في المقاطعات السبع % 15في زيادة االلتحاق بالمدرسة بنسبة  أسهمتالتي " المدرسة
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كما عملت الحملة على تحسين . طالٍب  )83000(التحق بالمدرسة ما يزيد عن   ، إذالمستهدفة
 )3900(رسة، وتم تدريب على المد اإلقبالالمرافقة الصحية في المدرسة مما شجع على زيادة 

 )1100(كما تم تزويد المدارس بـ. المتأثرين بالنزاعات ةبعلى التعامل مع احتياجات الطل رسٍ مد
  .)UNICEF,2010b, p8(ترفيهيةٍ  حقيبةٍ 

o تمخض المشروع عن النتائج اآلتية: نتائج المشروع:  
 48.3(، إلى 2003عام  )%47.3(من  ارتفاع نسبة التحاق الفتيات في المدرسة%( 

  .2007عام 
 تأسيس سبعة مراكز مجتمعية للطفولة المبكرة. 
 توزيع وسائل مصادر للمعلومات باللغات المحلية. 
 تدريب مقدمي الرعاية والميسرين. 
 دعم التدريب والتعبئة المجتمعية. 
 المدرسة والبقاء فيها إلىحمالت لتشجيع الذهاب  إطالق. 
  على استخدام وسائل تعليمية صديقة  لألطفال اً مدرس )3966(تدريب.  
  للمدرسين لتجنب غيابهم اً مقر  )20(تأسيس. 
  لتنفيذ برنامج تسريع عملية التعليم لألطفال من الفئة العمرية من  اً مركز  )123(تأسيس

 .بالمدرسة الذين لم يلتحقوا مطلقاً ) 16 - 10(
 ر مناطق قطاعيةتأسيس مجموعات طوارئ تعليمية في المناطق التي تعتب.  
  من األمهات الصغار للمدرسة )118(عودة. 
  حيث استفاد من ذلك أكثر من  مدرسةً  )35680(تحسين الخدمات الصحية والنظافة في

 ).UNICEF,2010b, p24(وطفلةٍ  طفلٍ  )500000(

  :العربي المستوىعلى ثانيًا ـــــ 

ارتقت بمتوسط معدل االلتحاق  إذ ،قفزات كبرى في مجال التعليم المنطقة العربيةحققت 
تقريبًا بين الجنسين وحققت مساواة تامة  ،بالمدارس إلى أربعة أمثاله منذ ستينات القرن الماضي

 .األساسيفي التعليم 
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وزادت كثيرًا القدرة على االلتحاق بالنظام التعليمي في المنطقة خالل العقدين الماضيين 
وارتفع . للبنين والبنات في معظم بلدان المنطقة األساسيإلى درجة تعميم االلتحاق بالتعليم 

وكذلك ارتفع . 2010و 2000بين عامي  )%94(إلى ) %86(صافي معدل االلتحاق من 
صافي معدل االلتحاق من إذ ارتفع  ،معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي، وٕان لم يكن بنفس الدرجة

  .خالل الفترة نفسها )%70(إلى  %)62(
 يما يتعلقف ،يشوب هذه اإلنجازات المبهرة أمر ال يدعو لالرتياح بالذكر أنهالجدير و 

ذي النوعية أنحاء المنطقة ال ُيعد االلتحاق بالمدارس مرادفًا للتعلم في من التالميذ لكثير با
أن األنظمة المدرسية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتسم بشكل  المؤشراتتظهر و . الجيدة

البنك الدولي، (هان االختبارات القياسية الدوليةوهي حقيقة تظهرها بأوضح بر  ،الجودة عام بتدني
  ).1، ص2014

وفي هذا اإلطار تأتي مبادرات عديدة لتحسين نوعية التعليم منها مبادرة المدارس صديقة 
ية الطفولة، ومبادرة المدرسة صديقة الفتيات، وتأتي هذه المبادرات بتعاون مع المنظمات الدول

إذ أطلقت اليونيسف مشروع المدرسة صديقة الطفولة في الجزائر . على رأسها منظمة اليونيسف
  .، إذ تهدف هذه المدارس إلى تقديم بيئة داعمة ومحفزة على التعلممدرسةً  )40(ضمن 

وفي السودان جرى العمل على القبول المتكافئ للبنات ضمن تعلم ذو نوعية جيدة في المدارس 
  .ولة، بالتركيز على البنات اللواتي يحرمن من التعليمصديقة الطف

وفي لبنان جرى العمل مع مؤسسة المدرسة صديقة الطفولة على تحسين مهارات 
، وأسس نظام للتوصية المدرج مع المستوصفات الصحية ومعلمةٍ  معلمٍ  )300(ومعارف أكثر من 

  ).42، ص2010عالء الدين،(مدرسةً  )28(في 
التشجيع على تثقيف  زتعز وفي المغرب جرى إطالق تجربة المدن صديقة الطفولة، التي 

وتدعم مبادرة ، األطفال وتعزيز اإلحساس بالمواطنة، فضال عن االندماج في المجتمع والمشاركة
هذا الجهد، وتمنح صوتًا أقوى لألطفال والشباب، وفي الوقت نفسه " المدن الصديقة لألطفال"

شامًال لجميع المسؤولين المعنيين بإنفاذ حقوق الطفل، وربما تصبح نموذجًا لبلدان  توفر إطاراً 
وفيما يلي نبين تجارب فلسطين وسلطنة ُعمان والعراق في ). 1، ص2009اليونيسف، (أخرى

  .المدرسة صديقة الطفولة
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  :المدارس صديقة الطفولة في فلسطين -1
في ر الفلسطينية للمدرسة الصديقة للطفل إجراء دراسة لتحديد المعايي بدأ المشروع مع

وقياس مدى توفر المعايير العالمية للمدرسة صديقة للطفل في المدارس  2002شهر تشرين أول 
  .)2، ص2002وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، (الفلسطينية

o نتائج المشروع:  

الطفل في فلسطين  الكثير على صعيد الترويج للمدارس صديقة 2003أنجز منذ عام 
المحتلة بظل الظروف المزمنة الصعبة لالحتالل، وتزود تجربة المدارس صديقة الطفولة 
الفلسطينية أمثلة جيدة إبداعية لتطبيق نموذج المدارس صديقة الطفولة من خالل تطبيق التعليم 

 2010ابي لعام ويشير التقييم اإليج. ذي النوعية الجيدة في الظروف الطارئة والبيئات المختلفة
والعمل على  ،لألثر اإليجابي على نوعية التعليم من خالل تحسين أساليب اإلدارة المدرسية

والعمل على إيجاد بيئات وقائية لمنع العنف، وتحسين طرائق وأساليب  تحسين البنية التحتية،
ي، وأعطى وحسن الصالت بشكل ال بأس به مع المجتمع المحل ،التعليم مما زاد دافعية الطلبة

تطبيق نموذج المدارس صديقة الطفولة زخمًا قويًا لتطبيقها في جميع أنحاء الدولة الفلسطينية 
  . (UNICEF, 2011a, P4)المحتلة 

لتحسين وصول جميع ) 2010-2008(ووضعت األهداف في خطة التنمية الفلسطينية 
وتطوير النظام التعليمي، وتقريبًا الطلبة إلى التعليم على كل المستويات، وتحسين نوعية التعليم، 

جعلت خطة المدارس صديقة الطفولة من الوسائل الرئيسية لتحسين نوعية وجودة التعليم في 
  .(UNICEF, 2011a, P9)فلسطين المحتلة

o طبقت تجربة المدارس صديقة الطفولة على مرحلتين :امتداد المشروع: 
صديقة للطفولة، والمرحلة  مدرسةٍ  )100(في  2005- 2003في عام بدأت  :المرحلة األولى 

أجري تقييم كشف أن مدارس التجربة الصديقة  2009، وفي عام 2006بدأت منذ عام  :الثانية
للطفل كانت أفضل من بقية المدارس غير المشمولة بالتجربة، وفي خطة التنمية الفلسطينية 

فلسطينية صديقة تبنت الخطة المشروع وسعت إلى جعل كل المدارس ال) 2008-2010(
  .(UNICEF, 2011a, P15)للطفولة

وفق  المدرسة صديقة للطفل يجب أن تتوفر فيها الشروط أو المواصفاتوحتى تكون 
  :اآلتية المجاالت
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 مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي .  

 إشراك المجتمع وأولياء األمور والطلبة بقضايا المدرسة وبرامجها وخططها  

 بين الطلبة مراعاة الفروق الفردية.  

 توفير التعليم للجميع.  

 بيئة ديمقراطية تشجع على الحوار وٕابداء الرأي والمشاركة توافر.  

 بيئة صحية مناسبة توافر.  

 بيئة آمنة داخل المدرسة وخارجها توافر.  

 مياه صالحة للشرب توافر.  

 مرافق صحية مناسبة توافر.  

 وجود مستوى منخفض من العنف بين الطلبة.  

  الطلبة بأنفسهم وتزويدهم بمهارات الحياةتعزيز ثقة.  

 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، (جعل الطالب محور العملية التعليمية التعلمية
  .)2، ص2002

  :المدارس صديقة الطفولة في مصر -2
اجتماع عربي إقليمي خاص بجودة التعليم تحت عنوان  2004عقد في مصر عام 

من خالل شراكة جمعت اليونيسف واليونيسكو ووزراء التعليم في الدول  الرؤية العربية للمستقبل
المعنية، وركز المؤتمر على قضايا رئيسة أبرزها التحول المنهجي في جودة التعليم، وٕارساء 
معايير لجودة التعليم لتطبيقها في جميع المجاالت، وتعرض اليونيسف تجربتها في مصر التي 

الحد من الهوة بين الجنسين، وركز هذا النموذج على أهمية مشاركة  تيجية خالقة فياتعدها إستر 
المجتمع المحلي في تمكين الفتيات من الذهاب إلى المدرسة واالستمرار فيها، وبين فعالية 

أساليب التعلم النشط التي تركز على الطفل لضمان زيادة ودور " الصديقة للفتيات"اتيجيات االستر 
، 2008اليونيسف، (التحاق الفتيات بالتعليم وٕاشراكهن في عملية تعليم مستمرة مدى الحياة

  ).  8ص
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وتشكل هذه المبادرة جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية مبادرة األمم المتحدة لتعليم البنات 
  ).  14، ص2008اليونيسف،(2000طلقتها األمم المتحدة عام ضمن مبادرة التعليم للجميع التي أ

وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة بأن هذه المبادرة هي نواة للمدارس صديقة الطفولة في 
  .جمهورية مصر العربية

  :سلطنة ُعمانالمدارس صديقة الطفولة في  -3
ن مع منظمة التعاو بالمشروع الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم في السلطنة تناول 

جعل البيئة التعليمية صديقة ومحببة  :منهااألهداف بيت الخبرة مجموعة من مؤسسة اليونيسيف و 
للطفل، ورفع مستوى الوعي باتفاقية حقوق الطفل بين األطفال وأولياء األمور والمجتمع المدني، 
وتعزيز مبادئ حقوق الطفل في النظام التعليمي، إضافة إلى تعزيز دمج األطفال ذوي اإلعاقة 

  .ت المستهدفة في المجتمعفي النظام التعليمي، وتقوية الشراكة بين جميع الفئا

o مراحل تنفيذ المشروع: 

قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل وطني لمبادرة المدارس الصديقة للطفل، بعضوية 
مختصين من ديوان عام الوزارة، وتم االستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين للقيام بتدريب 

ل وأدواته ومراجعتها، وخالل العام الفريق، وتحديد أهدافه ومهامه ومساندته في وضع أدلة العم
م قام الفريق بمجموعة من اإلجراءات منها تطوير معايير وطنية لمبادرة المدارس 2013الدراسي 

الصحة والسالمة والحماية، : الصديقة للطفل في السلطنة محتوية على ستة أبعاد ومؤشرات وهي
سين، والفاعلية التعليمية، والمشاركة وتعزيز حقوق الطفل، والشمولية، ومراعاة الفروق بين الجن

نية، المجتمعية، عقب ذلك قام الفريق بتطوير أدوات للتطبيق التجريبي على البيئة التعليمية العما
، )12- 5(، ولطلبة الصفوف )4-1(لطلبة الصفوف :ستباناتمن خالل إعداد مجموعة من اال

تقرر تنفيذ و ). للمدرسة(وألولياء األمور، وللمعلمين، وللمختصين بالوزارة، وبطاقة المالحظة 
محافظة مسقط، ومحافظة ظفار، : محافظات تعليمية، وهيلثالث المبادرة بصورة تجريبية 

من كل محافظة تعليمية، ثم قام الفريق ومحافظة شمال الباطنة، وقد تّم تحديد منسق للمبادرة 
م، 2013بتنظيم زيارات ميدانية لتطبيق أدوات المبادرة بالمحافظات الثالثة في شهر فبراير 

بجانب تنفيذ برنامج تدريبي لمنسقي مبادرة المدارس الصديقة للطفل بالمحافظات من قبل الفريق 
يبي للمبادرة والذي من خالله سيتم تنفيذ العديد الوطني للمبادرة، واليوم نشهد تدشين البرنامج التدر 
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وعلى مدى خمسة أيام بيت الخبرة مؤسسة الخبراء المختصين من من األنشطة التدريبية من قبل 
 ).1، ص2013الكلبانية، (متواصلة

 :العراقالمدارس صديقة الطفولة في  -4
المدرسة ر وتشمل معايي، 2011بدأ العمل بمشروع المدرسة صديقة الطفولة في عام 

خمسة مجاالت عامة لتطوير  من خالل ضمان بيئة تعليمية مثالية لألطفالصديقة الطفولة 
المدرسة هي البيئة المدرسية، وٕادارة المدرسة، وبناء قدرات المعلمين، وٕاشراك المجتمع المحلي في 

  .الشمولية والمشاركة دعم التعليم باإلضافة إلى
o والنتائج الرئيسية امتداد المشروع : 

وذلك منذ بدء  ،مدرسةً  )750(في أكثر من ) المدرسة الصديقة للطفل(طبق نموذج ي
أخرى  مدرسةً  )450(ضّم إلى هذا العدد تنبأن  ومن المتوقع. 2011العمل بهذا النهج في عام 

وموظف تربوي على مبادئ هذا  ،جرى تدريب نحو ثمانية آالف معلمو بنهاية العام المقبل، 
لموارد المعلمين في محافظات العراق الثماني  مركزاً  )50( وٕانشاء ،النموذج العالمي

 .)1ص ،2013،ياسين(ةعشر 

  :خاتمة

حاول الباحث في هذا الفصل التركيز على التجارب العالمية للمدارس صديقة الطفولة 
كما وثقتها منظمة اليونيسف، على المستويين الدولي والعربي، والتي تبين مفهوم المدارس صديقة 
الطفولة ومبادئها، وآليات تطبيقها في العديد من دول العالم، لعله يكون مفيدًا في تطوير المدارس 

  . صديقة الطفولة في سورية والدول العربية
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  الرابعالفصل 
  المدرسة صديقة الطفولة التجربة السورية في 

  
   :مقدمة

هذا الفصل المدرسة صديقة الطفولة في سوريا بجوانبها المختلفة وفق لتجربتها  تناول
الخاصة، والمستمدة من المبادرة العالمية لمنظمة اليونيسف، وفي هذا اإلطار يتطرق الباحث إلى 
نشأة المدارس صديقة الطفولة في سوريا ونطاقها، وكذلك يتناول مفهوم المدرسة صديقة الطفولة 

  . ومبادئها ومعاييرها، وخططها، وبرامجها التدريبية في سوريا،
  :نشأتها ونطاقها  4-1

م، من خالل 2004/م2003بدأ مشروع المدرسة صديقة الطفولة بشكله الفعلي في عام 
إعداد الدليل المرجعي للمدارس صديقة الطفولة في سوريا، وأطلق مشروع المدارس صديقة 

 –دير الزور  –ادلب  –حلب (م لمدة عامين تجريبيين في خمس محافظات2006الطفولة عام 
مدارس في كل محافظة، وأضيفت مدرسة أخرى في العام التالي  بمعدل ثالث) الرقة –الحسكة 

وزارة التربية، (مدرسة صديقة للطفولة) 16(محافظة دمشق ليصبح عدد مدارس التجربة  في
   ). 3،ص2011

وعقدت ورشات عمل تمهيدية في جميع المدارس الخمسة عشر خالل شهر آذار عام   
على اإلطار النظري للمدرسة صديقة الطفولة  إلطالع مديري المدارس والمعلمين فيها 2006

وأثناء ورشات العمل هذه، التي عقدتها اليونيسف . وبعض التطبيقات المعمول بها في دول أخرى
بمشاركة وزارة التربية، تعرفت تلك األطر التربوية على المفاهيم والمبادئ التي يقوم عليها مشروع 

على طريقة تنفيذ المشروع بنجاح في تايالند، ثم ة صديقة الطفولة عن طريق االطالع المدرس
شاركت تلك الهيئات في تشخيص المشكالت التي تواجه المدرسة، وفي عملية العصف الذهني 

ومن واقع تلك الحلول، قام مديرو المدارس والمعلمون . بحثًا عن الحلول الممكنة لتلك المشكالت
يع الجوانب المدرسية من أجل تحسين المدرسة فيها بالتعاون فيما بينهم، بصياغة خطط تشمل جم

  .)10، ص2007شحادة، (ضمن إطار عمل المدارس صديقة الطفولة
وفي االجتماع السنوي لمناقشة خطة التعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف لعام 

مدرسة صديقة للطفولة تطبق فيها المعايير ) 100(، اتفق على التركيز على ما يقارب 2011
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وجاء ذلك بعد مشاورات ). 11، ص2011وزارة التربية، (لوطنية العشرة للمدرسة صديقة الطفولة ا
) 560(مدرسة صديقة للطفولة نموذجًا سوريًا، علمًا بأنه دربت أكثر من ) 100(للتركيز على 

وزارة التربية، (مدرسة على مفهوم المدرسة صديقة الطفولة لضمها للمشروع في خطة التوسع
ولكن جرى االتفاق بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف على تحديد ما يقارب ) 8ص، 2011

مدرسة صديقة للطفولة فقط لتكون نموذجًا سوريًا تقتدي به بقية المدارس فيما بعد، وذلك ) 100(
اليونيسف ووزارة (، ودراسة )2007شحادة (يتوافق كما بينته دراسات عديدة على المشروع كدراسة 

التي أكدت على التركيز على المدارس ومتابعتها لتكون ) م2009واالتحاد األوروبي  التربية
  .نموذجًا للمدارس صديقة الطفولة

وتجدر اإلشارة إلى إدراج مشروع المدرسة صديقة الطفولة في الخطة الخمسية الحادية 
مفهوم المدرسة مدرسة لديها  5000عشرة لوزارة التربية، ووضع مؤشر في الخطة الوصول إلى 

  ).21، ص2010وزارة التربية،(2015صديقة الطفولة بنهاية الخطة عام 
  :مفهوم المدرسة صديقة الطفولة  4-2 

ينطلق من قاعدة منظومة التعليم  تصاعدياً مّثل مبادرة المدرسة صديقة الطفولة نهجًا تُ 
ويسعى هذا . قمتها، ويهدف إلى تحسين نوعية التعليم عن طريق تعزيز بيئة للتعلم اإليجابي إلى

المشروع، على وجه الخصوص، إلى إيجاد مدارس ذات طابع جاذب، تراعي مصالح الذكور 
واإلناث، وتعّزز صحة األطفال ورفاهيتهم، وتضمن لهم وجود أماكن للتعلم، مأمونة وحمائية، 

، 2007شحادة، (م النوعي، وتتفاعل مع األطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوُتعزز التعلّ 
  . )10ص

وللوقوف على مفهوم المدرسة صديقة الطفولة في سوريا، استخلص المفهوم من الدليل المرجعي 
، 2006للمدارس صديقة الطفولة الصادر عن وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف عام 

  :م المدرس صديقة الطفولة وفق اآلتيوالذي يبين مفهو 
  :أن مفهوم المدرسة صديقة الطفولة يستند إلى مرتكزات أربعة

 .البيئة التربوية والنفسية المحفزة على التعلم والنشاط التعليمي داخل المدرسة وخارجها )1

طفل من خالل التعلم النشط، والقائم على دور المعلم مرشدًا التعلم المتمحور حول ال )2
 .اً وميسر 

 .التواصل الفعال بين األسرة والمدرسة والمجتمع المحلي )3
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وكذلك بين العاملين فيها، وترسخ  مبدأ عدم  ،بين األطفالوالعدالة المساواة المدرسة تعزز  .5
 .لتمييز ألي سبب كانا

 ولياء األمور والمجتمع المحليأبفعالية مع  المدرسة تتواصل .6

 .   في المدرسة على زيادة خبراتها وتعميق تأهيلها ذاتياً تعمل األطر التربوية واإلدارية  .7

 .ويخدم هدف التعليم والتعلم ،طفاليوفر بناء المدرسـة البيئة الصحية واآلمنة لأل .8

الممتعة والجاذبة لألطفال نشط التعلم الأساليب المدرسة بيئة تعليمية تقوم على استخدام توفر  .9
 .مرتبطة بالبيئة المحليةوال

-30، ص2007الحسين، (لتقنيات الحديثةمتنوعة بما في ذلك ارسة مصادر تعلم المدتوفر  .10
32(.  

  ). 8(ويذكر الباحث المؤشرات التي وضع لكل معيار في الملحق 
وتجدر اإلشارة بأنه تم وضع أحد عشر معيارًا لحماية الطفل في المدرسة صديقة الطفولـة تنضـوي 

  :صديقة الطفولة وهي كاآلتيتحت المعايير الوطنية العشرة للمدرسة 
  .يحصل األطفال على المساعدة حين الحاجة إليها :المعيار األول
  .يستطيع المرشد المختّص اتخاذ اإلجراء الفّعال في الوقت المناسب لحماية الطفل :المعيار الثاني

المســــؤولون التربويــــون فــــي المدرســــة معاملــــة األطفــــال واالســــتماع إلــــيهم   يضــــمن: المعيــــار الثالــــث
باحترام، والتعامل بحزم مـع كـل مـن يعـرّض بشـكٍل مباشـر أو غيـر مباشـر سـالمة األطفـال وأمـنهم 

  .إلى أيِّ خطر محتمل
يقـــوم المســـؤولون التربويـــون فـــي المدرســـة بتقـــدير االحتياجـــات والمخـــاطر وتطـــوير  :المعيـــار الرابـــع

  . الصحّية واآلمنة لألطفال في البناء المدرسيّ  ةخّطة المالئمة للتعامل معها بحيث  تتوافر البيئال
المســؤولون التربويــون فـــي المدرســة بالقــدرة علــى  قيــادة عملهــم وتحّمـــل  يتحّلــى: المعيــار الخــامس

  . مسؤولية فاعلّية العمل
ة مهارات التواصل اإليجابي غيـر العنيـف المسؤولون التربويون في المدرس يعِّززُ : المعيار الّسادس

  .بين األطفال أنفسهم بما يحدُّ من عنف األقران
يطـــوِّر المســـؤولون التربويـــون بمشـــاركة األطفـــال أســـاليب تربويـــة ال تعتمـــد علـــى  :المعيـــار الّســـابع

  .العنف لضبط النظام المدرسّي وتنظيم المعامالت والسلوكّيات اليومية في المدرسة
ر الدراسيِّ واألنشطة الالصفّية تأخذ: المعيار الثامن   .مفاهيم حماية الطفل وحقوقه مكانة في المقرًّ
.األطفال في تطبيق السياسات المناهضة للعنف في المدرسة يشارك: المعيار التاسع
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فـل تتواصل المدرسة مع أولياء األمور والمجتمـع المحلـّي فيمـا يخـصُّ حمايـة الط :المعيار العاشر 
.في المدرسة بشكل فّعال
يعـي األطفـال مسـؤولياتهم وواجبـاتهم ودورهـم فـي تعّرضـهم لـبعض أشـكال  :المعيار الحـادي عشـر 

  .)17، ص2009السعدي وآخرون، (العنف واإلساءة
  :التخطيط للمدارس صديقة الطفولة 4-4
 :على المستوى المركزي ةالتخطيط للمدارس صديقة الطفول 4-4-1

ــــــة مشــــــروع  اتضــــــمنت خطــــــط  ــــــين منظمــــــة اليونيســــــف ووزارة التربي لمــــــدارس التعــــــاون ب
 .)2012 - 2011- 2010 – 2009 – 2008(لألعوام  صديقة الطفولة 

  :ويمكن استعراض ملخص لمحتويات الخطط الرئيسة باآلتي
/ برنــــــامج التعلــــــيم/ بــــــين الجمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية ومنظمــــــة اليونيســــــف  خطــــــة التعــــــاون .1

ــــــةالمــــــدارس صــــــديقة ا ــــــة: م2008للعــــــام  لطفول ، وأهــــــم مــــــا )دوالر 230000(بلغــــــت الميزاني
 :تضمنته الخطة من النتائج المتوقعة

وضـــــع خطـــــة بنـــــاء القـــــدرات للتعامـــــل مـــــع مشـــــكلة التســـــرب، وتـــــدريب األطـــــر التربويـــــة فـــــي 
ـــــــة حـــــــول ـــــــادئ التخطـــــــيط لتطـــــــوير المد: المـــــــدارس صـــــــديقة الطفول ســـــــة والتعامـــــــل مـــــــع ر مب

ــــــدعم  ،أوليــــــاء األمــــــور والتعــــــاون مــــــع المجتمــــــع المحلــــــي، كــــــذلك التــــــدريب فــــــي مجــــــاالت ال
ـــــة مـــــن ذالصـــــحي والتوعيـــــة المجتمعيـــــة، وٕارســـــاء النمـــــو  ج الســـــوري للمـــــدارس صـــــديقة الطفول

ير العشـــــرة للمدرســـــة صـــــديقة الطفولـــــة، وأســـــاليب التعامـــــل مـــــع خـــــالل التـــــدريب علـــــى المعـــــاي
  ).2008هيئة تخطيط الدولة، (حاالت الطوارئ ووضع خطة لذلك

/ برنــــــامج التعلــــــيم/ بــــــين الجمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية ومنظمــــــة اليونيســــــف  خطــــــة التعــــــاون .2
ــــــة ــــــة: م2009للعــــــام  المــــــدارس صــــــديقة الطفول ، وأهــــــم مــــــا )دوالر 280000(بلغــــــت الميزاني

 :تضمنته الخطة من النتائج المتوقعة

المـــــــدارس رفـــــــع كفـــــــاءة بنـــــــاء القـــــــدرات للتعامـــــــل مـــــــع مشـــــــكلة التســـــــرب، و فـــــــي  االســـــــتمرارية
إرســــــــاء بهــــــــدف  لمــــــــدارس صــــــــديقة الطفولــــــــةالمســــــــتهدفة فــــــــي تطبيــــــــق المعــــــــايير العشــــــــرة ل

ــــــةذالنمــــــو  ــــــذ ج الســــــوري للمــــــدارس صــــــديقة الطفول ــــــة الصــــــحية، وتنفي ــــــى التوعي ، والعمــــــل عل
هيئـــــة تخطـــــيط (برنـــــامج التغذيـــــة فـــــي المـــــدارس المســـــتهدفة فـــــي المنـــــاطق الشـــــمالية الشـــــرقية

 ).2009الدولة، 

/ برنــــــامج التعلــــــيم/ جمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية ومنظمــــــة اليونيســــــف بــــــين ال خطــــــة التعــــــاون .3
ــــــة ــــــة: م2010للعــــــام  المــــــدارس صــــــديقة الطفول ، وأهــــــم مــــــا )دوالر 430000(بلغــــــت الميزاني

 :تضمنته الخطة من النتائج المتوقعة
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ــــة ــــتعلم النشــــط بخطــــط إعــــداد المعلمــــين بالتعــــاون  ،دمــــج مفــــاهيم المدرســــة صــــديقة الطفول وال
، واالســــــــتمرارية بالعمــــــــل علــــــــى إرســــــــاء النمــــــــوذج مــــــــع وزارة التعلــــــــيم العــــــــالي ووزارة التربيــــــــة

ـــــــى ضـــــــمن  ـــــــدريب عل ـــــــة، ووضـــــــع خطـــــــة للتوســـــــع، والت الســـــــوري للمـــــــدارس صـــــــديقة الطفول
والتــــــرويج مجــــــاالت التوعيــــــة الصــــــحية، والمهــــــارات الحياتيــــــة، ودمــــــج التكنولوجيــــــا بــــــالتعليم، 

 ).2010هيئة تخطيط الدولة، (لتعليم الفتيات

/ برنــــــامج التعلــــــيم/ بــــــين الجمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية ومنظمــــــة اليونيســــــف  خطــــــة التعــــــاون .4
، وأهــــــــم )دوالر 8250000(بلغــــــــت الميزانيــــــــة: م2011للعــــــــام  المــــــــدارس صــــــــديقة الطفولــــــــة

 :ما تضمنته الخطة من النتائج المتوقعة

موحــــــد للمــــــدارس صــــــديقة الطفولــــــة، والعمــــــل علــــــى معالجــــــة  العمــــــل علــــــى اعتمــــــاد نمــــــوذج
ــــيم المهنــــي، ومهــــارات الحيــــاة، والعمــــل  مشــــكلة التســــرب، والعمــــل علــــى اعتمــــاد نمــــوذج للتعل

 .)2011هيئة تخطيط الدولة، (على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

/ علــــــيمبرنــــــامج الت/ بــــــين الجمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية ومنظمــــــة اليونيســــــف  خطــــــة التعــــــاون .5
، وأهــــــــم )دوالر 4479000(بلغــــــــت الميزانيــــــــة: م2012للعــــــــام  المــــــــدارس صــــــــديقة الطفولــــــــة

 :ما تضمنته الخطة من النتائج المتوقعة

م، إذ تضـــــمنت االســـــتمرارية فـــــي 2011لـــــم تختلـــــف المخرجـــــات المتوقعـــــة عـــــن خطـــــة العـــــام 
العمــــــل علــــــى اعتمــــــاد نمــــــوذج موحــــــد للمــــــدارس صــــــديقة الطفولــــــة، والعمــــــل علــــــى معالجــــــة 

، والعمــــــل علــــــى تحقيــــــق للتعلــــــيم المهنــــــيكلة التســــــرب، والعمــــــل علــــــى اعتمــــــاد نمــــــوذج مشــــــ
 .)2012هيئة تخطيط الدولة، (األهداف اإلنمائية لأللفية

مدرســــــة نمــــــوذج 100م علــــــى جعــــــل 2010مــــــن الجــــــدير ذكــــــره هــــــو التركيــــــز خــــــالل عــــــام و 
م إلــــــى المرامـــــــي 2008للمــــــدارس صـــــــديقة  الطفولــــــة، كمـــــــا تطرقــــــت خطـــــــة التعــــــاون عـــــــام 

 الســــــنوات خــــــالل وتوســــــيعه الطفولــــــة صــــــديقة للمــــــدارس ســــــوري نمــــــوذج إعــــــدادالمســــــتقبلية ب
 ،جميعهـــــا المدرســـــية الحيـــــاة جوانـــــب فـــــي األطفـــــال مشـــــاركة إلـــــى اســـــتناداً  القادمـــــة، الخمـــــس
ـــــك ـــــل صـــــديقة مدرســـــة 10.000 جعـــــل هـــــو اســـــتراتيجي هـــــدف إطـــــار فـــــي وذل ـــــول للطف  بحل
 االهتمــــام وسينصــــبّ . 2025 عــــام بحلــــول الدولــــة مــــدارس لكــــل ذلــــك وتعمــــيم ،2015 عــــام
 وٕاشــــــراك األمــــــور، أوليــــــاء مشــــــاركة علــــــى دعــــــم إلــــــى خــــــدماتها تحتــــــاج التــــــي المنــــــاطق فــــــي

 والمهـــــارات ارفالمعـــــ يملكـــــون ممـــــن ،طـــــر التربويـــــةاأل تـــــوافر وضـــــمان المحلـــــي، المجتمـــــع
  .الطفولة صديقة المدارس لتعزيز الالزمة
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 مرحلة نشر الخطة، وتنفيذها مع المراقبة. 

 63، ص2007نصر، (مرحلة التقويم النهائي للخطة .( 

  وهي: ويوجد سبع مجاالت أساسية للخطة التطويرية المدرسية تعبر عن مجاالت العمل المدرسي
 التعليم والتعلم. 

 الموارد البشرية. 

 الموارد المادية. 

 اإلدارة والقيادة. 

 شؤون الطلبة. 

 شؤون المنهاج. 

 ).21، ص2009وكالة الغوث الدولية، (المجتمع المحلي

  :رية للمدرسة المحاور اآلتيةتتضمن الخطة التطويو 
وهي عبارة عن تصور مستقبلي يطمح المدير والمعلمين وأولياء أمور الطلبة  :الرؤيا )1

للوصول إليه، وينبغي أن يكون هذا التصور واقعيًا، يمكن التعبير عنه بالكلمات أو الصور 
 ). 82، ص2011أبو ختلة، (أو الرموز

وهي وصف لما ترغب المدرسة بأن تحققه لطلبتها، إذ تعبر عن القيم الرئيسة  :الرسالة )2
للمدرسة وعن رؤيا المدرسة، بطريقة توحي لجميع المهتمين بأن النشاطات اليومية التي تتم 
بالمدرسة تعمل على تحقيق الرؤيا بطريقة مخططة وهادفة، األمر الذي يستثير الدافعية نحو 

دة، والرسالة تعبر عن واقع المدرسة بعبارات واضحة مع تحفيز تحقيق األهداف المنشو 
العاملين لالجتهاد وانجاز مهامهم لتحقيق الرؤيا، والرسالة هي حلقة االتصال بين المستوى 
االستراتيجي من التخطيط المدرسي، وبين المستوى اإلجرائي، ممثًال بالخطط العملياتية وما 

ويجب أن تكون ). 85، ص2011أبو ختلة، (وخطط تتضمنه من أهداف إجرائية وبرامج 
، 2001العارف، (الرسالة مختصرة بقدر اإلمكان، وأن توضح القوة الدافعة للمدرسة

 ). 46ص

وهي عبارة عن أهداف استراتيجي يشتق من رسالة ): طويلة األمد(اإلستراتيجية  هدافاأل )3
تطويرية، تسعى المدرسة المدرسة، وهي األهداف العامة لكل مجال من مجاالت الخطة ال
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ترتب في جدول زمني، وهي المرآة التي تعكس ) فرعية(لتحقيها عن طريق أهداف خاصة 
 ).87، ص2011أبو ختلة، (مدى تقدم المدرسة لتحقيق رؤيتها ورسالتها

وهي أهداف عامة متوسطة األمد مشتقة من األهداف اإلستراتيجية طويلة : األهداف العامة )4
 .تحقيقها خالل سنتين تقربياً األمد ويتم 

وهي أهداف فرعية مشتقة من األهداف العامة مصاغة بشكل  :)الفرعية(ة ف الخاصاهداأل )5
 .واضح، وقابلة للقياس

وهو مستوى  ،وهو عبارة تشير إلى المستوى المطلوب انجازه :معيار النجاح للهدف الخاص )6
 .محدد يدل على تحقق الهدف

وأدلة تقيس مستويات اإلنجاز المقبولة كمًا ونوعًا، وتدل على وهي عبارات  :مؤشرات األداء )7
 ).59، ص2009وكالة الغوث الدولية، (تحقق المعيار واألهداف

وهي عبارة عن اإلجراءات والنشاطات لتحقيق األهداف : اإلجراءات واألنشطة )8
 ).الفرعية(الخاصة

 .المدة الزمنية لتحقيق األهداف المخططة: فترة اإلنجاز )9

 .المسؤول عن تنفيذ الخطة )10

 .المشاركون في تنفيذ الخطة )11

 .الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة )12

وهي العملية التي تهدف إلى التأكد من تحقيق األهداف من خالل المعايير  :المراقبة والتقويم )13
 .)78، ص2008سكيك، (والمؤشرات وهي عملية مستمرة خالل عملية تنفيذ الخطة

 . وهي تقديم البيانات والتوصيات لتطوير الخطة ريةالتغذية الراجعة التطوي )14

جزء من الخطة التطويرية  :وفيما يلي نموذج من خطة تطويرية لمدرسة صديقة للطفولة
  .في ريف دمشق 1لمدرسة جرمانا الثانية المختلطة ح

  .العشرة المعايير تطبق للطفولة صديقة مدرسة:  المدرسة رؤية
 الطرائق استخدام على التشاركي اإلدارة مجلس خالل من المدرسة تعمل: المدرسة رسالة

 التقنيات مستخدمة مناسبة، تعلمية بيئة في الطالب جميع تراعي التي الفعالة التربوية واألساليب
 شخصية يحقق بما الطالب ومهارات معارف لتنمية مدربين معلمين بقيادة الحديثة التعليمية
  .للطلبة متكاملة
   .الموارد المادية+ التعليم والتعلم+ البشرية الموارد : المجال 
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 رفع مستوى أداء المعلمين في المدرسة   : الهدف الكبير 
  .تحسين كفايات معلمي لمدرسة في مجال التعلم النشط: الهدف العام

  

  
 الموارد المادية + التعليم والتعلم+ الموارد البشرية : المجال                                                                                                

  .رفع مستوى أداء المعلمين في المدرسة: الهدف الكبير 
 .التعلم النشطلمدرسة في مجال  معلميتحسين كفايات  :الهدف العام

 الهدف الخاص
 )الفرعي(

معيار 
النجاح 
للهدف 
 الخاص

اإلجراءات 
مؤشرات  فترة اإلنجاز واألنشطة

المراقبة  الموارد المشاركون المسؤول األداء
 والتقويم

التغذية 
الراجعة 
 التطويرية

تدريب المعلمين 
في الحلقة 
األولى على 
 كيفية تطبيق 
منھجية التعلم 

 النشط

يطبق 
المعلمين 
منھجية 
التعلم 
النشط 
بنسبة 
نجاح  

75% 

القيام باإلعداد 
لدورة بعنوان 
التعلم النشط 
تتضمن كيفية 
تطبيق منھجية 

التعلم النشط حيث 
تقوم اإلدارة 
بتنظيم القاعة 

المناسبة 
والتجھيزات 

وعدد المستفيدين 
من الدورة ثم 
التنسيق مع 

مديرية التربية 
 ووزارة التربية

العطلة خالل 
 االنتصافية

نسبة 
المعلمين 
الذين 

يطبقون 
التعليم 
النشط 

بنسبة نجاح 
75 + %

تقرير حول 
الدورة 
 المنفذة

وزارة 
+ التربية 

مديرية 
 التربية

اليونيسف 
أو 

متطوعون 
خبراء في 

مجال 
التعلم 
 النشط

قاعة 
مجھزة 
للتدريب 

 +
 مدربون

تقرير عن 
الدورة 

ومالحظة 
لدروس 
المعلمين 
المطبقة 

ق وف
التعلم 
 النشط

  

تھيئة البيئة 
الصفية 
المناسبة 

لتطبيق منھجية 
النشط في  التعلم

 الحلقة األولى

البيئة 
الصفية 
مھيئة 
لتطبيق 
منھجية 
التعلم 

النشط في 
الحلقة 
األولى 
بنسبة 
نجاح 

60% 

 إجراءالعمل على 
مسح لحاجات 

الصفوف وتوزيع 
المقاعد وتجھيز 

الصفوف 
بالوسائل 
 واإلمكانات

المناسبة من 
توفير األجھزة 

مثل جھاز عرض 
 روكومبيوت

وسبورة ضوئية 
والوسائل 
التعليمية 

المناسبة لتتناسب 
مع تطبيق 

منھجية التعلم 
 النشط

خالل العطلة 
 االنتصافية

قائمة 
بالتجھيزات 

المؤمنة 
التي 

يحتاجھا 
المعلم عند 

تطبيق 
التعلم النشط

مدير 
المدرسة 

أمينة +  
المكتبية 

أمينة + 
 المخبر

متطوعون 
من 

المجتمع 
+ المحلي 
دائرة 
 التقنيات

سجل 
خاص 
 تبتجھيزا

متطلبات 
تطبيق 
التعلم 
 النشط

 إجراء
مسح 

للصفوف 
والمكتبة 
والمخبر 
لمعرفة 
 اإلمكانات
المتوفرة 
لتطبيق 
التعلم 
 النشط
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  :صديقة الطفولة في المدارس موضوعات برنامج تنمية الموارد البشرية 4-5
ــــــى خمســــــة  ــــــوزارة بالتعــــــاون مــــــع منظمــــــة اليونيســــــف بتــــــدريب المــــــوارد البشــــــرية عل قامــــــت ال
ـــــــامج لتطـــــــوير  ـــــــدريبي لبرن ـــــــوى ت ـــــــة كمحت ـــــــة الغـــــــوث الدولي ـــــــة تتبناهـــــــا وكال مجمعـــــــات تدريبي

بأنـــــــه منحـــــــى إداري جديـــــــد يعتبـــــــر المدرســـــــة أداة : المدرســـــــة والـــــــذي تعرفـــــــه وكالـــــــة الغـــــــوث
ا وفــــي بيئتهــــا مــــن خــــالل تفعيــــل الطاقــــات فعالــــة فــــي إحــــداث تغييــــرات ايجابيــــة فــــي داخلهــــ

، 2007نصــــــــر، (الكامنــــــــة فيهــــــــا إضــــــــافًة إلــــــــى تعزيــــــــز العالقــــــــة مــــــــع المجتمــــــــع المحلــــــــي
  ).51ص

وقــــــد اســــــتفادت وزارة التربيــــــة بالتعــــــاون مــــــع منظمــــــة اليونيســــــف مــــــن تجربــــــة وكالــــــة الغــــــوث 
عـــــة الدوليـــــة فـــــي برنـــــامج المدرســـــة كوحـــــدة للتطـــــوير الـــــذي تقـــــوم بتنفيـــــذه فـــــي المـــــدارس التاب

  :لها في سورية ويتضمن البرنامج خمسة مجمعات تدريبية وهي
 التخطيط لتطوير المدرسة: المجمع التدريبي األول. 

 التنمية المهنية للمعلمين: المجمع التدريبي الثاني. 

 إدارة التعليم والتعلم في المدارس: المجمع التدريبي الثالث. 

 ع المحليعالقة المدرسة بالمجتم: المجمع التدريب الرابع. 

 70-62، ص2007نصر،(ضمان الجودة: المجمع التدريبي الخامس.( 

وقامـــــت الـــــوزارة بالتعـــــاون مـــــع منظمـــــة اليونيســـــف بإعـــــداد نظـــــام لحمايـــــة الطفـــــل فـــــي المدرســـــة، 
وٕاعــــــداد أدلــــــة تدريبيــــــة لحمايــــــة الطفــــــل فــــــي المدرســــــة، ونفــــــذت ورشــــــات تدريبيــــــة حــــــول حمايــــــة 

  .الطفل في المدارس صديقة الطفولة
ى تــــدريب المــــدارس صــــديقة الطفولــــة علــــى الــــتعلم النشــــط كمفهــــوم يركــــز علــــى اكســــاب كمــــا جــــر 

المـــــتعلم المهـــــارات والمعـــــارف والقـــــيم فـــــي مواقـــــف عمليـــــة تعتمـــــد علـــــى مشـــــاركة المـــــتعلم الفعالـــــة 
  .في األنشطة

مفــــاهيم ومبــــادئ الــــتعلم النشــــط، وعالقــــة الــــتعلم النشــــط بالــــذكاءات : وتضــــمنت المــــادة التدريبيــــة
أنمـــــــاط المتعلمـــــــين، وطرائـــــــق الـــــــتعلم النشـــــــط، ومؤشـــــــراتها، ومواقـــــــف عمليـــــــة وفـــــــق المتعـــــــددة، و 
  ). 1، ص2008حمد، باكير، (التعلم النشط

  :صديقة الطفولة القائمون على مشروع المدارس 4-6
يشرف على مشروع المدرسة صديقة الطفولة وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف وفق 

  :اآلتي
الورادة   2010باإلشراف على المشروع وفق ما تضمنته الموافقة الوزارية بتاريخ  تقوم وزارة التربية

  :وفق الفريق المركزي اآلتي) ملحق البحث(في 
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 مدير التخطيط والتعاون الدولي.  
 مدير التعليم األساسي  
 مدير التوجيه  
 مدير الصحة المدرسية  
 3 موظفين من مديرية التخطيط والتعاون الدولي.  
 3 مديرية التعليم األساسي موظفين من. 

تشكيل ): 4/4(3923/543أما محليًا على مستوى مديريات التربية فيتضمن الكتاب الوزاري رقم 
  .لى مستوى المدرسةلى مستوى مديرية التربية وفريق عفريق محلي ع

  :ويتألف الفريق المحلي من
 مدير التربية المساعد للتعليم األساسي.  
 عضو مناهج.  
 عضو تخطيط.  
 و صحة مدرسيةعض.  
  أساسيعضو تعليم. 

المدير ومجموعة من المدرسين، وفيما بعد شكل مجلس إدارة : أما الفريق المدرسي يتألف من
عضوًا من مدير المدرسة، والمعلمين، واإلداريين، ) 15(للمدرسة صديقة الطفولة يتكون من 
  .والطلبة، وممثلين عن المجتمع المحلي

  :خاتمة
الفصل اإلحاطة بالتجربة السورية للمدارس صديقة الطفولة بدًء من  حاول الباحث في هذا

يتناول الباحث في الفصل الالحق التخطيط التربوي التخطيط واإلعداد لها، وآليات التنفيذ، وس
  .تخطيط تنمية الموارد البشريةو 
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  الفصل الخامس

   تخطيط تنمية الموارد البشريةالتخطيط التربوي و  

  

  : مقدمة

تناول هذا الفصل تخطيط تنمية الموارد البشرية، وقبل التطرق لتخطيط تنمية الموارد 
تناول موضوعات التخطيط التربوي، والتخطيط  البشرية في المدارس صديقة الطفولة، ال بد من

االستراتيجي، وتخطيط الموارد البشرية، وذلك لصلتها الوثيقة بعملية تخطيط تنمية الموارد 
  .البشرية

  :التربوي التخطيط 5-1

يرى الكثيرون بأن التخطيط عبارة عن مرحلة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عمل، والذي 
  . ينتهي باتخاذ قرارات بما يجب عمله؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟

وأيضًا هو المحاولة العلمية الجادة من الفرد والمجتمع الستثمار ما يتوفر لهما من موارد 
وهو . معلومة، وفي ظل فلسفة اجتماعية خاصةوطاقات لتحقيق أهداف معينة في فترة زمنية 

عملية مقصودة مبنية على الدراسة العلمية والتفكير والتدبير، والتي تهدف للوصول إلى تحقيق 
أبو هاشم، (أهداف تنمية معينة سبق تحديدها في ضوء احتياجات المستقبل، وٕامكانات الحاضر

  ).12، ص2007
لمية لتنظيم سير التعليم في حركته نحو هو معالجة ع: بأن التخطيط )رحمة(ويرى 

المستقبل، وذلك بإجراء مجموعة من الدراسات للنظام التعليمي وما يتصل به من خصائص 
السكان والنظم االقتصادية واالجتماعية، والموارد المتاحة، والخطط القطاعية، ووضع خطة تستند 

ل زمن معين، والوسائل التي ينبغي إليها وتتضمن األهداف التعليمية التي ينبغي تحقيقها خال
  ).25، ص2007رحمة،(استخدامها لذلك

عملية علمية منظمة ومستمرة لتحقيق أهداف مستقبلية بوسائل بأنه  )البوهي(ويعرفه 
ألولويات مختارة  مناسبة تقوم على مجموعة من القرارات واإلجراءات الرشيدة لبدائل واضحة وفقاً 

المتاحة ولعنصري الزمن والتكلفة  واإلمكاناتمار ممكن للموارد بعناية بهدف تحقيق أقصى استث
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بمراحله األساسية أكثر كفاية وفاعلية لالستجابة الحتياجات ) التعليم(كي يصبح نظام التربية 
  ). 355ص ،2001، البوهي( المتعلمين وتنميتهم الدائمة

   :أهمية التخطيط التربوي 1-1- 5

الوسيلة التي تنظم الجهود المبذولة لتحقيق األهداف تكمن أهمية التخطيط في أنه 
المنشودة بتكامل واتساق، وتساعد بأسلوب عملي على تقليل الهوة بين الواقع والمستقبل، 
والتخطيط يحقق التعاون بين جميع الجهات في العملية التعليمية التعلمية لتحقيق األهداف 

األسلوب الذي يساعد على التوظيف األمثل المنشودة ،وٕاحداث التطوير وحل المشكالت، وهو 
ويساعد التخطيط على التقليل من نسبة الخطأ، ويؤدي إلى . لإلمكانات المادية وللموارد البشرية

خفض التكاليف والتقليل من الهدر في الموارد والخدمات نتيجة للتنسيق والتنظيم والتعاون بين 
التغيرات والمستجدات من خالل رسم الخطط  كما ويساعد التخطيط على مواكبة. مختلف الجهات

ويعد التخطيط من أدوات التنمية الرئيسة، وتنمية الموارد البشرية من أبرز المفاهيم التي .للمستقبل
لقيت اهتمامًا من جميع الدول المتقدمة والنامية، وتستحوذ على خططهم رفع مستوى معيشة الفرد 

  ).16-14،ص2007أبو عيشة، (والمجتمع وتحسين أحوالهم
وبناء على ذلك تكمن أهمية التخطيط في تطوير المؤسسات التربوية من خالل تلبية االحتياجات  
للمؤسسات التربوية وحل مشكالتها، ومواكبة التطورات المعاصرة، واالستثمار األمثل للموارد 

  .البشرية
   :أهداف التخطيط التربوي 1-2- 5

من األهداف االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، يسعى التخطيط التربوي لتحقيق العديد 
  :والثقافية ونذكر أهمها

 منح جميع أفراد المجتمع فرصًا متكافئة للتعليم. 

 ضمان حصول كل فرد من أفراد المجتمع على نوع التعليم الذي يتناسب مع قدراته. 

 هالعمل على تطوير المجتمع والنهوض به من خالل تنمية الموارد البشرية في. 

 تنمية حس االنتماء والروح الوطنية في المجتمع. 

 تعزيز قيم المواطنة في الدولة. 
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 مكافحة األمية، ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع. 

 العمل على تلبية احتياجات الدولة. 

  العمل على التطوير االقتصادي والعلمي والثقافي وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية
 ).153،ص2002محمد، (يوتعزيز البحث العلم

ومما سبق نستنتج بأن أهداف التخطيط التربوي تنصب في عملية التنمية الشاملة 
  .للمجتمع بكل فئاته، وتركز على تنمية الموارد البشرية للنهوض بالمجتمع وتطويره

   :خصائص التخطيط التربوي 1-3- 5

  :عملية له يتميز بها وهييستند التخطيط التربوي إلى مجموعة من الخصائص التي تشكل أسس 

 الدقة وتشتمل على الدقة في جمع البيانات التي تقوم على أساسها الخطة. 

  الواقعية فالتخطيط  التربوي ينطلق من الواقع واإلمكانات الموجودة نحو تحقيق األهداف
 .المنشودة

 المرونة وهي قابلية تعديل الخطة وفق للتطورات والتغيرات الطارئة. 

 ي اإلحاطة بجميع جوانب المشكالت، والدراسة العلمية للظاهرة بجميع الشمولية وه
 .جوانبها

  االستمرارية عبر سلسلة مترابطة من العمليات المتداخلة للخطط السابقة والحالية
 .والمستقبلية

 التنسيق بين مختلف الجهات لتنفيذ الخطة. 

 100،ص2002حجي،(تقدير الزمن والتوقيت المناسب ألنشطة الخطة.( 

 الموضوعية فالتخطيط يقوم على أسس وخطوات علمية. 

  المشاركة في وضع الخطة من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات األهلية وفئات
 .المجتمع جميعها ذات العالقة

 مركزية التخطيط، وال مركزية التنفيذ. 

 40، ص1999خميس،(المتابعة والتنفيذ للخطة.( 
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   :الناجح التخطيط التربوي شروط 1-4- 5

  :يحتاج التخطيط إلى مجموعة من الشروط ليكون ناجحًا أهمها
 أن يكون التخطيط مبنيًا على حاجات حقيقية. 

  المصفوفة التنفيذية للخطة(أن يتضمن تحديد الحاجات واألهداف واإلجراءات.( 

 ان يتالءم مع اإلمكانات الموجودة. 

 مشاركة األطراف جميعها في عملية التخطيط. 

 ط عملية مستمرة ومتكاملةالتخطي. 

 32، ص2008علي، (رسم الخطط الرئيسة والفرعية للمستويات كافة.( 

 توفير الكوارد البشرية المتخصصة إلعداد الخطط. 

 توزيع المسؤوليات بصورة واضحة. 

  2007أبو عيشة،(الخطوات العلمية للتخطيط عند القيام بأي مشروع تربوياتباع ،
 ).29ص

   :التربوي ومستوياته مراحل التخطيط 1-5- 5

  :تمر عملية التخطيط التربوي بعدة مراحل أهمها

الدراسة العلمية للواقع، وتعد دراسة تقويمية تحليلية للنظام التعليمي بكل أبعاده، والعوامل  - 1
المؤثرة فيه سواء كانت ايجابية أم سلبية، وتشمل هذه الدراسة تقويم الخطة السابقة 
وتحليل الوضع التعليمي الراهن ال سيما مواطن القوة والضعف فيه، وبيان مدى تحقيق 

، وتناسب المخرجات مع المدخالت، وهذا يتطلب إجراء دراسة لمدخالت أهداف التعليم
البيئة  –التقويم  –اإلدارة  - المناهج   –المعلمون  –الطلبة  –األهداف (التعليم من 

السياسية، واالقتصادية، (أيضًا دراسة العوامل المؤثرة في النظام التعليمي ).التعليمية
 ).ةوالثقافية، والسكانية، واالجتماعي

وضع الغايات واألهداف، وهي الغايات واألهداف التي ترتبط  بغايات وأهداف المجتمع  - 2
السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، ويجب مراعاة األولويات والحاجات في تحديد 

 .األهداف
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لتحقيق األهداف والغايات التربوية، وهنا يتم التركيز على المصادر  توضع استراتيجيا - 3
 .تي تكون مطلوبة لتحقيق األهدافواألنشطة ال

دراسة الوسائل للوصول إلى األهداف، ويرتبط ذلك بما إذا كانت تنمية الموارد البشرية  - 4
هي النشاطات األكثر فعالية لتحقيق األهداف، ومدى تحقيق األهداف عن طريق برامج 

 .وسياسات اقتصادية واجتماعية

، فيعد تقرير الوسائل لتحقيق األهداف، دراسة السياسات لدعم الوسائل لتحقيق األهداف - 5
فثمة حاجة إلى تحويل السياسات إلى قوانين وتشريعات وٕاجراءات حتى يكون هناك 

 .إمكانية للتنمية بشكل أكبر

وضع البرامج لتحقيق األهداف، وهي التي ينبغي أن تخضع للدراسة والتحليل والتقويم،   - 6
هداف التربوية، وال بد أن يكون هناك وهي السبل التي يحددها المخططون لتحقيق األ
 .  تناسق بين األهداف والسياسات واالستراتيجيات

وضع الخطة، وتتضمن ترجمة الصورة العامة إلى صورة رقمية ومؤشرات مادية على  - 7
هيئة برنامج عمل مفصل للمشاريع وٕاجراءات تنفيذها بناء على معطيات الواقع 

 .والحاجات

تحديد مصادر التمويل، والفرص المتاحة التي يمكن  وضع موازنة للخطة، السيما - 8
 .االستفادة منها

 .وضع خطة للتقويم والمتابعة، وذلك للتأكد من أن تنفيذ الخطة يسير بالشكل المطلوب - 9

، 2002حجي، (تنفيذ الخطة وٕاقراراها من الجهات التي تستلزم ذلك للبدء بمراحل التنفيذ -10
 ).25- 21ص

  :دة وهيوللتخطيط التربوي مستويات ع
يحتوي القطاع التربوي مستويات متراتبة يأتي التخطيط التربوي في أعلى الهرم، ويأتي   

  ).14،ص2001مدبولي، (في أدنى الهرم التخطيط المدرسي، ويقع بينهما التخطيط التعليمي
وترتبط هذه المستويات بعالقة تكاملية تشاركية، ويقوم كل مستوى من المستويات   

إذ يقع على عاتق التخطيط التربوي وهو أعلى مستوى رسم الخطط والسياسات،  المذكورة بدوره،
بينما يقع على عاتق التخطيط المدرسي تنفيذ الخطط والبرامج وفقًا للسياسات المرسومة،ويأتي 
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التخطيط التعليمي كحلقة وصل بينهما ويتم من خالله عمليات المتابعة واإلشراف وتقديم 
بذلك يكون التخطيط التربوي على مستوى الدولة، والتخطيط ). 33،ص2002الجبر،(المساعدة

  . التعليمي على مستوى المحافظة، والتخطيط لمدرسي على مستوى المناطق والمدارس
  :ياالستراتيج التخطيط 5-1-6

ات بأنه منهج نظامي يستشرف آفاق المستقبلي ياالستراتيجالتخطيط  )زاهر(يعرف 
ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة، وتصميم التربوية المحتملة والممكنة، 

، أبو هاشم(البديلة، واتخاذ قرارات عقالنية بشان تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ تاالستراتيجيا
  )24، ص2007

األساسية التي والتخطيط االستراتيجي عبارة عن جهد منظم التخاذ القرارات واإلجراءات 
، ويتطلب التخطيط االستراتيجي جمع )ماذا يفعل، ولماذا يفعل ذلك(توجه عمل المؤسسة 

المعلومات الدقيقة، وتوضيح المهمة التي يجب تحقيقها، والمسائل التي يجب معالجتها، 
 واستكشاف البدائل االستراتيجية، والتركيز على المستقبل، وذلك بما يساعد على اتخاذ قرارات

  (Bryson,2004.p6) . استراتيجية فعالة تلبي أغراض المنظمة وتعززها

تيجي بأنه التبصر بالشكل المثالي للمؤسسة في المستقبل، االتخطيط االستر  )العارف(وتعرف 
  ).8، ص2002العارف، (وتحقيق هذا الشكل

  :يأهمية التخطيط االستراتيج 1- 6- 5-1
  :خاللتأتي أهمية التخطيط االستراتيجي من 

 يركز التخطيط االستراتيجي على دراسة وفهم العوامل الداخلية والخارجية للمؤسسة. 
 يتجه صوب عمليات االستعداد لمواجهة التغيرات المستقبلية. 
 يتعامل مع درجة التعقيد الدينامية في الظروف الحالية. 
 يستند إلى استخدام سياسات وبرامج وهياكل تنظيمية مرنة. 
 بهدف توفير إمكانية التكيف مع متطلبات  ،سعًا لإلبداع واالبتكاريعطي مجاًال وا

 .)29ص ،2007 الشويخ،(العصر
وكذلك يركز التخطيط االستراتيجي على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، 

  .وتحديد الفرص المتاحة، والمخاطر المحتملة
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  :يالتخطيط االستراتيجهداف أ 2- 6- 5-1
  :أهداف متعددة أهمها ياالستراتيجللتخطيط 

 تحسين نوعية التعليم والتعلم. 
 التغيير واإلصالح التربوي. 
 والرؤية الواضحة  يوضع أهداف إستراتيجية واضحة تقوم على التحليل االستراتيج

 .)63،ص2006شبالق(للمستقبل
 االستثمار األفضل للموارد البشرية والمادية بما يخدم مصلحة المؤسسة. 
 يالتشاركية في عملية التخطيط المبنية على التحليل االستراتيج. 
 وزارة التربية والتعليم، (تصور المستقبل وتحقيق األهداف في إطار فترة زمنية محددة

  ).17، ص2009
  :يالتخطيط االستراتيج خصائص 3- 6- 5-1

  :مزايا وخصائص تميزه عن أنواع التخطيط األخرى أهمها يللتخطيط االستراتيج
 يشجع على التفكير االستراتيجي. 
 يوضح اتجاه المستقبل. 
  يساعد على اتخاذ القرارات الحالية في ضوء ما يمكن أن يترتب عليها في

 ).405، ص2007العجمي،(المستقبل
 أنه عملية متكاملة ومتنوعة األبعاد لصياغة وتطبيق خطة إستراتيجية شاملة. 
  منهجي شامل للمؤسسة وفق نموذج ينطلق التخطيط االستراتيجي من تحليل)SWOT (

 .أي الوقوف على عناصر القوة والضعف في المؤسسة، كذلك الفرص والتهديدات
  ،التخطيط االستراتيجي ليس مجرد نشاط وظيفي، وٕانما هو أوسع شموًال، وأغنى أبعادًا

وعي وأعمق مستوى من التفكير  العقالني التحليلي، ال سيما أنه يتسم بالتفكير الموض
المتبصر الذي ينطلق من محاولة صياغة رؤية شاملة للمتغيرات البيئية الداخلية 

 .والخارجية
  العليا (يحقق التخطيط االستراتيجي التفاعل والحوار بين مستويات التخطيط الثالث -  

 ).الدنيا –الوسطى 
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 ؤسسة، يسهم التخطيط االستراتيجي في دعم أساليب اتخاذ القرارات المستقبلية في الم
وذلك بشكل علمي قائم على الدراسة والتحليل والتنبؤ والمقارنة بين البدائل المختلفة، 

 .التخاذ أفضل القرارات
 يعمل التخطيط االستراتيجي على التقليل من اآلثار السلبية للظروف المحيطة. 
  ،يسعى التخطيط االستراتيجي إلى وضع خطط إستراتيجية أكثر تغيرًا،  وأوسع شموًال

  ). 52،ص2011الدجني،(وأعمق تحليًال من الخطط التقليدية
  :يالتخطيط االستراتيج مراحل 4- 6- 5-1

  :تتضمن عملية التخطيط االستراتيجي خطوات متعددة وهي
التحليل االستراتجي للبيئة الداخلية   فريق التخطيط االستراتيجيتشكيل 

  والخارجية
  

                                   
              

  الرقابة وتقييم االستراتيجية                           وضع الخطة االستراتيجية                 
  مراحل التخطيط االستراتيجي) 5(شكل ال

القطامين، (أشخاص مؤهلينتشكيل فريق التخطيط االستراتيجي في المؤسسة من .  أوالً 
  ).51،ص 2002

ويعني فهم المؤسسة لبيئتها الداخلية : للبيئة الداخلية والخارجية يالتحليل االستراتيج. ثانياً 
  ).Thompson,1997,p32(والخارجية وتحديد أفضل السبل لالستجابة للمتغيرات المتسارعة

ويشمل التحليل الداخلي على فحص شامل لواقع ) SWOT(نموذج  طبيقوهو ما يعرف بت
المؤسسة وتحديد نواحي القوة والضعف فيها، أما تحليل البيئة الخارجية فهي جميع المعلومات 
والظروف غير الخاضعة للمؤسسة مثل التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها 

  ).17، ص2009وزارة التربية والتعليم، (ص التي يمكن االستفادة منهاالمؤسسة، كذلك تحديد الفر 
  :وتتضمن وضع اآلتي: ةوضع الخطة اإلستراتيجي. ثالثاً 

 وتبين الرؤية إلى أين تتجه المؤسسة، وتصور المستقبل الذي ينبغي الوصل إليه الرؤية ،
  . من خالل تحقيق األهداف االسترتيجية

 تيجيامراحل التخطيط االستر 
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 المؤسسة، ومبرر وجودها، كذلك تصف األعمال والمهام ، وتبين الغرض من الرسالة
  .التي تقوم بها لتحقيق الرؤية

 وهي ينبغي النظر إليها على أنها ينبغي العمل على  صياغة األهداف اإلستراتيجية
 تحقيقها للوصل إلى الرؤية 

 وضع المصفوفة التنفيذية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية 
  ).65- 58،ص2011الدجني،(راتيجيةالرقابة وتقييم اإلست. رابعاً 

ومما سبق نستنتج العالقة الوثيق لتخطيط تنمية الموارد البشرية بالتخطيط التربوي 
عمومًا، والتخطيط االستراتيجي خصوصًا، إذ يتبع تخطيط تنمية الموارد البشرية 
الخطوات نفسها، ال سيما مراحل التخطيط من التحليل االستراتيجي حتى وضع 

  .التنفيذية للخطة، وما بينهما من وضع للرؤية والرسالة األهداف اإلستراتيجيةالمصفوفة 
  :تخطيط الموارد البشرية  5-2

الحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، ووضع بتلبية ايعنى تخطيط الموارد البشرية 
 لمصادر الموارد البشريةية االحتياجات من خالل الدراسة العلماالستراتيجيات المناسبة لتلبية تلك 

  .المؤهلة، والمناسبة للقيام باألعمال المطلوبة في المؤسسة
تخطيط الموارد البشرية على أنه إستراتيجية الحصول على الموارد ) Branhum(ويعرف برنهام

  ) 163، ص2008درة والصباغ، (البشرية واستخدامها وتطويرها
 –العدد (الحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية عملية لتحديد اهو  :تخطيط الموارد البشريةو 

للمؤسسة ككل وللقطاعات المختلفة الرئيسة والمساندة في الوقت المناسب والمكان ) المهارات
  ).24،ص2008القرشي ، (المناسب

وهو أحد األنشطة التي من خاللها تقدر وتحسب احتياجات المؤسسة المستقبلية من الموارد 
يتعلق بعددها والمهارات التي تحتاجها، وتوضع إستراتيجية تخطيط الموارد البشرية البشرية فيما 

  ).229،ص2004عقيلي،(في ظل المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية
وتخطيط الموارد البشرية هو وسيلة لضمان الحصول على الموارد البشرية المؤهلة، وهو جهد 

  ).123، ص2002بلوط، (حتياجات من الموارد البشريةتقوم به المؤسسات، ويتناول التنبؤ باال
  :وتشترك تعريفات تخطيط الموارد البشرية في نقاط أساسية مشتركة بينها، وأهمها

 وجود خطة واضحة المعالم للموارد البشرية ذات أهداف محددة . 
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  وجود نظرة مستقبلية شاملة للموارد البشرية على أساس منحى النظم، إذ يكون هناك
 .ما بين احتياجات الموارد البشرية، واالحتياجات األخرى للمنظمةربط 

  شمول خطة الموارد البشرية على عمليات وأنشطة منها التوظيف وتنمية الموارد
  ).163، ص2008درة والصباغ، (البشرية

  :تخطيط الموارد البشرية  أهمية 5-2-1
، فمن غير الموارد البشرية األخرىتسبق عملية تخطيط الموارد البشرية كل وظائف إدارة 

المقبول أن تقوم المؤسسة بعمليات التعيين والتنمية دون تصور واضح عن احتياجاتها من الموارد 
البشرية كمًا ونوعًا، واالستثمار األمثل للموارد البشرية يتحقق من خالل خطة واضحة المعالم عن 

ك مسؤولية كل الجهات في المؤسسة، وال يقع احتياجات المنظمة من الموارد البشرية، ويتطلب ذل
  :وتأتي أهمية تخطيط الموارد البشرية من خالل. العبء على إدارة الموارد البشرية فقط

  تزويد المؤسسة بالموارد البشرية القادرة على األداء، ويتطلب ذلك تحديد احتياجات
الرئيسة التي يمكن  رالمؤسسة من المهارات المطلوبة بدقة، وٕاجراء مسح لتحديد المصاد

 .االعتماد عليها في تزويد المؤسسة بالموارد البشرية المؤهلة
  تزويد المؤسسة بنظام عادل الختيار الموارد البشرية وتعيينها، بما يضمن فرص عمل

 .متساوية للموارد البشرية المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام المطلوبة
 2003زايد، (ي تحسين األداء، واالستمرار في العملتزويد المؤسسة بالعمالة الراغبة ف ،

 ).160ص

  يساعد تخطيط الموارد البشرية في إظهار نقاط الضعف في أداء الموارد البشرية، مما
 .يتطلب إعداد الخطط لتنمية الموارد البشرية

  تغيرات تحدث في البيئة الداخلية أو  أييهيئ تخطيط الموارد البشرية المؤسسة لمواجهة
 .خارجية، لمواجهة أي انعكاسات سلبيةال

 يساعد على تكامل وترابط أنشطة إدارة الموارد البشرية لتحقيق األهداف المرجوة. 
  يساعد على التأكد من حسن توزيع الموارد البشرية، مما يسهم في عملية االستثمار

  ).164، ص2008درة والصباغ، (األمثل للموارد البشرية دون الهدر في الطاقات
  :تخطيط الموارد البشرية  مراحل 5-2-2

  :فيما يلي يوضح الشكل اآلتي مراحل عملية التخطيط للموارد البشرية
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  مراحل عملية تخطيط الموارد البشرية) 6(شكلال
  ).231، ص2005عقيلي،(، و)163،ص2008صباغ،و درة ( 

  :ويالحظ من خالل الشكل أعاله مراحل عملية التخطيط للموارد البشرية وفق اآلتي
  بما تتضمنه من أهداف مستقبلية، ومشروعات، وأنشطة : المؤسسةدراسة إستراتيجية

ترغب المؤسسة بتحقيقها، إذ أن عملية تخطيط الموارد البشرية هي جزء من التخطيط 
االستراتيجي للمؤسسة ككل، وال يمكن وضع خطة الموارد البشرية بمعزل عن إدراك 

 .الخطط اإلستراتيجية للمؤسسة
 وهي معرفة ما هي المتغيرات البيئية الداخلية : لخارجيةتحليل البيئة الداخلية وا

 ).238،ص2005عقيلي،(والخارجية المؤثرة في نشاط المؤسسة، وقوة العمل فيها

ويتضمن تحليل البيئة الداخلية دراسة الوضع المالي للمؤسسة الذي يؤثر على التقنيات  
ية الموارد البشرية المستخدمة في المؤسسة، كذلك يؤثر على قدرة المؤسسة في تنم

لديها، ويشمل أيضًا تحليل التغيرات التنظيمية في المؤسسة مثل إجراء تعديل في الهيكل 
التنظيمي، وتعرف أهداف المنظمة اإلستراتيجية، والتوصل إلى نقاط القوة والضعف في 

  ).169،ص2008درة وصباغ،(المؤسسة 

 دراسة إستراتيجية المؤسسة 

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

التنبؤ باحتياجات 
 المؤسسة

تقييم إمكانات المؤسسة 
 من الموارد البشرية

 وضع خطة الموارد
 البشرية

لتنفيذ  الرقابة والتقييم
 خطة الموارد البشرية
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المتغيرات السياسية مثل قوانين  أما تحليل البيئة الخارجية فيتضمن دراسة مجموعة من
العمل، واالستقرار السياسي، والمتغيرات االقتصادية المتعلقة بالسوق، والمتغيرات 
االجتماعية مثل مستوى الدخل وأنماط االستهالك، والمتغيرات التكنولوجية مثل 

  ). 164، ص2003زايد، (تكنولوجيا المعلومات
 بؤ باحتياجات المؤسسة من الموارد البشرية إلى يستند التن :التنبؤ باحتياجات المؤسسة

األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، ويتضمن هذا التنبؤ تحديد نوعية المهارات 
والقدرات والخبرات التي تحتاجها المؤسسة، وذلك في ضوء نتائج تحليل األعمال في 

بشرية التي تحتاجها المؤسسة، إذ يتم بناًء على هذا التحليل تحديد مواصفات الموارد ال
المؤسسة، وترتبط تحديد احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية بأوضاع المؤسسة 
داخليًا وخارجيًا، ومن الصعب الوصول إلى أرقام دقيقة وذلك ألن التنبؤ يتعامل مع 

 ).170،ص2008درة وصباغ،(عدة متغيرات مستقبلية يصعب ضبطها

الموارد البشرية في ضوء حجم أو عدد األعمال ويبنى تقدير حاجة المؤسسة من  
المطلوب إنجازها لتحقيق أهداف المؤسسة، وهذا يستدعي دراسة حجم العمل المستقبلي 
في كل قسم في المؤسسة، كذلك دراسة قوة العمل المتاحة لمعرفة إمكانية تغطية 

العمل المطلوب أعمال المؤسسة، وبعد المقارنة بين الحاجة من الموارد البشرية إلنجاز 
مع قوة العمل المتاحة يمكن تقدير حاجة كل قسم في المؤسسة من الموارد البشرية كمًا 

 ).244،ص2005عقيلي،(ونوعاً 

 تتعلق بدراسة وتحليل ما يتوافر حاليًا لدى : تقييم إمكانات المؤسسة من الموارد البشرية
ضوء االحتياجات  المؤسسة من موارد بشرية، وكذلك ما يتوافر في سوق العمل في

التي حددت في المرحلة السابقة، وتجمع المعلومات عن الموارد البشرية في المؤسسة 
 :كمًا ونوعًا، وتشتمل العملية على اآلتي

 .تحديد عدد العاملين حاليًا، وما يمتلكون من مهارات وقدرات وخبرات .1
 .لوبةتحليل طبيعة األعمال للتأكد من المهارات والقدرات والخبرات المط .2
 .الـتأكد من توافق العاملين مع ما يقومون به من أعمال .3

ويفضل أن يكون في المؤسسة نظام معلومات خاص بالموارد البشرية، بعد ذلك تدرس 
وفي  تمتلكه من قدرات ومهارات وخبرات، الموارد البشرية المتوفرة في سوق العمل بما
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ضوء نتائج التقييم والدراسة يستطيع مخططو الموارد البشرية إشباع احتياجات المؤسسة 
درة (من الموارد البشرية اعتمادًا على المصادر المتوفرة داخل المؤسسة وخارجها

 ). 184،ص2008وصباغ،

 توضع خطة الموارد البشرية في ضوء نتائج تحليل : وضع خطة الموارد البشرية
، )العرض والطلب(تقييم إمكانيات الموارد البشرية داخلها وخارجها حاجات المؤسسة و 

وتختلف محتويات الخطة وتفاصيلها في ضوء  نتائج عملية المقارنة والتحليل المشار 
 ). 181، ص2003زايد، (إليها سابقاً 

 :ويمكن أن تتضمن الخطة ما يلي
 التوظيف والتعيين. 
 الترقية والنقل والتقاعد. 
 للموارد البشرية عملية التنمية. 
 تطوير المؤسسة. 
 معايير وتقييم األداء في المؤسسة. 
 إعادة توزيع المهام واألعمال على الموارد البشرية. 

ويتم وضع تلك المحاور على أساس تحليل العرض والطلب، وذلك وفق دراسة لحاجات 
البشرية المؤسسة، وتقييم إمكانات الموارد البشرية داخلها، ودراسة خصائص الموارد 

وبذلك تكون خطة الموارد البشرية تلبية الحتياجات المؤسسة من الموارد . خارج المؤسسة
درة (، إذ تسهم هذه الموارد بتحقيق أهداف المؤسسة)كمًا ونوعاً (البشرية 
 ).187،ص2008وصباغ،

 ال يمكن الفصل بين التخطيط والرقابة : الرقابة والتقييم لتنفيذ خطة الموارد البشرية
لتقييم، إذ كل منهما يكمل اآلخر، ومن هنا يأتي أهمية المراقبة آللية تنفيذ الخطة، وا

والتأكد من خالل التقييم بان أهداف الخطة قد نفذت بكفاءة ودقة أو في طريقها للتنفيذ، 
 :وتسعى عملية الرقابة والتقييم إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 سسة؟الخطة في تنفيذ أهداف المؤ  ةمدى كفاء. 
 ما الذي يجب تغييره في الخطة؟. 
 ما انعكاسات الخطة على المؤسسة والموارد البشرية العاملة فيها؟. 
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  :وال بد من توافر الخصائص اآلتية في نظام الرقابة والتقييم المتبع
 المرونة الكافية لمواجهة أي تغيرات طارئة. 
 االرتباط بخطط وأهداف المؤسسة. 
 189،ص2008درة وصباغ،(اكتشاف االنحراف في تنفيذ الخطة ومعالجته .( 

ويمكن تلخيص عملية تخطيط الموارد البشرية االستراتيجي كما ذكر سابقًا بأنه يقوم على 
تحديد مطالب العمل المستقبلي من الموارد البشرية، ويحدد ذلك في ضوء إستراتيجية : اآلتي

مدى قدرة المؤسسة على تلبية مطالب العمل المستقبلي من  وتحديد ،المؤسسة وأدائها الكلي
عقيلي، (مواردها البشرية المتاحة لديها، وقدرة هذه الموارد على تنفيذ حجم العمل المطلوب

  ).230، ص2005
  :تخطيط تنمية الموارد البشرية 5-3

بأنها تنظيم عمليات تنمية الموارد البشرية وتأهيلها، وتشغيلها على امتداد  )رحمة(يعرفها 
السنوات القادمة، وذلك بدراسة أوضاعها الكمية والنوعية، الحاضرة والمتوقعة، وأوضاع تأهيلها 
، وتشغيلها، ووضع خطة تبين عدد هذه الموارد في كل سنة قادمة، وتوزعها بين التأهيل والتشغيل

لحياة األخرى، كما تبين مجاالت التأهيل والتشغيل التي تناسبها وتلبي احتياجات ومجاالت ا
  .)36،ص2006رحمة، (القطاعات واألنشطة االقتصادية واالجتماعية منها

بأنه مجموعة من اإلجراءات واألنشطة المتمثلة في : ويعرف تخطيط تنمية الموارد البشرية
  ).23،ص2003رباعية،(دريبهم وتوفير سبل األمان لهم، وتليل العمل، وتقويم أداء العاملينتح

تنمية الموارد البشرية على جودة التشغيل، واستثمار الموارد البشرية  تخطيط وتشتمل عملية
  :بالشكل األمثل وفق اآلتي

 والجهود المشتركة ،تبني أسلوب فرق العمل لتحقيق التعاون. 
 الشاملةٕادماجهم في تخطيط الجودة و  ،مشاركة العاملين. 
 تبني سياسة التحفيز، ال سيما تقدير الجهود المبذولة من الموارد البشرية. 
 تطويره و  ،تبني سياسة لقياس وتقييم أداء العاملين للوقوف على مستوى هذا األداء

 ).72، ص2007مجيد والزيادات، (الً بمستق
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ارس صديقة وفي هذا السياق يمكن القول بأن تخطيط تنمية الموارد البشرية في المد
الطفولة يقصد به مجموعة اإلجراءات التي تهدف إلى وضع خطة متكاملة تقوم على مبدأ 
التخطيط االستراتيجي من خالل العمل التشاركي للقائمين على العمل والفئات المستهدفة وفق 
خطوات محددة تبدأ بوضع رؤية ورسالة واضحة لخطة تنمية الموارد البشرية في المدارس 

لطفولة، ووضع أهداف لتحقيق الرؤية، وأنشطة وٕاجراءات محددة، وخطة للمتابعة صديقة ا
  .والتقييم

  :أهمية تخطيط تنمية الموارد البشرية 5-3-1
في اإلدراك المتزايد ألهمية الموارد البشرية  تكمن أهمية تخطيط تنمية الموارد البشرية

  .باعتبارها العنصر الفعال في وصول المؤسسة لتحقيق أهدافها
وأصبحت عملية تنمية الموارد البشرية وتدريبها في العصر الحديث دورًا مهمًا في حياة 

ية الموارد المؤسسات واألفراد، ومما يدل على ذلك اهتمام الدول المتقدمة به، وتعد عملية تنم
البشرية من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية، والتي تجعل من الممكن إيجاد المهارات الالزمة 

توفيق، (لنجاح المؤسسة فضًال عن تحقيق أقصى استخدام ممكن للقدرات والطاقات البشرية
  ).14، ص2005

تولي عملية  ومما هو جدير بالذكر أن المؤسسات على اختالف أنواعها بالدول المتقدمة
التنمية للموارد البشرية عناية خاصة، وتنفق عليه األموال الطائلة، ففي الواليات المتحدة األمريكية 

بليون دوالر كتكاليف مباشرة وغير مباشرة في القطاعين العام ) 50(تنفق المؤسسات أكثر من 
  ).68، ص2008المشرقي، (والخاص، لتطوير وتحسين أداء الموارد البشرية

عملية تنمية الموارد البشرية هي عملية منظمة ومستمرة ومخطط لها، ولتحقيق األهداف و 
المنشودة من عملية التنمية ال بد من وجود خطة منظمة لعملية تنمية الموارد البشرية من البداية 
وحتى النهاية، وهناك العديد من العناصر المهمة في رسم خطة تنمية الموارد البشرية، والتي 

د ماذا نريد من التنمية، ومن يحتاجها من الموارد البشرية، وما الموضوعات األساسية، وما تحد
  ). 36، ص2003الصاعدي، (مقدار التغيير المطلوب في المهارات والمعارف واالتجاهات

  :تخطيط تنمية الموارد البشرية عملية 5-3-2
إن أهمية التربية في تنمية الفرد والمجتمع يستدعي االهتمام بتخطيطها وتنفيذها على 
وجه يكفل سالمة فعلها وتأثيرها، وهذا المطلب يمكن تحقيقه بأساليب التخطيط االستراتيجي، إذ 
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، والتربية التي يمكن تخطيطها يمكن مراعاة الواقع ومتغيراته ومستجداته على النحو األفضل
ها حسب الخطة الموضوعة، واالعتماد عليها في تنمية الموارد البشرية هي التربية وتنفيذ

النظامية، وفيما يلي نبين هيكلية المنظومة التعليمية وعناصرها، األمر الذي يتيح إمكانية 
  ).75، ص2006رحمة، (لتخطيط تنمية الموارد البشرية على الوجه األمثل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  المنظومة التعليمية وعناصرها) 7(كلالش       

  ).77، ص2006رحمة، ( 
من المصادر االجتماعية يبين الشكل السابق أن النظام التربوي يشتمل على عدة مدخالت تشتق 

المحيطة التي تعمل معًا في عمليات التعلم والتعليم، لتنتج  مخرجات معرفية ووجدانية وسلوكية 
تجتمع في شخصية المتخرج، وأن تخطيط العملية التعليمية يشتمل على تخطيط جميع مدخالت 

اعي وخصائصه النظام التعليمي وعملياته ومخرجاته، وذلك في ضوء دراسة اإلطار االجتم
  ).78، ص2006رحمة، (وحاجاته وتحديد المخرجات المطلوبة

  . ها في النظام التربوير ولتحقيق كل ذلك يجب توفير الموارد البشرية الالزمة وتنميتها لتقوم بدو  

  مصادر المدخالت

  السكان

  ةالثقاف

  التربية

  العمل 

  االقتصاد

  الخدمات

  البيئة

  السياسات

  تاالستراتيجيا

  الخطط

  أخرى

  

  المدخالت

  األھداف

  الطلبة

  البنى

  المناھج

  التقنيات

  نظام القبول

  التقويم

  المعلمون

  اإلداريون

  المبنى والتجھيزات

  البيئة

اإلنفاق

  العمليات

عمليات التعلم 
 والتعليم والتربية

  المخرجات

مستوى التحصيل 
والرسوب 
  والتسريب

  ومعدالت االنتاج

مكتسبات الخريجين 
المعرفية والمھارية 
 والوجدانية وسواھا
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وتشتمل عمليات تنمية الموارد البشرية على التخطيط والتنفيذ والتقويم، وتؤدي هذه المهمات على 
ومستوى خاص، ففي المستوى العام توضع الخطط العامة التي تحدد على مستوى مستوى عام 

الدولة أهداف التنمية البشرية، وبرامجها، وعدد المستفيدين، وتوزيع البرامج على كل جهة معنية، 
، 2006رحمة، (وعلى المستوى الخاص توضع خطط تنمية الموارد البشرية وخطط التنفيذ والتقويم

  )374ص
  : ي خطوات إعداد الخطة العامة وتنفيذها وتقويمهاوفيما يل

   :استراتيجيات تنمية الموارد البشرية 5-3-2-1
  :يمكن تحديد أهم االستراتيجيات لتنمية الموارد البشرية باآلتي

 وتقوم على فهم القضايا الداخلية للمؤسسة من منظور : إستراتيجية ثقافة التنوع الفكري
سسة عند التخطيط لتنمية مواردها البشرية فهم واستيعاب عالمي، ويتطلب ذلك من المؤ 

 :وذلك من خالل العمل على.الثقافات األخرى

 تأسيس قيم عامة ال تتعارض مع الثقافات األخرى. 

 تبني فرق عمل متعددة الثقافات لتطوير مبادرات بناءة. 

 تصميم خطط تنمية تشجع على التنوع في ثقافات الموارد البشرية. 

  2010الطهراوي، (على التنوع من منظور عالمي يتماشى مع الثقافة المحليةالتأكيد ،
 .)35ص

 على تمكين العاملين وذلك من خالل تعتمد و   :إستراتيجية التعليم والتمكين التنظيمي
التدريب والمحافظة على العاملين أصحاب الخيرات الجوهرية ومنحهم الحوافز 

بداع لبناء قاعدة معرفية، واالستفادة من مصادر المشجعة، وتعزيز عمليات االبتكار واإل
 ).97، ص2007المير، (المعرفة والخبرات العالمية، وتبني فكر عالمي للموارد البشرية

ويعدُّ االبتكار مفتاح للتقدم والتنمية، فمن خالل االبتكارات تواجه الظروف 
كار أداة إستراتيجية في الطارئة ويستشرف المستقبل لتحقيق األهداف والرؤى، ويعدُّ االبت

القدرة على إدارة الموارد  البشرية لمواجهة التحديات من خالل بناء القدرات التنظيمية 
، والقدرات الفردية المعرفية )سواء المادية وغير المادية(واإلدارية والتكنولوجية والثقافية 

على التحكم في  وبناء القدرات هذا يساعد على اختيار استراتيجيات تساعد والمهارية،
  ).Farazmandm, 2004, p5-6(مسار مستقبل المؤسسة
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 وتعتمد على بناء استراتيجيات لتنمية الموارد : إستراتيجية التكيف والتغير المستمر
البشرية بناًء على التغيرات المتسارعة، ومتطلبات التكيف مع تلك المتغيرات ويتطلب 

المرنة، وٕاعداد برامج تدريبية للتعامل مع التحول من الهياكل الجامدة إلى : ذلك
، 2007المير، (المتغيرات، وتمكين الموارد البشرية من مهارات قيادة عملية التغيير

   ).102ص

 وهي تعتمد على خطوات تساعد على : إستراتيجية التطور الفني المهاري واإلداري
المستمر، وتبني أساليب التعليم والتدريب : توفير المتطلبات المهارية للوظائف وأهمها

العمل الجماعي، واستقطاب الموارد البشرية متعددة المهارات، والتدريب التحويلي للموارد 
 . )37، ص2010الطهراوي، (وفق أعمال يستطيعون تأديتها

 ويعتمد ذلك على إيجاد طرائق مناسبة لزيادة : إستراتيجية التفكير االستباقي والتنافسي
استخدام األنظمة التحفيزية : في تنمية الموارد البشرية، ومن أهمهاالفاعلية والتنافسية 

المرتبطة باإلبداع، وتحسين الجودة في العمل، وٕايجاد القدرات المتميزة من خالل 
  ).33، ص2003عباس، (سياسات فاعلة لالختيار والتعيين والتدريب والتطوير

  :وتنفيذها وتقويمهاإعداد الخطة العامة لتنمية الموارد البشرية  5-3-2-2
  :تحديد االحتياجات النوعية والكمية: أوالً 

تعدُّ االحتياجات التدريبية الخطوة األولى التي تبنى عليها بقية الخطوات، فدقتها وواقعيتها 
تسهم في تحقيق كفاءة وفاعلية الخطوات األخرى وتتمثل أهمية هذه الخطوة في كونها بمثابة 

  ).97، ص2002الكبيسي، (المعنيون بوضع خطط التنميةخطة العمل التي يهتدي بها 
تبدأ الخطة العامة برصد حالة أداء الموارد البشرية العاملة في القطاع التربوي، وتحديد و 

نوع التدريب الذي تحتاجه لتطوير وتحسين أدائهم، وتستخدم في هذا اإلطار استمارات مصممة 
لمستهدفة في عملها، وتحديد المعارف والمهارات بهدف معرفة اإلشكاالت التي تواجهها الفئات ا

وفيما بعد تُفرغ االستمارات لتستخلص االحتياجات من المعارف والمهارات في كل . التي تحتاجها
  .وظيفة واختصاص، وعدد الفئات المستهدفة، وتوزعهم المكاني

  : اختيار البرنامج التدريبي المالئم: ثانياً 
ناسب الذي يلبي االحتياجات المرصودة، وتوضع قوائم يوضع البرنامج التدريبي الم  

  .بالبرامج التدريبية، وأمكنتها، والفئات المستفيدة
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  : مستلزمات التدريب: ثالثاً 
تحسب مستلزمات التدريب من الموارد البشرية والمالية والمادية، وتقارن بالموارد   

  .واإلمكانات المتاحة، وتعدل قائمة البرامج في ضوء ذلك
  : وضع الخطة العامة لتنمية الموارد البشرية في مصفوفة تتضمن: عاً راب

  .موضوعات التدريب، واألماكن، ومدة التدريب، والتكاليف
  . إدراج الخطة العامة لتنمية الموارد البشرية في الخطة العامة للمؤسسة: خامساً 
  ). 377-375، ص2006رحمة، (عملية المتابعة والتنفيذ والتقويم للبرامج المنفذة: سادساً 

  :عمليات تخطيط البرامج التدريبية 5-3-2-3
البرنامج التدريبي هو الدورة التدريبية التي تجري للموارد البشرية بهدف تزويدهم 
بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها في تطوير أدائهم في العمل ويشتمل تخطيط البرنامج 

  :التدريبي على العمليات والخطوات اآلتية
  :تحديد االحتياجات التدريبية من المعارف والمهارات: أوالً 

وهذه الخطوة نفذت في مستهل عمليات إعداد الخطة العامة، ويبقى على مخطط البرامج   
أن يراجعوا االحتياجات ويعدلوها إذا لزم األمر، بهدف وضع أهداف البرنامج ومحتواه بالشكل 

  .المالئم للفئات المستهدفة
  :أهداف البرنامج النوعيةوضع : ثانياً 

وفي هذه الخطوة تحدد األهداف المشتقة من االحتياجات التدريبية، وتحدد األهداف مثل   
إكساب الفئات المستهدفة مهارات طرائق التعلم الذاتي وتقنياته، وٕاكسابهم أساليب تنظيم 

  .   االمتحانات ومهارات التصحيح
  :أهدافه وضع محتوى البرنامج استنادًا إلى: ثالثاً 

وذلك بتفصيل كل هدف إلى المعارف أو المهارات أو االتجاهات التي يشتمل عليها،   
ووضع قائمة مفصلة بهذه الكفايات، وتوزيعها إلى مواد تعليمية تدريبية، ووضع قائمة توجهات 

  ).377، ص2006رحمة، (إلعداد المواد التعليمية
  :أساليب التدريب وتقنياتها: رابعاً 

يب التدريب بناًء على طبيعة محتوى البرنامج، ومراعاة خصائص الفئات توضع أسال  
  : المستهدفة، ومن أهم أساليب التدريب
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 وهو أسلوب تدريبي مباشر، تعرض من خالله الحقائق والمعارف بشكل : المحاضرات
منظم على عدد كبير من المتدربين، وتزداد فاعلية هذا األسلوب عندما يترافق مع 

 .من رسوم وصور وأفالم تستدعي انتباه المتدربين وسائل معينة

 يعتمد المدرب على اختيار مشاكل واقعية أو : دراسة حاالت وفق طريقة حل المشكالت
افتراضية، ويقوم بطرحها على المتدربين بهدف معرفة مقدرتهم على تحليل المشكالت 

 ).198، ص2003، سلطان(واقتراح الحلول المناسبة لها

  وتستخدم مثل الفيديو والتلفزيون، والوسائل التقليدية مثل : السمعية  والبصريةالوسائل
السبورة، واألفالم، والعروض، وتنجح عندما تستخدم جنبًا إلى جنب مع المحاضرات 

  .والندوات
 وهي عبارة عن اجتماعات منظمة لها أهداف محددة، تعتمد على : المؤتمرات والندوات

وتبادل اآلراء والخبرات حول المواضيع المطروحة، إذ تتاح  مبدأ المشاركة الجماعية،
الفرصة لكل عضو بطرح أفكاره وسماع أفكار اآلخرين وآرائهم، وتستخدم في 

، 2006حرفوش والسالم، (الموضوعات التي تحتاج إلى نقاشات وتداوالت كثيرة
 ).146ص

 درب أو المتدرب يستخدم في التدريب العملي على األداء، فيؤدي الم: لعب األدوار
نموذج السلوك المرغوب، ويالحظ المشاركون أدائهم، ويقدمون المالحظات لتحسين 

 ).370، ص2006رحمة، (أدائهم

 ووفقًا لهذا األسلوب يقسم المتدربين إلى مجموعتين أو أكثر، وُتزود : المباريات اإلدارية
وتحدد كل مجموعة كل مجموعة بمعلومات دقيقة، وبالواجبات والمهام التي ستؤديها، 

السياسات واإلجراءات التي ستتبعها، وتقوم كل مجموعة باتخاذ القرارات وفقًا للمعلومات 
التي لديها، وتعمد اإلدارة إلى إدخال تغيرات مفاجئة على كل مجموعة، وتضع عالمات 
ودرجات على كل خطوة تقوم بها المجموعات وبالنهاية يعلن عن المجموعة 

 .)266ص ،1999مرعي، (الفائزة

 وفي هذا األسلوب يوضع المتدربين في مجموعات صغيرة : الحساسية للمثيرات الحياتية
لمواجهة ظروف معينة، والتفاعل فيما بينهم، إذ يتعرف كل فرد على آراء اآلخرين 
وسلوكهم، وكذلك اآلخرين يتعرفون على أرائه وسلوكه، وهذا األسلوب يجعل اآلخرين 



 الفصل الخامس واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة

 

86 

 

، 2005حجازي، (فيما بينهم تالمشاعر، وكيفية تقبل االنتقاداأكثر حساسية لألداء و 
 ).337ص

  ويوجد أساليب تدريبية عديدة تتالءم بحسب خصائص وطبيعة المهام المطلوبة منها
طريقة التدريب المصغر، والعصف الذهني، وطرائق التدريب الذاتي، والتدريب المبرمج، 

داء استنادًا إلى دليل معياري، والتدريب من خالل اإلنترنت، والتدريب على األ
 ). 373-370، ص2006رحمة، (والتعيينات والحقائب التدريبية، والزيارات الميدانية

  :تحديد مدة التدريب وتاريخ ومكان التدريب: اً خامس
وتحدد المدة بحسب الساعات التدريبية وطبيعة كل محتوى تدريبين ويحدد المكان وفيما 

  .، ويحدد التاريخ الدقيق فيما بعدديد العاميتعلق بالتاريخ يكتفى بتح
  :تحديد عدد المتدربين ووظائفهم ومواقعهم: اً سادس

فيحصى عدد المتدربين المتوقع التحاقهم بالبرنامج التدريبي، ويؤخذ العدد من الخطة 
  .العامة لتنمية الموارد البشرية

  :والمادية والماليةتحديد مستلزمات تنفيذ البرنامج من الموارد البشرية : اً سابع
فتحسب المستلزمات البشرية من المدرسين والمدربين واإلداريين والمساعدين وسواهم 
استنادًا إلى عدد ساعات التدريب، والمضامين العلمية للبرنامج التدريبي، وتحسب المستلزمات 

، تدريب وسواهاوأمكنة ال ،وأدوات التدريب ،والتقنيات ،المادية من المواد التعلمية والتدريبية
  .وتحسب النفقات استنادًا إلى تكاليف الموارد البشرية والمادية

  :تحديد الجهة التي ستقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي: اً ثامن
  .تحدد في ضوء عدد من األسس كخبرتها الميدانية في التدريب  

  :تنظيم عناصر البرنامج التدريبي في مصفوفة تتضمن: اً ثامن
 عنوان البرنامج. 

 اهداف البرنامج. 

 محتوى البرنامج. 

 أساليب التدريب وتقنياته. 

 المواد التدريبية. 

 مدة البرنامج وتاريخ التنفيذ والمكان. 



 الفصل الخامس واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة

 

87 

 

 عدد المتدربين. 

 مستلزمات تنفيذ البرنامج. 

 380-378، ص2006رحمة، (المتابعة والتقييم.(  
  :عمليات تنفيذ البرامج التدريبية وتقويمها 5-3-2-4

  :البرامج التدريبية وتقويمها على الخطوات اآلتيةيشتمل تنفيذ 
 التكليف بالتنفيذ للجهة المناسبة. 
 مراجعة خطة البرنامج. 
 اختيار الموارد البشرية التي ستنفذ البرنامج. 
 إعداد المواد التدريبية. 
 تهيئة مستلزمات التدريب المادية. 
 تأمين النفقات. 
  ميتعيين تاريخ تنفيذ البرنامج، والجدول اليو. 
 دعوة المتدربين لاللتحاق بالبرنامج التدريبي. 
 تنفيذ البرنامج. 
 تقويم البرنامج. 
 382-378، ص2006رحمة، ( تقديم التغذية الراجعة والمقترحات.(  

  :خاتمة
سلط الباحث الضوء في هذا الفصل على تخطيط تنمية الموارد البشرية وعالقته الوثيقة 
بالتخطيط التربوي عمومًا والتخطيط االستراتيجي، وتناول الباحث المنهجية العلمية 
لتخطيط تنمية الموارد البشرية، والتي اعتمدها في دراسة واقع تخطيط تنمية الموارد 

  . ة الطفولةالبشرية في المدارس صديق
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  السادسالفصل 
  منهج البحث وأدواته

  :مقدمة
إضافة إلى القوانين اإلحصائية ، وأدواته، وعينته، الفصل الحالي منهج البحث تناول

  .المستخدمة في البحث
  :منهج البحث 1.6 

واقــع تعــرف المــنهج يســاعد فــي هــذا  ألنلمــنهج الوصــفي التحليلــي، ايعتمـد البحــث الحــالي 
فـالمنهج ، وفـق المعـايير الوطنيـة تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صـديقة الطفولـة

الــذي يمكــن مــن خاللــه التوصــل إلــى حقــائق دقيقــة عــن الظــروف  هــو المــنهج: التحليلــي الوصــفي
القائمــــة بــــين الظــــاهرات المختلفــــة، وتفســــير معنــــى البيانــــات  ،مــــةهمالقائمــــة، واســــتنباط العالقــــات ال

  ).126، 2006العسكري،(
 أسئلة البحث، قام بتصميم مجموعة من الجداول عنوحتى يتمكن الباحث من اإلجابة 
واقع تخطيط تنمية الموارد ، بغرض وصف وتحليل نظم من خاللها النتائج التي توصل إليها

، وتحليل الخطط المركزية ة صديقة الطفولة وفق المعايير الوطنيةالبشرية في برنامج المدرس
 اآلتية واستخدم الباحث لتحقيق ذلك القوانين اإلحصائية. والمدرسية للمدارس صديقة الطفولة

   :)SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  .النسب المئوية -
 .           معامل االرتباط -

 .المعياريالمتوسط الحسابي واالنحراف  -

 .لداللة الفروق بين المتوسطات ستيودنت) ت(اختبار  -

 .لتحليل التباين) ف(اختبار  -

 .معامل الفاكرونباخ -

  : أدوات البحث 2.6
التي قام  اآلتيةاعتمد الباحث األدوات ، واإلجابة عن أسئلته، لتحقيق أهداف البحث

  : الباحث بتصميمها للبحث وفق اآلتي

الملحق ( ،)عينة البحث( القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولةمع  )1( بطاقة مقابلة - 1
  ./)4/رقم
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الملحق (، )عينة البحث(صديقة الطفولة  ارسالمد الموارد البشرية فيمع  )2( بطاقة مقابلة - 2
  /).5/رقم

 ،)عينة البحث(القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة موجهة إلى ) 1(استبانة  - 3
 ./)2/الملحق رقم(

 ،)عينة البحث(صديقة الطفولة  ارسالمد الموارد البشرية فيموجهة إلى ) 2(استبانة  - 4
 ./)3/الملحق رقم(

  : تصميم أدوات البحث 1.2.6
  :تمّثلت في ، مصادر عدةبناء األدوات في ضوء  جرى
 االطالع على بعض الدراسات السابقة، ذات الصلة بموضوع الدراسة. 

  والمدارس ، تخطيط تنمية الموارد البشريةاالطالع على األدب النظري المتصل بموضوع
 .، من خالل المصادر والمراجع المتيسرة للباحثصديقة الطفولة

  القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولةإجراء مقابالت مع بعض. 

  :ومن خالل كل ما سبق قام الباحث بتصميم األدوات اآلتية
  : الموجهة إلى القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة )1( المقابلةبطاقة إعداد  -1

القائمين على برنامج المدرسة  قام الباحث بتصميم بطاقة مقابلة، بهدف جمع معلومات من
واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة بغية معرفة  صديقة الطفولة

   :وتضمنت بطاقة المقابلة المعلومات اآلتية. وفق المعايير الوطنية
 بيانات القائم على برنامج المدرسة صديقة الطفولة. 

  البرامج التدريبية، وآلية العمل في برنامج ، و الرؤية، والرسالة، واألهدافأسئلة عن
 .المدرسة صديقة الطفولة

  جبالبرنامأسئلة عن آلية المشاركة للفئات المستهدفة. 

 أسئلة عن نقاط القوة والضعف في برنامج المدرسة صديقة الطفولة. 

 أسئلة عن العقبات التي تعترض برنامج المدرسة صديقة الطفولة. 

  صديقة الطفولة المدارسالمشكالت التي تعترض أسئلة عن. 
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  :الطفولةالموجهة إلى القائمين على برنامج المدرسة صديقة  )1( صدق بطاقة المقابلة
، والتحقق من صالحيتها من حيث الصياغة والوضوح، قابلةللتأكد من صدق بطاقة الم

ومناسبتها للغرض الذي أعدت من أجله، فقد اعتمد الباحث صدق المحتوى، ولذلك تم عرض 
ة دمشق، بطاقة المقابلة على عدد من المحكمين في كلية التربية، وقسم علم االجتماع في جامع

وقد وجه إلى كل منهم خطاب ).  1الملحق رقم ( ،ماً محك) 11(بلغ عددهم  إذ، التربيةووزارة 
  :        مرفق باالستبانة ٌوضِّح فيه الغرض من أداة البحث وذلك بهدف

  .االسترشاد بآرائهم حول ما تضمنته بطاقة المقابلة -
  .مة عباراتها لألهداف المرجوة منهالتأكد من مالء -
  .التعليمات المرافقة لالستبانةتقويم وضوح  -
  . التأكد من سالمة اللغة ووضوحها -
  .واقتراح ما يرونه من تعديالت -

. المالحظات التي أجمع المحكمون عليهاوقد قام الباحث بتعديل بعض البنود، في ضوء 
   .سواء في إضافة أو حذف بعض المفردات والبنود، أو تعديل صياغتها، أو إضافة بعض البنود

الباحــث علــى ســبيل المثــال بعــض التعــديالت التــي أجريــت مــن خــالل الجــدول رقــم  ويــذكر
  : اآلتي) 3(

  بعد عرضها على السادة المحكمين )1(بطاقة المقابلة يبين التعديالت على بنود  )3(الجدول رقم 
  البنود بعد التعديل  البنود قبل التعديل

ما الرؤية والرسالة لمشروع المدرسة صديقة 
  .؟الطفولة

  .؟ما الرؤية لمشروع المدرسة صديقة الطفولة
  .؟ما الرسالة لمشروع المدرسة صديقة الطفولة

  .؟هل يكفي التمويل للقيام بالبرامج التدريبية سؤالإضافة 
إضافة بند عدم توفر البرامج الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة للمشكالت التي تعاني منها المـدارس 

  .صديقة الطفولة
  

في برنامج  )األطر التربوية( الموارد البشريةالموجهة إلى ) 2( المقابلةبطاقة إعداد  -2
  : المدرسة صديقة الطفولة

األطر (الموارد البشرية  قام الباحث بتصميم بطاقة مقابلة، بهدف جمع معلومات من
واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في بغية معرفة  على برنامج المدرسة صديقة الطفولة )التربوية
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وتضمنت بطاقة المقابلة المعلومات . برنامج المدرسة صديقة الطفولة وفق المعايير الوطنية
   :اآلتية
 في المدرسة صديقة الطفولة )األطر التربوية( بيانات عن المورد البشري. 

 المدرسة ة العمل فيأسئلة عن الرؤية، والرسالة، واألهداف، والبرامج التدريبية، وآلي. 

  في المدرسة عن آلية المشاركة للمجتمع المحليأسئلة. 

 أسئلة عن نقاط القوة والضعف في المدرسة. 

 أسئلة عن العقبات التي تعترض برنامج المدرسة صديقة الطفولة. 

 أسئلة عن المشكالت التي تعترض المدارس صديقة الطفولة. 

) 4(التعديالت التـي أجريـت مـن خـالل الجـدول رقـم ويذكر الباحث على سبيل المثال بعض 
  : اآلتي

  بعد عرضها على السادة المحكمين) 2(يبين التعديالت على بنود بطاقة المقابلة  )4(الجدول رقم 
  البنود بعد التعديل  البنود قبل التعديل

  .؟لخطة مدرستكمما الرؤية   .؟لخطتكم المدرسيةما الرؤية والرسالة 
  .؟مدرستكم لخطةما الرسالة 

  .ما نقاط القوة في مدرستكم؟  .ما نقاط القوة والضعف في مدرستكم؟
  .ما نقاط الضعف في مدرستكم؟

  .للمشكالت التي تعاني منها المدارس صديقة الطفولة مشكالت أخرى لم يرد ذكرهاإضافة بند 
 

 

على برنامج المدرسة  )األطر التربوية(الموارد البشرية الموجهة إلى  )2( صدق بطاقة المقابلة
  :صديقة الطفولة

للتأكد من صدق بطاقة المقابلة، والتحقق من صالحيتها من حيث الصياغة والوضوح، 
ومناسبتها للغرض الذي أعدت من أجله، فقد اعتمد الباحث صدق المحتوى، ولذلك تم عرض 

في جامعة دمشق،  بطاقة المقابلة على عدد من المحكمين في كلية التربية، وقسم علم االجتماع
وقد وجه إلى كل منهم خطاب مرفق ). 1الملحق رقم ( محكمًا،) 11(ووزارة التربية، إذ بلغ عددهم 

  :        باالستبانة ٌوضِّح فيه الغرض من أداة البحث وذلك بهدف

  .االسترشاد بآرائهم حول ما تضمنته بطاقة المقابلة -
  .منهالتأكد من مالئمة عباراتها لألهداف المرجوة  -
  .تقويم وضوح التعليمات المرافقة لالستبانة -
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  . التأكد من سالمة اللغة ووضوحها -
  .واقتراح ما يرونه من تعديالت -

. وقد قام الباحث بتعديل بعض البنود، في ضوء المالحظات التي أجمع المحكمون عليها
  .ردات والبنود، أو تعديل صياغتهاسواء في إضافة أو حذف بعض المف

  : القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولةموجهة إلى ال )1( ستبانةاالإعداد  -3
القائمين على برنامج المدرسة قام الباحث بتصميم استبانة بهدف جمع معلومات من 

 ةواقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقبغية معرفة ، صديقة الطفولة
التي تحتاج إلى اختيار إجابة واحدة )اَ بند 51(مجموعة من البنود وتضمنت االستبانة . الطفولة

  :أبعاد أربعةوتوزعت البنود على )  غير موافق، إلى حد ما، موافق(من الخيارات المعروضة 
 عملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة: البعد األول. 

 البشرية دتنمية الموار  تطوير خطة: البعد الثاني. 

 تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة وفق المعايير الوطنية: البعد الثالث.  
 العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة : البعد الرابع

 .الطفولة

  :طفولةالقائمين على برنامج المدرسة صديقة الموجهة إلى ال) 1( صدق االستبانة  -
  :صدق المحكمينأ ـ 

للتأكد من صدق االستبانة، والتحقق من صالحيتها، من حيث الصياغة، والوضوح    
 ُعرضتومناسبتها للغرض الذي أعدت من أجله، فقد اعتمد الباحث صدق المحتوى، ولذلك 

ووزارة وقسم علم االجتماع في جامعة دمشق، االستبانة على عدد من المحكمين في كلية التربية، 
وقد وجه إلى كل منهم خطاب مرفق ). 1الملحق رقم (محكمًا ) 11(ددهم التربية، إذ بلغ ع

  .        باالستبانة ٌوضِّح فيه الغرض من أداة البحث كما ذكر سابقاً 
وقد قام الباحث بتعديل بعض البنود، في ضوء مالحظات السادة المحكمين، سواء في 

  .بنود، أو تعديل صياغتهاإضافة أو حذف بعض المفردات وال
ويــذكر الباحــث علــى ســبيل المثــال بعــض التعــديالت التــي أجريــت مــن خــالل الجــدول رقــم 

  : اآلتي) 5(
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  يبين التعديالت على بنود االستبانة بعد عرضها على السادة المحكمين) 5(الجدول 
  البنود بعد التعديل  البنود قبل التعديل
تحليـــل البيئـــة الداخليـــة للمـــدارس الصـــديقة لتحديـــد   .الصديقةتحليل البيئة الداخلية للمدارس 

  .نقاط القوة والضعف
تحليل البيئة الخارجية للمدارس الصديقة لتحديد   .تحليل البيئة الخارجية للمدارس الصديقة

  .الفرص المتاحة والتهديدات
عدم توفر اإلمكانات المالية للمدارس صـديقة 

  .الطفولة
الماليــــة المناســــبة للمــــدارس عــــدم تــــوفر اإلمكانــــات 

  .صديقة الطفولة
  .إضافة عبارة مالحظات أخرى بنهاية االستبانة

  
  :المحكي بطريقة الفروق الطرفيةالصدق ب ـ 

مــن القــائمين علــى برنــامج االســتبانة علــى عينــة  ت، طبقــبهــدف القيــام بــإجراءات الصــدق
متوســطي اختبــار للفــروق بــين  وتــم إجــراء ،مــن أفــراد العينــة) 21(بلغــت  المدرســة صــديقة الطفولــة

هــر فــي األعلــى واألربــاعي األدنــى للوقــوف علــى مــدى تحقــق الصــدق لالســتبانة، كمــا يظاألربــاعي 
  ):6(الجدول

  الفروق بين األرباعي األعلى واألرباعي األدني) 6(الجدول 

الفروق بين 
المتوسطات 

 استبانةعلى 
  البحث

 العدد األرباعيات
المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة قيمة ت

 91.83 6 األرباعي األدنى
4.840  0.001 

 117.14 7 األرباعي األعلى

مما يدل  0.05وهي دالة عند مستوى داللة  4.840يالحظ من الجدول السابق أنَّ قيمة ت بلغت 
  .على وجود صدق لالختبار

:المدرسة صديقة الطفولةالقائمين على برنامج موجهة إلى ال) 1( ثبات االستبانة  - 
من جراء تطبيق  ،إلى اتساق الدرجات التي تم الحصول عليها ،يشير مصطلح الثبات

 ،هاديمراد و ( إذا ما أعيد تطبيقه على نفس األفراد ،، أي مدى اتساق درجات المقياسأداة ما
  ).191، ص2002
  : عدة طرائقللتأكد من ثبات االستبانة اعتمد الباحث على       
القائمين على برنامج من  21(بلغتعينة ُطبِّقت االستبانة على  :طريقة الثبات باإلعادةأ ـ 

وبعد استرداد جميع االستبانات، قام الباحث بتطبيق االستبانة مرة  ،)المدرسة صديقة الطفولة
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العينة ، على نسخ جديدة من االستبانات فوزعت، )وذلك بعد أسبوعين من التطبيق األول(أخرى 
، وبعد استرداد جميع االستبانات، جرى حساب معامل االرتباط، بين استجابة لإلجابة عنها نفسها

أفراد العينة في التطبيق األول، واستجابتهم في التطبيق الثاني وذلك باستخدام معامل ارتباط 
  .)(Pearson Correlationبيرسون

 : اآلتي)7(وجاءت النتائج وفق الجدول 

  الستبانة البحث في التطبيقين األول والثاني) بيرسون( االرتباطمعامل ) 7( الجدول
  القرار  )بيرسون( االرتباطمعامل   استبانة البحث
  )0.05(دال عند   0.792  الدرجة الكلية

قيمـة إذ بلغـت ، تمتع االستبانة بدرجـة عاليـة مـن الثبـات أعالهأظهرت النتائج في الجدول 
  .)0.05≤ 0.00( ألن قيمة االحتمال 0.05عند مستوى داللة  إحصائياً وهي دالة ) 0.792(ر 

وتعـدُّ هذه الطريقة أسـلوبًا من أسـاليب التحقق من االتـساق  :الثبات بحسب كرونباخ ألفاب ـ 
عامل ألفا، أو ويطلق على هذه الطريقة في حساب معامل الثبات بم الداخلـي لدرجات االختبار،

 كانوقام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة  ).196، ص2003،هاديو مراد (ونباخ ألفا كر 
وجاءت النتائج وفق الجدول ، )من القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة 21( عددها

  :اآلتي)8(
  ) الفا كرونباخ(معامل ) 8( الجدول

  الفا كرونباخمعامل   عدد البنود  عدد العينة  ثاستبانة البح
  0.709  17 21  البعد األول
  0.850  13 21  البعد الثاني
  0.858  10 21  البعد الثالث
  0.877  11 21  البعد الرابع
  0.903  51  21  الكلي

 ،)0.858(وللبعد الثالث ،)0.850(وللبعد الثاني ،)0.709(للبعد األولبـلغ معامل ألفا كرونباخ و 
  .دالة إحصائيًا، ويمكن الوثوق بها قيمهي و ) 0,903(، وللكلي)0.877(وللبعد الرابع

التي تقوم ، تم حساب معامل الثبات بتطبيق طريقة التجزئة النصفية :ج ـ طريقة التجزئة النصفية
وفق  وحساب معامل الثبات بين درجات النصفين، على تجزئة بنود االستبانة إلى نصفين متوازيين

  :اآلتي) 9(الجدول الجدول 
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  الستبانة البحث) معامل جتمان للتنصيف(و) سبيرمان براون(معادلة قيمة ) 9(الجدول 
معامل االرتباط جتمان   معامل االرتباط سبيرمان براون   استبانة البحث

  للتنصيف
  0.944  0.963  الدرجة الكلية

وهذه ) Guttman Split-Half Coefficient) (0.944(وبلغ معامل جوتمان للتجزئة النصفية  
-Spearman(وبلغ معامل ارتباط سبيرمان براون . إحصائيًا، ويمكن الوثوق بهاالقيمة دالة 

Brown) (0.963 (كما هو مبين في الجدول  وهذه القيمة دالة إحصائيًا، ويمكن الوثوق بها)9( .  
: بنــاء علــى المعادلــة الدرجــة المعياريــة إذ جــرى حســاب :البحــث لحكــم علــى اســتبانةمعيــار ا. د

، وتــم تقســيم الــدرجات إلــى ثالثــة عــدد المســتويات  ÷القيمــة الــدنيا للبــديل  –القيمــة العليــا للبــديل 
  ):10(مستويات كما يبينه الجدول رقم 

  البحثيبين الدرجة المعيارية للحكم على استبانة  )10(الجدول 
  والقيمةالمستوى         
  األبعاد   البنود و 

  المستوى األول
  )منخفض(

  المستوى الثاني
  )متوسط(

  المستوى الثالث
 )مرتفع(

وأقل من 1 1.67  كل بندعلى مستوى  2.33 وأقل من  2.33  وحتى  3 1.67   

وأقل من 17 28.34  البعد األول 39.67 وأقل من  39.67  وحتى  51 28.34   

وأقل من 13 21.67 البعد الثاني 30.34 وأقل من  30.34  وحتى  39 21.67   

وأقل من 10 16.67  البعد الثالث 23.33 وأقل من  23.33  وحتى  30 16.67   

وأقل من 11 18.34  البعد الرابع 25.68 وأقل من  25.68  وحتى  33 18.34   

  : الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةموجهة إلى ال) 2(االستبانةإعداد  -4
صديقة  ارسالمد الموارد البشرية  فيقام الباحث بتصميم استبانة بهدف جمع معلومات من 

. بغية معرفة واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديق الطفولة، الطفولة
  :ثالثة أقسامتضمنت االستبانة و 

 الطفولةالمورد البشري في المدرسة صديقة ويتضمن بيانات عن : القسم األول. 

 التي تحتاج إلى اختيار إجابة ) بنداَ  63(مجموعة من البنود  ويتضمن: القسم الثاني
وتوزعت البنود على )  موافق، إلى حد ما، غير موافق(واحدة من الخيارات المعروضة 

  :خمسة أبعاد
o عملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس المشاركة في : البعد األول

 .الطفولةصديقة 

o البشرية دتنمية الموار  خطةتطوير المشاركة في : البعد الثاني. 

o في المدارس صديقة الطفولة  ) األطر التربوية( تنمية الموارد البشرية: البعد الثالث
  .وفق المعايير الوطنية
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o الفائدة من األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولة :البعد الرابع. 

o العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس : البعد الخامس
 .صديقة الطفولة

 ةاألطر التربوي( قائمة بالحاجات التدريبية للموارد البشريةويتضمن : القسم الثالث ( 
قسم خاص باإلداريين، وآخر بالمعلمين أو المدرسين في المدارس :موزعة على قسمين

 .صديقة الطفولة

  :الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةموجهة إلى ال) 2( االستبانةصدق   -
  :صدق المحكمينأ ـ 

للتأكد من صدق االستبانة، والتحقق من صالحيتها، من حيث الصياغة، والوضوح    
ومناسبتها للغرض الذي أعدت من أجله، فقد اعتمد الباحث صدق المحتوى، ولذلك ُعرضت 
االستبانة على عدد من المحكمين في كلية التربية، وقسم علم االجتماع في جامعة دمشق، ووزارة 

وقد وجه إلى كل منهم خطاب مرفق ). 3الملحق رقم (محكمًا ) 11(هم التربية، إذ بلغ عدد
  .        باالستبانة ٌوضِّح فيه الغرض من أداة البحث كما ذكر سابقاً 

وقد قام الباحث بتعديل بعض البنود، في ضوء مالحظات السادة المحكمين، سواء في 
  .صياغتهاإضافة أو حذف بعض المفردات والبنود، أو تعديل 

ذكر الباحــث علــى ســبيل المثــال بعــض التعــديالت التــي أجريــت مــن خــالل الجــدول رقــم ويــ
  : اآلتي) 11(

  التعديالت على بنود االستبانة بعد عرضها على السادة المحكمين )11(الجدول 
  البنود بعد التعديل  البنود قبل التعديل

عــــــدم تــــــوفر اإلمكانــــــات الماليــــــة للمــــــدارس 
  .صديقة الطفولة

اإلمكانـــــات الماليـــــة المناســـــبة للمـــــدارس عـــــدم تـــــوفر 
  .صديقة الطفولة

كان تشكيل الفرق المسرحية لترويج مشروع 
  .المدرسة صديقة الطفولة مفيداً 

  .حذف البند

فــي المــدارس صــديقة الطفولــة علــى حمايــة الطفــل الهــدف  األطــر التربويــةإضــافة بنــد أدى تــدريب 
  .المرجو منه

  .في حال فشل الخطة األساسيةعدم وجود خطط بديلة إضافة بند  
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  :الصدق المحكي بطريقة الفروق الطرفيةب ـ 
األطـر ( المـوارد البشـريةمـن االسـتبانة علـى عينـة  ت، طبقـبهدف القيـام بـإجراءات الصـدق

اختبــار للفــروق  وتــم إجــراء ،مــن أفــراد العينــة) 33(بلغــت  صــديقة الطفولــة ارسالمــدفــي  ) التربويــة
ربــاعي األدنــى للوقــوف علــى مــدى تحقــق الصــدق لالســتبانة، األعلــى واألربــاعي األ متوســطي بــين

  ):12(هر في الجدول كما يظ
  الفروق بين األرباعي األعلى واألرباعي األدني) 12(الجدول 

الفروق بين 
المتوسطات 

 استبانةعلى 
  البحث

 العدد رباعياتال ا
المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة قيمة ت

 97.50 8 رباعي األدنىاال 
9.911  0.000 

 126.29 7 رباعي األعلىاال 

مما يدل  0.05وهي دالة عند مستوى داللة  9.911يالحظ من الجدول السابق أنَّ قيمة ت بلغت 
  .على وجود صدق لالختبار

:الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةموجهة إلى ال) 2( ثبات االستبانة  - 
من جراء تطبيق  ،إلى اتساق الدرجات التي تم الحصول عليها ،يشير مصطلح الثبات

مراد وهادي، ( إذا ما أعيد تطبيقه على نفس األفراد ،أداة ما ، أي مدى اتساق درجات المقياس
  ).191، ص2002
  : عدة طرائقللتأكد من ثبات االستبانة اعتمد الباحث على       
من الموارد البشرية في  33(بلغتُطبِّقت االستبانة على عينة  :طريقة الثبات باإلعادةأ ـ 

وبعد استرداد جميع االستبانات، قام الباحث بتطبيق االستبانة مرة ، )المدارس صديقة الطفولة
فوزعت نسخ جديدة من االستبانات، على العينة ، )وذلك بعد أسبوعين من التطبيق األول(أخرى 

داد جميع االستبانات، جرى حساب معامل االرتباط، بين استجابة نفسها لإلجابة عنها، وبعد استر 
أفراد العينة في التطبيق األول، واستجابتهم في التطبيق الثاني وذلك باستخدام معامل ارتباط 

 ). (Pearson Correlationبيرسون

 : اآلتي)13(وجاءت النتائج وفق الجدول 

  الستبانة البحث في التطبيقين األول والثاني) بيرسون( االرتباطمعامل ) 13( الجدول
  القرار  )بيرسون( االرتباطمعامل   استبانة البحث
  )0.05(دال عند   0.755  الدرجة الكلية

قيمـة إذ بلغـت ، تمتع االستبانة بدرجـة عاليـة مـن الثبـات أعالهأظهرت النتائج في الجدول 
  .)0.05≤ 0.00( ألن قيمة االحتمال 0.05عند مستوى داللة  وهي دالة إحصائياً ) 0.792(ر 
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وتعـدُّ هذه الطريقة أسـلوبًا من أسـاليب التحقق من االتـساق  :الثبات بحسب كرونباخ ألفاب ـ 
عامل ألفا، أو ويطلق على هذه الطريقة في حساب معامل الثبات بم الداخلـي لدرجات االختبار،

وقام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة كان  ).196، ص2003،مراد وهادي(كرونباخ ألفا 
وجاءت النتائج وفق الجدول ، )من الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةمن  33(عددها 

  :اآلتي)14(
  ) الفا كرونباخ(معامل ) 14( الجدول

  الفا كرونباخمعامل   عدد البنود  عدد العينة  ثاستبانة البح 
  0.867  17 33   البعد األول
  0.940  13 33  البعد الثاني
  0.918  10 33  البعد الثالث
  0.899  12 33  البعد الرابع
  0.833  11 33  البعد الخامس

  0.860  63 33  الكلي
، )0.918(، وللبعد الثالث)0.940(، وللبعد الثاني)0.867(للبعد األول بـلغ معامل ألفا كرونباخو 

وهي قيمة دالة إحصائيًا، ) 0,860( ، وللكلي)0.833(، وللبعد الخامس)0.899(وللبعد الرابع
  .ويمكن الوثوق بها

التي تقوم ، تم حساب معامل الثبات بتطبيق طريقة التجزئة النصفية :ج ـ طريقة التجزئة النصفية
وحساب معامل الثبات بين درجات النصفين وفق ، ى تجزئة بنود االستبانة إلى نصفين متوازيينعل

  :اآلتي) 15(الجدول الجدول 
  الستبانة البحث) معامل جتمان للتنصيف(و) سبيرمان براون(قيمة معادلة ) 15(الجدول 

معامل االرتباط جتمان   معامل االرتباط سبيرمان براون   استبانة البحث
  للتنصيف

  0.957  0.958  الدرجة الكلية
  
وهذه ) Guttman Split-Half Coefficient) (0.957(وبلغ معامل جوتمان للتجزئة النصفية  

-Spearman(وبلغ معامل ارتباط سبيرمان براون . القيمة دالة إحصائيًا، ويمكن الوثوق بها

Brown) (0.958 (بها كما هو مبين في الجدوللوثوق وهذه القيمة دالة إحصائيًا، ويمكن ا)15  .(  
بنــاء علــى  الدرجــة المعياريــة إذ جــرى حســاب :البحــث الدرجــة المعياريــة للحكــم علــى اســتبانة. د

، وتـم تقسـيم الـدرجات إلـى عـدد المسـتويات  ÷القيمـة الـدنيا للبـديل  –القيمة العليا للبديل : المعادلة
  ):16(ثالثة مستويات كما يبينه الجدول رقم 
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  البحثيبين الدرجة المعيارية للحكم على استبانة  )16(الجدول 
المستوى والقيمة          

  البنود واألبعاد   
  المستوى األول

  )منخفض(
  المستوى الثاني

  )متوسط(
  المستوى الثالث

 )مرتفع(

وأقل من 1 1.67  على مستوى كل بند 2.33 وأقل من  2.33  وحتى  3 1.67   

وأقل من 17 28.34  البعد األول 39.67 وأقل من  39.67  وحتى  51 28.34   

وأقل من 13 21.67 البعد الثاني 30.34 وأقل من  30.34  وحتى  39 21.67   

وأقل من 10 16.67  البعد الثالث 23.33 وأقل من  23.33  وحتى  30 16.67   

وأقل من 12 20  البعد الرابع 28 وأقل من  28  وحتى  36 20   

وأقل من 11 18.34  البعد الخامس 25.68 وأقل من  25.68  وحتى  33 18.34   

  : المجتمع األصلي للبحث  3.6 
المجموعــة التــي يهــتمُّ بهــا الباحــث ، والتــي يريــد أن يعمــم : يعــرَّف المجتمــع األصــلي بأنــه
  ). 112، ص  2002، هاديمراد و . (عليها النتائج التي يصل إليها من العينة

المـــوارد البشـــرية فـــي يتكـــون المجتمـــع األصـــلي مـــن  ،بالدراســـة الحاليـــةوعليـــه فيمـــا يتعلـــق 
ــة ــة،  ،المــدارس صــديقة الطفول إذ بلــغ عــدد المــدارس والقــائمين علــى برنــامج المــدار صــديقة الطفول

مدرســة صــديقة للطفولــة كمــا هــو مبــين فــي الكتــاب الــوزاري رقــم ) 96(صــديقة الطفولــة فــي ســورية 
وهـــو مـــا أكـــده القـــائمين علـــى البرنـــامج فـــي تحديـــد مـــا . 11/10/2010تـــاريخ ) 4/4(3628/543
تــــوزع ) 17(ويوضــــح الجــــدول  مدرســــة كنمــــوذج ســــوري للمــــدارس صــــديقة الطفولــــة) 100(يقــــارب

  .المدارس صديقة الطفولة على المحافظات التسع
  صديقة الطفولة ارسالمدفي موارد البشرية توزع المجتمع األصلي لل) 17(جدول

 عدد الموارد البشرية  المدارسعدد   المحافظات  م
  )األطر التربوية(

  445  11  دمشق   1

  1256  35  ريف دمشق  2
  219  5  القنيطرة  3
  631  5  حلب  4
  213  13  حمص   5
  327  8  ادلب  6
  268  8  دير الزور  7
  133  3  الرقة  8
  238  8  الحسكة  9

  3730  96  المجموع
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مــــوزعين علــــى تســــع ) 58(وبلــــغ عــــدد القــــائمين علــــى برنــــامج المدرســــة صــــديقة الطفولــــة 
  :اآلتي) 18(الجدول محافظات وفق 

  المدرسة صديقة الطفولة ئمين على برنامجتوزع المجتمع األصلي للقا) 18(جدول

  عدد القائمين على البرنامج  المحافظات  م

  13  )وزارة التربية واليونيسف(دمشق   1

  5  )مديرية التربية(دمشق   2

  5  )مديرية التربية( ريف دمشق  3

  5  )مديرية التربية( القنيطرة  4

  5  )مديرية التربية( حمص  5

  5  )مديرية التربية( حلب  6

  5  )مديرية التربية( ادلب  7

  5  )مديرية التربية( دير الزور  8

  5  )مديرية التربية( الرقة  9

  5  )مديرية التربية( الحسكة  10

  58  المجموع

 :    عينة البحث  4.6

بنسبة  ،من القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة) 33(شملت عينة البحث      
 ،%)80ـــــ % 60(إذ تراوحت النسب بين  البسيطة سحبت بالطريقة العشوائية %)56.8(

سحبت  %)14.5( بنسبة )األطر التربوية( من الموارد البشرية) 541(وشملت عينة البحث 
. %)25ـــــ % 20(ضمن المحافظات الست إذ تراوحت النسب بين البسيطة بالطريقة العشوائية 

 من القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة) 15(المقابلة األولى على بطاقة وطبقت 
مديري ( من الموارد البشرية) 52(المقابلة الثانية على بطاقة ، وطبقت %)25.86(بنسبة 
  .%)20(بنسبة  في المدارس صديقة الطفولة )رس ومعاونيهم والمرشدينالمدا

  : تمثلت عينة البحث في 
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  : الموجهة للقائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة عينة االستبانة األولى -أ
  33(، وبلغ عددهم)عينة البحث(عدد من القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة( 

 .يوضح ذلك) 19(، والجدول %56.89بمعدل  )58(من أصل 

  عينة القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة) 19(الجدول 

  النسبة المئوية  العينة  المجتمع األصلي  الجهة المشرفة

  % 80  8  10  وزارة التربية

  %66.6  2  3  منظمة اليونيسف

  %80  4  5  تربية دمشق

  %80  4  5  تربية ريف دمشق

  % 80  4  5  القنيطرةتربية 

  -  -  5  تربية حلب

  %80  4  5  تربية حمص

  -  -  5  تربية ادلب

  -  -  5  تربية دير الزور

  %60  3  5  تربية الرقة

  %80  4  5  تربية الحسكة

  %56.89  33  58  المجموع

  
  : عينة أداة المقابلة األولى الموجهة للقائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة -ب
  في  )15(، وبلغ عددهم)عينة البحث(القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة عدد من

 %).25.86(بنسبة المحافظات الست 

  : الثانيةعينة االستبانة  -ج
  من  )541(، وبلغ عددهم)عينة البحث(عدد من الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة

 .ذلكيوضح ) 20(، والجدول %14.5بمعدل  )3730(أصل
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  في المدارس صديقة الطفولة عينة الموارد البشرية) 20(الجدول 
  النسبة المئوية  العينة  المجتمع األصلي  المحافظة
  %24.7  110  445  دمشق

  %20  252  1256  ريف دمشق
  % 25.1  55  219  القنيطرة
  -  -  631  حلب
  %20.1  43  213  حمص
  -  -  327  ادلب

  -  -  268  دير الزور
  %23.3  31  133  الرقة
  %21  50  238  الحسكة
  %14.5  541  3730  المجموع

  
  : الثانية موجهة للموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة المقابلةعينة  - د
 في المدارس صديقة الطفولة  )مديري المدارس ومعاونيهم والمرشدين( عدد من الموارد البشرية
  .%)20(بنسبة  )52(، وبلغ عددهم )عينة البحث(

  : لبحثإجراءات تطبيق ا 5.6
على  2014 – 2013لعام الدراسي األول من افي الفصل الدراسي  طبق البحث       

 القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة، والموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة
 –الرقة  –حمص  – القنيطرة –ريف دمشق  –دمشق (ست محافظات في ) عينة البحث(

إذ لم يتمكن من  األوضاع الراهنة، وواجهت الباحث العديد من الصعوبات، بسبب )الحسكة
  .  في ست محافظات من أصل تسع محافظاتالبحث إال  أدوات تطبيق
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    السابعالفصل 
  نتائج البحث وتفسيرها

  :مقدمة
 )spss(وتحليلها باستخدام حزمة البرنامج اإلحصائي  ،بعد االنتهاء من جمع البيانات

المعالجة اإلحصائية المناسبة لكل ، استخدم الباحث لمعالجة البيانات التربوية والنفسية واالجتماعية
  .، وكذلك فرضياتهسؤال من أسئلة البحث

 أسفر البحث عن نتائج متعددة، وتسهيًال لعرضها، فقد صنفها الباحث حسب أسئلة البحثو 
  .لنتائج البحث وتفسير ، وفيما يلي وصفوفرضياته

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 
فـــي برنـــامج المدرســـة ) األطـــر التربويـــة(تنميـــة المـــوارد البشـــرية مـــا مســـتوى عمليـــة تخطـــيط 

األهــداف، والوســائل، : صــياغة المصــفوفة التــي تتضــمن -خطــوات  وضــع الخطــة (صــديقة الطفولــة 
  ؟)واألساليب، والزمن، والتمويل، والرقابة، والتقويم الالزمة لتنفيذ الخطة

  :على المستوى االجمالي )األطر التربوية(مستوى عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية . 1

، المتوسطات الحسابيةاستخراج و والتكرارات،  قام الباحث باستخراج النسب المئويةذلك  لإلجابة عنو 
القـائمين علـى برنـامج المدرسـة صـديقة الطفولـة عـن بنـود بعـد عمليـة إلجابـات واالنحرافات المعيارية 

  .)22 -21(يوضح ذلك الجدوالن و التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة، 
  

 بعدبنود  نع القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولةالنسب المئوية والتكرارات إلجابات  )21(جدول ال
  التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةعملية 

  :الخطوات اآلتيةوفق للمدارس صديقة الطفولة  الخطة المركزيةعند وضع  تعمل وزارة التربية واليونيسف

  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

  0  0  6.1  2  93.9  31  .المدرسة صديقة الطفولة برنامجوضع رؤية ل 1
  0  0  6.1  2  93.9  31  .لمدرسة صديقة الطفولة برنامجوضع رسالة ل 2

3  
البيئة الداخلية للمدارس الصديقة لتحديد نقاط  تحليل

  .القوة والضعف
12  36.4  20  60.6  1  3  
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  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

4  
تحليل البيئة الخارجية للمدارس الصديقة لتحديد 

  .الفرص المتاحة والتهديدات
10  30.3  16  48.5  7  21.2  

5  
الحاجات التدريبية للموارد البشرية في المدارس  تحديد

  .صديقة الطفولة
13  39.4  19  57.6  1  3  

6  
الحاجات التدريبية للموارد البشرية بحسب  ترتيب

  .األولويات
2  6.1  30  90.9  1  3  

  0  0  93.9  31  6.1  2  .مراعاة التغيرات المستمرة في المجتمع  7
  0  0  63.6  21  36.4  12  .جميع مجاالت العمل في المدرسة تحديد  8
  0  0  0  0  100  33  .هداف للخطةوضع أ  9
  0  0  48.5  16  51.5  17  .وضع معايير للحكم على نجاح أهداف الخطة  10

11 
األنشطة والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف وضع 
  .الخطة

14  42.4  19  57.6  0  0  

  0  0  54.5  18  45.5  15  .وضع جدولة زمنية مناسبة لتحقيق أهداف الخطة 12
  36.4  12  21.2  7  42.4  14  .الموارد المالية المناسبة لكل نشاط في الخطةرصد  13
  33.3  11  42.4  14  24.2  8  .رصد الموارد المادية المناسبة لكل نشاط في الخطة 14
  18.2  6  78.8  26  3  1  .م أدوات مناسبة لمراقبة وتتبع تنفيذ الخطةتصمي 15

16 
تصميم أدوات لتقييم األنشطة المنفذة في المدارس 

  .صديقة الطفولة
7  21.2  20  60.6  6  18.2  

17 
العمل على تكامل خطة التعاون للمدارس صديقة 

  .الطفولة مع الخطة العامة للوزارة
1  3  24  72.7  8  24.2  

  
كانـــت لبنـــود وضـــع األهـــداف  مئويـــةال نســـبالأعلـــى  يتضـــح أنبـــالنظر إلـــى الجـــدول أعـــاله 

 لبرنـــامج المدرســـة صـــديقة الطفولـــة إذ بلغـــت الرؤيـــة والرســـالةوضـــع ، ثـــم %)100(للخطـــة إذ بلغـــت 
الحـظ ومـن الم. %)51.5(وضع معـايير للحكـم علـى نجـاح أهـداف الخطـة إذ بلغـت ثم ، %)93.9(

ـــــأن المتوســـــط ـــــغ  الحســـــابي ب ـــــي بل ـــــأتي ضـــــمن المســـــتوى المتوســـــط، )2.30(الكل وجـــــاءت ، وهـــــو ي
وضـع الرؤيـة والرسـالة للبرنـامج إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي : المتوسطات الحسابية األعلى وفـق اآلتـي

قــع ضــمن المســتوى المرتفــع، ثــم وضــع معــايير للحكــم علــى مــدى نجــاح ، وهــو ي)2.94(لكــل منهمــا 
انظـــر الجـــدول  .وأيضـــًا يقـــع ضـــمن المســـتوى المرتفـــع ،)2.52(األهـــداف إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي 
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واالنحرافــات المعياريــة إلجابــات القــائمين علــى برنــامج المدرســة يوضــح المتوســطات الحســابية ) 22(
  .لية التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةعد عمبُ  عن بنود صديقة الطفولة

المنفذة في  تصميم أدوات مراقبة وتتبع تنفيذ الخطةوكانت أدنى النسب المئوية لبنود  
للمدارس صديقة الطفولة مع الخطة  خطة التعاونالمدارس صدقة الطفولة، والعمل على تكامل 

نسبة كل من ترتيب الحاجات التدريبية للموارد ثم ، %)3(إذ بلغت النسبة لكل منهما  العامة للوزارة
بالنظر و  %).6.1(بلغت  إذ البشرية بحسب األولويات،  ومراعاة التغيرات المستمرة في المجتمع

تكامل الخطة : كانت وفق اآلتي األدنىيالحظ بأن المتوسطات الحسابية ) 22(إلى الجدول 
دارس صديقة الطفولة مع الخطة العامة لوزارة التربية إذ بلغ المتوسط الحسابي المركزية للم

، وهو يقع ضمن المستوى المتوسط، ثم تصميم أدوات مناسبة لمراقبة وتتبع الخطة إذ بلغ )1.79(
، وهو يقع ضمن المستوى المتوسط، ثم رصد الموارد المادية المناسبة لكل )1.85(المتوسط الحسابي

، وهو يقع ضمن المستوى المتوسط وتتفق هذه )1.91(لخطة إذ بلغ المتوسط الحسابي نشاط في ا
  ).م2009اليونيسف ووزارة التربية واالتحاد األوروبي (النتائج مع دراسة 

ومـــــن المالحـــــظ بـــــأن عمليـــــة تحليـــــل البيئـــــة الداخليـــــة والخارجيـــــة وفـــــق خطـــــوات التخطـــــيط 
، وبلغـت نسـبة تحليـل %)36.4(بلغـت نسـبة تحليـل البيئـة الداخليـة : االستراتيجي، جاءت وفق اآلتي

  .%)30.3(الخارجية ةالبيئ
شــرية لعــدم العمــل وفــق خطــوات التخطــيط لتنميــة المــوارد البالنســب المئويــة  أعلــى وجــاءت 

رصد الموارد المادية المناسبة لكل ثم ، %)36.4(كانت لبنود رصد الموارد المالية المناسبة إذ بلغت 
التــي بينــت وجــود ) 2010الطهــراوي (وهــذا يتوافــق مــع دراســة  %)33.3(إذ بلغــت نشــاط فــي الخطــة

  .قصور في الموارد المالية للمؤسسات وكذلك أنظمة تقييم األداء
وفـق الخيـار  %) 50( ومن المالحظ بأن الكثير مـن البنـود بلغـت نسـبتها المئويـة أكثـر مـن 

وفــق الخطــوات المنهجيــة لعمليــة بــأن العمــل يســير بشــكل متوســط ممــا يؤشــر ) إلــى حــٍد مــا(الثــاني 
وهــذا يتطلــب مــن القــائمين  ،التخطــيط االســتراتيجي لوضــع الخطــة المركزيــة للمــدارس صــديقة الطفولــة

  .وضع الخطة وفق منهجية سليمة رنامج تطوير خطواتعلى الب
القائمين على البرنامج إلى أهمية تطبيق خطوات التخطيط  ومن المفيد أن ينتبه

للمدارس بإجراء تحليل منهجي شامل خطة بشكل سليم، خصوصًا فيما يتعلق الاالستراتيجي لبناء 
الوقوف على عناصر القوة تحليل البيئة الداخلية من خالل  :الذي يتضمن) SWOT(وفق نموذج 
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الوقوف على الفرص والتهديدات في تحليل البيئة الخارجية من خالل و لمدارس، والضعف في ا
  ).52،ص2011الدجني،(المدارس 
يجب تطوير الخطوات المتبعة في تحديد الحاجات التدريبية للموارد البشرية، ووضع و  

الرقابة  باألهداف، واألنشطة، والزمن الالزم للتنفيذ، والتمويل، وأسالي: نالمصفوفة التي تتضم
التي أكدت على العالقة بين خطوات التخطيط ) 2010صيام، (وهذا يتوافق مع دراسة  والتقييم

  .االستراتيجي وتحسن مستوى أداء المؤسسة
إذ تؤكد  )م2009وروبي اليونيسف ووزارة التربية واالتحاد األ(وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

على عدم فهم خصائص الجمهور شملت عينات من المدارس صديقة الطفولة الدراسة التي 
التي تؤكد على ) 2007شحادة (دراسة تتفق مع كما المستهدف وعدم التواصل مع المستفيدين، 

  .لبرنامج المدرسة صديقة الطفولة المعلمينفهم معرفة مدى ضرورة 
عن  إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )22(الجدول 

  عملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة بعد بنود

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

  2  0.242  2.94  .وضع رؤية لمشروع المدرسة صديقة الطفولة 1
  2  0.242  2.94  .وضع رسالة لمشروع لمدرسة صديقة الطفولة 2
  7  0.540  2.33  .تحليل البيئة الداخلية للمدارس الصديقة لتحديد نقاط القوة والضعف  3

4  
تحليل البيئة الخارجية للمدارس الصديقة لتحديد الفرص المتاحة 

  .والتهديدات
2.09  0.723  8  

5  
التدريبية للموارد البشرية في المدارس صديقة تحديد الحاجات 

  .الطفولة
2.36  0.549  6  

  10  0.305  2.03  .ترتيب الحاجات التدريبية للموارد البشرية بحسب األولويات  6
  9  0.242  2.06  .مراعاة التغيرات المستمرة في المجتمع  7
  6  0.489  2.36  .تحديد جميع مجاالت العمل في المدرسة  8
  1  0.000  3  .للخطةوضع أهداف   9
  3  0.508  2.52  .وضع معايير للحكم على نجاح أهداف الخطة  10
  5  0.502  2.42  .وضع األنشطة والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الخطة 11
  4  0.506  2.45  .وضع جدولة زمنية مناسبة لتحقيق أهداف الخطة 12
  9  0.899  2.06  .رصد الموارد المالية المناسبة لكل نشاط في الخطة 13
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  11  0.765  1.91  .رصد الموارد المادية المناسبة لكل نشاط في الخطة 14
  12  0.442  1.85  .تصميم أدوات مناسبة لمراقبة وتتبع تنفيذ الخطة 15
  10  0.637  2.03  .تصميم أدوات لتقييم األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولة 16

17 
للمدارس صديقة الطفولة مع الخطة العمل على تكامل خطة التعاون 

  .العامة للوزارة
1.79  0.485  13  

    0.475  2.30  المتوسط الكلي
  
  :مستوى المحافظاتعلى  )األطر التربوية(مستوى عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية . 2
إلجابـــات ، واالنحرافـــات المعياريـــة المتوســـطات الحســـابيةباســـتخراج  قـــام الباحـــثذلـــك  لإلجابـــة عـــنو 

القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولـة عـن بنـود بعـد عمليـة التخطـيط لتنميـة المـوارد البشـرية 
  .)23(يوضح ذلك الجدول و في المدارس صديقة الطفولة، 

عد بُ  عن القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات  )23(جدول ال
  بحسب المحافظات  التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةعملية 

 المحافظة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

5.054 41.00 14   دمشق

4.193 39.75 4    ريف دمشق

  القنيطرة 4 39.50 4.435

  حمص 4 36.50 0.577

  الرقة 3 37.00 4.583

  الحسكة 4 36.00 2.828

4.480 39.15 33    المجموع

  
وهــو يــأتي ضـــمن ، )39.15(بــالنظر إلــى الجــدول أعـــاله يالحــظ بــأن المتوســط الكلـــي بلــغ 

وهــو  ،)41.00(دمشــق إذ بلــغ المتوســط الحســابي : األعلــى المحافظــاتوجــاءت ، المســتوى المتوســط
وهـو يقـع ضـمن  ،)39.75(ريـف دمشـق إذ بلـغ المتوسـط الحسـابيثـم يأتي ضمن المسـتوى المرتفـع، 

وهــــو يقــــع ضــــمن المســــتوى  ،)39.50(لقنيطــــرة إذ بلــــغ المتوســــط الحســــابي ثــــم االمســــتوى المرتفــــع، 
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عن بنود بعد  إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولةالنسب المئوية والتكرارات  )24(لجدول ا
   صديقة الطفولة ارستطوير خطة تنمية الموارد البشرية في المد

  :عند وضع خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة الخطوات اآلتية تعمل وزارة التربية واليونيسف

  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1 
مراعــــاة احتياجــــات المــــوارد البشــــرية بشــــكل دوري فــــي 

  .ظل التغيرات المستمرة
1  3  19  57.6  13  39.4  

2 
فــي المــدارس صــديقة الطفولــة  األطــر التربويــةراك إشــ

  . للمدارس الخطة المركزيةلتطوير 
14  42.4  18  54.5  1  3  

3  
وضـــــع محـــــور خـــــاص فـــــي الخطـــــة لتطـــــوير المـــــوارد 

  .البشرية
8  24.2  18  54.5  7  21.2  

4  
للمـــــدارس صـــــديقة المركزيـــــة خطـــــة المراجعـــــة وتقـــــويم 
  .الطفولة لتطويرها

6  18.2  7  21.2  20  60.6  

5  
خطـــة الإجـــراء تقيـــيم للـــدورات التدريبيـــة المتضـــمنة فـــي 

  .للمدارس صديقة الطفولة المركزية 
1  3  12  36.4  20  60.6  

6  
ع مقترحـــــــات لتطـــــــوير األنظمـــــــة والقـــــــوانين بمـــــــا وضـــــــ

  .يتماشى مع المدرسة صديقة الطفولة
11  33.3  6  18.2  16  63.6  

7  
ـــــتظم ألداء للمـــــوارد  ـــــيم من ـــــات لتقي وضـــــع معـــــايير وآلي

  .البشرية
6  18.2  6  18.2  21  63.6  

8  
ديل األهــداف وتطويرهــا فــي الخطــط لضــمان تنميــة تعــ

  .مستدامة للموارد البشرية
1  3  17  51.5  15  45.5  

  36.4  12  57.6  19  6.1  2  .تحديد مهام الموارد البشرية كل حسب اختصاصه  9

10  
ضع نظام فعال للتحفيز االيجابي والسلبي يشجع و 

  .العاملين على التطوير
7  21.2  7  21.2  19  57.6  

11 
رصــــد نقــــاط القــــوة والضــــعف فــــي أداء العــــاملين كــــل 

  .حسب اختصاصه
1  3  12  36.4  20  60.6  

12 
ــاًء علــى تحليــل و  ضــع بــرامج لتطــوير أداء العــاملين بن

  .أدائهم
2  6.1  11  33.3  20  60.6  

13 
العمـــــل علـــــى تطـــــوير أنظمـــــة التقيـــــيم والمتابعـــــة ألداء 

  .العاملين
2  6.1  11  33.3  20  60.6  

  
  األطر التربويـةإشراك يتضح أن أعلى النسب المئوية كانت لبنود نظر إلى الجدول أعاله بال
برنــامج المدرســة مــع  مقترحــات لتطــوير األنظمــة والقــوانين بمــا يتماشــىوضــع ، و %)42.4(إذ بلغــت 
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وهـو يـأتي ، )1.66(الكلي بلغ  الحسابي يالحظ بأن المتوسطو  ،%)33.3(صديقة الطفولة إذ بلغت 
 األطـر التربويـةإشراك : األعلى وفق اآلتيالمتوسطات الحسابية وجاءت ، المنخفضضمن المستوى 

، وهـــو يقـــع )2.39(التطـــوير الخطـــة المركزيـــة للمـــدارس صـــديقة الطفولـــة إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي 
متوسـط ضمن المستوى المرتفع، ثم وضع محور خاص فـي الخطـة لتطـوير المـوارد البشـرية إذ بلـغ ال

، وهو يقع ضمن المستوى المتوسط، ثم وضع مقترحات لتطـوير األنظمـة والقـوانين )2.03(الحسابي 
، وهـــو يقـــع ) 1.85(بمـــا يتماشـــى مـــع برنـــامج المدرســـة صـــديقة الطفولـــة إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي 

ة واالنحرافـات المعياريــيوضـح المتوســطات الحسـابية ) 25(انظــر الجـدول . ضـمن المسـتوى المتوسـط
تنميـة المـوارد البشـرية تطـوير خطـة بعـد  نعـ إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة

  .في المدارس صديقة الطفولة
 وٕاجراءي، ر مراعاة احتياجات الموارد البشرية بشكل دو وكانت أدنى النسب المئوية لبنود 

وتعديل األهداف  قة الطفولة،يصد لمدارستقييم للدورات التدريبية المتضمنة في الخطة المركزية ل
وتطويرها في الخطط لضمان تنمية مستدامة للموارد البشرية، ورصد نقاط القوة والضعف في أداء 

) 25(، وبالنظر للجدول %)3(العاملين كل حسب اختصاصه، إذ بلغت النسبة المئوية لهذه البنود 
إجراء تقييم للدورات التدريبية المتضمنة : األدنى كانت وفق اآلتي ةالمتوسطات الحسابي يالحظ بأن

رصد نقاط القوة والضعف في أداء العاملين كل في الخطة المركزية للمدارس صديقة الطفولة، و 
، وهو يقع ضمن المستوى )1.42(إذ بلغ المتوسط الحسابي لكل منهما  حسب اختصاصه

والعمل على تطوير  عاملين بناًء على تحليل أدائهم،لتطوير أداء الالمنخفض، ثم وضع برامج 
، وهو يقع ضمن المستوى )1.45(إذ بلغ المتوسط الحسابي أنظمة التقييم والمتابعة ألداء العاملين 

التي ) م2009اليونيسف ووزارة التربية واالتحاد األوروبي (وتتفق هذه النتائج مع دراسة . المنخفض
التي ) 2010الطهراوي (مع دراسة  كما تتفقة للبرامج التدريبية، تؤكد على ضرورة تقييم ومتابع

  .أوصت بضرورة إنشاء وحدات متخصصة بإدارة الموارد البشرية والتخطيط لها
وفـق الخيـار %)  50(ومن المالحظ بأن الكثير مـن البنـود بلغـت نسـبتها المئويـة أكثـر مـن  

وفــق الخطــوات المنهجيــة لعمليــة  ضــعيفممــا يؤشــر بــأن العمــل يســير بشــكل ) غيــر موافــق( لــثالثا
الوقـوف الخطة المركزيـة للمـدارس صـديقة الطفولـة، وهـذا يتطلـب مـن القـائمين علـى البرنـامج  تطوير

الطهـراوي (وهذا يتفق مـع دراسـة  البشرية دوٕادراج محور خاص بتطوير خطة تنمية الموار  ،على ذلك
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التـي أكـدت علـى العالقـة بـين خطـوات  )2010صـيام (، وكذلك تتفق هذه النتائج مـع دراسـة )2010
  .التخطيط االستراتيجي وتحسن مستوى أداء المؤسسة

إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )25(الجدول 
  بعد تطوير خطة تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة بنود عن الطفولة

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

1 
مراعــــاة احتياجــــات المــــوارد البشــــرية بشــــكل دوري فــــي ظــــل التغيــــرات 

  .المستمرة
1.64  0.549  5  

2 
الخطــة فــي المــدارس صــديقة الطفولــة لتطــوير  األطــر التربويــةإشــراك 

  . للمدارس المركزية 
2.39  0.556  1  

  2  0.684  2.03  .الخطة لتطوير الموارد البشريةوضع محور خاص في   3
  6  0.792  1.58  .مراجعة وتقويم خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة لتطويرها  4

5  
للمدارس  الخطة المركزيةإجراء تقييم للدورات التدريبية المتضمنة في 

  .صديقة الطفولة
1.42  0.561  9  

6  
يتماشى مع المدرسة  وضع مقترحات لتطوير األنظمة والقوانين بما

  .صديقة الطفولة
1.85  0.906  3  

  7  0.794  1.55  .وضع معايير وآليات لتقييم منتظم ألداء للموارد البشرية  7

8  
تعديل األهداف وتطويرها في الخطط لضمان تنمية مستدامة للموارد 

  .البشرية
1.58  0.561  6  

  4  0.585  1.70  .تحديد مهام الموارد البشرية كل حسب اختصاصه  9
  5  0.822  1.64  .تطوير أدائهموضع نظام فعال للتحفيز يشجع العاملين على   10
  9  0.561  1.42  .رصد نقاط القوة والضعف في أداء العاملين كل حسب اختصاصه 11
  8  0.617  1.45  .وضع برامج لتطوير أداء العاملين بناًء على تحليل أدائهم 12
  8  0.617  1.45  .والمتابعة ألداء العاملين العمل على تطوير أنظمة التقييم 13

    0.661  1.66  المتوسط الكلي
  

  :المحافظاتمستوى على  )األطر التربوية(تنمية الموارد البشرية  خطة تطويرمستوى . 4
إلجابـــات ، واالنحرافـــات المعياريـــة المتوســـطات الحســـابيةباســـتخراج قـــام الباحـــث ذلـــك  لإلجابـــة عـــنو 

القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة عن بنـود بعـد خطـة تنميـة المـوارد البشـرية فـي برنـامج 
  .)26(يوضح ذلك الجدوالن و المدرسة صديقة الطفولة، 
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عن بنود المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة  )26(الجدول 
  بحسب المحافظات  صديقة الطفولة رساتنمية الموارد البشرية في المدعد تطوير خطة بُ 

 المحافظة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 دمشق 14 23.86 7.604

  ريف دمشق 4 20.75 7.676

  القنيطرة 4 21.00 5.888

  حمص 4 21.75 5.500

  الرقة 3 19.33 7.572

  الحسكة 4 17.50 5.196

  المجموع 33 21.70 6.794

  
وهــو يــأتي ضـــمن ، )21.70(بــالنظر إلــى الجــدول أعـــاله يالحــظ بــأن المتوســط الكلـــي بلــغ 

وهــو  ،)23.86(دمشــق إذ بلــغ المتوســط الحســابي : وجــاءت المحافظــات األعلــى، المســتوى المتوســط
وهـــو يقـــع ضـــمن  ،)21.75(حمـــص إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابيثـــم يـــأتي ضـــمن المســـتوى المتوســـط، 

وهــــو يقــــع ضــــمن المســــتوى  ،)19.33(الرقــــة إذ بلــــغ المتوســــط الحســــابي ثــــم المســــتوى المتوســــط، 
وتقــــع ضــــمن  ،)17.50(المــــنخفض، أمــــا أدنــــى محافظــــة كانــــت الحســــكة إذ بلــــغ المتوســــط الحســــابي

  .المستوى المنخفض
يقة وقــد يفســر هــذا التفــاوت إلــى ضــعف التنســيق عنــد بنــاء الخطــة المركزيــة للمــدارس صــد

الجهود للعمل على وضع محور خاص بتطوير الخطـة تطلب ذلك مزيدًا من يو  ، الطفولة، وتطويرها
تيجي امنهجية علميـة وفـق خطـوات التخطـيط االسـتر  إتباع، وكذلك المركزية للمدارس صديقة الطفولة

  . في بناء الخطط المركزية للمدارس صديقة الطفولة
تطـوير ُبعـد  بنـود الحسـابية  للمحافظـات عـنيوضـح المتوسـطات )  9(أنظر الشـكل البيـاني 

  .بحسب المحافظات تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة خطة
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3  
ليــل البيئــة الداخليــة للمــدارس الصــديقة لتحديــد نقــاط تح

  .القوة والضعف
11  2  166  30.7  364  67.3  

4  
ـــــد  ـــــة للمـــــدارس الصـــــديقة لتحدي ـــــة الخارجي تحليـــــل البيئ

  .الفرص المتاحة والتهديدات
2  0.4  136  25.1  403  74.5  

5  
األطـــــر ( ديـــــد الحاجـــــات التدريبيـــــة للمـــــوارد البشـــــريةتح

  .في المدارس صديقة الطفولة )التربوية
25  4.6  232  42.9  284  52.5  

6  
األطـــــر (ترتيـــــب الحاجـــــات التدريبيـــــة للمـــــوارد البشـــــرية

  .بحسب األولويات )التربوية
25  4.6  168  31.1  348  64.3  

  78.4  424  17.2  93  4.4  24  .اعاة التغيرات المستمرة في المجتمعمر   7
  80.8 437 18.3 99  0.9  5  .تحديد جميع مجاالت العمل في المدرسة  8
  90.8  491  7.2  39  2.0  11  .ع أهداف للخطةوض  9
  90.8  491  8.9  48  0.4  2  .وضع معايير للحكم على نجاح أهداف الخطة  10

11 
وضــــع األنشــــطة والوســــائل المناســــبة لتحقيــــق أهــــداف 

  .الخطة
2  0.4  52  9.6  487  90  

  91.1  493  7.4  40  1.5  8  .وضع جدولة زمنية مناسبة لتحقيق أهداف الخطة 12
  94.5  511  4.4  24  1.1  6  .رصد الموارد المالية المناسبة لكل نشاط في الخطة 13
  93.9  508  6.1  33  0  0  .رصد الموارد المادية المناسبة لكل نشاط في الخطة 14
  93.7  507  5.9  32  0.4  2  .تصميم أدوات مناسبة لمراقبة وتتبع تنفيذ الخطة 15

16 
صميم أدوات لتقييم األنشطة المنفذة في المدارس ت

  .صديقة الطفولة
2  0.4  21  3.9  518  95.7  

17 
للمدارس صديقة  الخطة المركزيةالعمل على تكامل 

  .التربية ةلوزار الطفولة مع الخطة العامة 
7  1.3  13  2.4  521  96.3  

  
لتحديـد الحاجـات التدريبيـة يتضـح أن أعلـى النسـب المئويـة كانـت نظر إلى الجدول أعـاله بال

إذ بلغـت وترتيبهـا بحسـب األولويـات  ،فـي المـدارس صـديقة الطفولـة) األطر التربوية(للموارد البشرية 
، وهـي نسـب %)4.4(مراعاة التغيرات المستمرة في المجتمع إذ بلغـت ثم ، %)4.6(نسبة كل منهما 

، المـــنخفضوهـــو يـــأتي ضـــمن المســـتوى ، )1.17(المتوســـط الكلـــي بلـــغ ويالحـــظ بـــأن . دنيـــة جـــداً مت
لبشــرية تحديــد الحاجــات التدريبيــة للمــوارد ا: وجــاءت المتوســطات الحســابية األعلــى للبنــود وفــق اآلتــي

، وهـــــو يقـــــع ضـــــمن المســـــتوى )1.52(فـــــي المـــــدارس صـــــديقة الطفولـــــة إذ بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي 
، إذ بلغ المتوسط الحسـابي ترتيب الحاجات التدريبية للموارد البشرية بحسب األولوياتثم  المنخفض،

لصــديقة لتحديــد للمــدارس ا وهــو يقــع ضــمن المســتوى لمــنخفض، ثــم تحليــل البيئــة الداخليــة، )1.40(
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يوضـــح ) 28(انظـــر الجـــدول . ، وهـــو يقـــع ضـــمن المســـتوى المـــنخفض)1.35(نقـــاط القـــوة والضـــعف 
 صــديقة الطفولــة ارسالمــد المــوارد البشــرية فــيواالنحرافــات المعياريــة إلجابــات ية المتوســطات الحســاب

فــي ) األطــر التربويــة(مشــاركة المــوارد البشــرية فــي عمليــة تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية بعــد  نعــ
  .لمدارس صديقة الطفولة من وجهة نظرهاا

 المناسبة لكل نشاط في الخطةرصد الموارد المادية النسب المئوية لبند  وكانت أدنى 
النسب المئوية ، ثم %)0(المركزية للمدارس صديقة الطفولة، إذ بلغت النسبة المئوية لهذا البند 

ووضع األنشطة،  ،تحليل البيئة الخارجية للمدارس لتحديد الفرص المتاحة و التهديداتلبنود 
وبالنظر للجدول  .تكاد تكون معدومة، وهي %)0.4(إذ بلغت النسبة المئوية لهذه البنود  واألهداف

تصميم أدوات لتقييم : يالحظ بأن المتوسطات الحسابية األدنى للبنود كانت وفق اآلتي) 28(
العمل على تكامل خطة التعاون للمدارس صديقة ، و األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولة

، وهو يأتي ضمن )1.05(لكل منهما  إذ بلغ المتوسط الحسابي ،الطفولة مع الخطة العامة للوزارة
إذ بلغ المتوسط رصد الموارد المالية المناسبة لكل نشاط في الخطة، المستوى المنخفض، ثم و 

  .، وهو يأتي ضمن المستوى المنخفض)1.06(الحسابي لكل منهما 
وفـق الخيـار %)  50(ومن المالحظ بأن الكثير مـن البنـود بلغـت نسـبتها المئويـة أكثـر مـن  

علــى ضــعف مســتوى مشــاركة المــوارد البشــرية فــي عمليــة تخطــيط ممــا يؤشــر ) غيــر موافــق(لــث الثا
  .تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة

وتدل النتائج على المستوى المنخفض لمشاركة الموارد البشرية في عملية التخطيط، وهذا ال 
يتفق مع المعايير الوطنية العشرة للمدارس صديقة الطفولة، وكذلك مبادئ المدرسة صديقة الطفولة 

 مركزية التخطيطإذ تدل هذه المؤشرات على التي تنص على التشاركية بين جميع األطراف، 
التي ) م2009اليونيسف ووزارة التربية واالتحاد األوروبي (وتتفق هذه النتائج مع دراسة نفيذ والت

شملت عينتها مدارس صديقة للطفولة، وأكدت الدراسة على ضرورة تقييم ومتابعة للبرامج التدريبية، 
) 2007شحادة (دراسة ودراسة حاجاتهم، كما تتفق النتائج مع والتواصل مع الجهات المستفيدة، 

  .التي تؤكد على ضرورة معرفة مدى فهم المعلمين لبرنامج المدارس صديقة الطفولة
والعمــل علــى إشــراك المــوارد وهــذا يتطلــب مــن القــائمين علــى البرنــامج الوقــوف علــى ذلــك، 

  . صديقة الطفولة كونها الفئات المستهدفة بالبرامج التدريبية المدارسفي  )األطر التربوية(البشرية
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في عملية تخطيط تنمية  الموارد البشريةمشاركة لبنود  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )28( الجدول
  لمدارس صدقة الطفولة من وجهة نظرهافي ا الموارد البشرية

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

  6  0.437  1.18  .وضع رؤية لمشروع المدرسة صديقة الطفولة 1
  7  0.434  1.17  .وضع رسالة لمشروع لمدرسة صديقة الطفولة 2
  3  0.518  1.35  .تحليل البيئة الداخلية للمدارس الصديقة لتحديد نقاط القوة والضعف  3

4  
تحليــــل البيئــــة الخارجيــــة للمــــدارس الصــــديقة لتحديــــد الفــــرص المتاحــــة 

  4  0.447  1.26  .والتهديدات

5  
ـــــة للمـــــوارد البشـــــرية فـــــي المـــــدارس صـــــديقة  تحديـــــد الحاجـــــات التدريبي

  .الطفولة
1.52  0.585  1  

  2  0.578  1.40  .ترتيب الحاجات التدريبية للموارد البشرية بحسب األولويات  6
  4  0.531  1.26  .مراعاة التغيرات المستمرة في المجتمع  7
  5  0.424  1.20  .تحديد جميع مجاالت العمل في المدرسة  8
  8  0.375  1.11  .وضع أهداف للخطة  9
  9  0.307  1.10  .وضع معايير للحكم على نجاح أهداف الخطة  10
  9  0.317  1.10  .وضع األنشطة والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الخطة 11
  9  0.350  1.10  .وضع جدولة زمنية مناسبة لتحقيق أهداف الخطة  12
  10  0.291  1.07  .رصد الموارد المالية المناسبة لكل نشاط في الخطة  13
  11  0.240  1.06  .رصد الموارد المادية المناسبة لكل نشاط في الخطة  14
  10  0.264  1.07  .تصميم أدوات مناسبة لمراقبة وتتبع تنفيذ الخطة  15
  12  0.227  1.05  .تصميم أدوات لتقييم األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولة  16

17  
صـديقة الطفولـة مـع الخطـة العمل على تكامل خطة التعاون للمدارس 

  .العامة للوزارة
1.05  0.271  12  

    0.388  1.17  المتوسط الكلي
التخطيط لتنمية الموارد البشرية في عمليات  )األطر التربوية( مشاركة الموارد البشريةمستوى . 2

  :مستوى المحافظاتعلى  في المدارس صديقة الطفولة من وجهة نظرها
ـــة عـــنو  ـــك لإلجاب ـــام الباحـــث باســـتخراج المتوســـطات الحســـابية ذل ـــة ق ، واالنحرافـــات المعياري
مشـــاركة فـــي المـــدارس صـــديقة الطفولـــة عـــن بنـــود بعـــد  )األطـــر التربويـــة( المـــوارد البشـــريةإلجابـــات 
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يوضـح ذلـك و تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولـة  التخطيط اتالموارد البشرية في عملي
  .)29(الجداول 

في عملية تخطيط تنمية الموارد  الموارد البشريةمشاركة  لبنودالمتوسطات واالنحرافات المعيارية  )29(الجدول 
  بحسب المحافظات في المدارس صدقة الطفولة من وجهة نظر مواردها البشرية البشرية

 المحافظة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 دمشق  110  20.47  6.168

  ريف دمشق  252  20.21  4.682

  القنيطرة  55  20.29  2.249

  حمص  43  20.76  5.446

  الحسكة  50  18.30  1.705

  الرقة  31  18.61  3.648

  المجموع 541 20.08 5.205

وهــو يــأتي ضـــمن ، )20.08(بــالنظر إلــى الجــدول أعـــاله يالحــظ بــأن المتوســط الكلـــي بلــغ 
وهـو  ،)20.76(إذ بلغ المتوسـط الحسـابي  حمص: وجاءت المحافظات األعلى، نخفضالمستوى الم

وهــو يقــع ضــمن  ،)20.47(إذ بلــغ المتوســط الحســابي ثــم دمشــق، نخفضيــأتي ضــمن المســتوى المــ
وهـــو يقـــع ضـــمن المســـتوى  ،)20.29(إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي  ثـــم القنيطـــرة، مـــنخفضالمســـتوى ال

ضــمن هــو يقــع و  ،)18.30(المــنخفض، أمــا أدنــى محافظــة كانــت الحســكة إذ بلــغ المتوســط الحســابي
  .المستوى المنخفض

وتــدل النتــائج علــى المســتوى المــنخفض لمشــاركة المــوارد البشــرية فــي عمليــة التخطــيط فــي 
وهذا يؤشر إلى ضعف المشـاركة، ويتطلـب إيجـاد آليـات لمشـاركة  ،جميع المحافظات المذكورة أعاله

المـــوارد البشـــرية فـــي المـــدارس صـــديقة الطفولـــة، بمـــا يتفـــق مـــع المعـــايير العشـــرة، ومبـــادئ المدرســـة 
  .صديقة الطفولة

مســتوى المشــاركة فــي عــن بعــد يوضــح المتوســطات الحســابية )  10(أنظــر الشــكل البيــاني 
  .وتباينها عن المتوسط الكلي بحسب المحافظات البشرية لية تخطيط تنمية المواردعم
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5  
الخطـــة إجـــراء تقيـــيم للـــدورات التدريبيـــة المتضـــمنة فـــي 

  .للمدارس صديقة الطفولة المركزية
13  2.4  14  2.6  514  95  

6  
ع مقترحـــــــات لتطـــــــوير األنظمـــــــة والقـــــــوانين بمـــــــا وضـــــــ

  .يتماشى مع المدرسة صديقة الطفولة
0  0  74  13.7  467  86.3  

7  
ـــــتظم ألداء المـــــوارد  ـــــيم من ـــــات لتقي وضـــــع معـــــايير وآلي

  .البشرية
0  0  34  6.3  507  93.7  

8  
تعــديل األهــداف وتطويرهــا فــي الخطــط لضــمان تنميــة 

  .مستدامة للموارد البشرية
0  0  28  5.2  513  94.8  

  94.6  512  4.1  22  1.3  7  .تحديد مهام الموارد البشرية كل حسب اختصاصه  9

10  
ضع نظام فعال للتحفيز يشجع العاملين على و 

  .التطوير
5  0.9  40  7.4  496  91.7  

11 
صد نقاط القوة والضعف في أداء العاملين كل ر 

  .حسب اختصاصه
0  0  56  10.4  485  89.6  

12 
ضع برامج لتطوير أداء العاملين بناًء على تحليل و 

  .أدائهم
0  0  28  5.2  513  94.8  

13 
العمل على تطوير أنظمة التقييم والمتابعة ألداء 

  .العاملين
0  0  37  6.8  504  93.2  

  
األطـر إشـراك : يتضح أن أعلـى النسـب المئويـة كانـت وفـق اآلتـيبالنظر إلى الجدول أعاله 

إذ  إجراء تقييم للدورات التدريبية المتضمنة في الخطة المركزية للمدارس صـديقة الطفولـةفي  التربوية
فــي المــدارس صـــديقة الطفولــة لتطـــوير الخطــة المركزيـــة  األطــر التربويـــةإشـــراك  ثــم،%)2.4(بلغــت 

بلـــغ ويالحــظ بــأن المتوســط الحســابي الكلــي . وهــي نســب متدنيــة جـــداً ، %)1.7(إذ بلغــت  للمــدارس
وفــق  وجــاءت المتوســطات الحســابية األعلــى للبنــود، المــنخفضوهــو يــأتي ضــمن المســتوى ، )1.10(

فــي المــدارس صــديقة الطفولــة لتطــوير خطــة التعــاون للمــدارس إذ بلــغ  األطــر التربويــةإشــراك : اآلتــي
مراعـــاة احتياجـــات المـــوارد ثـــم ، وهـــو يقـــع ضـــمن المســـتوى المـــنخفض، )1.19(ط الحســـابي المتوســـ
وضــع مقترحــات لتطــوير األنظمــة أيضــًا ، و بشــكل دوري فــي ظــل التغيــرات) األطــر التربويــة( البشــرية

 ،)1.18( لكــل منهمــا والقــوانين بمــا يتماشــى مــع المدرســة صــديقة الطفولــة إذ بلــغ المتوســط الحســابي
واالنحرافـات يوضـح المتوسـطات الحسـابية ) 31(انظـر الجـدول . وهو يقع ضمن المستوى المنخفض

مشاركة المـوارد البشـرية فـي بعد  نع صديقة الطفولة ارسالمد الموارد البشرية فيالمعيارية إلجابات 
  .لمدارس صدقة الطفولة من وجهة نظرهاتنمية الموارد البشرية في ا تطوير خطة
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مراعاة احتياجات الموارد البشرية بشكل دوري في :  دنى النسب المئوية لبنودوكانت أ  

مراجعة وتقويم ، ووضع محور خاص في الخطة لتطوير الموارد البشرية، وظل التغيرات المستمرة

وضع مقترحات لتطوير األنظمة والقوانين بما ، والخطة المركزية للمدارس صديقة الطفولة لتطويره
درسة صديقة الطفولة، وتعديل األهداف وتطويرها في الخطط لضمان تنمية مستدامة يتماشى مع الم

وضع معايير وآليات لتقييم منتظم ألداء الموارد البشرية، ورصد نقاط القوة و للموارد البشرية،
والضعف في أداء العاملين كل حسب اختصاصه، ووضع برامج لتطوير أداء العاملين بناًء على 

والعمل على تطوير أنظمة التقييم والمتابعة ألداء العاملين، إذ كانت النسبة المئوية  تحليل أدائهم،
المتوسطات الحسابية األدنى للبنود أن يالحظ ) 31(وبالنظر للجدول  %).0(لتلك البنود معدومة

، تعديل األهداف وتطويرها في الخطط لضمان تنمية مستدامة للموارد البشرية: وفق اآلتيجاءت 
إذ بلغ المتوسط الحسابي لكل منهما  برامج لتطوير أداء العاملين بناًء على تحليل أدائهم ووضع

وضع معايير وآليات لتقييم منتظم ألداء الموارد ، ثم .وهو يقع ضمن المستوى المنخفض، )1.05(
  .وهو يقع ضمن المستوى المنخفض، )1.06(منهما لبلغ المتوسط الحسابي لك إذ البشرية

وفـق الخيـار %)  80(حظ بأن الكثير مـن البنـود بلغـت نسـبتها المئويـة أكثـر مـن  ومن المال
مما يؤشر على مستوى المشاركة المنخفض جدًا في تطوير خطة تنمية المـوارد ) غير موافق(الثالث 

  .البشرية في المدارس صديقة الطفولة
ر خطة تنمية وتدل النتائج على المستوى المنخفض لمشاركة الموارد البشرية في تطوي

والتنفيذ وهذا ال  مركزية التخطيطالموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة، مما يدل أيضًا على 
يتفق مع المعايير الوطنية العشرة للمدارس صديقة الطفولة، وكذلك مبادئ المدرسة صديقة الطفولة 

اليونيسف ووزارة راسة التي تنص على التشاركية بين جميع األطراف، وتتفق هذه النتائج مع د
إذ تؤكد كل من الدراستين على مبدأ ) 2007(شحادة ودراسة ) 2009(التربية واالتحاد األوروبي 

على ضرورة إشراك الموارد ) 2006(الشنطي التشاركية في المدارس صديقة الطفولة، وأكدت دراسة 
  .البشرية في عمليات اتخاذ القرار وغيرها

التخطيط االستراتيجي، والعمل على إشراك الموارد البشرية في ويتطلب ذلك اتباع خطوات 
المدارس صديقة من خالل دراسة الطرائق المناسبة وفق المعايير الوطنية العشرة، ومبادئ المدارس 

  .صديقة الطفولة
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الموارد  المشاركة في تطوير خطة تنميةعن بنود  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )31(الجدول 
  من وجهة نظر مواردها البشرية البشرية في المدارس صديقة الطفولة

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

1 
مراعاة احتياجات الموارد البشرية بشكل دوري في ظل التغيرات 

  .المستمرة
1.18  0.381  2  

2 
الخطة في المدارس صديقة الطفولة لتطوير  األطر التربويةإشراك 
  . صديقة الطفولة للمدارس المركزية

1.19  0.435  1  

  5  0.300  1.10  .وضع محور خاص في الخطة لتطوير الموارد البشرية  3
  4  0.338  1.13  .مراجعة وتقويم خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة لتطويرها  4

5  
المتضمنة في خطة التعاون للمدارس إجراء تقييم للدورات التدريبية 

  .صديقة الطفولة
1.07  0.342  7  

6  
وضع مقترحات لتطوير األنظمة والقوانين بما يتماشى مع المدرسة 

  .صديقة الطفولة
1.14  0.344  3  

  8  0.243  1.06  .وضع معايير وآليات لتقييم منتظم ألداء الموارد البشرية  7

8  
لضمان تنمية مستدامة للموارد تعديل األهداف وتطويرها في الخطط 

  .البشرية
1.05  0.222  9  

  7  0.297  1.07  .تحديد مهام الموارد البشرية كل حسب اختصاصه  9

10  
وضع نظام فعال للتحفيز االيجابي والسلبي يشجع العاملين على 

  .التطوير
1.09  0.320  6  

  5  0.305  1.10  .رصد نقاط القوة والضعف في أداء العاملين كل حسب اختصاصه 11
  9  0.222  1.05  .وضع برامج لتطوير أداء العاملين بناًء على تحليل أدائهم  12
  7  0.253  1.07  .العمل على تطوير أنظمة التقييم والمتابعة ألداء العاملين  13

    0.307  1.10  المتوسط الكلي

المــوارد عمليــات تطــوير خطــة تنميــة فــي  )األطــر التربويــة( مشــاركة المــوارد البشــريةمســتوى . 4
  :مستوى المحافظاتفي المدارس صديقة الطفولة من وجهة نظرها على  البشرية

ـــام الباحـــث باســـتخراج و  ـــك ق ـــة عـــن ذل ـــة المتوســـطات الحســـابيةلإلجاب ، واالنحرافـــات المعياري
تنميــة المــوارد تطــوير خطــة مشــاركة المــوارد البشــرية فــي عمليــة بعــد  نعــ المــوارد البشــريةإلجابــات 

يوضــح ) 32(الجــدول هــا بحســب المحافظــات، و المــدارس صــدقة الطفولــة مــن وجهــة نظر البشــرية فــي 
  .ذلك
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  :ثالثالالنتائج المتعلقة بالسؤال : اً ثالث

فـــي المـــدارس صـــديقة الطفولـــة وفـــق معاييرهـــا  )األطـــر التربويـــة(تنميـــة المـــوارد البشـــرية مـــا مســـتوى  
  الوطنية؟

وفــق معاييرهــا فــي المــدارس صــديقة الطفولــة ) األطــر التربويــة(المــوارد البشــرية  تنميــةمســتوى .1
 :على المستوى اإلجمالي القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة من وجهة نظرالوطنية 

، المتوسطات الحسابيةاستخراج و والتكرارات،  قام الباحث باستخراج النسب المئوية ذلك لإلجابة عنو 
تنميــة القــائمين علــى برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة عــن بنــود ُبعــد إلجابــات واالنحرافــات المعياريــة 

-33 ( والنجـديوضـح ذلـك الو ، الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولـة وفـق معاييرهـا الوطنيـة
34 (.  

تنمية عن بنود  النسب المئوية والتكرارات إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة) 33(جدول 
  معاييرها الوطنيةفي المدارس صديقة الطفولة وفق ) األطر التربوية(الموارد البشرية 

معاييرها تعمل وزارة التربية ومنظمة اليونيسف على تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة وفق 
  :في المدارس صديقة الطفولة على األتي )األطر التربوية( من خالل تدريب الموارد البشريةالوطنية 

  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1 
مجلس إدارة فعال قائم على المشاركة من تشكيل 

  .جميع األطراف في المدرسة
19  57.6  14  42.4  0  0  

2 
كيفية مشاركة األطفال في جميع مجاالت عمل 

  .المدرسة
26  78.8  7  21.2  0  0  

3  
تطبيـــــــــق بيئـــــــــة دمـــــــــج ايجابيـــــــــة لألطفـــــــــال مـــــــــن ذوي 

  .االحتياجات الخاصة
12  36.4  20  60.6  1  3  

4  
نفسـيًا (كيفية تـوفير الرعايـة الصـحية الشـاملة لألطفـال 

  ).وبدنياً 
20  60.6  13  39.4  0  0  

5  
تطبيق أساليب التعامل مع الطلبة دون تمييز ألي 

  .سبب كان
19  57.6  13  39.4  1  3  

6  
ارات التواصل الفعال مع أولياء األمور والمجتمع مه

  .المحلي
13  39.4  20  60.6  0  0  

  36.4  12  57.6  19  6.1  2  .ارات تبادل الخبرات والتعلم الذاتيمه  7
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8  
فية توفير البيئة الصحية واآلمنة لألطفال بما يخدم كي

  .هدف التعلم
18  54.5  15  45.5  0  0  

  0  0  0  0  100  33  .تطبيق أساليب التعلم النشط  9
  0  0  39.4  13  60.6  20  .يفية استخدام التقنيات التعليمية الحديثةك  10

  
يتضح أن أعلى النسب المئوية كانت لبنـود تطبيـق أسـاليب الـتعلم نظر إلى الجدول أعاله بال

، %)78.8(، وكيفية مشاركة األطفال في مجـاالت عمـل المدرسـة إذ بلغـت%)100(النشط إذ بلغت 
، وكيفيــــة اســــتخدام التقنيــــات %)60.6(وكيفيــــة تــــوفير الرعايــــة الصــــحية الشــــاملة لألطفــــال إذ بلغــــت 

وهـــو ، )2.52(بلـــغ ويالحـــظ بـــأن المتوســـط الحســـابي الكلـــي %). 60.6(الحديثـــة إذ بلغـــت عليميـــة الت
تطبيــق أســاليب : األعلــى وفــق اآلتــي وجــاءت المتوســطات الحســابية، المرتفــعيــأتي ضــمن المســتوى 

كيفيـة مشـاركة  ثـم ،رتفع، وهو يقع ضمن المستوى الم)3.00(إذ بلغ المتوسط الحسابي  التعلم النشط
وهـــو يقـــع ضـــمن ، )2.79(إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي  جميـــع مجـــاالت عمـــل المدرســـةاألطفـــال فـــي 
إذ بلـغ المتوسـط ) نفسـيًا وبـدنياً (كيفيـة تـوفير الرعايـة الصـحية الشـاملة لألطفـال ثـم ، رتفـعالمستوى الم

واالنحرافات المعيارية إلجابـات يوضح المتوسطات الحسابية ) 34(انظر الجدول . )2.61( الحسابي
تنميـة المـوارد البشـرية فـي المـدارس صـديقة عـد بُ  عـن ن علـى برنـامج المدرسـة صـديقة الطفولـةالقائمي

   .الطفولة وفق معاييرها الوطنية

، %)6.1(وجاءت أدنى النسب المئوية لبنود مهارات تبادل الخبرات والـتعلم الـذاتي إذ بلغـت 
ـــة لألطفـــال مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة إذ  ـــة دمـــج ايجابي  %).36.4(بلغـــت النســـبة وتطبيـــق بيئ

مهـارات : يالحـظ بـأن المتوسـطات الحسـابية األدنـى للبنـود جـاءت وفـق اآلتـي) 34(وبالنظر للجدول 
ــــغ المتوســــط الحســــابي  ــــتعلم الــــذاتي إذ بل ــــرات وال ــــادل الخب ــــأتي ضــــمن المســــتوى )1.70(تب ، وهــــو ي

ذوي االحتياجـات الخاصـة إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي  تطبيق بيئة دمج ايجابيـة لألطفـالثم المتوسط، 
، وهو يقع ضمن المستوى المرتفع، ثم مهارات التواصـل الفعـال مـع أوليـاء األمـور والمجتمـع )2.33(

   . ، وهو يقع ضمن المستوى المرتفع)2.39(المحلي إذ بلغ المتوسط الحسابي
وتدل النتائج على المستوى المرتفع لتدريب الموارد البشرية وفق المعايير الوطنية من وجهة 
نظر القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة، باستثناء مهارات تبادل الخبرات والتعلم الذاتي 

، وتتفق هذه فهي تحتاج إلى إعادة النظر لتدريب الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة عليها
إذ بينت الدراسة بأنه تم ) 2009(اليونيسف ووزارة التربية واالتحاد األوروبي النتائج مع دراسة 
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التدريب على العديد من الموضوعات التدريبية التي تتوافق مع المعايير الوطنية العشرة للمدارس 
) 2010(شلتوت ما تؤكد دراسة صديقة الطفولة، وضرورة المتابعة والتقييم لتلك الدورات التدريبية، ك

 وتطوير تنمية في وفعالية جدوى أكثر لتكونفي البرامج التدريبية  واالستمرارية المتابعةعلى 

  . العامل واحتياجاته التدريبية رغبة ومراعاة عاملينال قدرات
معظــم المعــايير الوطنيــة العشــرة للمدرســة صــديقة الطفولــة،  يحقــقالتــدريب و المالحــظ بــأن 

باســتثناء المعيــار الثالــث، والمعيــار الســابع، وهنــا مــن المهــم أن يــتم التــدريب علــى كيفيــة التعامــل مــع 
فــي المــدارس صــديقة الطفولــة  األطــر التربويــةاألطفــال ذوي االحتياجــات، وطرائــق تعلــيمهم، وتمكــين 

   .من مهارات التعلم الذاتي
ة صديقة إلجابات القائمين على برنامج المدرس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةيبين  )34(جدول 

  في المدارس صديقة الطفولة وفق معاييرها الوطنية )األطر التربوية(تنمية الموارد البشريةالطفولة عن بنود 

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

1 
تشكيل مجلس إدارة فعال قائم على المشاركة من جميع األطراف في 

  .المدرسة
2.58  0.502  4  

  2  0.415  2.79  .كيفية مشاركة األطفال في جميع مجاالت عمل المدرسة 2
  7  0.496  2.33  .تطبيق بيئة دمج ايجابية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة  3
  3  0.496  2.61  ).نفسيًا وبدنياً (الصحية الشاملة لألطفال كيفية توفير الرعاية   4
  5  0.564  2.55  .تطبيق أساليب التعامل مع الطلبة دون تمييز ألي سبب كان  5
  6  0.502  2.39  .مهارات التواصل الفعال مع أولياء األمور والمجتمع المحلي  6
  8  0.585  1.70  .مهارات تبادل الخبرات والتعلم الذاتي  7
  5  0.506  2.55  .كيفية توفير البيئة الصحية واآلمنة لألطفال بما يخدم هدف التعلم  8
  1  0.000  3.00  .تطبيق أساليب التعلم النشط  9
  3  0.496  2.61  .كيفية استخدام التقنيات التعليمية الحديثة  10

    0.456  2.52  المتوسط الكلي

في المدارس ) األطر التربوية(البشرية يبين مدى تنمية الموارد ) 12(أنظر الشكل البياني 
  . وفق المعايير الوطنيةصديقة الطفولة 
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وفـق معاييرهـا فـي المـدارس صـديقة الطفولـة ) األطـر التربويـة(الموارد البشـرية  تنميةمستوى  .3
 :على المستوى اإلجمالي )كادرها التربوي(مواردها البشرية  من وجهة نظرالوطنية 

، المتوسطات الحسابيةاستخراج و والتكرارات،  الباحث باستخراج النسب المئويةقام ذلك  لإلجابة عنو 
صــديقة الطفولــة عــن  ارسالمــد فــي )األطــر التربويــة(المــوارد البشــرية إلجابــات واالنحرافــات المعياريــة 

يوضــح ذلــك و ، تنميــة المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة وفــق معاييرهــا الوطنيــةبنــود ُبعــد 
  .)37-36(الجدوالن 

وفق  صديقة الطفولة ارسالمد في الموارد البشرية بنود تنمية عنالنسب المئوية والتكرارات  )36(الجدول 
  )ةها التربويأطر (معاييرها الوطنية من وجهة نظر مواردها البشرية

  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1 
قائم على المشاركة من تشكيل مجلس إدارة فعال 
  .جميع األطراف في المدرسة

393  72.6  90  16.6  58  10.7  

2 
كيفية مشاركة األطفال في جميع مجاالت عمل 

  .المدرسة
280  51.8  169  31.2  92  17  

3  
تطبيق بيئة دمج ايجابية لألطفال من ذوي 

  .االحتياجات الخاصة
219  40.5  151  27.9  171  31.6  

4  
نفسيًا (فية توفير الرعاية الصحية الشاملة لألطفال كي

  ).وبدنياً 
278  51.4  217  40.1  46  8.5  

5  
تطبيق أساليب التعامل مع الطلبة دون تمييز ألي 

  .سبب كان
327  60.4  117  21.6  97  17.9  

6  
مهارات التواصل الفعال مع أولياء األمور والمجتمع 

  .المحلي
334  61.7  93  17.2  114  21.1  

  22.9  124  44.4  240  32.7  177  .ارات تبادل الخبرات والتعلم الذاتيمه  7

8  
فية توفير البيئة الصحية واآلمنة لألطفال بما يخدم كي

  .هدف التعلم
287  53  203  37.5  51  9.4  

  10  54  28.7  155  61.4  332  .بيق أساليب التعلم النشطتط  9
  17.4  94  46.2  250  36.4  197  .كيفية استخدام التقنيات التعليمية الحديثة  10

  
يتضـح أن أعلـى النسـب المئويـة كانـت لبنـود تشـكيل مجلـس إدارة بالنظر إلى الجـدول أعـاله 

مهـارات التواصـل ثم ، %)72.6(فعال قائم على المشاركة من جميع األطراف في المدرسة إذ بلغت 
إذ  الـتعلم النشـط،تطبيـق أسـاليب ثـم ، %)61.7(الفعال مع أولياء األمور والمجتمع المحلـي إذ بلغـت
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وهــو يــأتي ضــمن المســتوى ، )2.35(الكلــي بلــغ الحســابي يالحــظ بــأن المتوســط و %). 61.4(بلغــت 
مجلــس إدارة فعــال قــائم تشــكيل : وفــق اآلتــيللبنــود األعلــى  المتوســطات الحســابية وجــاءت، المرتفــع

، وهـو يقـع ضـمن )2.62(على المشاركة من جميع األطراف في المدرسة إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي 
يقـــع وهـــو ، )2.51(إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي  ثـــم تطبيـــق أســـاليب الـــتعلم النشـــطالمســـتوى المرتفـــع، 

إذ  واآلمنــة لألطفــال بمــا يخــدم هــدف الــتعلم كيفيــة تــوفير البيئــة الصــحيةثــم ضــمن المســتوى المرتفــع، 
يوضـــح المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات ) 37(الجـــدول انظـــر ). 2.44( بلـــغ المتوســـط الحســـابي

في المدارس صديقة الطفولـة عـن بنـود ُبعـد تنميـة  )األطر التربوية(المعيارية إلجابات الموارد البشرية
   .وفق معاييرها الوطنيةالموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة 

، إذ بلغـــــت وجـــــاءت أدنـــــى النســـــب المئويـــــة لبنـــــود مهـــــارات تبـــــادل الخبـــــرات والـــــتعلم الـــــذاتي
ثــم ، %)36.4(نســبة كــل منهمــاإذ بلغــت كيفيــة اســتخدام التقنيــات التعليميــة الحديثــة ثــم  ،%)32.7(

%). 40.5(تطبيــــق بيئــــة دمــــج ايجابيــــة لألطفــــال مــــن ذوي االحتياجــــات الخاصــــة إذ بلغــــت النســــبة 
تطبيــق : المتوســطات الحســابية األدنــى للبنــود جــاءت وفــق اآلتــييالحــظ بــأن ) 37(وبــالنظر للجــدول

، وهــو يقــع )2.09(صــة إذ بلــغ المتوســط الحســابي بيئــة دمــج ايجابيــة لألطفــال ذوي االحتياجــات الخا
ـــــــم ضـــــــمن المســـــــتوى المتوســـــــط،  ـــــــذاتيث ـــــــتعلم ال ـــــــرات وال ـــــــادل الخب ـــــــغ المتوســـــــط  مهـــــــارات تب إذ بل

كيفيــة اسـتخدام التقنيـات التعليميـة الحديثــة ثـم . ، وهـو يقـع ضــمن المسـتوى المتوسـط)2.10(حسـابيال
  . ضمن المستوى المتوسط، وهو يقع )2.19(إذ بلغ المتوسط الحسابي

وتـــدل النتـــائج علـــى المســـتوى المرتفـــع لتـــدريب المـــوارد البشـــرية وفـــق المعـــايير الوطنيـــة مـــن  
تطبيـــق بيئـــة دمـــج ايجابيـــة  المدرســـة صـــديقة الطفولـــة، باســـتثناءوجهـــة نظـــر القـــائمين علـــى برنـــامج 

، ومهـــارات تبـــادل وكيفيـــة اســـتخدام التقنيـــات التعليميـــة الحديثـــة، صـــةلألطفـــال ذوي االحتياجـــات الخا
الخبـــرات والـــتعلم الـــذاتي، فهـــي تحتـــاج إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي تـــدريب المـــوارد البشـــرية فـــي المـــدارس 

اليونيســـف ووزارة التربيـــة واالتحـــاد األوروبـــي هـــذه النتـــائج مـــع دراســـة صـــديقة الطفولـــة عليهـــا، وتتفـــق 
إذ بينــت الدراســة بأنــه تــم التــدريب علــى العديــد مــن الموضــوعات التدريبيــة التــي تتوافــق مــع ) 2009(

  .المعايير الوطنية العشرة للمدارس صديقة الطفولة كما ذكر سابقاً 
الوطنيـة العشـرة للمدرسـة صـديقة الطفولـة، معظم المعـايير يحقق ومن المالحظ بأن التدريب 

وهنـــا مـــن المهـــم أن يـــتم التـــدريب علـــى كيفيـــة  والعاشـــر باســـتثناء المعيـــار الثالـــث، والمعيـــار الســـابع،
ـــيمهم، وتمكـــين  ـــال ذوي االحتياجـــات، وطرائـــق تعل ـــةالتعامـــل مـــع األطف فـــي المـــدارس  األطـــر التربوي

  .ام التكنولوجيا، واستخدصديقة الطفولة من مهارات التعلم الذاتي
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وفـق معاييرهـا فـي المـدارس صـديقة الطفولـة ) األطـر التربويـة(الموارد البشـرية  تنميةمستوى  .4
 :مستوى المحافظاتعلى  )كادرها التربوي(مواردها البشرية  من وجهة نظرالوطنية 

واالنحرافات المعيارية إلجابات ولإلجابة عن ذلك قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية 
في المدارس صديقة الطفولة عن بنود ُبعد تنمية الموارد البشرية في  )األطر التربوية(الموارد البشرية

  .ذلك) 38(الجدول ، ويوضح بحسب المحافظات وفق معاييرها الوطنية المدارس صديقة الطفولة
  

تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة  على بنودالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )38(الجدول 
  الطفولة وفق معاييرها الوطنية من وجهة نظر مواردها البشرية بحسب المحافظات

 المحافظة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 دمشق  110  25.01  5.596

  ريف دمشق  252  21.98  4.830

  القنيطرة  55  24.27  4.369

  حمص  43  24.72  4.827

  الحسكة  50  25.30  3.677

  الرقة  31  25.41  2.963

  المجموع 541 23.55 4.983

  
وهــو يــأتي ضـــمن ، )23.55(بــالنظر إلــى الجــدول أعـــاله يالحــظ بــأن المتوســط الكلـــي بلــغ 

وهـو يـأتي  ،)25.41(إذ بلغ المتوسط الحسابي  الرقة: وجاءت المحافظات األعلى، المرتفعالمستوى 
وهــو يقــع ضــمن المســتوى  ،)25.30(إذ بلــغ المتوســط الحســابي الحســكةثــم ضــمن المســتوى المرتفــع، 

وهو يقع ضمن المسـتوى المرتفـع، أمـا أدنـى  ،)25.01(إذ بلغ المتوسط الحسابي  دمشقثم المرتفع، 
. ضـمن المسـتوى المتوسـط ، وهـو يقـع)21.98(إذ بلغ المتوسط الحسـابي ريف دمشقمحافظة كانت 

وتدل النتائج على المستوى المرتفع للتدريب وفق المعايير الوطنيـة العشـرة للمدرسـة صـديقة الطفولـة، 
مـــن المســـتوى المرتفـــع، وقـــد يتطلـــب ذلـــك  ، والتـــي حصـــلت علـــى درجـــة قريبـــةريـــف دمشـــقباســـتثناء 

الوقـــوف علـــى البـــرامج التدريبيـــة المنفـــذة فـــي المحافظـــات واالســـتمرارية بهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع المعـــايير 
  .الوطنية العشرة، والحاجات التدريبية للموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة
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من خالل تنفيذ األنشطة المتضمنة في الخطط  المحققةالفائدة على بنود النسب المئوية والتكرارات  )39(الجدول 
   للمدارس صديقة الطفولة من وجهة نظر الموارد البشرية لتلك المدارسالمركزية 

  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1 
على تفعيل دور مجالس  األطر التربويةحقق تدريب 
  .الفائدة المرجوة منه رأولياء األمو 

170  31.4  267  49.4  104  19.2  

2 
دريب مجلس إدارة المدرسة على وضع الخطة أدى ت

  .التطويرية المدرسية الغرض المرجو منه
117  21.6  258  47.7  166  30.7  

3  
في المدرسة على تعزيز  األطر التربويةحقق تدريب 

  .السلوك الصحي الفائدة المرجوة منه
176  32.5  315  58.2  50  9.2  

4  
ق توزيع مواد تثقيفية لدعم نظام المياه والصرف حق

  .الصحي الهدف المرجو منه
140  25.9  241  44.5  160  29.6  

5  
ى إعداد أدلة للمدارس صديقة الطفولة الفائدة أد

  .المرجوة للمدارس صديقة الطفولة
166  30.7  200  37  175  32.3  

6  
حقق الترويج لتعليم الفتيات من خالل رفع مستوى 

  .الوعي المجتمعي الهدف المرجو منه
114  21.1  243  44.9  184  34  

7  
ى فتح صفوف التقوية للطلبة في المواد األساسية أد
  .الهدف المرجو منها) اللغات والرياضيات(

200  37  217  40.1  124  22.9  

8  
كان إعداد المنشورات للتثقيف في مجال المدرسة 

  .مفيداً ) كتيبات –ملصقات (صديقة الطفولة
131  24.2  347  64.1  63  11.6  

9  
ى تدريب معلمي المدارس صديقة الطفولة على أد

  .التعلم النشط الفائدة المرجوة منه
247  45.7  294  54.3  0  0  

10  
في المدارس صديقة  األطر التربويةأدى تدريب 

  .الطفولة على حماية الطفل الهدف المرجو منه
226  41.8  290  53.6  25  4.6  

11 
في المدارس صديقة  األطر التربويةان تدريب ك

  .الطفولة على التواصل مع المجتمع المحلي مفيداً 
213  39.4  278  51.4  50  9.2  

12 
في المدارس صديقة  األطر التربويةقق تدريب ح

  .الطفولة على الدعم النفسي الهدف المرجو منه
237  43.8  276  51  28  5.2  

  
تــدريب  الفائــدة مــن يتضــح أن أعلــى النســب المئويــة كانــت لبنــودنظر إلــى الجــدول أعــاله بــال

علـى  األطـر التربويـةالفائدة مـن تـدريب ثم ، .%)43.8( ذ بلغتإ الدعم النفسيعلى  األطر التربوية
 التواصل مع المجتمع المحليالفائدة من تدريب المعلمين على ثم ، %)41.8(إذ بلغت حماية الطفل
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وهـــو يـــأتي ، )2.15(بلـــغ لهـــذا البعـــد الكلـــي الحســـابي يالحـــظ بـــأن المتوســـط و %). 39.4(بلغـــت إذ 
الفائـــدة مـــن : وفـــق اآلتـــي للبنـــود المتوســـطات الحســـابية األعلـــىوجـــاءت ، المتوســـطضـــمن المســـتوى 

، وهـــو يقـــع ضـــمن )2.46(إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي علـــى الـــتعلم النشـــط  األطـــر التربويـــة تـــدريب 
وهـو ، )2.39(إذ بلغ المتوسط الحسابي ثم الفائدة من التدريب على الدعم النفسي المستوى المرتفع، 

إذ بلغ المتوسط  على حماية الطفل األطر التربويةثم الفائدة من تدريب يقع ضمن المستوى المرتفع، 
يوضـح المتوسـطات ) 40(دولأنظـر الجـ. ، وهو يقع ضمن المسـتوى المرتفـع أيضـاً )2.37( الحسابي

 الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الموارد البشرية فـي المـدارس صـديقة الطفولـة عـن بنـود ُبعـد
   .الفائدة المحققة من خالل تنفيذ األنشطة المتضمنة في الخطط المركزية للمدارس صديقة الطفولة

الفتيات من خالل رفع مستوى الوعي المجتمعي إذ الترويج لتعليم وجاءت أدنى النسب المئوية لبنود 
تدريب مجلس إدارة المدرسة على وضع الخطة التطويرية المدرسية إذ بلغت  ، ثم%)21.1(بلغت 

من إعداد المنشورات للتثقيف في مجال المدرسة صديقة الطفولة إذ بلغت  الفائدةثم  ،%)21.6(
ة لدعم نظام المياه والصرف الصحي إذ بلغت الفائدة من توزيع المواد التثقيفيثم ، %)24.2(
: وفق اآلتييالحظ بأن المتوسطات األدنى للبنود جاءت ) 40(وبالنظر للجدول %). 25.9(

، )1.87(إذ بلغ المتوسط الحسابي الترويج لتعليم الفتيات من خالل رفع مستوى الوعي المجتمعي 
على مهارات وضع الخطة  ألطر التربويةامن تدريب  ، ثم الفائدةوهو يقع ضمن المستوى المتوسط

ثم الفائدة ، وهو يقع ضمن المستوى المتوسط، )1.91(إذ بلغ المتوسط الحسابي  التطويرية المدرسية
، وهو )1.96(إذ بلغ المتوسط الحسابي توزيع مواد تثقيفية لدعم نظام المياه والصرف الصحيمن 
  .ضمن المستوى المتوسطيقع 

وتدل النتائج لمستوى الفائدة من األنشطة المنفذة بأن أغلبها يقع ضمن المستوى المتوسط، وهي   
بحاجة إلى التطوير، وقد يؤشر هذا إلى أثر ضعف المشاركة في تخطيط األنشطة على تحقيق 
الفائدة المرجوة من هذه األنشطة، إضافة إلى عدم االستمرارية باألنشطة المنفذة مع المدارس، 

سات التي ا، ويتطلب ذلك التدريب المستمر والمتابعة وهذا ما أكدته الدر وضعف المتابعة والتقييم
، )م2009اليونيسف ووزارة التربية واالتحاد األوروبي (كدراسة تطرقت للمدارس صديقة الطفولة 

  . )2010الحصري وآخرون (ودراسة ) 2010عالء الدين (، ودراسة )2007شحادة (ودراسة 
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من خالل تنفيذ األنشطة  المحققةالفائدة بنود  على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )40(دول الج
  للمدارس صديقة الطفولة من وجهة نظر الموارد البشرية المتضمنة في الخطط المركزية 

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

1 
 راألمو  على تفعيل دور مجالس أولياء التربويةاألطر تدريب حقق 

  8  0.702  2.12  .الفائدة المرجوة منه

2 
على وضع الخطة التطويرية  مجلس إدارة المدرسةدريب أدى ت

  .الغرض المرجو منه المدرسية
1.91  0.718  11  

3  
 تعزيز السلوك الصحي في المدرسة على األطر التربويةتدريب حقق 

  .الفائدة المرجوة منه
2.23  0.603  5  

4  
الهدف  توزيع مواد تثقيفية لدعم نظام المياه والصرف الصحي حقق

  .المرجو منه
1.96  0.744  10  

5  
الفائدة المرجوة للمدارس  للمدارس صديقة الطفولة أدلةإعداد أدى 

  9  0.794  1.98  .صديقة الطفولة

6  
 الترويج لتعليم الفتيات من خالل رفع مستوى الوعي المجتمعي حقق

  .الهدف المرجو منه
1.87  0.731  12  

7  
اللغات (في المواد األساسية  تقوية للطلبةالصفوف  أدى فتح

  .الهدف المرجو منها) والرياضيات
2.14  0.762  6  

8  
منشورات للتثقيف في مجال المدرسة صديقة الإعداد كان 
  .مفيداً  )كتيبات –ملصقات (الطفولة

2.13  0.586  7  

9  
المدارس صديقة الطفولة على التعلم النشط أدى تدريب معلمي 

  1  0.499  2.46  .الفائدة المرجوة منه

10  
في المدارس صديقة الطفولة على حماية  األطر التربويةأدى تدريب 

  .الطفل الهدف المرجو منه
2.37  0.571  3  

11 
في المدارس صديقة الطفولة على  األطر التربويةكان تدريب 

  .التواصل مع المجتمع المحلي مفيداً 
2.30  0.629  4  

12 
في المدارس صديقة الطفولة على الدعم  األطر التربويةحقق تدريب 

  .النفسي الهدف المرجو منه
2.39  0.584  2  

    0.660  2.15  المتوسط الكلي

   
  .األنشطة المنفذة  للمدارس صديقة الطفولةمستوى الفائدة من يبين ) 16(أنظر الشكل البياني 
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المتوسـطات اسـتخراج و والتكـرارات،  قـام الباحـث باسـتخراج النسـب المئويـة ذلـك لإلجابة عنو 
القــائمين علــى برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة عــن بنــود إلجابــات ، واالنحرافــات المعياريــة الحســابية

يوضـح و  العقبات التي تواجه عملية تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية فـي المـدارس صـديقة الطفولـةُبعد 
  .)43- 42(ذلك الجداول 

العقبات عن بنود  المدرسة صديقة الطفولةالنسب المئوية والتكرارات إلجابات القائمين على برنامج ) 42(جدول 
   في المدارس صديقة الطفولة )األطر التربوية(التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية

  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1 
ـــــة  ـــــى عليهـــــا عملي ـــــة تبن ـــــات كافي ـــــوفر قاعـــــدة بيان عـــــدم ت

  .البشريةالتخطيط لتنمية الموارد 
8  24.2  25  75.8  0  0  

2 
ضـــعف كفايـــة القـــائمين علـــى وضـــع خطـــة تنميـــة المـــوارد 

  .البشرية
3  9.1  24  72.7  6  18.2  

3  
ـــدريب لبنـــاء خطـــة  تنميـــة المـــوارد البشـــرية عـــدم كفايـــة الت

  .للمدارس صديقة الطفولة
15  45.5  18  54.5  0  0  

4  
التــنقالت المتكــررة للمــوارد البشــرية مــن المــدارس صــديقة 

  .الطفولة
15  45.5  18  54.5  0  0  

5  
ارتفــــاع التكلفــــة الماديــــة لتخطــــيط تنميــــة المــــوارد البشــــرية 

  .للمدارس صديقة الطفولة
21  63.6  12  36.4  0  0  

6  
عــدم تــوفر اإلمكانــات الماديــة المناســبة للمــدارس صــديقة 

  .الطفولة
23  69.7  10  30.3  0  0  

7  
للمــدارس صــديقة  المناســبة تــوفر اإلمكانــات الماليــة عــدم

  .الطفولة
18  54.5  14  42.4  1  3  

8  
تعدد العوامل المؤثرة على عملية التخطـيط لتنميـة المـوارد 

  .البشرية
16  48.5  12  36.4  5  15.2  

  30.3  10  66.7  22  3  1  .ضعف التنسيق بين وزارة التربية واليونيسف  9
  36.4  12  9.1  3  54.5  18  .عدم وجود خطط بديلة في حال فشل الخطة األساسية  10

11
ضـــعف التنســـيق بـــين القـــائمين علـــى المشـــروع والمـــدارس 

  .صديقة الطفولة
2  6.1  17  51.5  14  42.4  

عدم توفر اإلمكانات : يتضح أن أعلى النسب المئوية كانت لبنودبالنظر إلى الجدول أعاله 
، وارتفـــاع التكلفـــة الماديـــة لتخطـــيط %)69.7(ذ بلغـــت الماديـــة المناســـبة للمـــدارس صـــديقة الطفولـــة إ

، وعـــدم تـــوفر اإلمكانـــات %)63.6(تنميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي المـــدارس صـــديقة الطفولـــة إذ بلغـــت 
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ـــــة إذ بلغـــــت النســـــبة لكـــــل الم ـــــة، وعـــــدم وجـــــود خطـــــط بديل ـــــة المناســـــبة للمـــــدارس صـــــديقة الطفول الي
وهــو يــأتي ضــمن المســتوى ، )2.25(الكلــي بلــغ الحســابي يالحــظ بــأن المتوســط و  %).54.5(منهمــا

عــدم تــوفر اإلمكانــات الماديــة : لبنــود وفــق اآلتــيالمتوســطات الحســابية األعلــى لوجــاءت ، المتوســط
، وهـــو يقـــع ضـــمن المســـتوى )2.70(إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي المناســـبة للمـــدارس صـــديقة الطفولـــة 

، )2.64(إذ بلــغ المتوســط الحســابي  ارتفــاع التكلفــة الماديــة لتخطــيط تنميــة المــوارد البشــريةو المرتفــع، 
إذ  ية المناسبة للمدارس صـديقة الطفولـةعدم توفر اإلمكانات المالو يقع ضمن المستوى المرتفع، وهو 

يبـين ) 43( انظـر الجـدول. ، وهـو يقـع ضـمن المسـتوى المرتفـع أيضـاً )2.52( بلغ المتوسط الحسـابي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات القائمين علـى برنـامج المدرسـة صـديقة الطفولـة 

  .تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة ُبعد العقبات التي تواجه عملية تخطيطعن بنود 
ومنظمة اليونيسف إذ بلغت  ةضعف التنسيق بين وزارة التربي وجاءت أدنى النسب المئوية لبنود

، وضعف %)6.1(ضعف التنسيق بين القائمين على المشروع والمدارس صديقة الطفولة ، و %)3(
وذكر القائمين على  ،%)9.1(البشرية إذ بلغتكفاية القائمين على وضع خطط تنمية الموارد 

، وآثار األزمة السورية %)21.2(وهي ضعف المتابعة والتقييم بنسبة : البرنامج عقبات أخرى
 ومن المالحظ بأن  %).15.2(السلبية بشكل كبير على برنامج المدرسة صديقة الطفولة بنسبة 

بشكل متوسط في توفر البيانات الكافية لعملية العقبات تتركز في الجوانب المادية والمالية، وكذلك 
يالحظ بأن المتوسطات الحسابية األدنى للبنود جاءت وفق ) 43(وبالنظر للجدول  .بناء الخطة

، )1.64(بلغ المتوسط الحسابي  التنسيق بين القائمين على المشروع والمدارس إذ ضعف: اآلتي
ضمن المستوى المرتفع لعدم كفاية وهو يقع ضمن المستوى المنخفض، وجاءت المتوسطات 

التدريب لوضع الخطة، والتنقالت المتكررة من المدارس صديقة الطفولة وتتفق هذه النتائج مع 
ر في الموارد المالية على التي بينت أثر القصو ) 2010(الطهراوي ودراسة ) 2010(صيام دراسة 

  .واألداء، وكذلك أنظمة التقييم تنمية واستقطاب الموارد البشرية
إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةيبين  )43(جدول 

    العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةعن بنود  الطفولة

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

  6  0.435  2.24  .لعملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية عدم توفر قاعدة بيانات كافية 1
  8  0.522  1.91  .خطة تنمية الموارد البشريةضعف كفاية القائمين على وضع  2
  4  0.506  2.45  .خطة تنمية الموارد البشريةعدم كفاية التدريب لبناء   3
  4  0.506  2.45  .صديقة الطفولة البشرية من المدارسالتنقالت المتكررة للموارد   4
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  2  0.489  2.64   .البشرية ارتفاع التكلفة المادية لتخطيط تنمية الموارد  5
  1  0.467  2.70   .للمدارس صديقة الطفولة عدم توفر اإلمكانات المادية المناسبة  6
  3  0.566  2.52   .صديقة الطفولة للمدارسالمناسبة عدم توفر اإلمكانات المالية   7
  5  0.736  2.33  .على عملية التخطيط لتنمية الموارد البشريةتعدد العوامل المؤثرة   8
  9  0.517  1.73  .ضعف التنسيق بين وزارة التربية واليونيسف  9
  7  0.950  2.18   .عدم وجود خطط بديلة  10
  10  0.603  1.64  .ضعف التنسيق بين القائمين على المشروع والمدارس 11

    0.572  2.25  المتوسط الكلي

للمـدارس صـديقة ) األطـر التربويـة(تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشـرية  العقبات التي . 2
  .من وجهة نظر القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة على مستوى المحافظات الطفولة

ـــة عـــنو  ـــك لإلجاب ـــام الباحـــث باســـتخراج المتوســـطات الحســـابية ذل ـــة ق ، واالنحرافـــات المعياري
العقبــات التــي تواجــه عمليــة القــائمين علــى برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة عــن بنــود ُبعــد إلجابــات 

  .)44(يوضح ذلك الجدول و  تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة

عن المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة  ) 44 (الجدول 
  بحسب المحافظة العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةبنود 

 المحافظة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 دمشق 14  23.86  4.769

  ريف دمشق 4  23.75  5.439

  القنيطرة 4  26.75  2.217

  حمص 4  25.00  0.816

  الرقة 3  26.33  1.155

  الحسكة 4  25.75  2.500

  المجموع 33 24.79 3.814

وهــو يــأتي ضـــمن ، )24.79(بــالنظر إلــى الجــدول أعـــاله يالحــظ بــأن المتوســط الكلـــي بلــغ 
، وهـو )26.75(إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي القنيطـرة : وجاءت المحافظات األعلـى، المتوسطالمستوى 

وهـــو يـــأتي ضـــمن  ،)26.33(الرقـــة إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي ، ثـــم يـــأتي ضـــمن المســـتوى المرتفـــع
، وهـو يقـع ضـمن المسـتوى المرتفـع) 25.75(الحسكة إذ بلـغ المتوسـط الحسـابيثم المستوى المرتفع، 

. وتقـع ضـمن المسـتوى المتوسـط) 23.86(إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي دمشـقأما أدنى محافظة كانـت 
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ـيط لتنميــة الم
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25.7

 لة

بـــات تواجــه ع
فظـــات ويجـــب

عبُ  عــن حســابية
ة بحسب المح

 التي تواجه ع
حسب المحافظة

األطـ(بشـرية 
على المس) ي

والتك  المئويـة
األطــر ال(رية 

 تنميـة المـوارد

26.33؛ الرقة

75؛ الحسكة

24.

ة صديقة الطفول

وجــود عقبى 
وســـطة للمحاف

ت الحتوســطا
صديقة الطفولة
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كادرها التربوي
خراج النسـب
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ملية تخطيط 

 

25

79.؛ المجموع

 برنامج المدرسة

علـــىحافظــات 
العاليـــة والمتو

المتبــين ) 17
ي المدارس ص

ت الحسابية ع
ي المدارس صد

ة تخطيط تنمي
ك(ها البشرية 

الباحـث باسـتخ
ا إلجابـــاتــة 

لتي تواجه عم
)45 -46(.

23.86؛ ق

5؛ حمص

ارد البشرية في

اربـــة بــين المح
 المســـتويات ا

  .ا
7(كل البيــاني 

رد البشرية في

يبين المتوسطات
في

تواجه عملية
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قـام  ذلـك عن
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23.75؛ شق
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المتقا النتــائج 
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ة عن بنود ُبع
يوضح ذلكو  ة

  
  
  

ريف دمش

القنيطرة

واقع تخ
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العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية في على بنود النسب المئوية والتكرارات ) 45(جدول
  )كادرها التربوي( من وجهة نظر مواردها البشرية المدارس صديقة الطفولة

  البنــود  م
  غير موافق  إلى حٍد ما  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1 
عــــدم تــــوفر قاعــــدة بيانــــات كافيــــة تبنــــى عليهــــا عمليــــة 

  .التخطيط لتنمية الموارد البشرية
401  74.1  123  22.7  17  3.1  

2 
ضعف كفاية القائمين على وضـع خطـة تنميـة المـوارد 

  .البشرية
281  51.9  249  46  11  2  

3  
عدم كفاية التـدريب لبنـاء خطـة لتنميـة المـوارد البشـرية 

  .للمدارس صديقة الطفولة
282  52.1  254  47  5  0.9  

4  
المتكــــــررة للمــــــوارد البشــــــرية مــــــن المــــــدارس التــــــنقالت 

  .صديقة الطفولة
355  65.6  181  33.5  5  0.9  

5  
ارتفــاع التكلفــة الماديــة لتخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية 

  .للمدارس صديقة الطفولة
347  64.1  178  32.9  16  3  

6  
اإلمكانــــــات الماديــــــة المناســــــبة للمــــــدارس عــــــدم تــــــوفر 

  .صديقة الطفولة
398  73.6  138  25.5  5  0.9  

  0  0  31.1  168  68.9  373  الطفولة عدم توفر اإلمكانات المالية للمدارس صديقة  7

8  
امــــل المــــؤثرة علــــى عمليــــة التخطــــيط لتنميــــة تعــــدد العو 

  .)األطر التربوية( الموارد البشرية
200  37  335  61.9  6  1.1  

  7.6  41  50.3  272  42.1  228  .اليونيسفو ضعف التنسيق بين وزارة التربية   9

10  
خطــــــط بديلــــــة فــــــي حــــــال فشــــــل الخطــــــة  عــــــدم وجــــــود

  .األساسية
233  43.1  269  49.7  39  7.2  

11 
ضعف التنسيق بين القائمين على المشـروع والمـدارس 

  .صديقة الطفولة
249  46  273  50.5  19  3.5  

عدم توفر قاعدة بيانات : يتضح أن أعلى النسب المئوية كانت لبنودبالنظر إلى الجدول أعاله 
ثم ، %)74.1(نسبة كل منهماذ بلغت إ الموارد البشريةكافية تبنى عليها عملية التخطيط لتنمية 

، %)73.6(نسبة كل منهماذ بلغت إ عدم توفر اإلمكانات المادية المناسبة للمدارس صديقة الطفولة
يالحظ بأن و  %).68.9(عدم توفر اإلمكانات المالية المناسبة للمدارس صديقة الطفولة إذ بلغت ثم 

المتوسطات وجاءت ، المرتفعوهو يأتي ضمن المستوى ، )2.53(الكلي بلغ الحسابي المتوسط 
عدم توفر اإلمكانات المادية المناسبة للمدارس صديقة الطفولة : لبنود وفق اآلتيالحسابية األعلى ل

عدم توفر قاعدة بيانات ثم ، وهو يقع ضمن المستوى المرتفع، )2.73(إذ بلغ المتوسط الحسابي 
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وهو يقع ضمن ، )2.71(إذ بلغ المتوسط الحسابي  ،الموارد البشريةكافية لعملية تخطيط تنمية 
إذ بلغ المتوسط  عدم توفر اإلمكانات المالية المناسبة للمدارس صديقة الطفولةثم ، المستوى المرتفع

المتوسطات يبين ) 46(انظر الجدول  .، وهو يقع ضمن المستوى المرتفع)2.69(الحسابي 
العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد ارية على بنود ُبعد الحسابية واالنحرافات المعي

  .البشرية في المدارس صديقة الطفولة

تعدد العوامل المؤثرة على عملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية  وجاءت أدنى النسب المئوية لبنود
ومنظمة اليونيسف إذ بلغت  ةضعف التنسيق بين وزارة التربي، ثم %)37(إذ بلغت ) األطر التربوية(
السلبية لألزمة الحالية على برنامج المدرسة صديقة ثار اآل: ، وُذكر عقبات أخرى%)42.1(

يالحظ بأن المتوسطات الحسابية األدنى جاءت وفق ) 46(وبالنظر للجدول  %).84.7( الطفولة
، وهو يقع )2.35( الحسابيوزارة التربية واليونيسف إذ بلغ المتوسط ضعف التنسيق بين : اآلتي

وعدم ، على عملية تخطيط تنمية الموارد البشريةتعدد العوامل المؤثرة ضمن المستوى المرتفع، ثم 
، وهو )2.36(إذ بلغ المتوسط الحسابي لكل منهما وجود خطط بديلة في حال فشل الخطة األساسية

عملية التخطيط لتنمية الموارد  وتدل النتائج على وجود عقبات تعترض .يقع ضمن المستوى المرتفع
وتتفق هذه النتائج مع دراسة لتذليلها،  ةالبشرية وعلى القائمين على البرنامج ايجاد السبل المالئم

ر في الموارد المالية على تنمية واستقطاب الموارد التي بينت أثر القصو ) 2010(الطهراوي 
  .، وكذلك أنظمة التقييم واألداءالبشرية

العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية على بنود  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )46(الجدول 
  الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة

  البنــود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  البنود

  2  0.519  2.71  .لعملية تخطيط تنمية الموارد البشرية عدم توفر قاعدة بيانات كافية 1
  7  0.540  2.50  .خطة تنمية الموارد البشريةضعف كفاية القائمين على وضع  2
  6  0.518  2.51  .خطة تنمية الموارد البشريةعدم كفاية التدريب لبناء   3
  4  0.497  2.65  .صديقة الطفولة التنقالت المتكررة للموارد البشرية من المدارس  4
  5  0.545  2.61   .البشرية لتخطيط تنمية الموارد ارتفاع التكلفة المالية  5
  1  0.466  2.73   .للمدارس عدم توفر اإلمكانات المادية المناسبة  6
  3  0.486  2.69  .المناسبة للمدارسعدم توفر اإلمكانات المالية   7
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  9  0.503  2.36  .على عملية تخطيط تنمية الموارد البشريةتعدد العوامل المؤثرة   8
  10  0.615  2.35  .التنسيق بين وزارة التربية واليونيسفضعف   9
  9  0.612  2.36   .في حال فشل الخطة األساسية عدم وجود خطط بديلة  10
  8  0.561  2.43  .الصديقة ضعف التنسيق بين القائمين على المشروع والمدارس 11

    0.532  2.53  المتوسط الكلي

للمـدارس صـديقة ) األطـر التربويـة(تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشـرية  العقبات التي . 4
  .على مستوى المحافظات) ةها التربويأطر (من وجهة نظر مواردها البشرية  الطفولة

ـــة عـــنو  ـــك لإلجاب ـــام الباحـــث باســـتخراج المتوســـطات الحســـابية ذل ـــة ق ، واالنحرافـــات المعياري
العقبـات التـي عـن بنـود ُبعـد  فـي المـدارس صـديقة الطفولـة) التربويةاألطر ( الموارد البشريةإلجابات 

يوضـــح ذلـــك الجـــدول و  تواجـــه عمليـــة تخطـــيط تنميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي المـــدارس صـــديقة الطفولـــة
)47(.  

العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد  لُبعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 47(الجدول 
  بحسب المحافظات ردها البشريةامن وجهة نظر مو  شرية في المدارس صديقة الطفولةالب

 المحافظة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 دمشق  110  27.17  3.397

  ريف دمشق  252  28.06  3.532

  القنيطرة  55  28.24  5.158

  حمص  43  27.60  3.768

  الحسكة  50  28.42  2.408

  الرقة  31  27.84  1.393

  المجموع 541 27.87 3.561

  
وهــو يــأتي ضــمن المســتوى ، )27.87(بــالنظر إلــى الجــدول أعــاله يالحــظ بــأن المتوســط الكلــي بلــغ 

ـــع ـــغ المتوســـط الحســـابي  الحســـكة: وجـــاءت المحافظـــات األعلـــى، المرتف وهـــو يـــأتي  ،)28.42(إذ بل
وهــو يقــع ضــمن المســتوى  ،)28.24(القنيطــرة إذ بلــغ المتوســط الحســابيثــم ضــمن المســتوى المرتفــع، 

  .وهو يقع ضمن المستوى المرتفع ،)28.06(إذ بلغ المتوسط الحسابي  ثم ريف دمشقالمرتفع، 
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 المسـتوى المر
ج التدريبيـة الم
ت التدريبيـة للم

طيط تنمية الموار
  محافظات

مين علـى برن

ى برنامج الم
المدارس صل 

جموع

27.87

لالفص

وتقـع ضـمن  
لبـرامج علـى ا

رة، والحاجـات

  .عد

جه عملية تخطي
بحسب الم رية

هة نظـر القـائم

القائمين على
ملتعترض ع

المجالرقة

27.847

 لة

) 27.17(بي
طلـب الوقـوف
الوطنية العشر

عن هذا البع 

قبات التي تواج
ر مواردها البشر

  ة ؟
ولة من وجهة

اإلجابات  ية
شكالت التي ت

الحسكة

28.42

ة صديقة الطفول

توسـط الحسـاب
 عقبـات، تتط
مع المعايير ا

الحسابيةات 

العق ُبعد علىة 
من وجهة نظر 

  :دس

صديقة الطفولة
صديقة الطفو

لنسب المئوية
المشا يتعلق 

حمص

27.6

 برنامج المدرسة

إذ بلـغ المتو ق
ل على وجود
 بما يتوافق م

  .طفولة
ضح المتوسطا

سطات الحسابية
 صديقة الطفولة

السادلسؤال 
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للمشكالت التي تعترض عمل المدارس صديقة الطفولة من وجهة نظر القائمين على النسب المئوية ) 48(جدول
  برنامج المدرسة صديقة الطفولة
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  13.3  0  33.3  53.3  .الدافعية لدى المعلميننقص   4
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وجاءت وفق  ومتوسطة النظر إلى الجدول أعاله يالحظ بأن مستوى المشكالت يتوزع بين كبيرةب

أعلى نسبة للمشكالت الكبيرة كانت لبند عدم توفر البرامج الخاصة باألطفال ذوي : الترتيب اآلتي
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  :الثامنالنتائج المتعلقة بالسؤال : ثامناُ 
  .؟صديقة الطفولةما الحاجات التدريبية للموارد البشرية في المدارس 

عـــن بنـــود  والتكـــرارات، قـــام الباحـــث باســـتخراج النســـب المئويـــة ،هـــذا الســـؤال لإلجابـــة عـــنو 
  -54(والجـدوالن  للمـوارد البشـرية فـي المدرسـة صـديقة الطفولـةالموجهـة  استبانة الحاجـات التدريبيـة،

  . يوضحان ذلك) 55

   والتكرارات للحاجات التدريبية لإلداريين في المدارس صديقة الطفولةالنسب المئوية ) 54(جدول

 

للحاجات التدريبية لإلداريين كانت وفق بالنظر إلى الجدول أعاله يتبين أن أعلى النسب المئوية 
تدريب على مهارات اتخاذ القرار التربوي : أعلى النسب المئوية للحاجات بشكل كبير: أوالً : اآلتي

دريب ، ثم الت%)77.2(، ثم التدريب على مهارات وضع الخطة المدرسية بنسبة %)84.2(بنسبة 
  %).70.2(بنسبة مهارات التنظيم والمتابعةعلى 
التدريب على مهارات استخدام الكومبيوتر : أعلى النسب المئوية للحاجات بشكل متوسط: ثانياً 

التدريب على كيفية ثم ، %)33.3(التقييم الذاتي بنسبة  أساليب، ثم التدريب على %)37.3(بنسبة 
  ). 31.1%(إدارة المشاريع المدرسية بنسبة 

، والتدريب وفق دى الفائدة من البرامج التدريبيةمق مع النتائج السابقة المتعلقة بوهذه النسب تتواف 
  . المعايير والحاجات التدريبية

ن في المدارس الحاجات التدريبية لإلداريي  م
  صديقة الطفولة

  ال توجد  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك    

  :يحتاج اإلداريون في المدارس صديقة الطفولة إلى  
  0  0  11.4  26  11.4  26  77.2  176  .تدريب على مهارات وضع الخطة المدرسية  1
  0  0  18.9  43  19.7  45  61.4  140  .تدريب على مهارات التواصل  2
  0  0  14.9  34  33.3  76  51.8  118  .تدريب على أساليب التقييم الذاتي  3
  0  0  27.2  62  29.8  68  43.6  98  .على مهارات التعاون مع المجتمع المحلي تدريب  4
  0  0  0  0  29.8  68  70.2  160  .تدريب على مهارات التنظيم والمتابعة  5
  0  0  6.6  15  9.2  21  84.2  192  .تدريب على مهارات اتخاذ القرار التربوي  6
  0  0  10.5  24  37.3  85  52.2  119  .تدريب على مهارات استخدام الكومبيوتر  7
  0  0  0  0  31.1  71  68.9  157  .تدريب على كيفية إدارة المشاريع المدرسية  8
  80.7  184  0  0  0  0  19.3  44  ).إثارة الدافعية للطلبة(أخرى   9
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ضمون الخطط المركزية ورؤية ورسالة البرنامج بحسب الخطط وفيما يلي عرض لملخص عن م
  :المركزية للمدارس صديقة الطفولة، وما بينه القائمين على البرنامج

  : صديقة الطفولة ارسلمدملخص لمضمون الخطط المركزية ل: أوالً 
المـــــدارس صـــــديقة / برنـــــامج التعلـــــيم/ ومنظمـــــة اليونيســـــف وزارة التربيـــــة بـــــين  خطـــــة التعـــــاون .1

ـــــة ، وأهـــــم مـــــا تضـــــمنته الخطـــــة مـــــن )دوالر 230000(بلغـــــت الميزانيـــــة: م2008للعـــــام  الطفول
 :النتائج المتوقعة

فــــــي  األطــــــر التربويــــــةوضــــــع خطــــــة بنــــــاء القــــــدرات للتعامــــــل مــــــع مشــــــكلة التســــــرب، وتــــــدريب 
ســـــة والتعامـــــل مـــــع أوليـــــاء ر مبـــــادئ التخطـــــيط لتطـــــوير المد: المـــــدارس صـــــديقة الطفولـــــة حـــــول

مــــــع المجتمــــــع المحلــــــي، كــــــذلك التــــــدريب فــــــي مجــــــاالت الــــــدعم الصــــــحي والتعــــــاون  ،األمــــــور
ـــــــة مـــــــن خـــــــالل ذوالتوعيـــــــة المجتمعيـــــــة، وٕارســـــــاء النمـــــــو  ج الســـــــوري للمـــــــدارس صـــــــديقة الطفول

ـــــةالتـــــدريب علـــــى المعـــــاي ، وأســـــاليب التعامـــــل مـــــع حـــــاالت ير العشـــــرة للمدرســـــة صـــــديقة الطفول
  ).2008هيئة تخطيط الدولة، (الطوارئ ووضع خطة لذلك

المـــــدارس صـــــديقة / برنـــــامج التعلـــــيم/ ومنظمـــــة اليونيســـــف وزارة التربيـــــة بـــــين  التعـــــاونخطـــــة  .2
ـــــة ، وأهـــــم مـــــا تضـــــمنته الخطـــــة مـــــن )دوالر 280000(الميزانيـــــة بلغـــــت: م2009للعـــــام  الطفول

 :النتائج المتوقعة

رفـــــــع كفـــــــاءة المـــــــدارس بنـــــــاء القـــــــدرات للتعامـــــــل مـــــــع مشـــــــكلة التســـــــرب، و فـــــــي  االســـــــتمرارية
ج ذإرســـــاء النمـــــو بهـــــدف  لمـــــدارس صـــــديقة الطفولـــــةق المعـــــايير العشـــــرة لالمســـــتهدفة فـــــي تطبيـــــ

، والعمــــــــل علــــــــى التوعيــــــــة الصــــــــحية، وتنفيــــــــذ برنــــــــامج الســــــــوري للمــــــــدارس صــــــــديقة الطفولــــــــة
هيئــــــة تخطــــــيط الدولــــــة، (التغذيــــــة فــــــي المــــــدارس المســــــتهدفة فــــــي المنــــــاطق الشــــــمالية الشــــــرقية

2009.( 

المـــــدارس صـــــديقة / برنـــــامج التعلـــــيم/ ســـــف ومنظمـــــة اليوني وزارة التربيـــــةبـــــين  خطـــــة التعـــــاون .3
ـــــة ، وأهـــــم مـــــا تضـــــمنته الخطـــــة مـــــن )دوالر 430000(الميزانيـــــة بلغـــــت: م2010للعـــــام  الطفول

 :النتائج المتوقعة

والـــــتعلم النشـــــط بخطـــــط إعـــــداد المعلمـــــين بالتعـــــاون  ،دمـــــج مفـــــاهيم المدرســـــة صـــــديقة الطفولـــــة
واالســـــــــتمرارية بالعمـــــــــل علـــــــــى إرســـــــــاء النمـــــــــوذج ، مـــــــــع وزارة التعلـــــــــيم العـــــــــالي ووزارة التربيـــــــــة

ــــــــى ضــــــــمن  ــــــــدريب عل ــــــــة، ووضــــــــع خطــــــــة للتوســــــــع، والت الســــــــوري للمــــــــدارس صــــــــديقة الطفول
مجـــــــاالت التوعيـــــــة الصـــــــحية، والمهـــــــارات الحياتيـــــــة، ودمـــــــج التكنولوجيـــــــا بـــــــالتعليم، والتـــــــرويج 

 ).2010هيئة تخطيط الدولة، (لتعليم الفتيات
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المـــــدارس صـــــديقة / برنـــــامج التعلـــــيم/ مـــــة اليونيســـــف ومنظوزارة التربيـــــة بـــــين  خطـــــة التعـــــاون .4
ـــــــة ـــــــة بلغـــــــت: م2011للعـــــــام  الطفول ، وأهـــــــم مـــــــا تضـــــــمنته الخطـــــــة )دوالر 8250000(الميزاني

 :من النتائج المتوقعة

العمـــــــل علـــــــى اعتمـــــــاد نمـــــــوذج موحـــــــد للمـــــــدارس صـــــــديقة الطفولـــــــة، والعمـــــــل علـــــــى معالجـــــــة 
هنـــــي، ومهـــــارات الحيـــــاة، والعمـــــل مشـــــكلة التســـــرب، والعمـــــل علـــــى اعتمـــــاد نمـــــوذج للتعلـــــيم الم

 .)2011هيئة تخطيط الدولة، (على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

المـــــدارس صـــــديقة / برنـــــامج التعلـــــيم/ ومنظمـــــة اليونيســـــف وزارة التربيـــــة بـــــين  خطـــــة التعـــــاون .5
ـــــــة ـــــــة بلغـــــــت: م2012للعـــــــام  الطفول ، وأهـــــــم مـــــــا تضـــــــمنته الخطـــــــة )دوالر 4479000(الميزاني

 :من النتائج المتوقعة

م، إذ تضــــــمنت االســــــتمرارية فــــــي 2011لــــــم تختلــــــف المخرجــــــات المتوقعــــــة عــــــن خطــــــة العــــــام 
العمـــــــل علـــــــى اعتمـــــــاد نمـــــــوذج موحـــــــد للمـــــــدارس صـــــــديقة الطفولـــــــة، والعمـــــــل علـــــــى معالجـــــــة 

، والعمـــــــل علـــــــى تحقيـــــــق لمهنـــــــيللتعلـــــــيم امشـــــــكلة التســـــــرب، والعمـــــــل علـــــــى اعتمـــــــاد نمـــــــوذج 
 .)2012هيئة تخطيط الدولة، (األهداف اإلنمائية لأللفية

  : رؤية برنامج المدرسة صديقة الطفولة :ثانياً  
  المركزية للمدارس صديقة  الخطة(خطة التعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف بحسب

السوري للمدارس صديقة الطفولة إرساء النموذج : بأن الرؤية هي تبين 2008لعام  )الطفولة
وفق المعايير الوطنية العشرة، وتعميم النموذج على مدارس الجمهورية العربية السورية 

 ).2008هيئة تخطيط الدولة، (2025بحلول عام 

  من القائمين %) 93(أوضح : بحسب ما بين القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة
مدارس صديقة : طفولة لدى سؤالهم عن رؤية البرنامج بأنهاعلى برنامج المدرسة صديقة ال

تعنى بتحسين نوعية التعليم، لبناء شخصية الطفل  وفق المعايير الوطنية العشرة للطفولة
 . المتكاملة

  :رسالة برنامج المدرسة صديقة الطفولة: ثالثاً 
  تعمل : بأن الرسالة هي تبين 2008لعام  المركزية للمدارس صديقة الطفولة الخطةبحسب

في إطار منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية على تطبيق المعايير العشرة الوطنية 
عزيز التعلم وتحسين نوعية التعليم على المستوى الوطني، تخالل  مناحترام حقوق الطفل 

لبيئة التعّليمية وتحسين ا ،ألطفال في جوانب الحياة المدرسيةشاركة ااستنادًا إلى مالتشاركي 
. مع إدارة المدرسة من خالل لجان للمجتمع المحلي أولياء األمورالكلية، والعمل على ربط 
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ضمان توافر الكوادر في  ، وية، بما فيها التحفيز االجتماعيتقديم الدعم للمبادرات المحلو 
لتعزيز مدارس هذه المناطق جميعها، ممن يملكون المعرفة المكتسبة والمهارات الالزمة 

 .المدارس صديقة الطفولة

  من القائمين %) 93(أوضح : ما بين القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولةبحسب
 :على برنامج المدرسة صديقة الطفولة لدى سؤالهم عن رسالة البرنامج بأنها

ين العمل على تطبيق المعايير الوطنية العشرة للمدارس صديقة الطفولة من خالل التعاون ب
  .جميع األطراف في المدرسة، والمجتمع المحلي

لألعوام  لخطط المركزية لبرنامج المدرسة صديقة الطفولةألنشطة ااألهداف السنوية : رابعاً 
)2008 – 2012(:  

هدفًا سنويًا لألنشطة ذات العالقة ) 36(لألعوام المذكورة تضمنت جميع الخطط المركزية 
  :اآلتيبالمدارس صديقة الطفولة وفق 

 وتضمن األهداف اآلتية دعم إرساء النموذج السوري للمدرسة صديقة الطفولة: 

 إدارةالمحلي بمواضيع المركزي و : المستويينبناء قدرات العاملين في وزارة التربية على  .1
 .المدرسة صديقة الطفولة

معايير المدرسة صديقة "تدريب المدربين ومدراء المدارس والمدرسين على مواضيع  .2
". األمور، التعلم النشط، بدائل العقاب أولياءالطفولة، الخطة المدرسية، التعامل مع 

 .)مرتبط ببرنامج الدعم اإلنساني للوافدين العراقيين والبرنامج الفلسطيني(

الطفولة معدة ومستخدمة في المدارس التي تطبق موذج شهادة المدرسة صديقة إعداد ن .3
 .المعايير المتفق عليها

دعم نشاطات محددة واردة في خطط المدرسة التطويرية خاصة فيما يتعلق بالمبادرات  .4
 .)مرتبط ببرنامج الدعم اإلنساني للوافدين العراقيين. (التجريبية التجديدية

د التأييد لمبادرة المدرسة صديقة وضع خطة إعالمية لنشر ثقافة جودة التعليم وحش .5
 .)مرتبط ببرنامج الدعم اإلنساني للوافدين العراقيين. (الطفولة

. متابعة تنفيذ المشروع والقيام بزيارات إشرافية للمدارس لتطبيق بطاقة المالحظة .6
 .)مرتبط ببرنامج الدعم اإلنساني للوافدين العراقيين(
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منها في مرحلة  الستفادةلستفادة من المبادرات التطويرية الحصول على دروس م .7
 .التوسع

تبادل الخبرات حول النماذج الجيدة من خالل تبادل الزيارات في مجال التسرب وربط  .8
 .التعليم بسوق العمل

إجراء تدريب حول نظام المعلومات الجغرافية لتعزيز مهارات وزارة التربية لتطبيق هذا  .9
 .النظام

كاء العاملين في التربية وتنظيم ندوات للترويج لتنفيذ القانون الخاص تحديد الشر  .10
 .بإلزامية التعليم األساسي

بناء شراكة مع وزارة التعليم العالي وكليات التربية لدمج  مفاهيم المدرسة صديقة  .11
 .الطفولة في تأهيل المعلمين

مدرسية، الالصحة و  ،في مجال المدرسة صديقة الطفولةمنشورات التثقيف  إعداد .12
 .)الكتيبات والملصقات ومواد التوعية(وتحسين ممارسات النظافة 

 وضع خطة بناء القدرات للتعامل مع مشكلة التسرب. 

 رفع كفاءة المدارس المستهدفة في تطبيق معايير المدرسة صديقة الطفولة. 

 رفع كفاءة المدارس المستهدفة في وضع خططها التطويرية وتفعيل دور مجالس أولياء 
 .األمور في المدارس المستهدفة

 وضع إطار للشراكات الممكنة في المجتمع المحلي للمناطق المستهدفة. 

 توفير فرصة ثانية للتعلم للمتسربين. 

  ويتضمن إعادة تأهيل نظام المياه والصرف الصحي في مدارس المناطق المستهدفةدعم ،
 .المرافق الصحية في المدارس

 في المدارس صديقة الطفولة ه والصرف الصحيعلى موضوعات الميا التركيز. 

 المدارس التي تطبق معايير المدرسة صديقة الطفولةلوعي بالممارسات الصحية في رفع ا. 

  لإلستراتيجيةنشر الوعي المجتمعي بأهمية وجبة الفطور في المدارس صديقة الطفولة دعمًا 
 .الوطنية للتغذية

  حول جودة التعليمتحسين نوعية وكمية المعلومات المتوفرة. 

 رفع الكفاءة المؤسسية في مجال التعليم في حاالت الطوارئ. 
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 دمج التعلم النشط في خطة تطوير المعلمين. 

 ولجان أولياء األمور حول المدارس صديقة الطفولة، اعتماد دليل تدريبي للمدراء. 

   تنفيذ نموذج ، وٕاشراك المجتمع المحلي من قبل المدرسة في المدرسيالحد من التسرب
 .المدرسة صديقة الطفولة، ويتضمن ذلك التزويد بالتجهيزات وأعمال البنية المدرسية

 وكيفية تنفيذ استخدام التكنولوجيا بالتعليم، و صفوف تقوية،  لتنفيذ ناء طاقات وزارة التربيةب
 .تدريب مهني، ومهارات الحياة لمنح األطفال فرص تعلم مستمر

 ة على المستويين المركزي والمحلي للترويج لتعليم الفتيات من خالل تعزيز طاقة وزارة التربي
 .رفع الوعي المجتمعي

 وتضمن لترويج للعادات الصحية الجيدة في مجال المياه والصرف الصحي في المدارسا 
 :األهداف اآلتية

 .تخدمين على السلوك الصحي البيئيتدريب المدرسين الجدد والمدراء والمس .1

  .الجدد والمدراء على المنهج الصحيتدريب المدرسين  .2
 .تنفيذ التثقيف الصحي من خالل الشراكات .3

مدارس في مجال تطبيق المنهج الصحي بمطبوعات  )10(فضل ألمكافأة وضع  .4
 للمكتبة المدرسية

الصحة المدرسية حول أساليب الحياة الصحية والمشكالت الصحية  يريمد تدريب .5
 .العامة في المدارس

  وزارة التربية لتقديم تعليم للطفولة المبكرة معتمدة النهج الالمركزيتعزيز قدرات. 

 ليات مشاركة المجتمع المحلي لمعالجة التسرب آع نموذج للمدرسة صديقة الطفولة و وض
 .في المدارس المستهدفة

  التعليم المهني ومهارات الحياة معتمد من قبل وزارة التربيةللتدريب على نموذج تطوير. 

  ةاأللفي اإلنمائية األهدافلرفع مستوى  وزارة التربية والجهات التابعة لهاات تعزيز قدر. 

الخطط المركزية األهداف السنوية ألنشطة مدى تغطية ) 51-50(وفيما يلي يوضح الجدوالن 
لبرنامج المدرسة صديقة الطفولة للمعايير الوطنية العشرة للمدرسة صديقة الطفولة والحاجات 

  :لمواردها البشريةالتدريبية 
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  وفق معاييرها الوطنية  خطط المركزية للمدارس صديقة الطفولةلل النسبة المئوية لألهداف السنوية) 56(لجدول ا

رقم 
  المعيار

 المعايير الوطنية العشرة للمدارس صديقة الطفولة
عدد 

األھداف 
  للمعيار

  األھداف السنوية
الوزن 
  النسبي

1 

المدرسة مجلس إدارة فعال يشارك فيه  يتوفر في
والمعلمون وٕادارة المدرسة  األطفال وأولياء األمور

  .وممثلون عن المجتمع المحلي
15  

أهداف ذات صلة بإدارة 
  المدرسة صديقة الطفولة

41.66  

2 
 هاالمدرسة جميع مجاالت عمليشارك األطفال في 

  .لتعزيز حس المسؤولية والثقة بالنفس لديهم
ذات صلة بإدارة  أهداف  3

  بمشاركة األطفال
8.33  

3  
طفال من ذوي لأل يجابيةإتوفر المدرسة بيئة دمج 

  2  .االحتياجات الخاصة
أهداف ذات صلة بدمج 
األطفال ذوي االحتياجات 

  الخاصة
5.55  

4  
طفال لأل الشاملة توفر المدرسة الرعاية الصحية

  .)نفسيًا وبدنياً (
أهداف ذات صلة بالرعاية   12

  الصحية
33.33  

5  
 ،بين األطفالوالعدالة المساواة المدرسة تعزز 

لتمييز مبدأ عدم اوكذلك بين العاملين فيها، وترسخ 
  .ألي سبب كان

2  
أهداف ذات صلة بكيفية 
عدم التمييز بين األطراف 

  في المدرسة
5.55  

6  
وليـــــــاء األمـــــــور أبفعاليـــــــة مـــــــع  المدرســـــــة تتواصـــــــل

  .والمجتمع المحلي
7  

صلة أهداف ذات 
بالتواصل مع المجتمع 

  المحلي
19.44  

7  
واإلدارية في المدرسة على  األطر التربويةتعمل 

  .   زيادة خبراتها وتعميق تأهيلها ذاتياً 
أهداف ذات صلة   2

  بالتأهيل الذاتي
5.55  

8  
 ،طفاليوفر بناء المدرسـة البيئة الصحية واآلمنة لأل

  .ويخدم هدف التعليم والتعلم
ببناء  صلةأهداف ذات   2

  المدرسة
5.55  

9  
المدرسة بيئة تعليمية تقوم على استخدام توفر 

الممتعة والجاذبة لألطفال نشط التعلم الأساليب 
  .مرتبطة بالبيئة المحليةوال

6  
أهداف ذات صلة بالتعلم 

  النشط
16.66  

10  
متنوعة بما في ذلك المدرسة مصادر تعلم توفر 

  .لتقنيات الحديثةا
 أهداف ذات صلة  3

  بمصادر التعلم
8.33  

  36  .مجموع األهداف السنوية ألنشطة الخطط المركزية
%) 41.66(نالحظ أن أعلى نسبة لألهداف في الخطط المركزية كانت  أعالهوبالنظر إلى الجدول 

من األهداف المركزية تغطي %) 33.33(وهي تغطي المعيار األول المتعلق باإلدارة المدرسية، ثم 



هداف 
هداف 
 ذوي 
توفير 

ة لعشر 
 أنظر 

  
  نية

لموارد 

   دريبية

الوزن 
  النسبي

13.8  
2.7  
0  

5.5  
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  البنــود  م

 %
للحاجات 

وفق 
  الموارد 

عدد 
األھداف 
للحاجة 

 التدريبية 

الوزن 
  النسبي

  0  0  70.2  .على مهارات التنظيم والمتابعة اإلداريين تدريب  5
  0  0  84.2  .على مهارات اتخاذ القرار التربوي اإلداريين تدريب  6
  2.7  1  52.2  .على مهارات استخدام الكومبيوتر اإلداريين تدريب  7
  0  0  68.9  .على كيفية إدارة المشاريع المدرسية اإلداريينتدريب   8
  0  0  19.3  .على إثارة الدافعية للطلبة اإلداريينتدريب   9
  0  0 93  .على مهارات التقويم التربويالمعلمين تدريب  10
  16.6  6 62  .على طرائق التعلم النشطالمعلمين تدريب  11
  8.3  3 53.4  .على التعامل مع أولياء األمورالمعلمين تدريب  12
  5.5  2 73.5  .على استخدام بدائل العنفالمعلمين تدريب  13
  2.7  1 91.7  .التعليمعلى استخدام تكنولوجيا المعلمين تدريب  14
  2.7  1 64.2  .على مهارات التواصل مع الطلبةالمعلمين تدريب  15
  2.7  1 75.7  .على طرائق تعليم ذوي اإلعاقةالمعلمين تدريب  16
  8.3  3 70.3  .على مهارات التعاون مع المجتمع المحليالمعلمين تدريب  17
  13.8  5 96.2  .على مهارات وضع الخطة المدرسيةالمعلمين تدريب  18
  2.7  1 71.9  .على التعامل مع مشكالت الطلبةالمعلمين تدريب   19

  36    .مجموع األهداف السنوية ألنشطة الخطط المركزية
%) 16.6(نالحظ أن أعلى نسبة لألهداف في الخطط المركزية كانت  وبالنظر إلى الجدول أعاله

من %) 13.8(، ثم تأتي نسبة %)62(الحاجة التدريبية للتعلم النشط البالغ نسبتها  وهي تغطي
األهداف وهي تغطي الحاجتين التدريبيتين تدريب اإلداريين على مهارات وضع الخطة المدرسية 

، وتدريب المعلمين على مهارات وضع الخطة المدرسية البالغ نسبتها %)77.2(البالغ نسبتها 
من األهداف التي تغطي الحاجتين التدريبيتين تدريب المعلمين %) 8.3(أتي نسبة ، ثم ت%)96.2(

على مهارات التعاون  المعلمين ، وتدريب%)53.4(على التعامل مع أولياء األمور البالغ نسبتها 
  %).70.3(مع المجتمع المحلي البالغ نسبتها 

على مهارات المعلمين تدريب : ومن المالحظ بأن العديد من الحاجات لم تغطيها األهداف مثل
، وتدريب اإلداريين على مهارات اتخاذ القرار البالغ نسبتها %)93(التقويم التربوي البالغ نسبتها 

ذا يتوافق مع دراسة ت التدريبية للموارد البشرية، وهوهذا يتطلب ضرورة مراعاة الحاجا%). 84.2(
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  : في الخطط المحلية رؤية المدرسة صديقة الطفولة :أوالً 
  للمدارس صديقة الطفولة المحلية الخططبحسب: 

وتختلف صياغتها %) 34.61(رؤية للمدارس بنسبة ) 26(خطط من أصل ) 9(ورد في 
  :بحسب كل مدرسة ونذكر منها على سبيل المثال

  .معًا نحو مستقبل أفضل: رؤية مدرسة آمنة الزهرية بدير الزور .1
جيل واٍع، يدرك أهمية العلم، يحب وطنه  بناء: رؤية مدرسة ربيعة األيوبية بدمشق .2

  .ويدافع عنه
مدرسة صديقة للطفولة تطبق المعايير : 1رؤية مدرسة جرمانا الثانية مختلطة ح .3

  .العشرة

   ذكر: المقابلةعلى أسئلة  صديقة الطفولة ارسالمدبحسب إجابات الموارد البشرية في 
، جرى الباحث معهم مقابالتمما أ) 52(من أصل  رؤية مدرستهم بشكل واضح%) 19.2(

ذكروا رؤية مدرستهم بشكل ال يتناسب مع معايير صياغة الرؤية ألي خطة ) 42.3(بينما
  .عن الرؤية في الخطة التطويرية لمدرسته أي تصورليس لديه %) 38.5(مدرسية 

  :رسالة برنامج المدرسة صديقة الطفولة: ثانياً 
  الطفولةالمحلية للمدارس صديقة  الخططبحسب: 

وتختلف صياغتها %) 34.61(رؤية للمدارس بنسبة ) 26(خطط من أصل ) 9(ورد في 
  :بحسب كل مدرسة ونذكر منها على سبيل المثال

العمل الجماعي والتعاوني طريقنا لتحقيق : رسالة مدرسة آمنة الزهرية بدير الزور .1
  .أهدافنا

اليب التعليم الحديثة التي نعمل على تطبيق أس: رسالة مدرسة ربيعة األيوبية بدمشق .2
  .تراعي الطلبة بالتعاون مع أولياء األمور

تعمل المدرسة من خالل مجلس اإلدارة : 1رسالة مدرسة جرمانا الثانية مختلطة ح .3
التشاركي على استخدام الطرائق واألساليب التربوية الفعالة التي تراعي جميع الطالب 

ت التعليمية الحديثة بقيادة معلمين مدربين مناسبة، مستخدمة التقنيا يميةلتعفي بيئة 
 . لتنمية معارف ومهارات الطالب بما يحقق شخصية متكاملة بناءة
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   ذكر : المقابلةعلى أسئلة  صديقة الطفولة ارسالمدبحسب إجابات الموارد البشرية في
مما أجرى الباحث معهم مقابالت، ) 52(رسالة مدرستهم بشكل واضح من أصل %) 13.5(

معايير صياغة  ذكروا رسالة مدرستهم ولكن بشكل غير واضح ال يتناسب مع) 53.8(ا بينم
ليس لديه أي تصور عن الرسالة في الخطة التطويرية %) 32.7(، والرسالة في أي خطة 

 . لمدرسته

 ةيالمدرسالتطويرية للمدارس صديقة الطفولة  من الخططاألهداف السنوية ملخص عن : ثالثاً 
  :)2012 – 2009(لألعوام  صديقة الطفولة التي تناولها الباحث

  :)58(وفق الجدول السنوية  فالتطويرية للمدارس صديقة الطفولة األهداالخطط تضمنت 
  في الخطط التطويرية للمدارس صديقة الطفولة السنويةألهداف النسبة المئوية ل) 58(جدول 

  السنويةاألهداف   م
عدد الخطط التي 

  فيها الهدفيتوفر 
الوزن 
  النسبي

  19.23  5 .على جودة التعليم) اإلدارية والتعليمية( األطر التربويةب يتدر   1
  73.70  19 .  رسة لتحقيق جودة التعليم والتعلمدالتعاون بين المجتمع المحلي والم  2
  100  26 .  التالميذ لتحقيق جودة التعليم والتعلم مهارات ومعارفتحسين   3
  88.46  23 .البيئة المادية والنفسية المناسبة لألطفال لتحقيق جودة التعليمر يتوف  4
  80.76  21 .الوسائل التعليمية والتقنيات المناسبة لجميع الموادر يتوف  5
  84.61  22 .من خالل اللجان مشاركة األطفال في جميع األعمال في المدرسة  6
  3.84  1 .لحاجات الطلبة والمجتمعتنمية مهارات وخبرات المعلمين استنادًا   7
  3.84  1 .تشكيل لجان بالتعاون مع المجتمع المحلي لمساعدة الطلبة الفقراء  8
  42.30  11 .توفير بيئة تعليمية تقوم على استخدام التعلم النشط  9

  88.46  23 تنمية مهارات المعلمين في استخدام طرائق التعلم النشط  10
  80.76  21 .توفير بيئة صحية آمنة  11
  53.84  14 .تحسين جميع مرفقات البناء المدرسي  12
  3.84  1 .تطوير الخطة المدرسية  13
  42.30  11 .التوعية للمحافظة على البناء المدرسي   14
  46.15  12 .تنمية مهارات العاملين في المدرسة بمجال التوعية الصحية  15
  7.69  2 .تطوير عمل اإلدارة المدرسية  16
  34.61  9 .مساعدة تالميذ الصف األول للتكيف مع المدرسة  17
  11.53  3 .ربط المدرسة بالبيئة المحلية  18
  46.15  12 .تدريب المعلمين على استخدام بدائل العقاب  19
  50  13 .إقامة دورات تقوية للمتعلمين أصحاب التحصيل المنخفض  20
  19.23  5 .تدريب المتعلمين على الوقاية من حوادث الطرق   21
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  السنوية األهداف   م
عدد الخطط التي 
  يتوفر فيها الهدف

الوزن 
  النسبي

  19.23  5 .تنمية روح الجرأة والمبادرة لدى المتعلمين  22
  65.38  17 ). اإلذاعة المدرسية –المسرح  –الرسم (تنمية مواهب المتعلمين   23
  50  13  .تدريب المعلمين على استخدام الكومبيوتر  24
  26.92  7 .تزويد المكتبة بمصادر التعلم والتجهيزات المناسبة  25
  65.38  17  .إقامة مساحات خضراء في المدرسة  26
  15.38  4  .تشكيل برلمان لألطفال في المدرسية  27
  15.38  4  .إقامة مشغل متعدد األغراض لرعاية مواهب الطلبة  28
  34.61  9  ).أدوات طبية –توفير صيدلية (توفير المستلزمات للرعاية الصحية   29
  42.30  11  .إقامة المعارض المدرسية بمشاركة األطفال  30
  19.23  5  .توعية المجتمع المحلي بدور األسرة بتربية الطفل  31
  15.38  4  .توعية الطلبة بأهمية دور التعليم في حياة اإلنسان  32

  26  )الخطط المحلية( التطويرية للمدارس صديقة الطفولةعدد الخطط 
، وصنفت بحسب ورودها في الخطط المدروسة، والوزن النسبي لكل السنويةواستخرجت األهداف 

  ).26(هدف في الخطط المحلية البالغ عددها 
التطويرية مدى تغطية األهداف السنوية ألنشطة الخطط ) 60-59(وفيما يلي يوضح الجدوالن 

والحاجات  ،للمدرسة صديقة الطفولةلمعايير الوطنية العشرة وفق ا ،صديقة الطفولةللمدارس 
 :)ةالتربوي ألطرها( التدريبية لمواردها البشرية

مع فق او تتسنوية للمدارس صديقة الطفولة التي تتضمن أهداف  التطويرية لخططل النسبة المئوية) 59(لجدول ا
  معاييرها الوطنية 

رقم 
  المعيار

  البنــود
عدد 

األھداف 
  للمعيار

الوزن 
 النسبي
  لألھداف

عدد الخطط 
التي تغطي 
  األھداف

الوزن 
 النسبي
  للخطط

1 

المدرسة مجلس إدارة فعال يشارك فيه األطفال  يتوفر في
والمعلمون وٕادارة المدرسة وممثلون عن  وأولياء األمور
  .المجتمع المحلي

2  6.25  2  7.69  

2 
لتعزيز  هاالمدرسة جميع مجاالت عمليشارك األطفال في 

  .حس المسؤولية والثقة بالنفس لديهم
3  9.37  22  68.75  

3  
طفال من ذوي لأل يجابيةإتوفر المدرسة بيئة دمج 

  .االحتياجات الخاصة
0  0  0  0  

4  
نفسيًا (طفال لأل الشاملة توفر المدرسة الرعاية الصحية

  .)وبدنياً 
5  15.62  23  88.46  
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رقم 
  المعيار

  البنــود
عدد 

األھداف 
  للمعيار

الوزن 
النسبي 
  لألھداف

عدد الخطط 
التي تغطي 
  األھداف

الوزن 
النسبي 
  للخطط

5  
وكذلك بين  ،بين األطفالوالعدالة المساواة المدرسة تعزز 

  .لتمييز ألي سبب كانمبدأ عدم االعاملين فيها، وترسخ 
3  9.37 23  88.46  

6  
ولياء األمور والمجتمع أبفعالية مع  المدرسة تتواصل
  .المحلي

4  12.50  19  73.70  

7  
واإلدارية في المدرسة على زيادة  األطر التربويةتعمل 

  .   خبراتها وتعميق تأهيلها ذاتياً 
7  21.87  23  88.46  

8  
 ،طفاليوفر بناء المدرسـة البيئة الصحية واآلمنة لأل

  .ويخدم هدف التعليم والتعلم
6  18.75  21  80.76  

9  
أساليب المدرسة بيئة تعليمية تقوم على استخدام توفر 

مرتبطة بالبيئة الممتعة والجاذبة لألطفال والنشط التعلم ال
  .المحلية

8  25  11  42.30  

10  
لتقنيات متنوعة بما في ذلك االمدرسة مصادر تعلم توفر 
  .الحديثة

5  15.62  7  26.92  

  ).26(وعدد الخطط المحلية ) 32(مجموع األهداف السنوية ألنشطة الخطط المحلية للمدارس 
وهي تغطي المعيار %)  21.87(نالحظ أن أعلى نسبة لألهداف  وبالنظر إلى الجدول أعاله

السابع المتعلق بعمل األطر التربوية في المدرسة على زيادة خبراتها ذاتيًا، وتعمل على هذا الهدف 
من األهداف التي تغطي المعيار الثامن %) 18.75(من العينة المدروسة، ثم نسبة  88.46

للبيئة الصحية اآلمنة بما يخدم هدف التعلم، وتعمل على هذا الهدف المتعلق بتوفير البناء المدرسي 
المتعلق  األهداف تغطي المعيار الرابعمن %) 15.62(من العينة المدروسة، ثم %) 80.76(

، من العينة المدروسة%) 88.46(بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لألطفال والتي تعمل عليه 
مصادر تعلم متنوعة بما في ذلك التقنيات الحديثة، والتي توفير المتعلق بالعاشر تغطي المعيار و 

وتدل النتائج بأن األهداف تغطي معظم المعايير . من العينة المدروسة%) 26.92(تعمل عليه 
باستثناء المعيار الثالث المتعلق بتوفير بيئة دمج لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، واألوزان 

ما يتعلق بتغطية المعايير الوطنية العشرة للمدرسة صديقة الطفولة، ولكن النسبية متقاربة لألهداف في
وذلك يتفق مع ما بينته دراسة .%)50(دون  )10- 9 – 1 – 3(المعايير الخطط التي تغطينسبة 

بأن المدارس صديقة الطفولة ال تطبق جميع  )م2009اليونيسف ووزارة التربية واالتحاد األوروبي (
يمثل النسبة المئوية ) 28(انظر الشكل البياني. العشرة للمدارس صديقة الطفولة المعايير الوطنية

  .ألهداف خطط المدارس وفق المعايير العشرة



  
  نية

فق 

الوزن 
النسبي 
  للخطط

7.6  
0  
0  

0  

0  
0  
0  
0  

19.2  
0  

88.4  
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  البنــود  م

 %
للحاجات 

وفق 
  الموارد

عدد 
األھداف 
للحاجة 
  التدريبية

الوزن 
النسبي 
 لألھداف

عدد 
الخطط 
 لألھداف

الوزن 
النسبي 
  للخطط

  0  0  0  0 53.4  .على التعامل مع أولياء األمورالمعلمين تدريب 12
  46.1  12  3.12  1 73.5  .على استخدام بدائل العنفالمعلمين تدريب 13
  50  13  3.12  1 91.7  .استخدام تكنولوجيا التعليمعلى المعلمين تدريب 14
  0  0  0  0 64.2  .على مهارات التواصل مع الطلبةالمعلمين تدريب 15
  0  0  0  0 75.7  .على طرائق تعليم ذوي اإلعاقةالمعلمين تدريب 16

17
على مهارات التعاون مع المجتمع المعلمين تدريب 
  .المحلي

70.3 0  0  0  0  

  0  0  0  0 96.2  .على مهارات وضع الخطة المدرسيةالمعلمين تدريب 18
  0  0  0  0 71.9  .على التعامل مع مشكالت الطلبةالمعلمين تدريب   19

  ).26( المحلية الخططعدد و ) 32( مجموع األهداف السنوية ألنشطة الخطط المحلية
تغطي كل من وهي %) 6.25(نالحظ أن أعلى نسبة لألهداف  وبالنظر إلى الجدول أعاله

تدريب اإلداريين على مهارات وضع الخطة المدرسية البالغة نسبة الحاجة لها : الحاجات اآلتية
  %).7.69(وهي حاجة كبيرة، ونسبة هذه األهداف للخطط المحلية %) 77.2(

، ونسبة األهداف %)62(والحاجة األخرى هي تدريب المعلمين على طرائق التعلم النشط ونسبتها
  %).88.46( ليةللخطط المح

ويتبين بأن عدد الخطط المدروسة التي تتضمن أهداف تتعلق بمهارات وضع الخطة المدرسية 
وهي نسبة قلية، بينما عدد الخطط المدروسة التي تتضمن أهداف تتعلق بالتدريب على ) 7.69(

  .وهي نسبة جيدة%) 88.46(التعلم النشط 
لمحلية التي تغطي الحاجة للتدريب على إثارة من األهداف في الخطط ا%) 3.12(ثم تأتي نسبة 

الدافعية للطلبة، وتدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا التعليم، وتدريب المعلمين على استخدام 
، ونسبة الخطط التي تتضمن هذه %)50(بدائل العنف، والنسبة المئوية لهذه الحاجات تفوق 

المتبقية  ةالتدريبير ذكره بأن معظم الحاجات والجدي %).50و % 19.23(األهداف تراوحت بين 
) 26(والبالغ عددها  ،لم تتناولها أهداف الخطط المحلية المدروسة حاجة تدريبية )14(ها البالغ عدد

يمثل األهداف المحلية للخطط المدرسية وفق الحاجات ) 29(أنظر الشكل البياني . خطة مدرسية
  .التدريبية



  
حاجات 

ـــــــي   ف
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مبادئ ومعايير المدرسة وتطابقًا مع  ،إنتاجيةً ومن أجل أن نجعل النظام التعليمي أعلى 
صديقة الطفولة، علينا العمل على تنمية الموارد البشرية في المداس وفق حاجاتهم التدريبية، 

  .والمعايير الوطنية العشرة للمدرسة صديقة الطفولة
طفل، مدارس صديقة للطفولة تعنى بنوعية التعليم، وتركز على جميع جوانب شخصية ال :الرؤية

  .وتوفر البيئة التعليمية الجاذبة لألطفال، وتواكب المستجدات
تعمل المدارس صديقة الطفولة على تطبيق المعايير العشرة للمدرسة صديقة الطفولة،  :الرسالة

وفق منهجية تشاركية داخل المدرسة وبالتعاون مع المجتمع المحلي، إذ تلبي المدرسة صديقة 
مين وتنمي شخصيتهم، من خالل مشاركة األطفال في جميع مجاالت الطفولة االحتياجات المتعل

أعمال المدرسة، و توفير بيئة تعليمية جاذبة من خالل استخدام طرائق تعليمية تفاعلية تعتمد 
  .على مشاركة المتعلمين، وكذلك استخدام التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة

في المدارس صديقة الطفولة وفق المعايير الوطنية  تنمية الموارد البشرية :الهدف العام للخطة
  . العشرة للمدرسة صديقة الطفولة، والحاجات التدريبية لهم

  :األھداف الفرعية

 تنمية كفايات المعلمين والمعلمات، وتحديد دورهم في تحسين مستوى جودة التعليم والتعلم 

  .تعليم جيدةالطلبة في مختلف الفئات العمرية على نوعية بھدف حصول 
 تحسين جميع جوانب نوعية التعليم، بما ينعكس على مستوى تدريب الموارد البشرية ل

 .تحصيل الطالب على نحو جيد
 النجاح والرسوب والتسرب(تحسين الكفاية الداخلية للتعليم تدريب الموارد البشرية ل.( 
 جتماعيتحسين خدمات اإلرشاد التربوي والنفسي واالتدريب الموارد البشرية ل. 

  جعل البيئة التعليمية بيئة آمنة وحافزة على التعلمالتدريب على كيفية. 

  جعل البيئة التعليمية بيئة صحية مساعدة على التعلمالتدريب على كيفية. 

  رعاية األطفال الموهوبين والمتفوقينالتدريب على كيفية. 

  جميعها معالجة مشكلة التسرب في المراحل التعليميةالتدريب على كيفية.  

  زيادة االهتمام بالمعوقين وتوفير البيئة المناسبة لدمجهمالتدريب على كيفية.  

 المشاركة المجتمعية في تحسين أعمال المدرسة تدريب الموارد البشرية على تطبيق. 
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  :المجموعات المستهدفة

 مدرسة  96صديقة الطفولة في تسع محافظات والبالغ عدده لمدارس الموارد البشرية في ا
 :وفق الجدول اآلتي

  :الشركاء في تنفيذ المشروع

  يضم المشروع الجهات المختلفة التي تعد مشاركتها ضرورية لرفع وتحسين المستوى
التعليمي في القرى المستهدفة وتعد الجهة األساسية وزارة التربية تضاف إليها الوزارات 

إلى المنظمات الشعبية  إضافة). الثقافة والصحة(المختلفة ذات الصلة بالمشروع 
  .والجمعيات األهلية والمتطوعين

  :الرصد والتقويم

  من  بعد تنفيذ الدورات التدريبيةعملية التقويم القائمين على برنامج المدرسة صديقة يتابع

خالل تكليف فريق يقوم بعملية التقويم إذ يعد األدوات المناسبة للتقويم واختيار العينات 

ثم إجراء الدراسات التحليلية المطلوبة بهدف تطوير  العاملين في التقويمسيق مع جميع والتن

  .البرنامج من خالل معالجة نواحي القصور فيه

  :خطةتكاليف ال

 -المتـدربين  –المـدربين ( جرى تقدير كلفـة كـل نشـاط مـن خـالل رصـد االحتياجـات الالزمـة لـه مـن 
وحســـبت التكلفـــة وفـــق ) إضـــافًة إلـــى التجهيـــزات المناســـبة والضـــيافة والمواصـــالت -قاعـــات للتـــدريب 

  .م2014الدليل المالي لمنظمة اليونيسف لعام 
  
  
  
  
  
  
  



 السابع  لالفص واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة

 

174 
 

  المصفوفة التنفيذية لخطة تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة
عنوان 
  اإلجراءات  النشاط

الفئة 
  المستهدفة

مدة / الزمن
  الدورة

المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

التعلم 
  النشط

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
المناسب بما يحقق تمكين المعلمين من 
إعداد دروسهم وٕاعطائها وفق طرائق 

المناقشة والحوار وعمل (التعلم النشط 
والعصف  المجموعات والتعليم التعاوني

الذهني واالستقراء واالستنتاج والخرائط 
  )...الذهنية والمفاهيمية

  .توفير المستلزمات الالزمة

الموارد البشرية 
معلم  2953(

مدرس /ومعملة
 96 في )ومدرسة

  مدرسة

خالل العطلة 
االنتصافية أو 
أيام الجمعة 
  والسبت

   )أيام 4(

وزارة التربية 
  واليونيسف

في  مديريات التربية
  تسع محافظات

  

10.800 
ألف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
 بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات

  
المتابعة 
  والتقييم

  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب التعلم 

  النشط

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

ليرة  مليون
  سورية

المدارس 
  المستهدفة
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عنوان 
الفئة   اإلجراءات  النشاط

  المستهدفة
مدة / الزمن

  الدورة
المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

التعاون 
مع 

المجتمع 
  المحلي

مع المدرب  إعداد المادة العلمية والتعاقد
من  المناسب بما يحقق تمكين المعلمين

التواصل مع المجتمع المحلي بنجاح بما 
  يخدم العملية التعليمية
  .توفير المستلزمات الالزمة

 الموارد البشرية
 الكادر التربوي(

البالغ عددهم 
3730( 96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )أيام4(

التربية وزارة 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

13.607 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات

  
المتابعة 
  والتقييم

  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

تنفيذ بعد 
تدريب المجتمع 

  المحلي

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة

دمج ذوي 
االحتياجات 
  الخاصة

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
من  المناسب بما يحقق تمكين المعلمين

طرائق التعامل مع األطفال المعوقين 
  وطرائق تعليمهم

  .توفير المستلزمات الالزمة

 الموارد البشرية
 الكادر التربوي(

البالغ عددهم 
3730( 96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

في أيام الجمعة 
  والسبت

  أيام) 4(

وزارة التربية 
   واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

13.607 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  بالتقنيات الحديثة
 في المحافظات
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عنوان 
الفئة   اإلجراءات  النشاط

  المستهدفة
مدة / الزمن

  الدورة
المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

  
المتابعة 
  والتقييم

  

التدريب إعداد دراسة وتقارير دورية حول 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب حول 
دمج ذوي 

االحتياجات 
  الخاصة 

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة

استخدام 
التقنيات 
التعليمية 
الحديثة 
والوسائل 
  التعليمية

  

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
من  المناسب بما يحقق تمكين المعلمين

تحضير دروسهم وٕاعطائها  باستخدام 
التقنيات التعليمية الحديثة والوسائل 

  التعليمية التوضيحية
  توفير المستلزمات الالزمة

الموارد البشرية 
معلم  2953(

مدرس /ومعملة
 96في ) ومدرسة

  مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )أيام4(

وزارة التربية 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

13.607 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات
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عنوان 
الفئة   اإلجراءات  النشاط

  المستهدفة
مدة / الزمن

  الدورة
المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

  
المتابعة 
  والتقييم

  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  . المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب حول 
التقنيات 
   التعليمية

وزارة التربية 
  واليونيسف

التربية في مديريات 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة

حماية 
  الطفل

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
 المناسب بما يحقق تمكين المعلمين
استخدام بدائل العقاب والتعامل مع 

  األطفال المعّنفين
  توفير المستلزمات الالزمة

الموارد البشرية 
الكادر التربوي (

البالغ عددهم 
3730 (96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )أيام4(

وزارة التربية 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

13.607 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات

المتابعة 
  والتقييم
  

وتقارير دورية حول التدريب إعداد دراسة 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب حول 
  حماية الطفل 

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة
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عنوان 
الفئة   اإلجراءات  النشاط

  المستهدفة
مدة / الزمن

  الدورة
المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

التوعية 
  الصحية

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
من  المناسب بما يحقق تمكين المعلمين

تعريف طالبهم بأسالب الوقاية من 
مختلف األمراض وممارسات العادات 

  الصحية السليمة
  المستلزمات الالزمةتوفير 

الموارد البشرية 
الكادر التربوي (

البالغ عددهم 
3730 (96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )أيام4(

وزارة التربية 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

13.607 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 

  الحديثةبالتقنيات 
  في المحافظات

المتابعة 
  والتقييم
  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
التوعية تدريب 

  الصحية

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة

وضع 
الخطة 

التطويرية 
  المدرسية

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
من اإلداريين المناسب بما يحقق تمكين 

الخطة المدرسية التطويرية التي إعداد 
  .تتضمن جميع مجاالت عمل المدرسة

  توفير المستلزمات الالزمة

الموارد البشرية 
الكادر التربوي (

البالغ عددهم 
3730 (96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )يومان 2(

وزارة التربية 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

6.805 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات
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عنوان 
الفئة   اإلجراءات  النشاط

  المستهدفة
مدة / الزمن

  الدورة
المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

المتابعة 
  والتقييم
  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب حول 
  حماية الطفل 

وزارة التربية 
  واليونيسف

التربية في مديريات 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة

تحسين 
العالقة مع 

أولياء 
األمور 

والمجتمع 
  المحلي

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
من  المناسب بما يحقق تمكين المعلمين

التواصل مع المجتمع المحلي بنجاح بما 
  يخدم العملية التعليمية

  المستلزمات الالزمةتوفير 

الموارد البشرية 
الكادر التربوي (

البالغ عددهم 
3730 (96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )أيام4(

وزارة التربية 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

13.607 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  ةبالتقنيات الحديث
  في المحافظات

المتابعة 
  والتقييم
  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب حول 
المجتمع 
  المحلي 

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة
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عنوان 
الفئة   اإلجراءات  النشاط

  المستهدفة
مدة / الزمن

  الدورة
المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

التنمية 
المهنية 
والتعلم 
  الذاتي

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
جميع اإلداريين المناسب بما يحقق تمكين 
وأساليب تبادل  من طرائق التعلم الذاتي

  المعلومات والعمل بروح الفريق
  توفير المستلزمات الالزمة للتدريب

الموارد البشرية 
الكادر التربوي (

البالغ عددهم 
3730 (96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )أيام3(

وزارة التربية 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

10.207 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات

المتابعة 
  والتقييم
  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب التنمية 

  المهنية 

وزارة التربية 
  واليونيسف

التربية في مديريات 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة

التعامل مع 
  الطلبة

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
جميع اإلداريين المناسب بما يحقق تمكين 

من طرائق التعلم الذاتي وأساليب تبادل 
  المعلومات والعمل بروح الفريق
  توفير المستلزمات الالزمة

لبشرية الموارد ا
الكادر التربوي (

البالغ عددهم 
3730 (96 

 مدرسة

خالل العطلة 
أو  االنتصافية

أيام الجمعة 
  والسبت 

  )أيام4(

وزارة التربية 
  واليونيسف

  
  

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

13.607 
آالف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
  بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات
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عنوان 
الفئة   اإلجراءات  النشاط

  المستهدفة
مدة / الزمن

  الدورة
المسؤول 
  عن التنفيذ

المشاركون في 
  التنفيذ

التكلفة 
  المكان  التقديرية

المتابعة 
  والتقييم
  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب التعامل 

  مع الطلبة 

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة

مهارات 
التقويم 
  التربوي

إعداد المادة العلمية والتعاقد مع المدرب 
تمكين جميع المعلمين المناسب بما يحقق 

  التربويمن استخدام أساليب التقويم 
  توفير المستلزمات الالزمة

الموارد البشرية 
معلم  2953(

مدرس /ومعملة
 96في ) ومدرسة

  مدرسة

خالل العطلة 
االنتصافية أو 
أيام الجمعة 
  والسبت

   )أيام 4(

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

10.800 
ألف ليرة 
  سورية

اختيار مدرسة أو 
مركز مجهز 
 بالتقنيات الحديثة
  في المحافظات

المتابعة 
  والتقييم
  

إعداد دراسة وتقارير دورية حول التدريب 
الذي نفذ وكيفية تطبيقه في المدارس 

  المستهدفة
  )96(المدارس 

بعد تنفيذ 
تدريب مهارات 
 التقويم التربوي 

وزارة التربية 
  واليونيسف

مديريات التربية في 
  تسع محافظات

  

مليون ليرة 
  سورية

المدارس 
  المستهدفة
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  :فرضيات البحث. ثانياً 
  :الفرضية األولى

بـــين متوســـطات إجابـــات المـــوارد ) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 
 تبعــًا لمتغيــر المســتوىعلــى اســتبانة البحــث فــي المــدارس صــديقة الطفولــة  )األطــر التربويــة( البشــرية
  .التعليمي

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات إجابات الموارد البشرية في يبين ) 61(الجدول رقم 
  المدارس صديقة الطفولة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي

مجموع   المؤهل العلمي
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  القرار  قيمة االحتمال  فقيمة   المربعات

  الكلي
 2161.687  2  4323.374  بين المجموعات

 125.066  538  67285.439  داخل المجموعات  دال 000. 17.284

  540 71608.813  المجموع

 

وهي دالة إحصائيًا ألن قيمة  )17.284(بلغت ف بالنظر إلى الجدول أعاله نرى أن قيمة 
متوسطات بين  يوجد فروق  الفرضية الصفرية أي نرفضبالتالي  0.05< 0.000االحتمال بلغت 

إجابات الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير المستوى 
وعند  ).2008(سكيك وتختلف مع دراسة ) 2009(شلتوت وتتفق هذه النتائج مع دراسة ، التعليمي

في المدارس صديقة إجابات الموارد البشرية متوسطات بين  LSDإجراء اختبار المقارنات المتعددة 
لصالح  الموارد البشريةلفروق بين اتبين  المستوى التعليميالطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير 

الحاصلين على مستوى  الموارد البشريةمقابل  )فأعلى دبلوم(المستوى التعليمي األعلى أصحاب 
  :وفق الجدول اآلتي 0.05، وهي فروق دالة عند مستوى داللة )معهد ــــإجازة جامعية (تعليمي أقل 

  في المدارس صديقة الطفولة لموارد البشريةالمقارنات المتعددة بين بين متوسطات إجابات ا )62( جدولال
LSD  

  المجموعة ب  المجموعة أ  قيمة االحتمال  متوسط االختالف

  معهد
  0.741  0.375  إجازة جامعية

 0.000 7.074  دبلوم

  إجازة جامعية
  0.741  - 0.375  معهد 

 0.000  6.699  دبلوم

  دبلوم
 0.000 - 7.074  معهد

 0.000  - 6.699  إجازة جامعية
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والحاصــلين علــى إجــازة جامعيــة  فــأعلى،الحاصــلين علــى درجــة دبلــوم تأهيــل  بــأنَّ  ومــن الجــدير ذكــره
التي تعتمد على المفـاهيم التربويـة  ،الطفولةالتجاوب مع مفاهيم المدرسة صديقة أكبر في قدرة لديهم 

  .الحديثة، والقائمة على منهجية حقوق الطفل
  :الفرضية الثانية

بين متوسطات إجابات الموارد ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
متغير سنوات في المدارس صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا ل )األطر التربوية( البشرية
  .الخبرة

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات إجابات الموارد البشرية في يبين ) 63(الجدول رقم 
  المدارس صديقة الطفولة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

مجموع   سنوات الخبرة
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

  القرار  قيمة االحتمال  فقيمة 

 2347.668  5  11738.338  المجموعاتبين   الكلي

 111.907  535  59870.476  داخل المجموعات   دال000. 20.979

  540 71608.813  المجموع

وهي دالة إحصائيًا ألن قيمة  ،)20.979(بلغت ف بالنظر إلى الجدول أعاله نرى أن قيمة 
متوسطات بين  يوجد فروق أي ،الفرضية الصفرية نرفضبالتالي  0.05< 0.000االحتمال بلغت 

 سنوات الخبرةإجابات الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير 
  .)2008(سكيك وتختلف مع دراسة ) 2009(شلتوت وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

  :وفق الجدول اآلتيالفروق بين المتوسطات  لتحديد LSDإجراء اختبار المقارنات المتعددة وتم 
  في المدارس صديقة الطفولة الموارد البشريةالمقارنات المتعددة بين متوسطات إجابات  )64( جدولال

LSD  متوسط االختالف  
  

  قيمة االحتمال
  المجموعة ب  المجموعة أ  

  5وأقل من  1من 

  .000  5.617  10وأقل من  5من 

  .002  4.432  15وأقل من  10من 

  .012  4.277  20وأقل  15من 

  .064  4.356  25وأقل  20من 

 .000 18.473  30وحتى  25من 

  10وأقل من  5من 
  .000  - 5.617  5وأقل من  1من 

  .354  - 1.185  15وأقل من  10من 

  .396  - 1.341  20وأقل  15من 



 السابع  لالفص البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولةواقع تخطيط تنمية الموارد 

 

184 
 

  .576  - 1.261  25وأقل  20من 

 .000 12.855  30وحتى  25من 

  15وأقل من  10من 

  .002  - 4.432  5من وأقل  1من 

  .354  1.185  10وأقل من  5من 

  .912  -. 156  20وأقل  15من 

  .972  -. 076  25وأقل  20من 

 .000 14.040  30وحتى  25من 

  20وأقل من  15من 

  .012  - 4.277  5وأقل من  1من 

  .396  1.341  10وأقل من  5من 

  .912  .156  15وأقل من  10من 

  .973  .080  25وأقل  20من 

 .000 14.196  30وحتى  25من 

  25وأقل من  20من 

  .064  - 4.356  5وأقل من  1من 

  .576  1.261  10وأقل من  5من 

  .972  .076  15وأقل من  10من 

  .973  -. 080  20وأقل  15من 

 .000 14.116  30وحتى  25من 

  30وحتى  25من 

 000.  -18.473  5وأقل من  1من 

 000.  -12.855  10وأقل من  5من 

 000.  -14.040  15وأقل من  10من 

 000.  -14.196  20وأقل  15من 

 000.  -14.116  25وأقل  20من 

 ومــن الجــدير ذكــرهوبــالنظر إلــى الجــدول أعــاله يتبــين بــأن الفــروق لصــالح أصــحاب الخبــرة األطــول، 
التربيــة مـن لـديهم خبـرة أصــبحوا قـادرين بشـكل أكبـر علـى التعامــل مـع الطلبـة، واسـتخدام طرائـق  بـأنَّ 

الحديثــة، وهــي تتماشــى مــع مفــاهيم المدرســة صــديقة الطفولــة، وقــد يعــزى الفــرق بــأن لــديهم تصــور 
واألعمــال التــي قــاموا  أفضــل عــن برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة مــن خــالل الــدورات التــي تلقوهــا،

 .ابه

  :الفرضية الثالثة
بـــين متوســـطات إجابـــات المـــوارد ) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 

  .التمويل على استبانة البحث تبعًا لمتغير في المدارس صديقة الطفولة )األطر التربوية( البشرية
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للفروق بين متوسطات إجابات الموارد البشرية في استيودنت ) ت(اختبار نتائج يبين ) 65(الجدول رقم 
  مشكلة التمويلالمدارس صديقة الطفولة تبعًا لمتغير 

المتوسط   العدد  مشكلة التمويل
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   تقيمة 
  الحرية

قيمة 
  االحتمال

  القرار

  10.210  89.43  168  متوسطة
  دال000. 8.081539

  11.176 81.25 373  كبيرة

 

وهي دالة إحصائيًا ألن قيمة االحتمال  ،)8.081(بلغت  تبالنظر إلى الجدول أعاله نرى أن قيمة 
بين متوسطات إجابات  يوجد فروق أي ،الفرضية الصفرية نرفضبالتالي  0.05< 0.00بلغت 

لصالح  التمويلمشكلة الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير 
ويدل ذلك بأن كلما كانت مشكلة التمويل ضعيفة كلما  بينوا بأن مشكلة التمويل متوسطةالذين 

  .انعكس ذلك ايجابيًا على البرنامج
  :الفرضية الرابعة

بين متوسـطات القـائمين علـى برنـامج ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .على استبانة البحث تبعًا لمتغير المستوى التعليمي المدرسة صديقة الطفولة

إجابات القائمين على برنامج  متوسطات استيودنت للفروق بين) ت(نتائج اختبار يبين ) 66(الجدول رقم 
  المدرسة صديقة الطفولة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

المتوسط   العدد  المستوى التعليمي
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   تقيمة 
  الحرية

قيمة 
  االحتمال

  القرار

  9.196  84.05  20  إجازة جامعية
  دالغير 257. 1.15531

  14.741 88.84 13  دبلوم فأكثر

 

دالة إحصائيًا ألن قيمة غير وهي  ،)1.155(بلغت  تبالنظر إلى الجدول أعاله نرى أن قيمة 
بين متوسطات  يوجد فروقال  أي، الفرضية الصفرية قبلنبالتالي  0.05> 0.257االحتمال بلغت 

المستوى على استبانة البحث تبعًا لمتغير القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة إجابات 
التعليمي، وقد يعود ذلك كون القائمون على برنامج المدرسة صديقة الطفولة يعملون على البرنامج 

سكيك فق هذه النتائج مع نتائج دراسة وتت منذ انطالق التجربة، ولديهم أساليب العمل ذاتها
  .)2009(شلتوت مع دراسة ، وتختلف )2008(
 

  :الفرضية الخامسة
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بين متوسـطات القـائمين علـى برنـامج ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .المدرسة صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات إجابات القائمين على برنامج يبين ) 67(الجدول رقم 
  المدرسة صديقة الطفولة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

مجموع   سنوات الخبرة
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  القرار  قيمة االحتمال  فقيمة   المربعات

  142.741  4  570.964  بين المجموعات  الكلي

 136.604  28  3824.915  داخل المجموعات   غير دال 402. 1.045

  32 4395.879  المجموع

 

دالة إحصائيًا ألن قيمة غير وهي  ،)1.045(بلغت ف بالنظر إلى الجدول أعاله نرى أن قيمة 
بين متوسطات  يوجد فروقال  أي، الفرضية الصفرية قبلنبالتالي  0.05> 0.402االحتمال بلغت 

سنوات على استبانة البحث تبعًا لمتغير القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة إجابات 
الخبرة، وقد يعود ذلك كون القائمون على برنامج المدرسة صديقة الطفولة يعملون على البرنامج منذ 

الطفولة، وكونه مبادرة  انطالق التجربة، ولديهم الخبرة ذاتها في العمل ببرنامج المدرسة صديقة
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  عالمية جديدة للقائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة

  .)2009(شلتوت مع دراسة وتختلف  ،)2008(سكيك 
  

  :مقترحات البحث
  المـدارس فـي ) األطـر التربويـة(خطة لتنميـة المـوارد البشـرية اإلفادة من التوجهات المقترحة لبناء

صــــديقة الطفولــــة الموضــــوعة بنــــاًء علــــى المعــــايير الوطنيــــة العشــــرة للمــــدارس صــــديقة الطفولــــة 

  .والحاجات التنموية ألطرها التربوية

  علــى  عمليــة التخطــيط لتنميــة المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة بنــاءً ضــرورة تطــوير

   .أسس التخطيط االستراتيجي

  لتربوية في المدارس صديقة الطفولة بعملية التخطيط لمدارسهماألطر االعمل على إشراك.   

 العمل على إشراك المجتمع المحلي بعملية التخطيط للمدارس صديقة الطفولة.  
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  التركيـــز علـــى إعـــداد األطـــر التربويـــة فـــي المـــدارس صـــديقة الطفولـــة القـــادرة علـــى إعـــداد خطتهـــا

 .لتربوية لتلك األطرالمدرسية بناًء على المعايير الوطنية والحاجات ا

 والعمـــل علـــى تطـــوير دعـــم المـــدارس صـــديقة الطفولـــة إليجـــاد آليـــات لتنفيـــذ خططهـــا المدرســـية ،

  .قدرات الفريق الذي يقوم بوضع تلك الخطط

 لمـــدارس صـــديقة الطفولـــةا لعمليـــة تنميـــة األطـــر التربويـــة فـــي القيـــام بعمليـــة المتابعـــة المســـتمرة ،

  .ةودراسة الفائدة من األنشطة المنفذ

 تقييم األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولة .  

  أن تستهدف األنشطة جميع األطر التربوية وأن ال تقتصر على عدد محدود من األطـر التربويـة

  . في المدارس صديقة الطفولة

  العمل على إيجاد السـبل لتطبيـق المعـايير الوطنيـة العشـرة للمـدارس صـديقة الطفولـة فـي مـدارس

 .العربية السوريةالجمهورية 

 تطوير األنظمة الناظمة لعمل المدارس صديقة الطفولة.  

  ،ــــدروس المســــتفادة منهــــا ــــة، واســــتخالص ال ــــة للمــــدارس صــــديقة الطفول دراســــة التجــــارب العالمي

  .وترجمتها في عملية تطوير واقع المدارس صديقة الطفولة في الجمهورية العربية السورية
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  ثخالصة البح
األول ملخص باللغة العربية، والثاني ملخص باللغة : تتكون خالصة البحث من قسمين

  .اإلنكليزية
  ملخص البحث 

  الوطنيةواقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة وفق المعايير 

  " دراسة تحليلية تقويمية"

  مجدي زكي السعدي: إعداد
  الدكتور ريمون فضل اهللا المعلولي :إشراف

  :مقدمة
تعــُد مبــادرة المدرســة صــديقة الطفولــة مــن أهــم المبــادرات العالميــة التــي تواجــه التحــديات الرئيســة 

  .التعليم للتعليم من توفير فرص لتعليم جميع األطفال إلى الوصول إلى تحسين جودة
وتلتقــي مبــادرة المدرســة صــديقة الطفولــة مــع أهــداف وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
لتحسين نوعية التعليم، إذ يعُد برنامج المدرسة صديقة الطفولة مـن البـرامج التطويريـة المهمـة التـي 

يلتقــي هــذا البرنــامج مــع تقــوم وزارة التربيــة بتنفيــذها مــن خــالل التعــاون مــع منظمــة اليونيســف، إذ 
مشــــروعات تطويريــــة عــــدة أهمهــــا مشــــروع تطــــوير المنــــاهج الوطنيــــة، ومشــــروع دمــــج التكنولوجيــــا 

  .بالتعليم، ومشاريع تطويرية أخرى
رية ومنعكسـاتها البشـ المـوارد تخطـيط تنميـة ومن خالل هذا البحث يسلط الباحث الضوء على واقع

والوقـــوف علـــى طبيعـــة ، ي المـــدارس صـــديقة الطفولـــةعلـــى أداء العـــاملين، والمخرجـــات التربويـــة فـــ
  .وسبل تطويرها العالقة بينهما

  :مشكلة البحث
مـا واقـع تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية فـي المـدارس صـديقة  :اآلتـي بالسـؤال تتحدد مشـكلة البحـث

  .الطفولة السورية، وسبل تطويره وفق المعايير الوطنية؟
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  :أهداف البحث
واقـــــــع تخطـــــــيط تنميـــــــة المـــــــوارد البشـــــــرية فـــــــي المـــــــدارس يهـــــــدف البحـــــــث إلـــــــى تعـــــــرف 

ـــــ ـــــة الســـــورية، وســـــبل تطـــــويره وفـــــق المعـــــايير الوطنيـــــة للمدرســـــة صـــــديقة الطفول ة صـــــديقة الطفول
  :من خالل اآلتي

فــي المــدارس صــديقة  )الكــادر التربــوي( تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية مســتوى عمليــةَتعــرُّف  .1
ـ صـــياغة  تحديـــد أولويـــات وضـــع الخطـــة ـتخطـــيط الالمنطلقـــات المعتمـــدة فـــي ( :الطفولـــة

 ).األهداف، والوسائل، واألساليب، والتمويل الالزم لتنفيذ الخطة: المصفوفة التي تتضمن

ــــوي( المــــوارد البشــــريةمشــــاركة مســــتوى َتعــــرُّف  .2 ــــة  )الكــــادر الترب ــــات التخطــــيط لتنمي فــــي عملي
 .من وجهة نظرها ديقة الطفولةفي المدارس ص  الموارد البشرية

فـــــي المـــــدارس صـــــديقة الطفولـــــة  )الكـــــادر التربـــــوي( تنميـــــة المـــــوارد البشـــــريةمســـــتوى  َتعـــــرُّف .3
 .وفق معاييرها الوطنية

الفائــــدة التــــي حققتهــــا المــــدارس صــــديقة الطفولــــة مــــن خــــالل تنفيــــذ األنشــــطة مســــتوى  َتعــــرُّف .4
بيــــــــة ومنظمــــــــة اليونيســــــــف المتضــــــــمنة فــــــــي الخطــــــــط المركزيــــــــة المشــــــــتركة بــــــــين وزارة التر 

 ).كادرها التربوي( من وجهة نظر مواردها البشرية) 2012وحتى  2008(لألعوام 

ــــة المــــوارد البشــــرية  .5 ــــة تخطــــيط تنمي ــــي تواجــــه عملي ــــات الت ــــوي(رصــــد العقب ــــي ) الكــــادر الترب ف
 .المدارس صديقة الطفولة على المستوى المركزي والمحلي

 .رس صديقة الطفولةالمشكالت التي تعترض عمل المدا َتعرُّف .6

 .نقاط القوة والضعف في برنامج المدرسة صديقة الطفولة َتعرُّف .7

فــــــي المــــــدارس ) الكــــــادر التربــــــوي(الوقــــــوف علــــــى االحتياجــــــات التربويــــــة للمــــــوارد البشــــــرية  .8
 .صديقة الطفولة

ــــى المســــتوى المركــــزي اســــتنادًا لمعاييرهــــا  َتعــــرُّف .9 ــــة عل ــــع خطــــط المــــدارس صــــديقة الطفول واق
 ).كادرها التربوي( الوطنية والحاجات التدريبية لمواردها البشريةالعشرة 

واقــــع خطــــط المــــدارس صــــديقة الطفولــــة علــــى مســــتوى المدرســــة اســــتنادًا لمعاييرهــــا  َتعــــرُّف .10
 ).كادرها التربوي( العشرة الوطنية والحاجات التدريبية لمواردها البشرية

فــــي المــــدارس صــــديقة   )لتربــــويالكــــادر ا(اقتــــراح خطــــة لتخطــــيط تنميــــة المــــوارد البشــــرية  .11
 .الطفولة
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ــــروقال َتعــــرُّف .12 ــــة  ف ــــات المــــوارد البشــــرية فــــي المــــدارس صــــديقة الطفول ــــين متوســــطات إجاب ب
ســــــنوات  -المؤهــــــل العلمــــــي ( اتتبعــــــًا لمتغيــــــر  الموجهــــــة لهــــــم اســــــتبانة البحــــــث عــــــن بنــــــود

 .)التمويل – الخبرة

ـــــــائمين علـــــــى برنـــــــامج بـــــــين متوســـــــطات إجابـــــــات  فـــــــروقال َتعـــــــرُّف .13 المدرســـــــة صـــــــديقة الق
 -المؤهــــــل العلمــــــي ( يتبعــــــًا لمتغيــــــر  الموجهــــــة لهــــــم اســــــتبانة البحــــــث عــــــن بنــــــود الطفولــــــة

 .) سنوات الخبرة

  :البحث منهج
تعرف واقع تخطيط المنهج يساعد في لمنهج الوصفي التحليلي، ألن هذا ايعتمد البحث الحالي 

   .المعايير الوطنيةتنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة وفق 
  :أدوات البحث

اعتمد الباحث األدوات اآلتية التي قام ، واإلجابة عن أسئلته، لتحقيق أهداف البحث
  : الباحث بتصميمها للبحث وفق اآلتي

 ).عينة البحث(موجهة إلى القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة ) 1(استبانة  -1

 ).عينة البحث(صديقة الطفولة  ارسالمد البشرية فيالموارد موجهة إلى ) 2(استبانة  -2

  .)عينة البحث(مع القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة  )1( بطاقة مقابلة -3
  ).عينة البحث(ارس صديقة الطفولة المد الموارد البشرية فيمع  )2( بطاقة مقابلة -4

  :عينة البحث
%) 56.8(مدرسة صديقة الطفولة، بنسبة من القائمين على برنامج ال) 33(شملت عينة البحث 

، وشملت عينة البحث %)80ـــــ % 60(سحبت بالطريقة العشوائية نسبيًا إذ تراوحت النسب بين 
سحبت بالطريقة العشوائية ضمن المحافظات الست %) 14.5(من الموارد البشرية بنسبة ) 541(

من ) 15(ة المقابلة األولى على وطبقت بطاق%). 25ـــــ % 20(نسبيًا إذ تراوحت النسب بين 
، وطبقت بطاقة المقابلة الثانية %)25.86(القائمين على برنامج المدرسة صديقة الطفولة بنسبة 

في المدارس صديقة، ) يهم والمرشدينمديري المدارس ومعاون(من الموارد البشرية ) 52(على 
    .%)20(بنسبة 
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  :نتائج البحث
نتـائج التــي توصـل إليهـا مــن خـالل اإلجابــة علـى أســئلة لل ملخصــاً  يبـين الباحـث فيمــا يـأتي

  :وفرضياته البحث

  :أسئلة البحث
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

فــي برنــامج المدرســة ) الكــادر التربــوي(مــا مســتوى عمليــة تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية 
األهـداف، والوسـائل،  :صياغة المصفوفة التي تتضـمن -خطوات  وضع الخطة (صديقة الطفولة 

  ؟)واألساليب، والزمن، والتمويل، والرقابة، والتقويم الالزمة لتنفيذ الخطة
علـى المسـتوى  )الكـادر التربـوي(بلغ المتوسط الكلي لمستوى عمليـة تخطـيط تنميـة المـوارد البشـرية 

  .، وهو يأتي ضمن المستوى المتوسط)2.30(االجمالي 
علــى  )الكــادر التربــوي(بلــغ المتوســط الكلــي لمســتوى مســتوى تطــوير خطــة تنميــة المــوارد البشــرية و

  .المنخفضوهو يأتي ضمن المستوى ، )1.66(المستوى االجمالي

  :الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال : ثانياً 
  فـي عمليـات التخطـيط لتنميـة المـوارد البشـرية) الكـادر التربـوي( الموارد البشـريةمستوى مشاركة ما 

  ؟من وجهة نظرها في المدارس صديقة الطفولة

في عمليات التخطـيط لتنميـة ) التربويالكادر (بلغ المتوسط الكلي لمستوى مشاركة الموارد البشرية 
، )1.17(ى اإلجمـالي الموارد البشرية  في المدارس صديقة الطفولة من وجهـة نظرهـا علـى المسـتو 

  .وهو يأتي ضمن المستوى المنخفض
عمليـات تطـوير خطـة فـي ) التربويالكادر (بلغ المتوسط الكلي لمستوى مشاركة الموارد البشرية  و

فـــي المــدارس صـــديقة الطفولـــة مـــن وجهــة نظرهـــا علـــى المســـتوى اإلجمـــالي  تنميــة المـــوارد البشـــرية
  .، وهو يأتي ضمن المستوى المنخفض)1.10(

  :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال : ثالثاً 
فــي المــدارس صــديقة الطفولــة وفــق معاييرهــا  )الكــادر التربــوي(تنميــة المــوارد البشــرية مــا مســتوى  

  الوطنية؟
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فـي المـدارس صـديقة الطفولـة ) التربـويالكـادر (بلغ المتوسط الكلي لمسـتوى تنميـة المـوارد البشـرية 
ـــة مـــن وجهـــة  ـــى وفـــق معاييرهـــا الوطني ـــة عل ـــامج المدرســـة صـــديقة الطفول ـــى برن ـــائمين عل نظـــر الق

  .المرتفعوهو يأتي ضمن المستوى ، )2.52( المستوى اإلجمالي
في المدارس صديقة الطفولة ) التربويالكادر (بلغ المتوسط الكلي لمستوى تنمية الموارد البشرية  و

 علـى المسـتوى اإلجمـالي) ربـويكادرهـا الت(وفق معاييرها الوطنية من وجهـة نظـر مواردهـا البشـرية 
  .المرتفعوهو يأتي ضمن المستوى ، )2.35(

  :الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال : رابعاً 
الفائـــــــدة التـــــــي حققتهـــــــا المـــــــدارس صـــــــديقة الطفولـــــــة مـــــــن خـــــــالل تنفيـــــــذ األنشـــــــطة مســـــــتوى مـــــــا 

بـــــــين وزارة التربيـــــــة  الخطـــــــط المركزيـــــــة للمـــــــدارس صـــــــديقة الطفولـــــــة المشـــــــتركةالمتضـــــــمنة فـــــــي 
مواردهــــــــا البشــــــــرية مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر ) 2012وحتــــــــى  2008(لألعــــــــوام ومنظمــــــــة اليونيســــــــف 

  ؟)كادرها التربوي(

الفائــــدة التــــي حققتهــــا المــــدارس صــــديقة الطفولــــة مــــن خــــالل تنفيــــذ  بلــــغ المتوســــط الكلــــي لمســــتوى
وزارة  األنشــــــطة المتضــــــمنة فــــــي الخطــــــط المركزيــــــة للمــــــدارس صــــــديقة الطفولــــــة المشــــــتركة بــــــين

مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر مواردهــــــــا ) 2012وحتــــــــى  2008(التربيــــــــة ومنظمــــــــة اليونيســــــــف لألعــــــــوام 
ــــــى المســــــتوى اإلجمــــــالي)كادرهــــــا التربــــــوي(البشــــــرية  وهــــــو يــــــأتي ضــــــمن المســــــتوى ، )2.15( عل
  .المتوسط

  :الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال : خامساً 
للمــدارس صــديقة ) الكــادر التربــوي(العقبــات التــي تواجــه عمليــة تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية مــا 

  ؟الطفولة
تواجـــــه عمليـــــة تخطـــــيط تنميـــــة المـــــوارد البشـــــرية  العقبـــــات التـــــي  الكلـــــي لمســـــتوىبلـــــغ المتوســـــط 

للمــــدارس صــــديقة الطفولــــة مــــن وجهــــة نظــــر القــــائمين علــــى برنــــامج المدرســــة ) الكــــادر التربــــوي(
  .المستوى المتوسطوهو يأتي ضمن ، )2.25( صديقة الطفولة على المستوى اإلجمالي
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تواجـــــه عمليـــــة تخطـــــيط تنميـــــة المـــــوارد البشـــــرية  العقبـــــات التـــــي الكلـــــي لمســـــتوى وبلـــــغ المتوســـــط 
كادرهــــــا (للمــــــدارس صــــــديقة الطفولــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر مواردهــــــا البشــــــرية ) الكــــــادر التربــــــوي(

  .المرتفعوهو يأتي ضمن المستوى ، )2.53(على المستوى اإلجمالي) التربوي

  :السادسلمتعلقة بالسؤال النتائج ا: سادساً 
  ؟المشكالت التي تعترض عمل المدارس صديقة الطفولة ما 
المشكالت التي تعترض عمل المدارس صديقة الطفولة من وجهة نظر القائمين على برنامج  .1

أعلى نسبة للمشكالت الكبيرة كانت لبند عدم توفر البرامج الخاصة : المدرسة صديقة الطفولة
، وجاءت بالمرتبة الثانية مشكالت تتعلق بالمرونة %)73.3(اإلعاقة إذ بلغت باألطفال ذوي 

أما المشكالت المتوسطة فجاءت %). 66.7(والقوانين الناظمة للعمل في المدارس إذ بلغت 
، ومشكالت مع المجتمع )100(بالمرتبة األولى ضعف تأهيل الموارد البشرية إذ بلغت 

 %).66.7(وعدم توفر القاعات المجهزة بنسبة ، ثم ضعف التمويل %)100(المحلي 

المشكالت التي تعترض عمل المدارس صديقة الطفولة من وجهة نظر الموارد البشرية  .2
أعلى نسبة للمشكالت الكبيرة كانت لبند  :في المدرسة صديقة الطفولة) الكادر التربوي(

تتعلق بالكثافة  ، وجاءت بالمرتبة الثانية مشكالت أخرى%)50(ضعف التمويل إذ بلغت 
أما المشكالت المتوسطة فجاءت بالمرتبة األولى مشكالت %). 44.2(الصفية إذ بلغت 

إدارية وتنظيمية، ومشكالت تتعلق بالمرونة والقوانين الناظمة لعمل المدارس إذ بلغت نسبة 
، ثم ضعف التمويل %)50(، ومشكالت تتعلق بالطلبة إذ بلغت نسبتها %)57.7(كل منهما 

 %).48.2(ة بنسب

 :النتائج المتعلقة بالسؤال السابع: سابعاً 
  ما نقاط القوة والضعف في برنامج المدرسة صديقة الطفولة ؟

  : نقاط القوة والضعف في برنامج المدرسة صديقة الطفولة من وجهة نظر القائمين عليه .1
  :وفق اآلتيأن أعلى النسب المئوية لنقاط القوة في برنامج المدرسة صديقة الطفولة كانت 

يركز البرنامج على تحسين نوعية التعليم في المدارس، وفلسفة التعلم التي تركز على مشاركة 
، ثم تأتي إعداد المعايير الوطنية العشرة %)100(المتعلم في جميع أعمال المدرسة بنسبة 

 ةي، ثم إعداد األدلة والتعاون بين وزارة الترب%)73.33(للمدارس صديقة الطفولة بنسبة 
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، ثم إدراج البرنامج في الخطة الخمسية الحادية عشرة لوزارة التربية %)80(واليونيسف بنسبة 
  %).66.66(بنسبة 

في برنامج المدرسة صديقة الطفولة كانت وفق  ضعفأعلى النسب المئوية لنقاط الوجاءت 
إلدارية، ، ثم تأتي الروتين واإلجراءات ا%)86.66(ضعف المتابعة والتقييم بنسبة  :اآلتي

والتنقالت المتكررة للموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة، وضعف التعاون مع المجتمع 
  %).66.66(، ثم عدم كفاية الموارد المالية بنسبة %)80(المحلي بنسبة 

  :نقاط القوة والضعف في المدارس صديقة الطفولة من وجهة نظر مواردها البشرية .2

اســتيعاب  :صــديقة الطفولــة كانــت وفــق اآلتــي المــدارساط القــوة فــي أن أعلــى النســب المئويــة لنقــ
، ثــم تطبيــق المنــاهج الجديــدة بطرائــق الــتعلم النشــط بنســبة %)66.66(الطلبــة دون تمييــز بنســبة 

، ثـــم التعـــاون بـــين الكـــادر %)40.40(، ثـــم المـــوارد البشـــرية المؤهلـــة والمدربـــة بنســـبة %)42.30(
  %).34.61(التربوي في المدرسة 

قلـة  :صـديقة الطفولـة كانـت وفـق اآلتـي المـدارسفـي الضـعف أعلى النسب المئويـة لنقـاط جاءت و 
، ثــم قلــة تــوفر التقنيــات %)40.38(، ثــم الكثافــة الصــفية بنســبة %)67.30(المــوارد الماليــة بنســبة 

  %).34.61(التعليمية الحديثة بنسبة 

  :الثامنالنتائج المتعلقة بالسؤال : ثامناُ 
  صديقة الطفولة؟الحاجات التدريبية للموارد البشرية في المدارس ما 

أعلى النسب المئوية : أوالً : للحاجات التدريبية لإلداريين كانت وفق اآلتيأن أعلى النسب المئوية 
، ثم التدريب %)84.2(تدريب على مهارات اتخاذ القرار التربوي بنسبة : للحاجات بشكل كبير

، ثم التدريب على مهارات التنظيم والمتابعة %)77.2(المدرسية بنسبة على مهارات وضع الخطة 
  %).70.2(بنسبة

تـدريب علـى مهـارات وضـع الخطـة المدرسـية : وجاءت أعلى النسب المئوية للحاجـات بشـكل كبيـر
، ثـم التـدريب اسـتخدام %)93(، ثـم التـدريب علـى مهـارات التقـويم التربـوي بنسـبة %)96.2(بنسبة 

  %).91.7(عليم على بنسبةتكنولوجيا الت
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع: تاسعاً 
ما واقع خطط المدارس صديقة الطفولة على المستوى المركزي استنادًا لمعاييرها العشرة الوطنية 

  .؟والحاجات التدريبية لمواردها البشرية
ـــة كانـــت  ـــار األول %) 41.66(أن أعلـــى نســـبة لألهـــداف فـــي الخطـــط المركزي وهـــي تغطـــي المعي

مــن األهــداف المركزيــة تغطــي المعيــار الرابــع المتعلــق %) 33.33(المتعلــق بــاإلدارة المدرســية، ثــم 
مــن األهــداف تغطــي المعيــار الســادس %) 19.44(بتــوفير الرعايــة الصــحية الشــاملة لألطفــال، ثــم 

وهـــي %) 5.55(اصـــل المدرســـة مـــع المجتمـــع المحلـــي، وكانـــت أدنـــى نســـبة لألهـــداف المتعلـــق بتو 
المتعلقــــــة بتــــــوفير بيئــــــة دمــــــج لألطفــــــال ذوي االحتياجــــــات ) 8 – 7 – 5 – 3(تغطــــــي المعــــــايير 

الخاصة، وتعزيز مبدأ عدم التمييز بين األطفال، والتأهيل الذاتي للمعلمين، وتوفير البيئة الصـحية 
  .التعلم اآلمنة بما يخدم هدف

وهــي تغطــي الحاجــة التدريبيــة للــتعلم %) 16.6(أعلــى نســبة لألهــداف فــي الخطــط المركزيــة كانــت 
ـــالغ نســـبتها  مـــن األهـــداف وهـــي تغطـــي الحـــاجتين %) 13.8(، ثـــم تـــأتي نســـبة %)62(النشـــط الب

، %)77.2(التــــدريبيتين تــــدريب اإلداريــــين علــــى مهــــارات وضــــع الخطــــة المدرســــية البــــالغ نســــبتها 
، ومــن المالحــظ %)96.2(المعلمــين علــى مهــارات وضــع الخطــة المدرســية البــالغ نســبتها وتــدريب 

تـدريب المعلمـين علـى مهـارات التقـويم التربـوي : بأن العديد من الحاجات لـم تغطيهـا األهـداف مثـل
  %).84.2(، وتدريب اإلداريين على مهارات اتخاذ القرار البالغ نسبتها %)93(البالغ نسبتها 

  :العاشرنتائج المتعلقة بالسؤال ال: عاشراً 
ما واقع خطط المدارس صديقة الطفولة على مستوى المدرسة استنادًا لمعاييرها العشرة الوطنية 

  .؟والحاجات التدريبية لمواردها البشرية

األهداف السنوية للخطط المدرسية تغطي معظم المعايير باستثناء المعيار الثالث المتعلق  إن
بتوفير بيئة دمج لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، واألوزان النسبية متقاربة لألهداف فيما يتعلق 
بتغطية المعايير الوطنية العشرة للمدرسة صديقة الطفولة، ولكن نسبة الخطط التي تغطي 

  %).50(دون ) 10- 9 – 1 – 3(عاييرالم
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: وهي تغطي كل من الحاجات اآلتية%) 6.25(وجاءت أعلى نسبة ألهداف الخطط المدرسية 
وهي %) 77.2(تدريب اإلداريين على مهارات وضع الخطة المدرسية البالغة نسبة الحاجة لها 

  %).7.69(حاجة كبيرة، ونسبة هذه األهداف للخطط المحلية 
، ونسبة األهداف %)62(رى هي تدريب المعلمين على طرائق التعلم النشط ونسبتهاوالحاجة األخ

حاجة  )14(ها المتبقية البالغ عدد ةمعظم الحاجات التدريبي، و %)88.46(للخطط المحلية 
  .لمدرسيةلم تتناولها أهداف الخطط ا تدريبية

  :فرضيات البحث
  :الفرضية األولى

بــين متوســطات إجابــات المــوارد ) 0.05(عنــد مســتوى داللــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية 
 علـى اسـتبانة البحـث تبعـًا لمتغيـر المسـتوىفي المـدارس صـديقة الطفولـة  )الكادر التربوي( البشرية
  .التعليمي

ــ أظهــر البحــث متوســطات إجابــات المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة علــى ًا بــين فروق
  .، لصالح أصحاب المستوى التعليمي األعلىلمتغير المستوى التعليمياستبانة البحث تبعًا 

  :الفرضية الثانية
بين متوسطات إجابات الموارد ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .البشرية في المدارس صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
ــ أظهــر البحــث متوســطات إجابــات المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة علــى بــين ًا فروق

  .، لصالح أصحاب أصحاب سنوات الخبرة األكثراستبانة البحث تبعًا لمتغير المستوى التعليمي
  :الفرضية الثالثة

بــين متوســطات إجابــات المــوارد ) 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 
  .التمويلعلى استبانة البحث تبعًا لمتغير  المدارس صديقة الطفولة البشرية في

بــين متوســطات إجابــات المــوارد البشــرية فــي المــدارس صــديقة الطفولــة علــى  فــروقأظهــر البحــث 
  .استبانة البحث تبعًا لمتغير مشكلة التمويل لصالح الذين بينوا بأن مشكلة التمويل متوسطة
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  :الفرضية الرابعة
بـــين متوســـطات القـــائمين علـــى ) 0.05(فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ال توجـــد 

  .برنامج المدرسة صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير المستوى التعليمي
القائمين على برنامج المدرسة صديقة بين متوسطات إجابات  فروق وجودأظهر البحث عدم 

  .المستوى التعليميًا لمتغير على استبانة البحث تبعالطفولة 
  :الفرضية الخامسة

بـــين متوســـطات القـــائمين علـــى ) 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 
  .برنامج المدرسة صديقة الطفولة على استبانة البحث تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

رنامج المدرسة صديقة القائمين على ببين متوسطات إجابات  فروق وجودأظهر البحث عدم 
  .سنوات الخبرةعلى استبانة البحث تبعًا لمتغير الطفولة 
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  :العربية واألجنبية المراجع
 :المراجع العربية

 درجة استخدام مديري مدارس وكالة الغوث الدولية للتخطيط ). 2011.(ريم ،أبو ختلة
الجامعة . منشورةرسالة ماجستير غير  .االستراتيجي في مواجهة الهدر التربوي في مدارسهم

 .غزة. اإلسالمية

 مشكالت التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس ). 2007.(أبو عيشة، غيداء
  .فلسطين .جامعة النجاح .رسالة ماجستير غير منشورة .الحكومية الثانوي في فلسطين

 في مدارس وكالة الغوث في قطاع  يواقع التخطيط االستراتيج). 2007.(أبو هاشم، محمد
  .غزة .الجامعة اإلسالمية .رسالة ماجستير غير منشورة. غزة وسبل تطويره

 دار : بيروت. 1ط .إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي). 2002.(بلوط، حسن
 .النهضة

 استرجع بتاريخ . التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا). 2014.(البنك الدولي
 . على الرابط 2/2/2014

http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/brief/education‐in‐mena  
 دار القباء :القاهرة، عملياته، ومداخله: التخطيط التعليمي):  2001(فاروق ، البوهي. 

 مركز : الجيزة. توطين الوظائف والتدريب على رأس العمل). 2005.(توفيق، عبد الرحمن
 .الخبرات المهنية لإلدارة

 مكتبة : الكويت. 1ط. مفاهيم وأسس وتطبيقات :التخطيط المدرسي).2002.(الجبر، زينب
 .الفالح للنشر والتوزيع

 دار الوفاء لدنيا للطباعة : اإلسكندرية. إدارة الموارد البشرية). 2005.(حجازي، محمد
 .والنشر

 دار الفكر : القاهرة .اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي). 2002.(حجي، أحمد إسماعيل
  .العربي

 األردن. استراتيجيمدخل /إدارة الموارد البشرية ). 2006.(حرحوش، عادل والسالم، مؤيد :
 .عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع

 اإلمارات . الطفل في اإلمارات في ضوء اتفاقية حقوق الطفل).2005.(حسن، طه حسين
 .وزارة العمل والشؤون االجتماعية: العربية المتحدة



 واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة                   المراجع العربية واألجنبية

 
 

199 

 

 تقرير ورشات العمل المناطقية للتشاور حول معايير الجودة ). 2007.(الحسين، إبراهيم
 .مكتب يونيسف دمشق: دمشق.للمدرسة صديقة الطفولة في سورية

  2010.(حمـــاد، عبـــد الحكـــيم وســـالمة، عبـــد الســـالم والســـعدي، مجـــدي الالحصـــري، علـــي و .(
دراســة مقارنــة بــين المــدارس المشــمولة وغيــر المشــمولة فــي /فاعليـــة المــدارس صديقـــة الطفولـــة 
 .وزارة التربية: دمشق. مشروع المدرسة صديقة الطفولة

 مركز التطوير التربوي بوكالة : دمشق. التعلم النشط). 2008(.حمد، فاروق وباكير، عماد
  .الغوث الدولية

 دار الشروق: األردن. التخطيط مدخل على). 1999.(خميس، يوسف. 

 رسالة دكتوراه  .دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي). 2011.(الدجني، إياد
 .دمشق. جامعة دمشق. غير منشورة

  إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين ). 2008.(الصباغ، زهيردرة، عبد الباري و
 .نشردار وائل لل: عمان. منحى نظمي

 عمان. ةإدارة الموارد البشرية تخصص نظم المعلومات اإلداري). 2003(ربايعة، محمد علي: 
  . للنشر والتوزيع دار الصفاء

 منشورات جامعة دمشق: دمشق. تخطيط الموارد البشرية وٕادارتها). 2006.(رحمة، أنطون. 
 منشورات جامعة دمشق: دمشق. التخطيط التربوي). 2007.(رحمة، أنطون. 
 تم االسترجاع من . كتب عربية. إدارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية). 2003.(زايد، عادل

 .الرابطعلى  5/1/2014اإلنترنت بتاريخ 

http://www.gulfup.com/?nyGQGf 

  ،السعدي، مجدي ومصطفى، يامن ومحمد، إلهام وشحادة، سناء والتمر، إبراهيم ومثقال
 .وزارة التربية –اليونيسف : دمشق. نظام حماية الطفل في المدرسة). 2009(جاسم

  ،تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط ). 2008.(ساميةسكيك
 .غزة. الجامعة اإلسالمية. اجستير غير منشورةرسالة م. اإلستراتيجي في محافظات غزة

 دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية. إدارة الموارد البشرية). 2003.(سلطان، محمد سعيد
 .والتوزيع

 التحـديات /دور المعلمـين فـي جعـل مـدارس سـورية صـديقة للطفولـة ). 2007.(شحادة، نسـرين
 .مكتب اليونيسف: دمشق .واالعتبارات

 تنميـــة المـــوارد البشـــرية كمـــدخل اســـتراتيجي لتعظـــيم االســـتثمار فـــي ). 2009.(شـــلتوت، أمـــاني
 . غزة. الجامعة اإلسالمية. رسالة ماجستير غير منشورة. العنصر البشري
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 واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في ). 2007.(الشويخ، عاطف
 .غزة. الجامعة اإلسالمية. رسالة ماجستير غير منشورة. محافظات غزة

 رسالة ماجستير . أثر المناخ التنظيمي على أداء الموارد البشرية). 2006.(الشنطي، محمود
 .غزة. الجامعة اإلسالمية. غير منشورة

 دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين ). 2003.(الصاعدي، سامر
 .ير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةرسالة ماجستير غ. في الدفاع المدني

 .الرياض

 تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية ). 2010.(صيام، آمال
 .غزة. جامعة األزهر بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة. النسوية في قطاع غزة

 تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء  تدور استراتيجيا). 2010.(الطهراوي، عبد المنعم
الجامعة . رسالة ماجستير غير منشورة. المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة

 . عزة. اإلسالمية

 الدار : اإلسكندرية. إدارة األلفية الثالثة/ اإلدارة اإلستراتيجية). 2001.(العارف، نادية
 . الجامعية

 الدار الجامعية : اإلسكندرية. يط االستراتيجي والعولمةالتخط). 2002.(العارف، نادية
 .للطباعة والنشر

 دار وائل للطباعة : عمان.مدخل استراتيجي/ إدارة الموارد البشرية). 2003.(عباس، سهيلة
 .والنشر

 دار المسيرة : عمان. النظرية والتطبيق /اإلدارة والتخطيط التربوي). 2007.(العجمي،محمد
 .للتوزيع والنشر

 عمان. 1ط.ـ بعد استراتيجي إدارة الموارد البشرية المعاصرة). 2005.(قيلي، عمر وصفيع :
 .دار وائل للنشر والتوزيع

 واقــع اإلدارة فــي المــدارس صــديقة الطفولــة وفــق معــايير الجــودة  .)2010(.أحمــد ،عــالء الــدين
. غيـــر منشـــورةرســـالة ماجســـتير فـــي التربيـــة  .الموضـــوعة لهـــا فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية

 .دمشق: جامعة دمشق
 دار العلم : مصر. 1ط.التخطيط االستراتيجي وجودة التعليم واعتماده). 2008.(علي، أسامة

 .اإليمان للنشر والتوزيع
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 ،لبناء الموارد البشرية في الجامعات السعودية يالتخطيط االستراتيج ).2008.(زين القرشي. 
  . السعودية. جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة

 مجلة العلوم . التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العام). 2002.(القطامي، أحمد
  .75-37ص. األردن. العدد الثاني. المجلد الثامن عشر. االقتصادية واإلدارية

 معة جا: الرياض. )رؤية منهجية(أولويات التدريب األمني العربي ). 2002.(الكبيسي، عامر
 .نايف العربية للعلوم األمنية

 ن مبادرة المدارس الصديقة للطفل بدعم من اليونيسيفيتدش ).2013.(الكلبانية، ناهد .
 .على الرابط 2/2/2014استرجع بتاريخ 

http://alroya.info/ar/alroya‐newspaper/local‐education/68201‐q‐q‐‐‐‐‐‐‐‐qq 
 الجودة واالعتماد األكاديمي للمؤسسات التعليم  ).2008.(تاداالزي ، مدمح و نسوس ،جيدم

  .صفاء دار :عمان. 1ط .العام والجامعي

 دار : األردن. 2ط. التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد). 2002.(محمد، علي
  .المناهج

 ةالدار العربي: القاهرة. 1ط .التخطيط المدرسي االستراتيجي). 2001.(مدبولي، محمد 
 .للكتاب

 الكويت. طرائق البحث العلمي ـ تصميمها وٕاجراءاتها). 2002.(مراد، صالح وهادي، فوزية :
 .دار الكتاب الحديث

 تصميم / ر التنظيمي والمؤسسيمهارات التميز اإلداري في التطوي). 2002.(مرعي، محمد
 . دار حازم للطباعة والتوزيع: دمشق. 2الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف 

 دور الموارد البشرية في كسب رضا العمالء في المنظمات ). 2008.(المشرقي، مجاهد
 .دمشق. جامعة دمشق. رسالة ماجستير غير منشورة. الخدمية

 رسالة . تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةمتطلبات ). 2007.(المير، خميس
 .الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ماجستير غير منشورة

 دور برنامج المدرسة كوحدة تطوير في التنمية المهنية لمعلمي ). 2007.(نصر، سميحة
. ستير غير منشورةرسالة ماج. المرحلة األساسية بمدراس وكالة الغوث في محافظات غزة

 .غزة. الجامعة اإلسالمية

 بين الجمهورية العربية السورية  2008خطة التعاون لعام ). 2008.(هيئة تخطيط الدولة
 .هيئة تخطيط الدولة: دمشق. ـ اليونيسف للطفولة ومنظمة األمم المتحدة
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 السورية بين الجمهورية العربية  2009خطة التعاون لعام ). 2009.(هيئة تخطيط الدولة
 .هيئة تخطيط الدولة: دمشق. ـ اليونيسف للطفولة ومنظمة األمم المتحدة

 بين الجمهورية العربية السورية  2010خطة التعاون لعام ). 2010.(هيئة تخطيط الدولة
 .هيئة تخطيط الدولة: دمشق. ـ اليونيسف للطفولة ومنظمة األمم المتحدة

 بين الجمهورية العربية السورية  2011لعام خطة التعاون ). 2011.(هيئة تخطيط الدولة
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  السيدة المحترمة/ السيد المحترم 
  :يقوم الطالب الباحث بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان

دراســة تحليليــة /واقــع تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية فــي برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة وفــق المعــايير الوطنيــة 
  . تقويمية

  المدارس صديقة الطفولة  القائمين على برنامج استبانة موجهة إلىوألجل هذا الغرض قام الباحث بإعداد 
رجـــو اإلجابـــة عـــن البنـــود واألســـئلة الـــواردة فـــي االســـتبانة بشـــفافية وموضـــوعية، علمـــًا بـــأن المعلومـــات أ

ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، لذا أرجو أن تجيبوا عن البنـود واألسـئلة الـواردة فـي االسـتبانة بكـل اهتمـام 
  .ودقة

  :كر بعض المفاهيم التوضيحية التي تساعد في ملء االستبانةوفيما يلي أذ
 هـي المـدارس الحكوميـة النظاميـة المشـمولة بمشـروع المدرسـة صـديقة الطفولـة  فـي البحـث  المـدارس صـديقة الطفولـة

قــت والتــي تطبــق مفــاهيم وأســاليب المدرســة صــديقة الطفولــة، وتلتــزم بمعــايير المدرســة صــديقة الطفولــة العشــرة، والتــي تل
تعــرُّف مفــاهيم المدرســة صــديقة الطفولــة، عــرض تجــارب عالميــة ـ التخطــيط :( تــدريبات متنوعــة شــملت الموضــوعات

 ).لتطوير المدرسة ـ دليل المدرسة صديقة الطفولة في سورية ومعاييرها ـ المجتمع المحلي ـ حماية الطفل

 ؤوسـين، والـذين جـرى تـوظيفهم فيهـا، ألداء كافـة جميع الناس الذين يعملون في المؤسسـة رؤسـاء ومر : الموارد البشرية
ثقافتهــا التنظيميــة التــي توضــح وتضــبط وتوحــد أنمــاطهم الســلوكية، كــذلك تشــمل : وظائفهــا وأعمالهــا تحــت مظلــة هــي

الخطــــط واألنظمــــة والسياســــات واإلجــــراءات التــــي تــــنظم أداء مهــــامهم، فــــي ســــبيل تحقيــــق رســــالة المؤسســــة وأهــــدافها 
 .بليةاالستراتيجية المستق

 هـي برنـامج تربـوي محـدد بزمـان ومكـان معـين تقـوم : خطة التعاون بـين وزارة التربيـة ومنظمـة اليونيسـف فـي البحـث
نوية، وتتضــمن مصـفوفة تنفيذيــة سـمنظمـة اليونيسـف بالتعــاون مـع وزارة التربيـة بوضــعه علـى المسـتوى المركــزي خطـة 

 .طفولةتشمل مجموعة أنشطة تنضوي تحت برنامج المدرسة صديقة ال
 فــي كــل مدرســة يتكــون مــن مــدير المدرســة عضــوًا  15هــو عبــارة عــن  :مجلــس اإلدارة فــي المــدارس صــديقة الطفولــة

والمرشـــد النفســـي والمعلمـــين والطـــالب وأوليـــاء األمـــور وأعضـــاء مـــن المجتمـــع المحلـــي ومهـــام المجلـــس إدارة المدرســـة 
  .ة الطفولةصديقة الطفولة من خالل التشاركية وفق معايير المدرسة صديق

  مع جزيل الشكر لكم

  الباحث                                                                                     
 مجدي السعدي                                                                                     



 )2(الملحق                     )1( استبانة                واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة   

 
 

 
207 

   المدارس صديقة الطفولة روعالقائمين على مشموجهة إلى ) 1(استبانة 
  :عامةبيانات : أوالً 

  :ذكر              أنثى                      الصفة الوظيفية:   الجنس
                فأكثر معهد            إجازة جامعية         دبلوم: المستوى التعليمي

  :           المحافطة  :..............................          سنوات الخبرة
  :..................................................................عدد الدورات التدريبية المتبعة ونوعها

........................................................................................................  
  .ر عن رأيكعبّ تالتي اختيار اإلجابة  ة من ثمّ اءة البنود الواردة برويّ ل بقر يرجى التفضّ : ثانياً 

إلى حد   موافق  البنود  م
  ما

غير 
  موافق

  عملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة: البعد األول
  :ت اآلتيةلتعاون للمدارس صديقة الطفولة الخطواعند وضع خطة ا تعمل وزارة التربية واليونيسف

        .رؤية لمشروع المدرسة صديقة الطفولة وضع 1
        .رسالة لمشروع لمدرسة صديقة الطفولة وضع 2
        .البيئة الداخلية للمدارس الصديقة لتحديد نقاط القوة والضعفتحليل   3
        .لتحديد الفرص المتاحة والتهديدات تحليل البيئة الخارجية للمدارس الصديقة  4
        .الحاجات التدريبية للموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةد يتحد  5
        .ب الحاجات التدريبية للموارد البشرية بحسب األولوياتيترت  6
        .مراعاة التغيرات المستمرة في المجتمع  7
        .تحديد جميع مجاالت العمل في المدرسة  8
        .وضع أهداف للخطة  9

        .ى نجاح أهداف الخطةوضع معايير للحكم عل  10
        .وضع األنشطة والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الخطة  11
        .وضع جدولة زمنية مناسبة لتحقيق أهداف الخطة  12
        .لكل نشاط في الخطة الموارد المالية المناسبةرصد   13
        .رصد الموارد المادية المناسبة لكل نشاط في الخطة  14
        .تصميم أدوات مناسبة لمراقبة وتتبع تنفيذ الخطة  15
        .تصميم أدوات لتقييم األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولة  16
        .العمل على تكامل خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة مع الخطة العامة للوزارة  17
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إلى حد   موافق  البنود  م
  ما

غير 
  موافق

  البشرية دتنمية الموار خطة  تطوير : البعد الثاني
  :تنمية الموارد البشرية من خالل الخطوات اآلتيةخطة على تطوير  تعمل وزارة التربية واليونيسف

        .مراعاة احتياجات الموارد البشرية بشكل دوري في ظل التغيرات المستمرة  18
        . ون للمدارسفي المدارس صديقة الطفولة لتطوير خطة التعا األطر التربويةإشراك   19
        .وضع محور خاص في الخطة لتطوير الموارد البشرية  20
        .مراجعة وتقويم خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة لتطويرها  21
        .إجراء تقييم للدورات التدريبية المتضمنة في خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة  22
        .ين بما يتماشى مع المدرسة صديقة الطفولةوضع مقترحات لتطوير األنظمة والقوان  23
        .وضع معايير وآليات لتقييم منتظم ألداء للموارد البشرية24
        .تعديل األهداف وتطويرها في الخطط لضمان تنمية مستدامة للموارد البشرية  25
        .تحديد مهام الموارد البشرية كل حسب اختصاصه  26
        .االيجابي والسلبي يشجع العاملين على التطويروضع نظام فعال للتحفيز   27
        .رصد نقاط القوة والضعف في أداء العاملين كل حسب اختصاصه  28
        .وضع برامج لتطوير أداء العاملين بناًء على تحليل أدائهم  29
        .العمل على تطوير أنظمة التقييم والمتابعة ألداء العاملين  30

  وفق المعايير الوطنية لموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةا تنمية: البعد الثالث
تعمل وزارة التربية ومنظمة اليونيسف على تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة وفق المعايير الوطنية 

  :من خالل تدريب الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة على األتي
        .عال قائم على المشاركة من جميع األطراف في المدرسةتشكيل مجلس إدارة ف  31
        .كيفية مشاركة األطفال في جميع مجاالت عمل المدرسة  32
        .تطبيق بيئة دمج ايجابية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة  33
        ).نفسيًا وبدنياً (كيفية توفير الرعاية الصحية الشاملة لألطفال   34
        .ب التعامل مع الطلبة دون تمييز ألي سبب كانتطبيق أسالي  35
        .مهارات التواصل الفعال مع أولياء األمور والمجتمع المحلي  36
        .مهارات تبادل الخبرات والتعلم الذاتي37
        .كيفية توفير البيئة الصحية واآلمنة لألطفال بما يخدم هدف التعلم38
        .تطبيق أساليب التعلم النشط39
        .كيفية استخدام التقنيات التعليمية الحديثة40
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إلى حد   موافق  البنود  م
  ما

غير 
  موافق

  العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة: الرابعالبعد 
        .يةعدم توفر قاعدة بيانات كافية تبنى عليها عملية التخطيط لتنمية الموارد البشر 41
        .ضعف كفاية القائمين على وضع خطة تنمية الموارد البشرية42
        .عدم كفاية التدريب لبناء خطة لتنمية الموارد البشرية للمدارس صديقة الطفولة43
        .التنقالت المتكررة للموارد البشرية من المدارس صديقة الطفولة44
        .الموارد البشرية للمدارس صديقة الطفولةارتفاع التكلفة المادية لتخطيط تنمية 45
        .المادية المناسبة للمدارس صديقة الطفولة اإلمكاناتعدم توفر 46
        .للمدارس صديقة الطفولة المناسبة المالية اإلمكاناتعدم توفر 47
        .تعدد العوامل المؤثرة على عملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية48
        .سيق بين وزارة التربية واليونيسفضعف التن  49
        .عدم وجود خطط بديلة في حال فشل الخطة األساسية  50
        .ضعف التنسيق بين القائمين على المشروع والمدارس صديقة الطفولة  51

  :مالحظات اخرى
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 )3(الملحق 

  السيدة المحترمة/ السيد المحترم 
  :يقوم الطالب الباحث بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان

دراســة تحليليــة /واقــع تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية فــي برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة وفــق المعــايير الوطنيــة 
  . تقويمية

  المدارس صديقة الطفولة  الموارد البشرية فياستبانة موجهة إلى وألجل هذا الغرض قام الباحث بإعداد 
رجـــو اإلجابـــة عـــن البنـــود واألســـئلة الـــواردة فـــي االســـتبانة بشـــفافية وموضـــوعية، علمـــًا بـــأن المعلومـــات أ

ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، لذا أرجو أن تجيبوا عن البنـود واألسـئلة الـواردة فـي االسـتبانة بكـل اهتمـام 
  .ودقة

  :بعض المفاهيم التوضيحية التي تساعد في ملء االستبانة وفيما يلي أذكر
 هـي المـدارس الحكوميـة النظاميـة المشـمولة بمشـروع المدرسـة صـديقة الطفولـة  فـي البحـث  المـدارس صـديقة الطفولـة

 والتــي تطبــق مفــاهيم وأســاليب المدرســة صــديقة الطفولــة، وتلتــزم بمعــايير المدرســة صــديقة الطفولــة العشــرة، والتــي تلقــت
تعــرُّف مفــاهيم المدرســة صــديقة الطفولــة، عــرض تجــارب عالميــة ـ التخطــيط :( تــدريبات متنوعــة شــملت الموضــوعات

 ).لتطوير المدرسة ـ دليل المدرسة صديقة الطفولة في سورية ومعاييرها ـ المجتمع المحلي ـ حماية الطفل

 سـين، والـذين جـرى تـوظيفهم فيهـا، ألداء كافـة جميع الناس الذين يعملون في المؤسسـة رؤسـاء ومرؤو : الموارد البشرية
ثقافتهــا التنظيميــة التــي توضــح وتضــبط وتوحــد أنمــاطهم الســلوكية، كــذلك تشــمل : وظائفهــا وأعمالهــا تحــت مظلــة هــي

الخطــــط واألنظمــــة والسياســــات واإلجــــراءات التــــي تــــنظم أداء مهــــامهم، فــــي ســــبيل تحقيــــق رســــالة المؤسســــة وأهــــدافها 
 .يةاالستراتيجية المستقبل

 هـي برنـامج تربـوي محـدد بزمـان ومكـان معـين تقـوم : خطة التعاون بـين وزارة التربيـة ومنظمـة اليونيسـف فـي البحـث
منظمـة اليونيسـف بالتعــاون مـع وزارة التربيـة بوضــعه علـى المسـتوى المركــزي خطـة سـنوية، وتتضــمن مصـفوفة تنفيذيــة 

 .ولةتشمل مجموعة أنشطة تنضوي تحت برنامج المدرسة صديقة الطف
 فــي كــل مدرســة يتكــون مــن مــدير المدرســة  اً عضــو  15هــو عبــارة عــن  :مجلــس اإلدارة فــي المــدارس صــديقة الطفولــة

والمرشـــد النفســـي والمعلمـــين والطـــالب وأوليـــاء األمـــور وأعضـــاء مـــن المجتمـــع المحلـــي ومهـــام المجلـــس إدارة المدرســـة 
  .الطفولةصديقة الطفولة من خالل التشاركية وفق معايير المدرسة صديقة 

  مع جزيل الشكر لكم

  الباحث                                                                                     
 مجدي السعدي                                                                                     
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  ي المدارس صديقة الطفولةف الموارد البشريةموجهة إلى  )2( استبانة
  :عامةبيانات : أوالً 

  :الصفة الوظيفية
                فأكثر معهد            إجازة جامعية         دبلوم: المستوى التعليمي

  :           المحافطة:..............................            سنوات الخبرة
  :..................................................................هاعدد الدورات التدريبية المتبعة ونوع

........................................................................................................  
  .المناسبةاختيار اإلجابة  ة من ثمّ ل بقراءة البنود الواردة برويّ يرجى التفضّ : ثانياً 

إلى حد   موافق  البنود  م
  ما

غير 
  موافق

  عملية التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةالمشاركة في : البعد األول
  :اآلتيفي  التربية واليونيسف وزارةبين  عند وضع خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة أشارك

        .رؤية لمشروع المدرسة صديقة الطفولة وضع 1
        .رسالة لمشروع لمدرسة صديقة الطفولة وضع 2
        .البيئة الداخلية للمدارس الصديقة لتحديد نقاط القوة والضعفتحليل   3
        .لتحديد الفرص المتاحة والتهديدات تحليل البيئة الخارجية للمدارس الصديقة  4
        .لةد الحاجات التدريبية للموارد البشرية في المدارس صديقة الطفو يتحد  5
        .ب الحاجات التدريبية للموارد البشرية بحسب األولوياتيترت  6
        .مراعاة التغيرات المستمرة في المجتمع  7
        .تحديد جميع مجاالت العمل في المدرسة  8
        .وضع أهداف للخطة  9

        .وضع معايير للحكم على نجاح أهداف الخطة  10
        .لتحقيق أهداف الخطة وضع األنشطة والوسائل المناسبة  11
        .وضع جدولة زمنية مناسبة لتحقيق أهداف الخطة  12
        .لكل نشاط في الخطة الموارد المالية المناسبةرصد   13
        .رصد الموارد المادية المناسبة لكل نشاط في الخطة  14
        .تصميم أدوات مناسبة لمراقبة وتتبع تنفيذ الخطة  15
        .ييم األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولةتصميم أدوات لتق  16
        .العمل على تكامل خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة مع الخطة العامة للوزارة  17
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إلى حد   موافق  البنود  م
  ما

غير 
  موافق

  البشرية دتنمية الموار  خطةتطوير المشاركة في : البعد الثاني
  :الموارد البشرية من خالل اآلتي تنميةخطة في عملية تطوير  أشارك

        .مراعاة احتياجات الموارد البشرية بشكل دوري في ظل التغيرات المستمرة  18
        . في المدارس صديقة الطفولة لتطوير خطة التعاون للمدارس األطر التربويةإشراك   19
        .وضع محور خاص في الخطة لتطوير الموارد البشرية  20
        .يم خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة لتطويرهامراجعة وتقو   21
        .إجراء تقييم للدورات التدريبية المتضمنة في خطة التعاون للمدارس صديقة الطفولة  22
        .وضع مقترحات لتطوير األنظمة والقوانين بما يتماشى مع المدرسة صديقة الطفولة  23
        .الموارد البشريةوضع معايير وآليات لتقييم منتظم ألداء 24
        .تعديل األهداف وتطويرها في الخطط لضمان تنمية مستدامة للموارد البشرية  25
        .تحديد مهام الموارد البشرية كل حسب اختصاصه  26
        .يشجع العاملين على التطوير فعال للتحفيز االيجابي والسلبيوضع نظام   27
        .املين كل حسب اختصاصهرصد نقاط القوة والضعف في أداء الع  28
        .وضع برامج لتطوير أداء العاملين بناًء على تحليل أدائهم  29
        .العمل على تطوير أنظمة التقييم والمتابعة ألداء العاملين  30

  العشرة وفق المعايير الوطنية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة تنمية: البعد الثالث
عملت وزارة التربية ومنظمة اليونيسف على تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة وفق المعايير 

  :في المدارس صديقة الطفولة على األتي األطر التربويةالوطنية من خالل تدريب 
        .تشكيل مجلس إدارة فعال قائم على المشاركة من جميع األطراف في المدرسة  31
        .مشاركة األطفال في جميع مجاالت عمل المدرسة كيفية  32
        .تطبيق بيئة دمج ايجابية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة  33
        ).نفسيًا وبدنياً (كيفية توفير الرعاية الصحية الشاملة لألطفال   34
        .تطبيق أساليب التعامل مع الطلبة دون تمييز ألي سبب كان  35
        .صل الفعال مع أولياء األمور والمجتمع المحليمهارات التوا  36
        .مهارات تبادل الخبرات والتعلم الذاتي37
        .كيفية توفير البيئة الصحية واآلمنة لألطفال بما يخدم هدف التعلم38
        .تطبيق أساليب التعلم النشط39
        .كيفية استخدام التقنيات التعليمية الحديثة40
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إلى حد   افقمو   البنود  م
  ما

غير 
  موافق

  الفائدة من األنشطة المنفذة في المدارس صديقة الطفولة: الرابعالبعد 
  )2012-2008(خالل األعوام 

        .الفائدة المرجوة منه راألمو  على تفعيل دور مجالس أولياء األطر التربويةتدريب حقق   41
        .الغرض المرجو منه رية المدرسيةعلى وضع الخطة التطوي مجلس إدارة المدرسةدريب أدى ت  42
        .الفائدة المرجوة منه تعزيز السلوك الصحي في المدرسة على األطر التربويةتدريب حقق   43
        .الهدف المرجو منه توزيع مواد تثقيفية لدعم نظام المياه والصرف الصحي حقق44
        .للمدارس صديقة الطفولةالفائدة المرجوة  للمدارس صديقة الطفولة أدلةإعداد أدى   45
        .الهدف المرجو منه الترويج لتعليم الفتيات من خالل رفع مستوى الوعي المجتمعي حقق  46
        .الهدف المرجو منها) اللغات والرياضيات(في المواد األساسية  تقوية للطلبةالصفوف  أدى فتح  47
        .مفيداً  )كتيبات –ملصقات (ة الطفولةمنشورات للتثقيف في مجال المدرسة صديقالإعداد كان   48
        .أدى تدريب معلمي المدارس صديقة الطفولة على التعلم النشط الفائدة المرجوة منه  49
        .في المدارس صديقة الطفولة على حماية الطفل الهدف المرجو منه األطر التربويةأدى تدريب   50
        .ة الطفولة على التواصل مع المجتمع المحلي مفيداً في المدارس صديق األطر التربويةكان تدريب   51
        .في المدارس صديقة الطفولة على الدعم النفسي الهدف المرجو منه األطر التربويةحقق تدريب   52

  العقبات التي تواجه عملية تخطيط تنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة: الخامسالبعد 
        .يانات كافية تبنى عليها عملية التخطيط لتنمية الموارد البشريةعدم توفر قاعدة ب53
        .ضعف كفاية القائمين على وضع خطة تنمية الموارد البشرية54
        .عدم كفاية التدريب لبناء خطة لتنمية الموارد البشرية للمدارس صديقة الطفولة55
        .ديقة الطفولةالتنقالت المتكررة للموارد البشرية من المدارس ص56
        .ارتفاع التكلفة المادية لتخطيط تنمية الموارد البشرية للمدارس صديقة الطفولة57
        .عدم توفر اإلمكانات المادية المناسبة للمدارس صديقة الطفولة58
        .عدم توفر اإلمكانات المالية للمدارس صديقة الطفولة59
        .التخطيط لتنمية الموارد البشرية تعدد العوامل المؤثرة على عملية60
        .ضعف التنسيق بين وزارة التربية واليونيسف  61
        .عدم وجود خطط بديلة في حال فشل الخطة األساسية  62
        .ضعف التنسيق بين القائمين على المشروع والمدارس صديقة الطفولة  63

  .....................................................................................................: مالحظات أخرى
...................................................................................................................  
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  .مناسبةاليرجى التفّضل بقراءة البنود الواردة بروّية من ثّم اختيار اإلجابة : ثالثاً 
 .فقط أو المدرسين يرجى ملء القسم األول من قبل اإلداريين فقط وملء القسم الثاني من قبل المعلمين

  ال توجد  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  التدريب الذي تحتاجه المدرسةنوع   م
  :يحتاج اإلداريون في المدارس صديقة الطفولة إلى: القســـــــــم األول  
          .الخطة المدرسيةتدريب على مهارات وضع   1
          .تدريب على مهارات التواصل  2
          .تدريب على أساليب التقييم الذاتي  3
          .تدريب على مهارات التعاون مع المجتمع المحلي  4
          .تدريب على مهارات التنظيم والمتابعة  5
          .تدريب على مهارات اتخاذ القرار التربوي  6
          .خدام الكومبيوترتدريب على مهارات است  7
          .تدريب على كيفية إدارة المشاريع المدرسية  8
          ...أخرى  9
  :يحتاج المعلمون في المدارس صديقة الطفولة إلى: القســـــــــم الثاني  
          .تدريب على مهارات التقويم التربوي  1
          .تدريب على طرائق التعلم النشط  2
          .أولياء األمورتدريب على التعامل مع   3
          .تدريب على استخدام بدائل العنف  4
          .تدريب على استخدام تكنولوجيا التعليم  5
          .تدريب على مهارات التواصل مع الطلبة  6
          .تدريب على طرائق تعليم ذوي اإلعاقة  7
          .تدريب على مهارات التعاون مع المجتمع المحلي  8
          .وضع الخطة المدرسية تدريب على مهارات  9
          .تدريب على التعامل مع مشكالت الطلبة  10
          ...أخرى  11
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 )4(الملحق 

  
  السيدة المحترمة/ السيد المحترم 

  :يقوم الطالب الباحث بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان
دراســة تحليليــة /واقــع تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية فــي برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة وفــق المعــايير الوطنيــة 

  . تقويمية
صــديقة  ةالقــائمين علــى برنــامج المدرســة إلــى بطاقــة مقابلــة موجهــوألجــل هــذا الغــرض قــام الباحــث بإعــداد 

  .الطفولة
رجو اإلجابة عـن البنـود واألسـئلة الـواردة فـي بطاقـة المقابلـة بشـفافية وموضـوعية، علمـًا بـأن المعلومـات أ

ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، لذا أرجو أن تجيبوا عن البنـود واألسـئلة الـواردة فـي االسـتبانة بكـل اهتمـام 
  .ودقة

  

  ع جزيل الشكر لكمم

  الباحث                                                                                     
 مجدي السعدي                                                                                     
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   درسة صديقة الطفولةالقائمين على مشروع المموجهة إلى ) 1(بطاقة مقابلة

  
  

  :بيانات عامة: أوالً 
  :الصفة الوظيفية 

  معهد            إجازة جامعية         دبلوم فأكثر              : المستوى التعليمي
  :           المحافطة:..............................            سنوات الخبرة
  :...................................المتبعة ةها  نوع الدورات التدريبيالتدريبية المتبعة ونوع تعدد الدورا

 ........................................................................................................  
  :األسئلة: ثانياً 

 ما الرؤية لمشروع المدرسة صديقة الطفولة ؟ .1

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ما الرسالة لمشروع المدرسة صديقة الطفولة ؟ .2

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ أهداف مشروع المدرسة صديقة الطفولةما  .3

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ أهداف التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولةما  .4

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 
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ضمن إطار مشروع المدرسة صديقة  بها وزارة التربية واليونيسفما البرامج التدريبية التي تقوم  .5
 ؟ الطفولة

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

  هل تتوفر الموارد البشرية الكافية لتحقيق هذه البرامج ؟ .6

 الما                إلى حدٍ      نعم                       

          ؟ في المدارس صديقة الطفولة لألطر التربوية للحاجات التدريبيةيتم إجراء دراسة هل  .7
   ال أحيانًا                 نعم

 :ضع إشارة في المكان المناسب: أو أحيانًا  إذا كان الجواب نعم

  ال  حٍد ماإلى   نعم  آليات رصد الحاجات التدريبية للكادر التربوي في المدارس صديقة الطفولة  م
    : من خالل  التدريبية للفئة المستهدفة حتياجاتاالتحديد   1

        .عن طريق االستبانات الفئة المستهدفة آراءاستطالع . أ
        .عن طريق مناقشات مفتوحة الفئة المستهدفةاستطالع آراء . ب

  :خاللالمقترحة من  ةالتدريبي جأخذ آراء عينة من الفئة المستهدفة حول البرام  2
        .عن طريق االستبانات الفئة المستهدفةاستطالع آراء . أ
        .عن طريق مناقشات مفتوحة الفئة المستهدفة استطالع آراء. ب

 عليها ؟ريب الكوادر التربوية في المدارس صديقة الطفولة التي تم تد ما المهارات والخبرات .8

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

  ال           إلى حٍد ما  نعم              المنفذة ؟التدريبية عملية توثيق البرامج هل تتم  .9

 وهل يستفاد منها؟ نعم                  ال       

 ال             إلى حد مانعم            ؟البرامج التدريبية هل يكفي التمويل للقيام ب .10

  نمية الموارد البشرية في المدارس صديقة الطفولة؟إذا كان الجواب ال كيف انعكس ذلك على ت
 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

الخطــط المســتقبلية وضــع عنــد  الكــوادر التربويــة فــي المــدارس صــديقة الطفولــة ةمشــاركهــل يــتم  .11
ــرامجخصوصــًا  ــة فيمــا يتعلــق والب ــًأ            ال           نعــم           أح ؟التدريبي إذا كانــت يان

 :اإلجابة بنعم ما الطرق التي يتم مشاركتهم من خاللها
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 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

عنــد وضـع الخطــط المســتقبلية  المجتمــع المحلــي فـي المــدارس صـديقة الطفولــة مشـاركةهـل يــتم  .12
ــر  ــةامج خصوصــًا فيمــا يتعلــق والب ــًأ            ال           إذا كانــت  ؟التدريبي نعــم           أحيان

 :اإلجابة بنعم ما الطرق التي يتم مشاركتهم من خاللها

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

عند وضع الخطط المستقبلية خصوصًا فيما  الطلبة في المدارس صديقة الطفولة مشاركةهل يتم  .13
نعــم           أحيانــًأ            ال           إذا كانــت اإلجابــة بــنعم مــا  ؟التدريبيــةيتعلــق والبــرامج 
 :مشاركتهم من خاللها الطرق التي يتم

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ ولةنقاط القوة في مشروع المدرسة صديقة الطفما  .14

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ نقاط الضعف في مشروع المدرسة صديقة الطفولةما  .15

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ الفرص المتاحة لتطبيق مشروع المدرسة صديقة الطفولة على النحو األفضلما  .16

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ لمستخدمة في مشروع المدرسة صديقة الطفولةأدوات الرقابة والتقييم اما  .17

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 :ي يعاني منها مشروع المدارس صديقة الطفولة إلىهل تعود الصعوبات الت .18

            عيوب في التخطيط نعم           إلى حٍد ما            ال  
 نعم           إلى حٍد ما            ال            المادية والمالية قصور في اإلمكانيات  
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  ٍما            ال            ضعف في مستوى كفاءة العاملين نعم           إلى حد 

                                          هل يمتلك مقدمو البرامج التدريبية المهارات الالزمة للتدريب؟ .19

 نعم           إلى حٍد ما            ال            

قبل القائمين  هل العمل في مشروع المدرسة صديقة الطفولة يؤدى بكفاءة إدارية وتنظيمية من .20
في استخدام اإلمكانات المتاحة لتحقيق تنمية الموارد ) وزارة التربية واليونيسف(على المشروع 

 نعم           إلى حٍد ما            ال            البشرية؟

 إلى أي درجة حقق مشروع المدرسة صديقة الطفولة أغراضه فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية؟ .21

  ة           متوسطة            جيدة  ضعيف  
 ال            نعمهل تتم عملية المتابعة للبرامج التدريبية للمدارس صديقة الطفولة؟  .22

 :المدارس صديقة الطفولةضع إشارة عند كل مشكلة من المشكالت اآلتية التي تعاني منها  .23

  ال توجد  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  المشـــكلـة  م
          .طر التربويةاألضعف تأهيل   1
          .ضعف التمويل  2
          .مشكالت تتعلق بالطلبة  3
          .الدافعية لدى المعلميننقص   4
          .مشكالت إدارية وتنظيمية  5
          .تتعلق بالمرونة والقوانين الناظمة لعمل المدارس مشكالت  6
          .المجتمع المحليمشكالت مع   7
          .عدم توفر قاعات مجهزة  8
          .البيئة االجتماعية للمدرس صديقة الطفولة  9

          .عدم توفر البرامج الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة  10
  :مشكالت أخرى لم يرد ذكرها

1            
2            
3            

 ما األهداف التي لم تتحقق في مشروع المدرسة صديقة الطفولة ولماذا لم تتحقق؟ .24

................................................................................................ 

................................................................................................  

................................................................................................ 

 



 )5(الملحق )                    2(بطاقة المقابلة            واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة

 
 

 
220 

 )5(الملحق 
 

  السيدة المحترمة/ السيد المحترم 
  :يقوم الطالب الباحث بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان

دراســة تحليليــة /واقــع تخطــيط تنميــة المــوارد البشــرية فــي برنــامج المدرســة صــديقة الطفولــة وفــق المعــايير الوطنيــة 
  . تقويمية

 ةفـي المدرسـ )األطر التربوية( الموارد البشريةة إلى بطاقة مقابلة موجهوألجل هذا الغرض قام الباحث بإعداد 
  .صديقة الطفولة

رجو اإلجابة عـن البنـود واألسـئلة الـواردة فـي بطاقـة المقابلـة بشـفافية وموضـوعية، علمـًا بـأن المعلومـات أ
اهتمـام  ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، لذا أرجو أن تجيبوا عن البنـود واألسـئلة الـواردة فـي االسـتبانة بكـل

  .ودقة

  

  مع جزيل الشكر لكم

  الباحث                                                                                     
 مجدي السعدي                                                                                     
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  في المدارس صديقة الطفولة )األطر التربوية( د البشريةالموار موجهة إلى ) 2( بطاقة مقابلة
  :بيانات عامة: أوالً 

  :الصفة الوظيفية 
  معهد            إجازة جامعية         دبلوم فأكثر              : المستوى التعليمي

  :           المحافطة:..............................            سنوات الخبرة
  ...................................:المتبعة ةونوعها  نوع الدورات التدريبي التدريبية المتبعة تالدوراعدد 

........................................................................................................   
  :األسئلة: ثانياً 

 ؟لخطة مدرستكم ما الرؤية  .1

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ما الرسالة لخطة مدرستكم ؟ .2

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟لديكم  المدرسيةالخطة أهداف ما  .3

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ مدرستكمفي  أهداف التخطيط لتنمية الموارد البشريةما  .4

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟ ضمن إطار مشروع المدرسة صديقة الطفولة دربتم عليهاما البرامج التدريبية التي  .5

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 

 ؟ في مدرستكم األطر التربويةبحاجة لها التي  ما المهارات والخبرات .6

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 
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 ................................................................................................ 

 ال  نعم              المنفذة ؟التدريبية هل تتم عملية توثيق البرامج  .7

 وهل يستفاد منها؟ نعم                  ال       

 نعم            ال  ؟ بتنفيذ الخطة المدرسية لديكم هل يكفي التمويل للقيام  .8

  رستكم؟إذا كان الجواب ال كيف انعكس ذلك على تنمية الموارد البشرية في مد
 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

فيمــا يتعلــق خصوصــًا  الخطــة المدرســيةوضــع عنــد  ةرســفــي المد األطــراف جميــع مشــاركةيــتم هــل  .9
إذا كانـــت اإلجابـــة بـــنعم مـــا ال           إلـــى حـــٍد مـــا           نعـــم            ؟التدريبيـــة والبـــرامج

 :الطرق التي يتم مشاركتهم من خاللها

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

خصوصــًا فيمــا يتعلــق والبــرامج  عنــد وضــع الخطــة المدرســيةالمجتمــع المحلــي  مشــاركةهــل يــتم  .10
ة بـنعم مـا الطـرق التـي إذا كانـت اإلجابـ ال           إلى حٍد مـا           نعم            ؟التدريبية

 :يتم مشاركتهم من خاللها

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟مدرستكمنقاط القوة في ما  .11

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ما نقاط الضعف في مدرستكم؟ .12

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟في مدرستكم ى النحو األفضلالفرص المتاحة لتطبيق مشروع المدرسة صديقة الطفولة علما  .13

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ؟خطتكم المدرسيةفي  أدوات الرقابة والتقييم المستخدمةما  .14
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 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 وزارة التربية واليونيسف بتوقعاتك؟ هل يفي محتوى البرامج التدريبية التي تقدمها .15

 نعم           إلى حٍد ما            ال            

 :صديقة الطفولة إلى المدارسهل تعود الصعوبات التي تعاني منها  .16

            عيوب في التخطيط نعم           إلى حٍد ما            ال  
 نعم           إلى حٍد ما            ال            المادية والمالية قصور في اإلمكانيات  
            ضعف في مستوى كفاءة العاملين نعم           إلى حٍد ما            ال 

                                          هل يمتلك مقدمو البرامج التدريبية المهارات الالزمة للتدريب؟ .17

 ما            ال            نعم           إلى حدٍ  

هل العمل في مشروع المدرسة صديقة الطفولة يؤدى بكفاءة إدارية وتنظيمية من قبل القائمين  .18
تنمية الموارد في استخدام اإلمكانات المتاحة لتحقيق ) وزارة التربية واليونيسف(على المشروع 

        نعم           إلى حٍد ما            ال     ؟البشرية

 ؟أغراضه فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية إلى أي درجة حقق مشروع المدرسة صديقة الطفولة .19

 ضعيفة           متوسطة            جيدة    

 

 :المدرسةضع إشارة عند كل مشكلة من المشكالت اآلتية التي تعاني منها  .20

  ال توجد  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  المشـــكلـة  م
          .األطر التربويةأهيل ضعف ت  1
          .ضعف التمويل  2
          .مشكالت تتعلق بالطلبة  3
          .الدافعية لدى المعلميننقص   4
          .مشكالت إدارية وتنظيمية  5
          .تتعلق بالمرونة والقوانين الناظمة لعمل المدارس مشكالت  6
          .المجتمع المحليمشكالت مع   7
          .عدم توفر قاعات مجهزة  8

  :مشكالت أخرى لم يرد ذكرها
1            
2            
3            

 



 )6(الملحق                                                            واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة 
 
 

224 

 

  )6(الملحق 
  وثائق الموافقات على البحث ووثائق برنامج المدرسة صديقة الطفولة
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  )7(الملحق 
  توزع المدارس صديقة الطفولة في الجمهورية العربية السورية
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 م

رقم 
المدرسة

 الھاتف العنوانالمحافظة المرحلة اسم المدرسة

ھيئة 
إدارية 

تدريسية 
 ذكور

ھيئة 
دارية إ

تدريسية 
 إناث

المجموع

 )9-7(تعليم اساسي مروان علي البارودي 534 1

 دمشق

 42 27 15 5132750 خلف جامع الحسنين -مساكن برزة 
 69 63 6 6315201 مخيم اليرموك شارع جالل كعوش  ثانوي عام ثانوية اليرموك  638 2
 27 27 0 6610518 مزة شيخ سعد  طلعة السجن  جانب الكنيسة )6-1(تعليم اساسي باحثة البادية 250 3
 46 41 5 5128013 جانب المؤسسة العسكرية -برزة البلد  )6-1(تعليم اساسي ليلى األخيلية 434 4
 30 29 1 5124883 جانب جامع الحكيم-موقف الرھبة-ابن النفيس )6-1(اساسيتعليم  حسن الخير 280 5
 31 29 2 6110981 مزة فيالت غربية خلف معھد السكرتارية )6-1(تعليم اساسي ابراھيم نعامة 187 6
 34 31 3 5113397 خلف جامع ابراھيم الخليل-مساكن برزة  )6-1(تعليم اساسي ربيعة األيوبية 295 7
 47 46 1 6313615 مخيم فلسطين تضامن خلف الفرن االلي )9-7(تعليم اساسي عادل الجزائري 565 8
 28 28 0 6121464 مزة فيالت غربية شارع سعيد بن أبي وقاص )6-1(تعليم اساسي ابن كثير الدمشقي 196 9

 51 25 26 4722769 باب شرقي مقابل مقام الشيخ رسالن ثانوي عام ثانوية جميل صليبا 583 10
 40 34 6 6615144 601المزة شارع المشفى العسكري  )6-1(تعليم اساسي قتيبة بن مسلم الباھلي 425 11

 445 380 65 المجموع
 )6-1(تعليم اساسي جديدة عرطوز الثالثة  6378 12

ريف 
 دمشق

 24 23 1 6803364 جديدة عرطوز جانب الفرن اآللي خلف المخفر
 47 44 3 6710310 الشارع العام -صحنايا  )6-1(تعليم اساسي فرعون جاك 5961 13
 38 36 2 6222747 موقف النكاشات-داريا  )9-7(تعليم اساسي الحكمة للبنات 5951 14
 8 6 2 5614404 حي الوحدة       جانب وحدةالمياه جرمانا )9-7(تعليم اساسي ) 9- 7(فايز سعيد محمود  5752 15
 53 47 6 6719981 شارع الشھيد يوسف األزروني -صحنايا  )9-7(تعليم اساسي 2صحنايا المحدثة الثانية ح 5968 16
 43 37 6 6731577 اشرفية صحنايا موقف الطيارة تعليم اساسي حلقة ثانية )8-7-6-5)(2ح(أشرفية صحنايا محدثة 6570 17
 16 14 2 6806560 ضاحية الشھيد يوسف العظمة-معضمية  )6-1(تعليم اساسي )6-1(يوسف العظمة - ش  6565 18
 20 16 4 6719980 حي المصطبة -صحنايا  )9-7(تعليم اساسي صحنايا المحدثة األولى المختلطة 5083 19
 26 23 3 5911748 التل ضاحية البعث )6-1(تعليم اساسي ضاحية البعث المختلطة في التل 5187 20
 37 36 1 5353797 ضاحية االسد مقابل وحدة المياه )9-7(تعليم اساسي 2ضاحية األسد ح 6598 21
 60 54 6 3211302 مقابل اإلطفائية -قرب الفرن األلي  -قدسيا  )6-1(تعليم اساسي قدسيا األولى المختلطة 5904 22
 31 24 7 5915102 الجورةمعربا جانب البلدية القديمة حارة  )6-1(تعليم اساسي معربا الرسمية للبنين 5215 23
 28 27 1 5844070 منين طريق حلبون بعد البلدية )6-1(تعليم اساسي الشھيد محمد شعبان سرور  5210 24
 25 23 2 5911776 التل مقابل البريد تعليم اساسي حلقة أولى محمد مبارك ضاھر 5182 25
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 34 34 0 5911746 الشرقية جانب مؤسسة الكھرباء القديمةالتل حرنة  تعليم اساسي حلقة ثانية حرنة للبنات 5196 26
 39 34 5 3211308 الھامة الساحة طريق معمل الكھرباء )6-1(تعليم اساسي محمد فھد البابا المختلطة  5916 27
 22 20 2 7121829 عين جابر -المحطة  -زبداني  )6-1(تعليم اساسي الشھيد سليمان عواد 5442 28
 20 18 2 5956337 صيدنايا الشارع العام جانب ثانوية حسن سرية )9-7(تعليم اساسي 2صيدنايا للتعليم االساسي ح  6406 29
 22 22 0 5951166 شارع زكي األرسوزي -صيدنايا  )6-1(تعليم اساسي الشھيد منيب ضاھر المختلطة في صيدنايا 5219 30
 37 27 10 6534359 الحجر االسود مقابل سوق الخضرة )6-1(تعليم اساسي حسان بن ثابت 5956 31
 38 29 9 7172053 بقين الشارع الرئيسي )9-7(تعليم اساسي النور المحدثة  6512 32
 46 18 28 6417061 جانب مستوصف الصحة المدرسية -ببيال  )6-1(تعليم اساسي /1ح/ببيال بنين للتعليم االساسي  5842 33
 59 57 2 5743093 دوما شارع خورشيد ثانوي عام بنات ثانوية دوما 5034 34
 52 51 1 5743078 دوما ساحة الغنم  )9-1(تعليم اساسي الحسن البصري للبنات 5256 35
 52 48 4 5618547 الشارع العام - حي البعث  -جرمانا  )6-1(تعليم اساسي الشھيد نزار الحلبي المختلطة 5744 36
 40 39 1 5618552 موقف الساحة  -حي التالليح -جرمانا  -دمشق  )6-1(تعليم اساسي مسعود صفايا 5751 37

38 5122 
/ ثانوية الشھيد نزيه فضلو القطان في جرمانا 

 40 20 20 5618574 جرمانا ـ قبل ساحة الرئيس ـ الشارع العام  ثانوي عام بنين 
 31 29 2 5638263 حي النھضة  الشارع العام-جرمانا تعليم اساسي حلقة ثانية مختلطة2/ جرمانا 6594 39
 31 29 2 5618794 جرمانا البيدر مقابل النادي الرياضي )6-1(تعليم اساسي 1الشھيد ربيح داود ح 5747 40
 44 35 9 5618852 جرمانا شارع القوس )9-7(تعليم اساسي سعيد نوفل المختلطة  5749 41
 44 44 0 5615420 جرمانا حي التالليح )9-7(اساسي تعليم 2جرمانا بنات ح  5743 42
 48 44 4 5618818 جرمانا كرم حديد شارع المدارس )6-1(تعليم اساسي حسان أديب بشير 5742 43
 38 24 14 5482545 حارة األفران -مليحة  تعليم اساسي حلقة ثانية المليحة الثالثة للبنين 5822 44

 )6-1(تعليم اساسي 1ضاحية قدسيا ح 5902 45
جانب السوق  - Aجزيرة  -ضاحية قدسيا 

 44 43 1 3240120 التجاري
 19 19 0 783037 شارع زنوبيا -الحي الجنوبي  -دير عطية  تعليم اساسي حلقة أولى 1محمود حسن الرحمن  ح 5690 46

 1256 1094 162 المجموع
 ثانوي عام صالح سالمة شاھين 70049 47

 القنيطرة

 65 58 7 5125012 مساكن برزة ـ جانب دائرة االمتحانات
 31 23 8 6300230 زاھره بناء االدخار مقابل جامع البشير )9-7(تعليم اساسي )9-7(عدنان حسيان 70134 48
 39 29 10 6478150 مساكن ذيابية جانب مستوصف العيادات الشاملة )6-1(تعليم اساسي حسين عوض أبو ھالل  70303 49
 15 11 4 6472755 الحسينية قرب خزان الكھرباء تعليم اساسي حلقة أولى الحسينية الثانية 70154 50
 69 55 14 5614966 مقابل نادي السلة -جرمانا حي البلدية  )9-1(تعليم اساسي نزيه ابو زيد 70030 51

 219 176 43 المجموع



 )7(الملحق                                                            واقع تخطيط تنمية الموارد البشرية في برنامج المدرسة صديقة الطفولة 
 
 

236 

 

 )6-1(تعليم اساسي ھدى الشعراوي 10466 52

 حلب

 41 41 0 2216301 السريان الجديدة ش الزھور 
 23 22 1 5264920 جمعية الزھراء -مركز حلب  )9-7(تعليم اساسي نزار قباني المحدثة 13990 53
 80 74 6 4111808 جانب الدوار-بستان الباشا  )6-1(تعليم اساسي محمد صالح صباغ 10417 54
 76 71 5 2312291 حلب االشرفية  )6-1(تعليم اساسي فايز المحمد 10380 55
 35 33 2 5551413 شارع المخفر -الزبدية   )6-1(تعليم اساسي آمنة بنت وھب  10150 56
 56 53 3 4448285 جانب ثانوية الشيخ بندر-الشخ مقصود- حلب )6-1(تعليم اساسي الشھيد مروان قرقناوي 10432 57
 77 63 14 4117570 بستان الباشا )6-1(تعليم اساسي محمود خطاب 10426 58
 42 10 32 4788570 حلب الصاخور  جانب المركز الثقافي )9-7(تعليم اساسي مصطفى البدوي 10433 59
 52 41 11 4760100 شارع المختار-الھلك تنحتاني ثانوي عام ثانوية مي زيادة 10519 60
 77 49 28 5755000 خلف شركة رودكو-األعظمية-حلب  )9-7(تعليم اساسي عبد الوھاب شواف 10350 61
 28 26 2 2661361 أمام جامع الغفران  -الخالدية  -حلب  )6-1(تعليم اساسي محمد زكوان غزال  10276 62
 18 17 1 2273501 المحافظة حانب سوق االنتاج )6-1(تعليم اساسي بدالً عن صبحي داية 1محمود الحوري ح 13539 63
 26 15 11 2252182 المحافظة جانب سوق االنتاج  )9-7(تعليم اساسي 2محمود الحوري ح 10307 64

 631 515 116   المجموع
 )6-1(تعليم اساسي الفداء 20252 65

 حمص

 35 33 2 2160907 مساكن اإلدخار
 35 34 1 2126612 الشماس جنوب المدينة الجامعية  )6-1(تعليم اساسي حسين جراد 20171 66
 36 34 2 2512786 الوعر_ حمص الجديد ة  )6-1(تعليم اساسي الرائدة العربية 20184 67
 63 56 7 2511278 مقابل الميتم االسالمي_الوعر  تعليم اساسي حلقة ثانية نوري احمد حوا  20290 68
 44 41 3 2121956 االنشاءات ـ  شارع رضا صافي  تعليم اساسي حلقة ثانية عبد المھيمن عباس  20231 69

 213 198 15 المجموع
 تعليم اساسي حلقة أولى فاتح السيد  40011 70

 ادلب

 36 28 8 221994 جانب مصرف سورية المركزي 
 27 20 7 850990 سراقب الحي الغربي )6-1(تعليم اساسي المجاھد جمعه حاج حسين 40154 71
 32 28 4 311289 الحي الشمالي غرب الفرن االلي -ادلب  اساسي حلقة أولىتعليم  ابراھيم ھنانو للتعليم األساسي 40003 72
 36 20 16 315909 قرب المخبز االلي األولي تعليم اساسي حلقة ثانية ابراھيم ھنانو حلقة ثانية 41413 73
 33 29 4 520198 الحي الجنوبي  -معرة النعمان  )9-7(تعليم اساسي باحثة البادية للتعليم االساسي  40738 74
 47 38 9 520169 مقابل الجامع الكبير/المعرة )9-1(تعليم اساسي للتعليم االساسي/ذات النطاقين 40732 75
 35 6 29 520144 جانب القلعة معرة النعمان طريق اريحا ثانوي عام وليد بالني/ ثا 41134 76
 81 68 13 236873 حي القصور  )9-1(تعليم اساسي خالد الشعار  40009 77

 327 237 90 المجموع
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 )9-1(تعليم اساسي المسرب  35472 78

دير 
 الزور

 30 18 12 234369 المسرب 
 39 34 5 730211 البوكمال )6-1(تعليم اساسي القادسية 35248 79
 27 20 7 745266 جانب شركة الكھرباء  -البوكمال  )9-7(تعليم اساسي 2المعري ح  35250 80
 29 25 4 734254 البوكمال  )6-1(تعليم اساسي اليرموك   35251 81
 56 42 14 731582 البوكمال  )6-1(تعليم اساسي األسد بالبوكمال 35243 82
 14 13 1 745584 البوكمال )6-1(تعليم اساسي البوكمال وسط 35242 83
 46 41 5 361118 شارع التكايا -الحميدية  )6-1(تعليم اساسي طالئع البعث 35041 84
 27 25 2 322080 الثورة  جانب جمعية الرصافة )6-1(تعليم اساسي فاطمة الزھراء المحدثة  35710 85

 268 218 50 المجموع
 )6-1(اساسيتعليم  ھواري بو مدين 51044 86

 الرقة
 60 41 19 230257 شمال المالھي* التوسعية   

 34 15 19 223024 0صقرقريش  -ريف المركز  -الرقة  )9-7(تعليم اساسي صقر قريش 51079 87
 39 26 13 220395 شارع ھشام بن عبد الملك  )6-1(تعليم اساسي /الريفية / سيف الدولة  51053 88

 133 82 51 المجموع
 )6-1(تعليم اساسي حامد محفوظ 45035 89

 الحسكة

 35 21 14 316813 حي الطالئع -جانب مساكن الشرطة  -الصالحية
 19 15 4 321379 العزيزية -الحسكة  )6-1(تعليم اساسي عبد الصالح 45045 90
 40 36 4 365420 جانب المحطة  -حي المطار  -الحسكه  )6-1(تعليم اساسي ادوار ايواس / ش  45037 91
 40 30 10 222611 العزيزية  شمال مشروع المياه )6-1(تعليم اساسي الوحدة العربية  47216 92
 23 13 10 224677 خشمان )6-1(تعليم اساسي خشمان 45112 93
 37 20 17 320494 شرق مساكن الشرطة -الصالحية- الحسكة )6-1(تعليم اساسي شمس الدين ابراھيم حسين 46775 94
 28 21 7 225558  -شارع الروم  -غويران شرقي  )6-1(تعليم اساسي فاطمة الزھراء  45056 95
 16 9 7 313252 حي الكرامة شرق المشفى الوطني  -العزيزية  تعليم اساسي حلقة أولى عواد العثمان/ الشھيد عواد ادريس  45156 96

 238 165 73 المجموع
 3730 3065 665 المجموع للمحافظات
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  )8(الملحق 
  المعايير الوطنية العشرة للمدارس صديقة الطفولة ومؤشراتها

  :المعيار األول
يتــوفر فــي المدرســة مجلــس إدارة فعــال يشــارك فيــه األطفــال وأوليــاء األمــور والمعلمــون وٕادارة المدرســة وممثلــون عــن 

  . المجتمع المحلي
  :األداء مؤشرات

االنتخاب، يرأسه مدير المدرسة وفق نظام داخلي للمجلس يتضمن يتم تشكيل مجلس اإلدارة عن طريق  -1- 1
  يتم تطويره بما يتماشى مع تحقيق أهداف المدرسة  -آلية عمله -ميزانيته -مهامه -تشكيلته

  .يضع المجلس خطة عمل سنوية تتماشى مع السياسة التربوية تتضمن آلية المتابعة -2- 1
 - التسرب(عضاء المجلس حول تنفيذ الخطة الموضوعة وأ ،يدرس التقارير المقدمة من إدارة المدرسة -3- 1

أوضاع  - الالصفيةاألنشطة الصفية و -أساليب التقويم -طرائق التدريس -المناهج- التحصيل - الغياب
 .وبعض المستجدات الطارئة) الخ...أوضاع المعلمين -ذوي االحتياجات الخاصة

كة الفعالة ألعضاء المجلس في جميع والمشار  ،الديمقراطيةيحرص رئيس مجلس اإلدارة على ممارسة  -4- 1
 ).وخاصة األطفال (حوارا ته ومناقشاته 

 .وخطته ،ونظامه الداخلي ،يوضح أهداف المجلس يتوافر مع كل عضو مجلس إدارة  ملفاً  -5- 1
 .يشارك المجلس في فعاليات المجتمع المحلي -6- 1
 .في تنظيم األعمال والمهام يستخدم المجلس وإدارة المدرسة التقنيات الحديثة -7- 1
  .مع اإلدارة يضع المجلس استراتيجية واضحة لمعالجة قضايا التسرب ويتابع تنفيذھا -8- 1

  :المعيار الثاني
 . يشارك األطفال في مجاالت عمل المدرسة جميعها لتعزيز حس المسؤولية والثقة بالنفس لديهم

  :األداء مؤشرات
 ) يحدد أدوارهم وواجباتهم ومسؤولياتهم(يتوافر لدى المدرسة نظام للتعامل مع الطلبة  -1- 2
  .يتم تشكيل أعضاء اللجان المدرسية عن طريق االنتخاب -2- 2
 .تضع اللجان برامج عملها الدورية ومواعيد اجتماعاتها -3- 2
 .يشارك األطفال بفاعلية في هذه اللجان وبروح العمل الفريقي التشاركي -4- 2
نشاطات صفية وال صفية، (اللجان المدرسية وصول صوت جميع األطفال إلى اإلدارة المدرسية تضمن  -5- 2

 ).الخ...مقترحات، شكاوى، تحصيل دراسي، ظروف االمتحانات، جدول الدروس األسبوعي 
 .دون تمييز األطفالتوزع المهام واألنشطة على الجنسين من  -6- 2
 .أشكالها يحافظ األطفال على الممتلكات المدرسية بمختلف -7- 2
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 .يشارك األطفال في نظافة المدرسة وتجميلها -8- 2
 .يشارك األطفال في األنشطة وفق ميولهم -9- 2
 .يقدم المتفوقون المساعدة لألطفال األقل تحصيالً  -10- 2
 .يسهم الطلبة في حل النزاعات الطالبية -11- 2
 .يشارك الطلبة في نشاطات المجتمع المحلي -12- 2
 . يقدر الطالب قيمة الوقت -13- 2
 .بما يقومون به من أدوار قيمة في مجاالت العمل المدرسي يعبر الطلبة عن رضاهم -14- 2

  : المعيار الثالث
 . توفر المدرسة بيئة دمج إيجابية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

  :األداء مؤشرات
  .يتوافر في المدرسة دليل التعامل مع األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة -1- 3
  .مع هذه الفئةيوجد في المدرسة مرشد متخصص للتعامل  -2- 3
منصة مستوية في  -حمامات - ممرات(توفر المدرسة البيئة المادية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة  -3- 3

 ....)مصادر التعلم المناسبة -الصف
 .ئةتوفر المدرسة تدريبًا فعاًال للمعلمين والعاملين واألطفال حول كيفية التعامل مع هذه الف -4- 3
 .الفئة ع أولياء أمور ھذهتحافظ المدرسة على صلة وثيقة م -5- 3
 .وحاالتهم يشارك أفراد ھذه الفئة بالنشاطات المدرسية بما يتالءم -6- 3
 .األطفال يراعي المعلم الفروق الفردية بين -7- 3
 .الخاصة توفر المدرسة رعاية نفسية لذوي االحتياجات -8- 3
 .موضوعة ي واألدبي لدى الموھوبين وفق خطةتلتزم المدرسة بتشجيع أشكال اإلبداع العلم -9- 3

  :المعيار الرابع
 ). نفسيًا وبدنياً (توفر المدرسة الرعاية الصحية الشاملة لألطفال 

  توفر المدرسة الرعاية النفسية الصحية لألطفال  -أ
  :األداء مؤشرات

  .واالحترام من قبل العاملين في المدرسة ،يعبر األطفال عن شعورهم بالتقدير -1- 4
 .واجتماعيونيتوافر في المدرسة مرشدون نفسيون  -2- 4
 .يتوافر لدى المرشدين خطط تساعد على تكيف التالميذ النفسي واالجتماعي -3- 4
  .يعبر الطلبة عن رغبتهم في الذهاب إلى المدرسة -4- 4
 .توفر المدرسة مناخًا محفزًا ومرحبًا باألطفال والعاملين والزائرين -5- 4
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الجهاز ( بين أفراد األسرة المدرسية يتوافر في المدرسة إجراءات بديلة عن العنف الجسدي والمعنوي -9- 4

 .)اإلداري والتعليمي والطلبة
  .تعلن المدرسة قواعد السلوك المقبول وغير المقبول في المدرسة -10- 4
  البدنية لألطفال توفر المدرسة الرعاية الصحية  -ب

  :األداء مؤشرات
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  : المعيار الخامس
 .تعزز المدرسة المساواة والعدالة بين األطفال، وكذلك بين العاملين فيها، وترسخ  مبدأ عدم التمييز ألي سبب كان

  :األداء مؤشرات
  .األطفال دون تمييزتوزع المدرسة األنشطة على كافة  -1- 5
 .توزع المدرسة األطفال على الصفوف دون النظر إلى نتائج تحصيلهم العلمي -2- 5
 .تتيح المدرسة فرص المشاركة لجميع األطفال في اللجان كافة دون تمييز -3- 5
 .يهتم المعلم بطروحات األطفال مهما كانت -4- 5
 .ن تمييزوالعاملين دو  ،تقدم المدرسة المساعدة والدعم لمن يحتاج من األطفال -5- 5
توجه المدرسة األطفال للتعامل مع بعضهم بروح التشاركية إلنجاز المشروعات الصفية وتنمية روح   -6- 5

 .العمل ضمن الفريق
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  :األداء مؤشرات
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يتضمن معلومات عن المدرسة وتوقعاتها من األهل والمسؤوليات (توفر المدرسة دليًال ألولياء األمور  -1- 6
  .)والخطة التطويرية للمدرسةالمتبادلة واقتراحات ومعلومات لألهل حول االتصال بالمدرسة ومساعدة أبنائهم 

  .األولياء وفعاليات المجتمع المحلي لحضور مجلس ،تنظم المدرسة ملفًا لتوجيه الدعوات ألولياء األمور -2- 6
تقدم المدرسة ألولياء األمور تقارير دورية عن التغيرات التي تطرأ على سلوك أطفالهم وتحصيلهم بما  -3- 6

 .يضمن حق الخصوصية
ألمور في العمل على ترسيخ القيم االجتماعية اإليجابية وأنماط السلوك المقبولة تشرك المدرسة أولياء ا -4- 6

 .لدى األطفال
 تقوم اإلدارة المدرسية بزيارات ألولياء أمور األطفال في بعض المناسبات وحسب الضرورة  -5- 6
 .ومحببًا لدى الزوار ،تترك زيارة المدرسة انطباعًا جيداً  -6- 6
 .وأولياء األمور وفق خطة موضوعة ،لدى األطفال تعزز المدرسة ثقافة العمل الطوعي -7- 6
 .يساهم  المجتمع المحلي في تأمين بعض مستلزمات ذوي االحتياجات الخاصة -8- 6
  .يشارك المجتمع المحلي في نشاطات المدرسة -9- 6

  :المعيار السابع
  .   تعمل األطر التربوية واإلدارية في المدرسة على زيادة خبراتها وتعميق تأهيلها ذاتياً 

  :األداء مؤشرات
 .ويوثقها حاجات األطر التربوية التأهيلية يستقصي مدير المدرسة -1- 7
وانعكاساتها على األطفال من خالل  ،يطلع مدير المدرسة األطر التربوية على المستجدات التربوية -2- 7

 .اجتماعات دورية
 .تأهيلها ذاتياً تؤمن المدرسة الموارد والتقنيات الحديثة التي تمكن األطر التربوية من تعميق  -3- 7
 .)حضور دروس لبعضهم البعض ومناقشتها: مثال( التعلمية - ميةييتبادل المعلمون الخبرات التعل -4- 7
وزيادة خبراتها في مجال طرائق  ،يدعم مدير المدرسة اقتراحات األطر التربوية المقدمة لتعميق تأهيلها -5- 7

 .واستخدام التقانات المناسبة ،التدريس
  .وأطر المدارس األخرى لتبادل الخبرات ،ن أطره التربويةيعد المدير خطة لقاء بي -6- 7
 .تحتفظ المدرسة لكل من أعضاء األطر التربوية بملف يشمل ما قام به لتطوير أدائه -7- 7
  .واالشتراك في بحوث إجرائية خارجية ،تدعم المدرسة  قيام أطرها ببحوث إجرائية -8- 7

  :المعيار الثامن
  . يوفر بناء المدرسـة البيئة الصحية واآلمنة لألطفال، ويخدم هدف التعليم والتعلم 

  :األداء مؤشرات
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�

The Situation of Planning for Human Resources Development in the Child 
Friendly School Program According to The National Standards       

An Evaluative and Analytical Study   

 

Introduction: 

The  initiative of the child‐friendly school (CFS)  is considered one of the most 

important  global  initiatives  facing  major  challenges  of  providing  education 

opportunities  for  the  education  of  all  children  to  improve  access  to  qualitative 

education. 

The  child‐friendly  school  (CFS)  initiative  meets  with  the  objectives  of  the 

Ministry  of  Education  in  the  Syrian  Arab  Republic  to  improve  the  quality  of 

education, as the (CFS) program is deemed as one of the  important developmental 

programs  implemented  by  the  Ministry  of  Education  through  cooperation  with 

UNICEF.This program meets with several developmental projects; most important of 

which  is  the  national  curriculum  development  project,  and  the  integration  of 

technology in education project, and other developmental projects. 

Through this research the researcher sheds  light on the situation of planning 

for  human  resources  development,  and  its  reflection  on  the  performance  of 

employees, and the educational outcomes  in (CFS), and he stands on the nature of 

the relationship between them and ways of developing them. 

The research problem: 

The  research  question  therefore  is:  What  is  the  Situation  of  Planning  for 

Human  Resources  Development  in  the  Syrian  (CFS),  and  what  are  the  ways  to 

develop it in accordance with the national standards? 
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Research Goals: 

The  research  aims  at  knowing  the  situation  of  the  planning  process  of  human 

resources  development  in  (CFS),  and  the ways of developing  them  in  accordance 

with the (CFS) national standards as follows: 

1. To  know  the  level  of  (premises‐based  planning  process  of  the  human 

resources development (education personnel) in (CFS). (The methods adopted 

in planning, and defining the priorities of setting the plan and the formulation 

of the matrix that  includes the  following:     goals, means, mode, and  funding 

necessary to implementing the plan). 

2. To know the  level of participation of human resources (education personnel) 

in the planning process for the development of human resources in (CFS) from 

her point of view. 

3. To know the level of human resources development (education personnel) in 

(CFS)  according to  the national standards. 

4. To know the  level of benefits achieved by (CFS) through the  implementation 

of the activities  included  in the central plans shared between the Ministry of 

Education and the UNICEF for the years (2008 to 2012) from the viewpoint of 

its human resources (education personnel). 

5. To monitor  the  obstacles  facing  the  planning  process  of  human  resources 

development (education personnel) in (CFS) at the central and local levels. 

6. To know the problems that hinder the work of the (CFS). 

7. To know the strengths and weaknesses of the (CFS) program. 

8. Standing on the educational needs of human resources (education personnel) 

in (CFS). 

9. To know the reality of (CFS) plans at the central  level on the basis of the ten 

national  standards  and  training  needs  for  its  human  resources  (education 

personnel). 

10.  To  know  the  reality  of  (CFS)  plans  at  the  school  level  based  on  the  ten 

national  standards  and  training  needs  for  its  human  resources  (education 

personnel). 

11.  Proposing  a  plan  for  the  planning  of  human  resources  development 

(education personnel) in (CFS). 
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12.  To  know  the  differences  between  the  average  answers  of  the    human 

resources in (CFS) about the items of the research questionnaire addressed to 

them following the variables: (Qualification ‐ Years of Experience ‐ financing) 

13.  To  know  the  differences  between  the  averages  of  answers based on  (CFS) 

program search for items questionnaire addressed to them depending on the 

variables (Qualification ‐ years of experience). 

Methodology: 

The  current  research  adopts  the  descriptive  analytic method,  because  this method 

helps  to  identify  the situation of Planning for Human Resources Development in The 
Child Friendly School Program According to The National Standards.      

Instrumentation: 

To  achieve  the  objectives  of  the  research,  and  to  answer  its  questions  the 

researcher used and developed the following instruments: 

1 ‐ Questionnaire (1) addressed to those  in charge of the childhood friendly school 

program based on the school's (research sample). 

2 ‐ Questionnaire (2) addressed to the human resources in schools childhood friend 

(research  sample).). 

3  ‐  Interview  card  (1)  with  a  program  based  on  the  school's  childhood  friend 

(sample). 

4 ‐ Card interview (2) with those in charge of the childhood friendly school program 

(sample). 

 

Research Sample: 

         The research sample included (33) of those in charge of the (CFS) program, by 

(56.8%) withdrew  in the relatively random method. ratios ranged between (60% to 

80%), and the research sample  included (541) of Human Resources by (14.5%) rate  

who  withdrew  in  the  random method  within  the  six  provinces  relatively.  Ratios 

ranged between (20% of 25%). The first interview card was applied on (15) of those 

in  charge  of  the  (CFS)  program  by  (25.86%),  and  the  second  interview  card was 

applied  to  the  (52)  of  human  resources  (school  principals  and  their  assistants, 

counsellors) in child‐ friendly schools. 
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Research Results:  

The  researcher  demonstrates  the  results  gained  through  answering  the  research 

questions: 

I: Results from the first question: 

What  is  the  level  of  the  planning  process  of  human  resources  development 

(education personnel)  in the program of the child‐friendly school. (Steps of putting 

the plan  ‐ the formulation of the matrix that  includes: goals, means, methods, and 

time, funding, and surveillance, and evaluation necessary to implement the plan). 

Average  overall  level  of  the  planning  process  of  human  resources  development 

(education  personnel)  on  the  overall  level  (2.30),  which  comes  within  the 

intermediate level. 

The average  level of the overall of development of human resources development 

plan (education personnel) on the overall level (1.66), which comes in the  low level. 

II‐: 2nd question results: 

What  is the  level of participation of human resources  (education personnel)  in the 

planning  process  for  the  development  of  human  resources  in  schools  and  child 

friendly from her point of view? 

The  average  of  the  overall  level  of  participation  of  human  resources  (education 

personnel) in the planning process for the development of human resources in and 

child‐  friendly  schools  from  her  point  of  view  on  the  overall  level  (1.17), which 

comes in the low level. 

And average total level of participation of human resources (education cadre) in the 

development plan of the development of human resources in schools and childhood 

friend  from her point of view on  the overall  level  (1.10), which  is part of  the  low 

level. 

III‐: 3rd questions results: 

What  is the  level of human resources development  (education personnel)  in child‐ 

friendly schools according to their national standards? 

The  average  of  the  overall  level  of  human  resource  development  (education 

personnel)  in  child‐friendly  schools  according  to  national  standards  from  the 

standpoint  of  those  in  charge  of  the  childhood  friendly  schools  program  at  the 

aggregate level (2.52), which is part of the high level. 
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And  the  average  of  the  total  level  of  human  resource  development  (education 

personnel)  in childhood friendly schools according to their national standards from 

the  standpoint of human  resources  (educational personnel) at  the aggregate  level 

(2.35), which is part of the high level. 

IV ‐: 4 th questions results: 

What  is  the  level  of  benefit made  by  the  childhood  friendly  schools  through  the 

implementation of activities  included  in the central plans of the childhood  friendly 

Schools shared between the Ministry of Education and UNICEF for the years (2008 

to  2012)  from  the  viewpoint  of  its  human  resources  (education  personnel)? 

The  average  of  the    total  benefit  level  achieved  by  childhood  friendly  schools 

through  the  implementation  of  the  activities  included  in  the  central  plans  of 

childhood friendly schools shared between the Ministry of Education and UNICEF for 

the  years  (2008  to 2012)  from  the  viewpoint of  its human  resources  (educational 

personnel)  at  the  aggregate  level  (2.15), which  is  comes within  the  intermediate 

level. 

V‐ :5th question results: 

What  are  the  obstacles  facing  the  planning  process  of  human  resources 

development (education personnel) for childhood friendly schools? 

The  average  overall  level  of  the  obstacles  facing  the  planning  process  of  human 

resources development  (education personnel)  for  childhood  friendly  schools  from 

the viewpoint of  those  in charge of  the childhood  friendly schools program at  the 

aggregate  level  of  (2.25),  which  comes  within  the  intermediate  level. 

The  average  of  the  overall  level  of  the  obstacles  facing  the  planning  process  of 

human resources development (education personnel) for childhood friendly schools 

from the viewpoint of  its human resources  (education personnel) at the aggregate 

level of (2.53), which is part of the high level. 

VI‐: 6th question results: 

What  are  the  problems  that  hinder  the work  of  the  childhood  friendly  schools? 

1.  The problems  that hinder  the work of  the  childhood  friendly  schools  from  the 

viewpoint  of  those  in  charge  of  the  childhood  friendly  school  program  are  as 

follows:  the  highest  percentage  of  the  big  problems  was  the  item  of  lack  of 

programs for children with disabilities as  it was (73.3%), and came  in second place 

problems related to the flexibility and the laws governing the work in schools which 

rated  (66.7%). The  intermediate problems came  first the weakness of qualification 
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of  human  resources,  which  was  (100),  and  problems  with  the  local  community 

(100%), and lack of funding and the lack of halls equipped by (66.7%). 

2.  Problems  that  hinder  the  work  of  the  childhood  friendly  schools  from  the 

standpoint  of  human  resources  (education  personnel)  in  the  school's  childhood 

friend: the highest percentage of big problems related to the item of lack of funding 

reaching (50%), and came in second place other problems related to the density of 

classroom  as  it was  (44.2 %). As  regards  intermediate problems  came  in  the  first 

place administrative and regulatory problems, problems related to the flexibility and 

the laws governing the work of the schools as the percentage of each of them rated 

at(57.7%), and problems related to students as hitting (50%), and lack of funding by 

(48.2%). 

VII‐: 7th question results: 

What  are  the points of  strength  and weakness  in  the program  childhood  friendly 

schools? 

1. The points of  strength and weakness of  the  childhood  friendly  school program 

from the viewpoint of those in charge of these schools are as follows: 

The  highest  percentages  of  the  strength  points  of  the  childhood  friendly  school 

program were as follows: 

The  program  focuses  on  improving  the  quality  of  education  in  schools,  and  the 

philosophy of learning that focuses on the participation of the learner in all the work 

of the school by (100%), then comes the preparation of the ten national standards 

of  childhood  friendly  schools by  (73.33%), and  then  setting up  the evidences and 

cooperation  between  the Ministry  of  Education  and  UNICEF  by  (80%),  then  the 

inclusion of the program in the Eleventh Five Year Plan by the Ministry of Education 

(66.66%). 

 The  highest  percentages  of  weakness  points  in  the  program  childhood  friendly 

schools were as  follows:  the weakness of monitoring and evaluation by  (86.66%), 

then  comes  the  routine and administrative procedures, and  repeated  transfers of 

the  human  resources  in  childhood  friendly  schools,  and  the  weakness  of 

cooperation with the local community (80%), and insufficient financial resources by 

(66.66%). 

2.  Points  of  Strength  and  weakness  in  the  childhood  friendly  schools  from  the 

standpoint of human resources: 

The highest percentages of the points of strength of the childhood friendly schools 

were as  follows: accommodate  students without discrimination by  (66.66%),  then 
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the application of  the new curriculum  in ways of active  learning by  (42.30%), and 

qualified  and  trained  human  resources  by  (40.40%),  then  cooperation  between 

education personnel in school (34.61%). 

The highest percentages of weakness points  in childhood  friendly schools came as 

follows:  lack  of  financial  resources  by  (67.30%),  then  the  classroom  density  rate 

(40.38%),  then  the  lack  of  availability  of  modern  educational  technologies  by 

(34.61%). 

VIII‐ Results of the 8th question: 

What  are  the  training  needs  of  human  resources  in  childhood  friendly  schools? 

 The highest percentages of  the  training needs  for administrators were as  follows: 

First,  the  highest  percentages  of  dramatical  needs  include:  training  on  skills  of 

educational  decision‐making  by  (84.2%),  and  skills  to  develop  the  school  plan  by 

(77.2%), and training on organizing and following up rate (70.2%). 

The  highest  percentages  of  dramatical  needs  include:  training  on  skills  of  putting 

school plans by (96.2%), and training on skills of educational assessment which rates 

(93%), and training on the use of educational technology by (91.7%). 

VIIII‐ Results of the 9th question: 

What  is  the  reality of  childhood  friendly  schools plans at  the  central  level on  the 

basis of  the  ten national  standards and  the  training needs  for human  resources?. 

The highest percentage of goals in the central plans was (41.66%), which covers the 

first  criterion  relating  to  school  administration,  then  (33.33%)  of  the  central 

objectives covering  the  fourth criterion relating  to  the provision of comprehensive 

health  care  for  children,  then  (19.44%)  of  the  targets  covering  the  sixth  criterion 

relating  to  the  school  communication with  the  local  community,  and  the  lowest 

percentage of goals (5.55%), which covers the criteria (3‐5 ‐ 7 ‐ 8) for the provision 

of  an  environment  to  integrate  children  with  special  needs,  and  promoting  the 

principle  of  non‐discrimination  between  children,  and  self‐rehabilitation  for 

teachers, and to provide a healthy, safe environment , serving the goal of  learning. 

The highest percentage of goals  in the central plans was (16.6%), which covers the 

training need  to  for active  learning which  rates  (62%),  then comes  the proportion 

(13.8%) of the goals which covers the two training needs: training managerial skills 

to put the plan the schools with a percentage of(77.2%) , and teacher training on the 

skills of putting school plans with a percentage of (96.2%).And it is  noted that many 

of the needs are not covered by the targets such as: teacher training on the skills of 



The Situation of Planning for Human Resources Development in The CFS Program                              Abstract                            

 

 

251 

 

educational  assessment  of  rating  (93%),  and  the  training  of  administrators  on 

decision‐making skills of proportion (84.2% ). 

X‐ Results of the 10th question: 

    What is the reality of childhood‐friendly school plans at the school level based on 

the  ten  national  standards  and  training  needs  for  human  resources? 

The  objectives  of  the  annual  school  plans  covers most  of  the  standards with  the 

exception of  the  third criterion on providing an environment  to  integrate children 

with special needs, and the relative weights are close to the objectives with respect 

to the coverage of the ten national standards of the child‐friendly schools., but the 

proportion  of  plans  that  cover  standards  (3‐1‐9‐10)  under  (50%). 

The objectives of  the school plans came as  the highest percentage  (6.25%), which 

covers  all  of  the  following  needs:  training  administrators  to  develop  the  skills  of 

setting the school plan; a need which rated at  (77.2%), which  is a great need, and 

the proportion of these goals for local plans (7.69%). 

The other need is the need for teacher training on methods of active learning with a  

percentage of (62%), and the proportion of the goals of the local plans (88.46%), and 

most of the of the remaining training needs with a number of (14) needs were not 

dealt with the objectives of the training school plans 

Research hypotheses: 

The first hypothesis: 

No  statistically  significant  differences  are  found  at  the  level  of  significance  (0.05) 

between  the  average  answers  of  the  human  resources  (education  personnel)  in 

(CFS)  schools  on  the  research  questionnaire  depending  on  the  variable  level  of 

education. 

Research  has  shown  differences  between  the  average  answers  of  the  human 

resources in (CFS) schools on the research questionnaire depending on the variable 

level of education. for the benefit of the owners of top‐level education. 

The second hypothesis: 

No statistically significant differences at  the  level of significance of  (0.05) between 

the  average  answers  of  the  human  resources  in  (CFS)  schools  on  the  research 

questionnaire depending on years of experience. 

Research  has  shown  differences  between  the  average  answers  of  the  human 

resources in (CFS) schools on the research questionnaire depending on the variable 
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level of education,  for  the benefit of  the owners of  the most years of experience. 

The third assumption: 

No statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the 

average  answers  of  the  human  resources  in  (CFS)  schools  on  the  research 

questionnaire depending on the variable of funding. 

Research has shown differences between the average answers of the human 

resources in (CFS) schools on the research questionnaire depending on the variable 

of funding problem for the benefit of those who indicated that the problem of 

financing is medium. 

Fourth hypothesis: 

No statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the 

average  answers of  those  in  charge of  the  (CFS)  school  program on  the  research 

questionnaire depending on variable of the level of education. 

Research  has  shown  the  lack  of  differences  between  the  averages  of  answers  of 

those  in  charge  of  the  (CFS)  on  the  research  questionnaire  depending  on  the 

variable the level of education. 

Fifth hypothesis: 

No statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the 

averages  of  answers  of  those  in  charge  of  (CFS)  school  program  on  the  research 

questionnaire depending on the variable of the years of experience. 

Research  has  shown  the  lack  of  differences  between  the  averages  of  answers  of 

those  in charge of  (CFS) school program on  the  research questionnaire depending 

on the variable of the years of experience.    
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