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مقدمه
در این پژوهش کشورهایی که دارای دو شرط زیر باشند به عنوان کشور اسالمی شناخته و بررسی شده اند.
اول :عضو سازمان همکاری اسالمی ( )Organisation of Islamic Cooperationباشند.
دوم :حداقل دارای  30درصد جمعیت مسلمان در بین کل ساکنین آن کشور باشد.
بنا بر دو مولفه گفته شده و همچنین تشابهات فرهنگی ،سیاسی و نیز موقعیت جغرافیایی اقدام به دسته بندی کشورهای اسالمی در جدول زیر
نموده ایم که کشورهای بازه جستجو و کاوش را روشن تر بنماید و در پژوهش های بعدی نیز سمت و سوی تحقیق را روشن تر بنماید:

این پنجاه و یک کشور بر اساس دو مولفه باال انتخاب و فهرست شده اند.

کشورهای گزینش شده
بر اساس دو مولفه نفوذ و بکارگیری فناوری (تربیت رسانه ای) و همچنین کیفیت و محتوای آموزشی (تربیت فرهنگی) اقدام به گزینش
کشورهای الگو شد که مالک های درنظر گرفته شده در انتخاب هر یک از کشورها را مختصرا توضیح می دهیم:
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معرفی اجمالی مولفه ها در کشورها
لبنان :این کشور چهارمین کشور جهان در آموزش علوم و دهمین کشور جهان در کیفیت آموزشی شناخته شده است .این آمار که از پیمایش
"مجمع جهانی اقتصاد" استخراج شده است بر اساس میزان رضایت ملی از مولفه های مختلف و نقش آن در آینده کاری و شغلی افراد جامعه
تهیه شده است.
این رتبه در سال 1 2013تا سال  20172تکرار شده و نتایج آن قابل دسترس می باشد.
از سوی دیگر تعریف نظام ویژگی های دانش آموز لبنانی که باید از طریق سیستم تربیتی و آموزشی رسمی در افراد آموزش دیده حاصل شود
یکی از مستندات قابل ارجاع و کیفی در این حوزه می باشد.
اما مصرف رسانه ای و استفاده از فناوری در لبنان نیز بسیار گسترده است به نحوی که این کشور از لحاظ تعداد مشترکان ثابت پهنای باند پرسرعت
3
در کشورهای عرب زبان اول می باشد.

کویت :این کشور در راستای چشم انداز  2035خود سرمایه گذاری عظیمی را در بخش آموزش انجام داده است .در این سند آموزش و پرورش
4
به عنوان یک کاتالیزور برای تنوع اقتصادی ،رشد پایدار و پیشرفت اجتماعی به حساب آمده است.
سند نیازهای عمومی و اختصاصی برای کودک و نوجوان در مراحل آموزشی نیز یکی از کاملترین سندهایی است که در کشورهای اسالمی وجود
دارد که در ادامه و به صورت تفصیلی به آن پرداخته شده است.
همچنین در شاخص هایی که مجمع جهانی اقتصاد آن را پایش و تحلیل می کند فناوری اطالعات همیشه جایگاه مهمی دارد .کشور کویت به
صورت قابل توجهی در سالیان اخیر جهش فناوری داشته و همین مسئله باعث شده است که ارتقای  11پله ای آن در شاخص های فناوری باالتر
5
از هر کشور دیگری در آسیا قرار گیرد.

1 Bilbao-Osorio, Benat; Dutta, Soumitra; Lanvin, Bruno, eds. (2013). «The Global Information Technology Report 2013: Growth and
Jobs in a Hyperconnected World» (PDF). World Economic Forum. Geneva. pp. 324–325. Retrieved 5 February 2014
2 http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
3 http://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Publication/180814105218077~IDAL%20ICT%20Factbook%202018.pdf
4 https://oxfordbusinessgroup.com/overview/learning-curve-new-plan-will-see-sector-move-next-level
5 http://www.incarabia.com/technology/these-2-arab-countries-are-the-worlds-biggest-movers-in-ict/
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از سوی دیگر در سند گزارش ملی بخش فناوری اطالعات کویت شاهد هستیم این کشور هم اکنون باالترین سطح نفوذ اینترنت در خانوار را به
6
همراه قطر دارا است و از سوی دیگر رتبه باالترین مدارس دارای اینترنت را در بین کشورهای اسالمی از آن خود کرده است.

نفوذ اینترنت در میان خانوار

مدارس دارای دسترسی به اینترنت :مقایسه کویت با دیگر کشورها

عربستان سعودی :این کشور  22.8%از بودجه سال خود را به آموزش اختصاص داده است که سرمایه گذاری هنگفتی بر روی این نهاد محرک و
7
پیشران اجتماعی است .این رقم زمانی دقیق تر فهم خواهد شد که بدانیم این نرخ در آلمان  5.2%و در انگلستان  11.85%می باشد.
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/FinalConsolidatedEnglishReportSinglePages.pdf
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/learning-curve-new-plan-will-see-sector-move-next-level
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این سرمایه گذاری باعث شد نهادهای مختلف آموزشی تأسیس و ایجاد مدارس خصوصی نیز به نحو چشمگیری افزایش یابد که بر روی استاندارد
8
آموزشی در این کشور تأثیر زیادی گذاشت.
همچنین نسبت دانش آموز به معلم در این کشور حتی در بازه ای به  10.54رسید که جزو پایین ترین تعداد دانش آموز به معلم در مقطع ابتدایی
9
می باشد و باعث افزایش کیفیت آموزش در این کشور شد.
برنامه مدون وزارت آموزش سعودی نیز برای تربیت کودک مومن و فرهیخته طراحی شده است که در ادامه و در بخش تفصیلی به آن مفصال
پرداخته شده است.
مالزی :سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در سندی با عنوان  Malaysia Education Policy Reviewبه نقاط قوت
مالزی در حوزه آموزش و نیز فناوری آموزشی پرداخته است 10 .از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 -1شروع طرح فناوری اطالعات در آموزش ( )ICT-in-educationاز سال  1990تا  1995به عنوان نخستین کشورهای دارای
طرح استراتژیک و راهبردی آموزشی
2 -2بکارگیری راهبرد درازمدت برای سیستم آموزشی ())Malaysian Smart School Roadmap (2005-2020
یونسکو در این سند به مالزی به عنوان هاب آموزش در حوزه جذب دانش آموزان و و دانش آموزان خارجی – مهاجرت و  - ...اشاره می کند.
ترکیه :در طرح استراتژیک  2015تا  2019ترکیه که سازمان  - 11 European Schoolnetموسسه ای که دفتر آن در بروکسل می باشد و متشکل
از  31وزارتخانه آموزش و پرورش از قاره اروپا است  -آن را منتشر کرده اولویت های مربوط به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش
و پرورش به شرح زیر است:
( 12FATİHجنبش فرصت های بهبود و فنآوری های پیشرفته) پروژه زیرساخت  ICTبهتر در مدارس را تقویت خواهد کرد و ظرفیت معلمان و
دانش آموزان برای استفاده از تکنولوژی را توسعه خواهد داد.

یک سیستم سریع ،قابل اطمینان ،هدفمند و موثر برای توسعه کتاب های الکترونیکی غنی شده و سایر محتویات دیجیتال طراحی شده است.
شبکه آموزش و اطالع رسانی ( 13)EBAبرای ارتقای مشارکت معلمان و دانش آموزان ارتقا خواهد یافت.
8 https://oxfordbusinessgroup.com/overview/top-priority-efforts-are-increasing-expand-offerings-across-all-levels
9 https://www.theglobaleconomy.com/Saudi-Arabia/Student_teacher_ratio_primary_school/
10 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221132e.pdf
11 http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Turkey+2017.pdf/054bdb93-3978-42bf-8040-ee590f9efe13
12 http://fatihprojesi.meb.gov.tr/en/
13 http://en.eba.gov.tr/
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انتشار پورتال یادگیری مادام العمر
دسترسی رایگان به پایگاه های دانشگاهی ،کتابخانه های دیجیتال و نشریات برای کارمندان وزارت فراهم می شود.
ماژول سرمایه گذاری الکترونیکی برای کمک به مقامات آموزش و پرورش محلی به منظور تعریف دقیق تعمیرات الزم در مدارس بهبود خواهد
یافت .ماژول آنالین ،وزارت مرکزی را قادر می سازد تا تمام سرمایه گذاری ،تعمیرات و هزینه های پروژه های مقامات آموزش و پرورش محلی
را دنبال کند.
از سوی دیگر وزارت توسعه 14در ترکیه که مسئول هماهنگی سایر سازمان های دولتی برای توسعه جامعه اطالعاتی است برنامه ای را تحت عنوان
“برنامه عملیاتی برای جامعه اطالعاتی” آماده کرده است.
این طرح فعالیت های متعدد را در رابطه با سیاست های آموزش دیجیتال پوشش می دهد15 ISAP .عمدتا براساس برنامه دهم توسعه  10ترکیه
( )2014-2018است .در این برنامه توسعه“ ،آموزش افراد برای به دست آوردن مهارت های اساسی ضروری برای جامعه اطالعاتی” به عنوان
هدف اصلی سیستم آموزش تعریف می شود.
سیاست  ICTکه در  ISAPتصویب و اجرا شده است به شرح زیر است:
بهبود زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در موسسات آموزشی رسمی و غیر رسمی و ارتقای ظرفیت معلمان و دانش آموزان برای
استفاده از فناوری .پروژه  FATİHتکمیل خواهد شد و تاثیر ادغام فناوری در کالس درس با استفاده از پارامترهای کمی و کیفی ارزیابی خواهد شد.
حمایت از استفاده کارآمد و گسترده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای سرعت بخشیدن به انتقال به یک جامعه اطالعاتی.
استفاده از  ICTبه طور موثر برای حمایت از آموزش نیروی کار ماهر و تغییر به یک اقتصاد مبتنی بر دانش.
افزایش ارزش افزوده ملی از طریق تولید و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات.
وزارت آموزش و پرورش ملی ترکیه مسئول اصلی نظارت بر آموزش  ICTاست“ .برنامه استراتژیک وزارت آموزش و پرورش ملی (2015-
 ”)2019مطابق با  ISAPو برنامه توسعه دهم این کشور توسط این وزارتخانه آماده شده است.

)Ministry of Development (MoD
Information Society and Action Plan
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لبنان

ساختار آموزشی
دو وزارتی که از اول برای آموزش در لبنان تشکیل شدند شامل وزارت آموزش و تحصیالت عالیه و آموزش فنی و حرفهای برای ارتقاء سیستم
آموزشی لبنان بودند .در سال  ۱۹۴۶و بعد از اعالم استقالل در  ۲۶نوامبر دولت لبنان برنامه آموزشی قدیم که از فرانسه گرفته شده بود را عوض
کرد و برنامههای جدید را در دستور کار قرارداد و زبان عربی را به عنوان زبان اصلی به تمامی مدارس لبنان وارد و استفاده از آن را در تمامی مقاطع
تحصیلی اجباری کرد .همچنین دولت به دانش آموزان اجازه داد تا هر زبان دلخواه خود (فرانسه ،انگلیسی و…) را به عنوان زبان دوم یاد بگیرند.
در سال  ۱۹۶۸و  ۱۹۷۱دوباره برنامه تحصیلی عوض شد .برای هر مقطع تحصیلی هدف مشخصی در نظر گرفته شد و مواد امتحانی امتحانات
عمومی به تفصیل معلوم شدند .قبل از شروع جنگ در سال  ۱۹۷۵لبنان یکی از باالترین آمار سواد را در میان کشورهای عربی در اختیار داشت.
بیش از  ۸۰درصد مردم توان خواندن و نوشتن داشتند؛ ولی بعد از آن لبنان در جنگ و آشوب قرار گرفته و توان مردم را رو به تحلیل برد که دلیل
آن جنگ داخلی و مداخالت خارجی بودهاست .وقتی که پایان جنگ اعالم شد لبنان شروع به بازسازی فرهنگی در زمینه آموزشی کرد و با رایگان
کردن تحصیل و تأمین امکانات مشوق آموزش شد .لبنان هنوز با آمار  ۸۸درصد سواد در میان کشورهای عربی در باالترین رده قرار دارد .مدارس
لبنان به سه رده تقسیم میشوند :مدارس خصوصی ،عمومی و نیمه خصوصی ،مدارس عمومی تحت اختیار وزارت آموزش و پرورش و رایگان
هستند و منابع مالی آنها از طریق مالیات حاصل میشوند .وزارت تمامی کتب مورد نیاز هر سطح تحصیلی را با قیمت پایین یا رایگان فراهم میکند.
مدارس نیمه خصوصی که اکثرا ً محلی هستند مانند مدرسه « »Ecoles des Saint Coeursمدارسی هستند که همچون مدارس خصوصی عمل
میکنند ولی شهریههایی به میزان مدارس دولتی دریافت میکنند .بقیه هزینههای آنها را دولت از طریق سوبسید تأمین میکند.
تمامی مدارس ملزم هستند که برنامه تحصیلی مصوب وزارت را دنبال کنند .مدارس خصوصی مجازند دروس دیگری را بسته به نظر وزارت
اضافه کنند .بهطور مثال دروس کامپیوتر اگر چه جزء برنامه تحصیلی وزارت نیستند ولی در بسیاری از مدارس تدریس میشوند .در مدارسی که
امکانات کامپیوتر را ندارند دانش آموزان عالقمند میتوانند در موسسات خصوصی یا مراکز موجود در تمامی مناطق لبنان این دروس را بگذرانند.
مدارس عمومی شامل  ۱۹۲دبیرستان و  ۱۱۲۵مدرسه ابتدایی میشوند ۱۶ .دبیرستان مختلط هستند .در مدارس ابتدایی  ۲۳۸۵۵۶دانش آموز ثبت
نام کردهاند و  ۲۴۴۶۳معلم در آنجا تدریس میکنند .در تمامی مدارس دانش آموزان دروس را از هر معلم متخصص آن درس فرا میگیرند و
یک معلم برای کل دروس یک کالس وجود ندارد .تعداد دانش آموزان هر کالس بین  ۱۵نفر در بعضی مدارس خصوصی تا  ۴۰نفر در بعضی از
مدارس عمومی است که معلم و امکانات کافی ندارند .دروس اصلی شامل ریاضی ،علوم ،تاریخ ،تعلیمات اجتماعی ،جغرافی ،عربی و زبان فرانسه
و انگلیسی است .معلمین نوبتی دیگر در مدرسه فیزیک ،هنرور استفاده از کتابخانه (که در تمامی مدارس تدریس نمیشود) را آموزش میدهند.
این موضوعات درسی به تدریج زیادتر و سختتر میشوند .بهطور مثال دانش آموزان کالس  ۱۸ ،۱۱موضوع مختلف درسی را فرا میگیرند.
دولت فهرست انتخابی را در برنامه تحصیل گنجانده که شامل  ۱۱درس در دو رشته میشود :رشته علوم تجربی یا علوم انسانی و  ۱۲درس
دیگر در چهار رشته دیگر :علوم زیستی ،علوم کلی ،علوم اجتماعی و اقتصاد و علوم انسانی و ادبیات .گزینههایی که در هر رشته قرار دارند از لحاظ
تعداد موضوعات درسی دچار تغییر نشدهاند؛ ولی موضوعات درسی که در این برنامه آموزشی قرار ندارند از لحاظ نمده و انسجام جدی محسوب
نمیشود .در حالیکه دروسی که در بین این رشتهها آموزش داده میشوند چالش برانگیزد و در نمره نهایی تأثیر گذار هستند.
دانش آموزان سه مقطع تحصیلی را پشت سر میگذارند:
مقطع ابتدایی  -شش سال
مقطع راهنمایی -سه سال ،دانش آموزان مدرک راهنمایی را در پایان کسب میکنند (درجه افتخاری لبنان)
مقطع دبیرستان -سه سال ،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم را در یکی از چهار رشته مربوطه دریافت میکنند.
تمامی این سه مقطع تحصیلی به رایگان سپری خواهند شد و برای عموم اجباری هستند؛ ولی بهتازگی ،مسئله اجبار تحصیل جدی گرفته نمیشود
و برنامههایی برای عوض کردن آن در آینده در نظر گرفته شدهاست .در سال  1866میالدی دانشگاه آمریکایی بیروت ( )AUBتحت عنوان کالج
«ایونجلیکال سوریهای» و به دنبال آن در سال  1875میالدی نیز دانشگاه «سنت جوزف» در این کشور به عنوان قدیمیترین موسسات آموزش
عالی تاسیس شدند .در سال  1947میالدی نیز با تالش دانشگاه آمریکایی لبنان ،دانشگاه زنان بیروت تاسیس شد .تنها دانشگاه دولتی این کشور با
عنوان «دانشگاه لبنانی» نیز در سال  1951میالدی تاسیس شد.
اکثریت  40موسسه آموزش عالی فعال در لبنان در اواخر قرن  19میالدی احداث شدند و پس از آن بخش خصوصی شکوفا شده و به سرعت
توسعه یافت .آزادی و استقالل دانشگاههای لبنان تحت حمایت مجلس این کشور قرار دارد.
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وزارت آموزش و پرورش
چارچوب سیاست های آموزشی بر اصول زیر تمرکز دارد .تأکید بر این که آموزش فرزند مسئولیت مشترک خانواده ،جامعه و دولت است.
ترویج آموزش رسمی از طریق:
ارائه یک مدیریت آموزشی پویا و انعطاف پذیر بر اساس برنامه ریزی مرکزی و پیگیری توسط وزارتخانه های مربوط (وزارت آموزش
و پرورش ،جوانان و ورزش ،وزارت آموزش و پرورش و فنی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و عدم تمرکز اجرای و ارزیابی
توسط هر وزارتخانه.
تشویق شهروندان برای ایفای نقش فعال در حمایت از این آموزش و ارائه خدماتش در صورت لزوم.
ارائه ابزارهایی برای ارتقاء تحصیالت رسمی در تمام قلمروهای لبنان ،به ویژه در مناطق دور افتاده
پیاده سازی پروژه تجمیع مدارس
حمایت از آموزش خصوصی و تقویت کنترل دولتی مدارس خصوصی؛ مطابق با مقررات ماده  10قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود  ،و
برای خدمت به روند آشتی ملی از طریق محیط های آموزشی عمومی و کمک به روند توسعه لبنان و آباد کردن آن.
تاکید بر اهمیت ادغام آموزش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای و ارتباط آن با آموزش عالی.
توسعه برنامه های درسی به طوری که:
هدفش ایجاد یک جامعه لبنانی دارای وحدت منعطف ،توانا در ایفای نقش تمدنی انسانی خود در جامعه جهانی به طور کلی و به
ویژه در جامعه عرب است.
مجهز کردن دانش آموز به تمام نگرش ها ،ارزش ها ،دانش و مهارت ها ،از طریق تدریس تکنولوژی و وارد کردن آن در مواد درسی
زبان عربی را به عنوان زبان مادر و ابزار ارتباطات تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی مورد اعتنا قرار میگیرد
اهمیت دادن به زبان های خارجی به عنوان وسیله ورود به تمدن های مختلف ،فرهنگ ها و علوم و ابزار تقویت روابط اقتصادی.
توسعه کتاب های درسی بر اساس ارائه پروش تکوینی مدرسه و پاسخگویی به الزامات پیشرفت علمی و توسعه تکنولوژیک.
توسعه مفهوم ارزیابی پرورشی در آزمون های مدرسه (کالس درس) و امتحانات رسمی مطابق با الزامات آموزش عالی و بازار کار.
ادغام تاریخ و آموزش ملی و تعهد به آموزش آنها در همه مدارس ،رسمی و خصوصی ،برای ترویج تعلق ملی.
ترویج حرفه ای آموزش و رعایت نیازهای مادی و معنوی معلم ،و مراقبت و ارشاد او نسبت به آنچه که در رشد سطح عملکرد آموزشی برعهده دارد.
باال بردن سطح آموزش در تمام مراحل آن ،با توسعه برنامه های آماده سازی معلمان و برنامه های آموزشی آنان با درجه ها و ویژگیهای مختلف و
آموزش دادنن به معلمان موجود در بخش های رسمی و خصوصی تا واجد شرایط شوند.
بهبود روشهای آماده سازی مدیران مدارس رسمی و آموزش نقش مدیریت و اعطای قدرت های اداری و مالی مناسب به آنان.
کیفیت دادن به برخی ساختمان های مدارس متناسب با مدرسه جامع لبنان و قادر ساختن آنها بر جذب موارد آموزش تخصصی
آمادسازی برنامه های ویژه برای دانش آموزان عالی در تمام مراحل آموزش.
تعمیم مزیت استفاده از البراتوارهای پویا (علوم ،ریاضیات ،زبان ها) و ارائه تجهیزات الزم و سایر ابزارهای آموزشی و پرورشی برای مدارس دولتی
و نقش معلمان به عنوان منابع آموزش .
استفاده از تلویزیون ،رادیو و کامپیوتر آموزشی در مدرسه و قرار دادن آنها در خدمت آموزش.
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عنایت و مراقب ویژه از مهد کودک ها و توجه کافی مخصوصا از جهت:
تجهیز آنها به وسائل آموزشی مناسب
بهبود سطح آموزشی مربیان خانم واجد شرایط و با استعداد
تعیین مشخصات فنی و شرایط آموزشی و بهداشتی برای ساختمان های مهد کودک و استفاده از آنها در همه مدارس
تعیین مشخصات فنی (مهندسی) و شرایط آموزشی و بهداشتی ساختمان های مدارس
ترویج نقش رسانه های آموزشی به عنوان یک عنصر مهم در روند پیشرفت تحصیلی ،به منظور نهادینه سازی وحدت میهن و انسجام مردم و برای
کیفیت دانش آموزان و خانواده هایشان و شهروندان از جهت مدنی ،فرهنگی ،حرفه ای و علمی.
تاکید بر همکاری و هماهنگی با موسسات داوطلب برای آموزش بزرگساالن و نابودی بی سوادی.
توسعه خدمات و فعالیت های آموزشی ،و فعالیت های مربوط جوانان ،ورزشی و هنری در مدارس و خارج از مدارس و تشویق افتتاح مدارس
16
همکاری پربار میان مدیران مدرسه و سازمان های غیر دولتی.

ویژگی های دانش آموز لبنانی
اهداف آموزشی کلی در لبنان از ابعاد ذکر شده در باال آغاز می شود .ویژگی های یک لبنانی پس از آموزش در نظام آموزشی لبنان عبارتند از:
1 -1افتخار به وطن خود لبنان و متعلق به او و وفادار به اوست.
2 -2افتخار به هویتش و تعلق به عربیت و متعهد به آنها است.
3 -3نشان دهنده میراث معنوی خود است که از پیام های الهی می آید و به ارزش های انسانی و اخالقی پیوند دارد.
4 -4آگاه از میراث ملی خود برای توسعه فعلی و آینده آینده اش است
5 -5ستایشگر تاریخ ملی جامع وطنش لبنان  ،به دور از گروه گرایی و افراطی گری ،منجر به یک جامعه متحد و باز انسانی می شود.
6 -6اهمیت همزیستی در میان تمام شهروندان را به رسمیت می شناسد« .هیچ مشروعیتی برای مقاماتی که منشور همزیستی مشترک
مقابله کنند وجود ندارد» .تجربه لبنان مدل پیشرو در منطقه و جهان است.
7 -7احترام به آزادی های شخصی و عمومی گذاشته و مشوق طرح های فردی و جمعی تولید شده و حفظ حقوق و اموال دیگران است.
8 -8زبان عربی ،زبان مادر است ،که می تواند به طور موثر و موثر استفاده شود.
9 -9تسلط به حداقل یک زبان خارجی به منظور فعال کردن برای ورود به فرهنگ های جهان و غنی سازی آن و غنی شدن از
فرهنگ های جهان.
1010تعامل با مردم میهن و همکاری با آنها با هدف دستیابی به یک جامعه دموکراتیک که روح رقابت مثبت را ترویج می دهد و منجر
به عدالت و رفاه و تداوم پیشرفت علم و دانش می شود.
1111تالش می کند تا روح صلح را در خود و در روابط بین افراد و در روابط اجتماعی ملی تحکیم کند.
1212قوانین بهداشتی که به رشد طبیعی از لحاظ روحی ،روانی و اخالقی منجر می شود را رعایت میکند.
1313برای توسعه ارزش های فرهنگی و تکنولوژیکی و پاالیش انرژی خالقانه آن و افزایش ادراک جمعی آن تالش میکند.
http//:www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?PostingId=50
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1414از طریق فرایند تربیتی ،هدایت و روشنگری ،قادر به انتخاب آزادانه شغل آینده اش است و آن را از طریق خودآموزی و سایر
ابزارها بهبود می بخشد.
1515اهمیت استفاده از فناوری و توسعه و تعامل با آن را ،از لحاظ فکر ،عملکرد ،رفتار و ارزیابی ،و به گونه ای آگاهانه و متقن درک میکند.
1616حافظ منابع طبیعی لبنان بوده و بر روی آن به گونه متعادل برای توسعه جامعه به لحاظ مادی و اخالقی سرمایه گذاری میکند.
1717از محیط زیست طبیعی حفاظت کرده و برای صیانت از آن به طور مداوم ،بهبود و حفظ آن تالش میکند.
1818واقعیت محیط اجتماعی را درک کرده و با آن در پدیده های مختلف تعامل نموده و برای توسعه مهارت های محلی و صنایع
17
دستی تالش میکند.

دسترسی برابر به آموزش برای همه
همه افراد حق دسترسی به فرصت های تحصیلی خوب دارند:
1 -1قانون لبنان برای آموزش رایگان و اجباری فراهم می کند برای کودکان و نوجوانان شش ساله تا سن پانزده ساله .دولت لبنان ملزم
است وظیفه والدین برای اطمینان از حق تحصیل برای همه کودکان ساکن در قلمرو خود را پیگیری کند.
2 -2الزم است که آموزش فنی و حرفه ای و ابتدایی و دبیرستان در دسترس باشد برای تمام افراد بدون تفاوت
3 -3مطابق قانون شایسته است که اطفال و کودکان و جوانان عقب مانده و کسانی که احتیاج به خواست دارند در مدارس دولتی
پذیرفته شود
4 -4دولت لبنان باید موانع حضور در مدارس را برطرف کند :نبودن سند ها ،موانع مالی و مادی و وسایل حمل و نقل.

شرایط ایجابی یک محیط آموزشی خوب
1 -1آموزش خوب آنست که محیطی جامع و مناسب و به دور از تبعیض برای دانش آموز تامین کند که در آن دانش آموزان
توانایی های خود را در مهارت های علمی و اجتماعی با استفاده از فرصت های یادگیری مناسب ایجاد و توسعه می دهند.این
محیط بر محور یادگیرنده و فعالیت ،به زبانی است که آنها درک می کنند.
2 -2یک محیط امن ،نیازمند فقدان خشونت فیزیکی ،اهانت لفظی ،تنبیه بدنی در مدرسه و سایر فضاهای آموزشی است.
3 -3تفاوت های فردی در مسیر یادگیری ،از جمله کسانی که نیازهای خاص دارند ،در نظر گرفته می شود .معلمان واجد شرایط و
واجد شرایط از لحاظ محتوای آموزشی ،روش های تدریس مناسب ،توسعه و مهارت زبان .کارکنان پشتیبانی از لحاظ حمایت
روحی اجتماعی ،بهداشت و ایمنی ،و آمادگی اضطراری ،صالح و واجد شرایط هستند.
4 -4حضور کمتر از  30دانش آموز در هر کالس ،یک فرد در هر  1.25متر مربع برای مراحل ابتدایی ،و هر  1.5متر مربع برای هر
دانش آموز در مرحله دبیرستان.
5 -5صندلی ها ،فضای کار ،کتاب ها،
6 -6لوازم روشنایی ،تهویه و حرارت مناسب.
7 -7تعهد جامعه مدرسه
http//:www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?PostingId=49
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آموزش متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی
1 -1در لبنان ،به منظور حمایت از همه دانش آموزان در شرایط اضطراری ،آموزش مناسب برای ارائه برنامه های درسی و یادگیری
شامل فعالیت هایی است که حساس به شرایط درگیری و شرایط توسعه از لحاظ محتوای آموزشی ،روش های تدریس و مهارت
هستند
2 -2فرصت های یادگیری شامل توسعه علمی در زبانی است که دانش آموزان درک می کنند.
3 -3فرصت های یادگیری شامل پیام های صرفه جویی در زندگی و توسعه مهارت های مربوط به ماهیت اضطرار است.
4 -4فرصت های یادگیری شامل حمایت روحی اجتماعی و فعالیت های تفریحی برای دانش آموزان مبتال به اضطراب است.
5 -5فرصت های یادگیری در سراسر فرهنگ ها ،زبان ها ،زمینه های تحصیالت و نیازهای مختلف دانشجویان شامل فرصت های
یادگیری است.
6 -6برنامه های ویژه برای افرادی که تحت تاثیر شرایط اضطراری قرار دارند شامل برنامه های یادگیری سریع ،اشکال مختلف آموزش
غیرانتفاعی مربوط به وضعیت شامل فرصت های یادگیری است.
7 -7ترویج فرهنگ صلح و حل منازعات فرصت های آموزشی عبارتند از آموزش در مورد بهداشت و نظافت.

18

اقدامات مربوط به فضای مجازی
کشور لبنان سعی کرده تا با افزایش تعامالت بین المللی و همچنین برگزاری کنفرانس های علمی و کمپین های مردمی ،خود را به عنوان یک
کشور پیشتاز در میان کشورهای عربی در حوزه قوانین کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نشان دهد .در همین راستا پیش نویس قانون حمایت
از کودکان و نوجوانان لبنانی در اینترنت طراحی شده و طبق این قانون هرگونه سوء استفاده از کودکان و نوجوانان از راه اینترنت جرم به حساب
می آید و به همین دلیل همه کافی نت های خیابانی باید زیر نظارت دولت به فعالیت های خود ادامه دهند .موضوع حمایت از کودکان در فضای
مجازی به عنوان سرفصل مسئولین کشور لبنان در کنفرانس های مطبوعاتی متعدد تبدیل شده و در همین راستا وزیر اموراجتماعی وائل ابوفاعور
19
در مرکز رسانه ای کاتولیک به این موضوع پرداخته و برنامه های کشور خود را عنوان می کند.
دو وزارتخانه اموراجتماعی و آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهادهای اثرگذار در حوزه کودک و نوجوان در لبنان بوده و به همین جهت
پروژه ایمنی کودک دراینترنت توسط”مرکز آموزشی برای تحقیق و توسعه” تحت نظر پروفسور حسن دیاب وزیر آموزش و پرورش و آموزش
عالی انجام شده است.هدف این پروژه ایجاد یک محیط امن تر برای ایمنی استفاده کودکان از اینترنت در لبنان بوده و شامل موارد زیر است:
•باال بردن آگاهی عمومی در مورد مزایای استفاده از اینترنت و تاثیر خطرناک سوء استفاده از آن برای رشد کودکان
•ایجاد و توسعه مهارت ها و توانایی های مراقبان کودک (والدین ،مشاوران اجتماعی ،معلمان و غیره) به منظور کمک به کودکان
برای استفاده درست و ایمن از اینترنت
•آموزش والدین و فرهنگ سازی آنها برای ایجاد یک محیط امن و مفید برای کودکان در اینترنت
20
•فعال کردن نقش دولت در محافظت از کودکان در اینترنت از لحاظ فنی و قانونی.
همکاری کشور لبنان با نهادهای بین المللی در حوزه کودک و نوجوان نیز موثر واقع شده و بنیاد چشم انداز جهانی یک پروژه متعلق به فضای
مجازی و کودکان و نوجوانان لبنانی انجام داده که شامل کارگاه های آموزشی برای والدین و فرزندان در مورد جنبه های مثبت و چالش های
اینترنت ،کارگاه های آموزشی در سطح ملی در هماهنگی با شورای عالی کودکان لبنانی و وزارت های مربوطه یعنی وزارت امور اجتماعی ،وزارت
18 http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1154/Lebanon_MS_for_Education_v1.0__low-res.pdf
19 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/11/23/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8
%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
20 http://www.crdp.org/project-details?la=ar&id=6215
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لبنان

آموزش ،وزارت ارتباطات ،نیروهای امنیتی داخلی ،عالوه بر شرکت های خصوصی و سازمان های غیر دولتی است« .بنیاد چشم انداز جهانی» با
هماهنگی با وزارت امور اجتماعی لبنان این کارگاه را تحت عنوان «بیایید باهم دنیای اینترنت را کشف کنیم ...آسوده خاطر! نسل ها ارتباط برقرار
می کنند» برگزار کرد .اهداف این کارگاه آموزش کودکان از راه بازی های آموزشی و تفریحی ،سمینارهای آگاهی رسانی برای والدین و جلسات با
بازیگران ایمنی آنالین هستند.كاتيا الحدّ اد نماینده «کمیته افزایش آگاهی و مطالعات شورای عالی کودکان در لبنان» که به وزارت امور اجتماعی
وابسته است توضیح داد که کار این کمیته به سه کمیته تقسیم شده است :کمیته آگاهی ،کمیته حقوقی و کمیته فنی.
هدف کمیته آگاهی :افزایش اگاهی عمومی و خصوصا متخصصان و معلمان از آسیبهای استفاده غیر ایمن از اینترنت
هدف کمیته قانونی :وضع قانون خاص برای حمایت از کودکان و تامین سالمت کودکان در اینترنت
هدف کمیته فنی :ایجاد نظام نامه ای برای الزام ارائه دهندگان اینترنت برای فیلتر سایت های نامطلوب.

21

تفاهم نامه های همکاری بین لبنان و انگلستان موجب شده تا یک پیمایش آماری پیرامون نحوه حضور کودکان لبنانی در فضای مجازی ایجاد شود.
به عنوان مثال دانشگاه آنتونین با همکاری با وزارت آموزش و پرورش عالی ،وزارت امور اجتماعی ،شورای عالی برای کودکان لبنانی و شورای
فرهنگی بریتانیا یک مطالعه در مورد «استفاده نوجوانان و کودکان از اینترنت در لبنان» انجام دادند .بر طبق این تحقیق که برای  1891کودک ونوجوان
لبنانی اجرا شد  % 97از انها که بین  11تا  18سال دارند حدود  5ساعت روزانه از اینترنت استفاده می کنند 66% .از آنها بدون آگاهی والدین با افراد
نامعلوم ارتباط برقرار می کنند و  % 19از گروه های تروریستی پیامهای تشویقی دریافت کردند و  % 42از آنها از اینترنت برای بازی های خشن
22
استفاده می کنند.
بدون شک فارغ از تالش های سیاسی و کالن مدیران یک کشور ،آنچه موجب اثرگذاری بیشتر پیرامون استفاده صحیح کودکان ونوجوانان از فضای
مجازی شده ،تاسیس کمپین هایی است که حاصل همکاری مستمر کودکان ،خانواده ها و نهادهای آموزشی می باشد .بخشی از این کمپین های
ایجاد شده در لبنان عبارت اند از:
الف) کمپین «انتبهوا أونالين» (آنالین هشیار باشید)
این کمپین توسط شورای عالی کودکان لبنانی وابسته به وزارت امور اجتماعی و با همکاری با «شورای فرهنگی بریتانیا» راه اندازی شد.این کمپین
فعالیت های مختلف داشته از جمله کنفرانس «قصر األونیسکو» که با شرکت بیش از  200کودک با والدینشان برگزار شد .در این کمپین برای والدین
توضیح داده شد که چگونه بعضی از گروه های تروریستی از کودکان ونوجوانان سوء استفاده می کنند و آنها را گمراه می کنند« .کمپین آنالین
هشیار باشید» فیلم ها و عکسهای زیادی منتشر کرد که همگی درباره مخاطرات و مشکالتی بود که اینترنت وفضای مجازی در خانواده ایجاد می
کند.شرکت کنندگان کنفرانس به سه دسته تقسیم شدند ،یک دسته برای رساندن پیشنهادات کنفرانس به جامعه ،یک دسته برای رساندن پیشنهادات
کنفرانس به مسووالن و تصمیم گیران و دسته سوم برای رساندن این پیشنهادات به رسانه ها و شبکه های اجتماعی.
بعضی از این پیشنهادات عبارتند از:
•آماده سازی کتاب های درسی برای مقابله با خطرات اینترنت و روش استفاده صحیح از آن
•توسعه قانون جرایم اینترنتی مخصوص کودکان و نوجوانان
•به وجود آوردن بعضی مراکز تخصصی برای کمک و فرهنگ سازی
•ایجاد یک سیستم قضائی خاص برای جرایم اینترنتی علیه کودکان و نوجوانان
•تخصیص بودجه از خزانه دولت برای حمایت از کودکان ونوجوانان در مقابل خطرات اینترنت
•تبلیغات اینترنتی وتلویزیونی برای فرهنگ سازی خطرناک بودن این وسائل برای جامعه
•تشویق والدین وکودکان برای ارسال گزارش وجود سایتها یا صفحات نامناسب ومضر و ارسال این گزارشات به سایت هایی
که توسط دولت به این امر می پردازند
•دعوت دولت برای امضای پروتکل های خاص برای محدود کردن مطالب نفرت انگیز و شبیه آن
21 http//:www.lebanonfiles.com/news/331515
22 https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D
8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A
D%D8%AF%D9%87%D9%85-1
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در کنار این کنفرانس یک کمپین در فضای مجازی با همکاری با شبکه  LBCIبا هدف آگاه سازی والدین تحت عنوان “اگر پسرت یا دخترت تنها
23
است به این معنی نیست که تنهاست ،شما نمیدانید اینترنت آنها را کجا میبرد” شروع شد.
ب) سایت کمیپن ملی برای امنیت اینترنت در لبنان (الحمله الوطنیه المن االنترنت فی لبنان)
در این سایت یک قسمت خاص برای کودکان و نوجوانان و قسمتی برای والدین و قسمتی برای معلمان وجود دارد که درباره روشهای استفاده
درست از اینترنت و مخاطرات آن و روش های رفتار با کودکان که معتاد اینترنت نشوند وجود دارد .این سایت حاوی توصیه های مهم و کاربردی
24
برای اطفال و والدین و معلمان است.

23 https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D
8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A
D%D8%AF%D9%87%D9%85-1
24 http//:www.e-aman.com/arabic/index.html
http://www.e-aman.com/arabic/youths-corner.html
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ساختار وزارت آموزش و پرورش
در سال1912م گروهي از بازرگانان كويت دست به تأسيس مدرسه اي زدند كه معلمين آن ،از ساير كشورهاي عربي بودند؛ غرض ازتأسيس اين
مدرسه ،تربيت حسابداران ودفترداراني بود كه بتوانند احتياجات بازرگانها را مرتفع سازند .تعليم و تربيت  ،طبق اصول جديد  ،ازسال 1936م شروع
گرديد ،ولي تا پايان سال 1954م .توسعه آموزش و پرورش چندان سريع نبود .البته سيستم آموزشي ازسال 1965م بين مقطع سني شش تا چهارده
سال اجباري شد.ساختار نظام آموزشي كويت از 4سال دورة ابتدايي 4 ،سال دورة مياني و 4سال دورة متوسطه متشکل مي گردد4 .سال دورة ابتدايي
و 4سال دورة مياني  ،در مجموع 8سال دورة آموزش اجباري را تشكيل مي دهند تحصيالت به زبان عربي است و در تمام مراحل رايگان ميباشد.
عالوه بر اين ،كليه دانش آموزان از لباس ،غذا و لوازم تحرير و وسيله نقليه رفت و آمد مجاني استفاده ميكنند .آموزش و پرورش و آموزش عالي
در كويت داراي دو وزارتخانه است ولي يك وزير مسئوليت آنرا به عهده دارد .مدارس نيز به دو دسته تقسيم ميشوند :مدارس دولتي” و “مدارس
خصوصي”كه تحت پوشش برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش اداره ميشوند “مدارس غير انتفاعي”در انجا رشد خوبي دارند و تعداد كل
مدارس و آموزشگاهها در سال 93-94م 556 .باب مدرسه دولتي و  251باب مدرسه خصوصي بود ،كه اين رقم در سال 94-95م .به  574باب
مدرسه دولتي و 2256باب مدرسه خصوصي بود كه ميانگين بيسوادي  22/8درصدكه  5/5درصد آن مرد و  17/3درصد زن ،در همان سال بوده
است .مدارس دولتي كويت زير نظر ادارة تعليم خاص ،كه تابع وزارت آموزش و پرورش است ،اداره ميشود.مدارس خاصي كه به اتباع كشورهاي
خارجي تعلق دارد عبارت است از؛ مدارس كشورهاي انگليس ،فرانسه ،امريكا ،آلمان ،ايران ،هند و پاكستان .حد متوسط شهريه دريافتي ساالنه ،
مبلغي بالغ بر  120دينار كويتي براي مدارس آسيايي و  900دينار كويتي براي مدارس عربي ،ميباشد.كه مدت زمان فعاليت آنها در طي هفته ،از روز
دوشنبه تاچهارشنبه مي باشد .اتمام سال تحصيلي مدارس  ،در اواخر خردادماه است.تعليم را مي توان در اين كشور به 3بخش آموزش و پرورش
پيش دانشگاهي ،آموزش عالي و آموزش هاي خاص تقسيم نمود
آموزش پيش دبستاني
آموزش پيش دبستاني مدت زمان 2سال طي رده هاي سني 4تا  6سال به طول مي انجامد .اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري در
کشور کويت محسوب نمي گردد.برنامه هاي ارائه شده در دورة پيش دبستان سعي دارند توانايي كودكان براي برقراري ارتباط و تعامل را گسترش
دهند ،آنان را به اكتشاف درمحيط زيست خود تشويق كنند  ،و آنان را درجنبه هاي اجتماعي و اخالقي ارشاد نمايند
آموزش ابتدايي
آموزش ابتدايي مدت زمان4سال طي رده هاي سني 6تا 10سال به طول مي انجامد .اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري کشورکويت
محسوب مي گردد .نسبت معلمين به دانش آموزان در مراکز آموزش ابتدايي به نسبت1به 13بالغ مي گردد .افت تحصيلي در دورة ابتدايي براي
دختران3/9درصد و براي پسران 4/1درصد است.در پايه هاي اول و دوم ابتدايي نمرات هر درس برمبناي 20محاسبه مي شود و دانش آموزان بايد
حداقل 10نمره از 20نمره را براي ارتقاء به پايه باالتر كسب نمايند.در پايه هاي سوم وچهارم مبناي محاسبة نمره دروس غالب ًا  50است كه دانش
آموزان بايد حداقل 25نمرة آن را براي ارتقاء به پايه باالتر را كسب نمايند.
آموزش متوسطه
آموزش مقدماتي متوسطه مدت زمان4سال طي رده هاي سني 10تا 13سال به طول مي انجامد .اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري
کشورکويت محسوب مي گردد .نسبت معلمين به دانش آموزان در مراکز آموزش ابتدايي به نسبت1به 12بالغ مي گردد .آموزش تکمیلی متوسطه
مدت زمان4سال طي رده هاي سني 14تا 17سال به طول مي انجامد.اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري کشورکويت محسوب نمي
گردد.نسبت معلمين به دانش آموزان درمراکز آموزش ابتدايي به نسبت1به5/8بالغ ميگردد.

21

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودك و نوجوان در کشورهای اسالمی

کویت

وزارت تربیت

چشم انداز وزارت
نظام آموزشی در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی دولت کویت سهیم میشود

رسالت
رسالت وزارت تربیت این است که فرصتهای مناسب را برای دانش آموزان برمبنای رشد کامل و جامع روحی و عقلی و اجتماعی و روانی و
جسمی تا آنجایی که تواناییها و امکاناتشان اجازه دهد فراهم کند تا رشد متوازن داشته باشند و به جامعه خدمت کنند به گونهای که مقتضیات زمان
میطلبد تا رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه محقق شود

سند کنونی مرحله ابتدایی
مرحله ابتدایی و فلسفه اش
تعلیم در مرحله ابتدایی مبتنی بر تجربیات گذشته است که کسب به آنها در مرحله کودکی صورت گرفته است
و بنابراین تمام همت وزارت نهادینه سازی عادات اساسی آموزش و اهتمام به رشد معرفتی اجتماعی عاطفی و حرکتی دانش آموز است .در ضمن
ت پیشرفت های مختلف
اهتمام خاصی برای ایجاد موقعیتهای مثبت در خالل آموزش دارد به گونه ای که دانش آموز امکاناتش را بشناسد و فرص 
در شخصیتش به شکل کامل ایجاد شود.
برای رسیدن به این هدف وزارت تربیت بسیار مشتاق است تا منظومه آموزشی را گسترش دهد و بر روش مبتنی بر نیازها به شکل تدریجی اعتماد
کند؛ به گونهای که از نیازهای اساسی و عمومی و خاص برای مواد درسی استفاده شود تا دانش آموز آن را در مراحل آموزش فراگیرد.
روش ملی بر نیازها و مالک ها متمرکز شده است
در پرتو بکارگیری روش مبتنی بر نیازها؛ دانش آموز ،متفکر ،مستقل ،جستجوگر ،توانا در بیان نظرات ،و دارای قدرت مشارکت در مناقشات ،بیان
سواالت برای فهم و تبادل افکار و توانا در همکاری با دیگران برای حل مشکالت مختلف دانسته میشود و معلم نیز تسهیل کننده ،راهنما ،آماده
کننده و کمک کننده دانش آموز در فرآیند آموزش است.
چشم انداز آینده برای ویژگی های دانش آموز بعد از مرحله ابتدایی چنین است:
1 -1دانش آموز تالشگر در آموزش و کسب نتایج خوب است.
2 -2دانش آموز به ارزش های اجتماعی احترام می گذارد و مطابق آن ارزشها عمل می کند.
3 -3دارای شخصیت متفکر و پرتالش برای همکاری در جهت رشد جامعه آینده است.
 4 -هموطنی مسئول و دارای سهم مثبت در جامعه است.

نیازهای اساسی تعلیم در مرحله ابتدایی
1 -1عزیز داشتن هویت اسالمی عربی و کویتی و جهانی دانش آموز و و درک از رشد و توسعه توانایی هایش برای تفاهم و تبادل
بازیگران
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2 -2ارتباط به زبان عربی سلیس در اشکال مختلف
3 -3ارتباط به زبان انگلیسی روان در اشکال مختلف
  4بکارگیری زبان ریاضیات و فهم آن به شکل صحیح به کارگیری عالمات و اشارات و قوانین مربوطه در زمینه های اجتماعی متنوع5 -5بکارگیری زبان و فهم علمی و تکنولوژی در بعضی از زمینههای اجتماعی
6 -6قدردانی از همگانی بودن و عدالت و رشد مداوم بر مبنای احترام دموکراسی
7 -7قدردانی از توسعه فردی و رشد مهارتها و دانشگاه برای زندگی خوب
8 -8قدردانی از قدرت مواجهه با چالش هایی که دانش آموز با آن مواجه است در جایگاههای زندگی روزمره

نیازهای عمومی تعلیم در مرحله ابتدایی
نیازهای عمومی درس قرآن کریم
1 -1حفظ و تالوت قسمت هایی از قرآن به گونه صحیح
2 -2ادراک و فهم قرآن از خالل دروس و عبارت های مورد استفاده
3 -3توسعه مهارت ارتباط از خالل گوش دادن و تالوت متن قرآن
نیازهای عمومی درس تربیت اسالمی
1 -1فرهنگ و تطبیق قواعد اسالمی و اخالقی در رفتار روزانه
2 -2کشف تجربیات و جایگاه های زندگی روزمره برگرفته از تعالیم اسالمی با روش فعال
3 -3دستیابی به تعاون در روابط با همساالن و رشد یافتگان در محیط مطابق ارزش های اسالمی
نیازهای عمومی درس زبان عربی
1 -1شنیدن و صحبت با به کارگیری مجموعه ای از متون و طبق استراتژی های مختلف و در گونه های متنوع برای شناخت خود و
جهان
2 -2قرائت و مشاهده مجموعه ای از متون مطابق استراتژی مختلف در گونه های متنوع برای شناخت خود و جهان
3 -3نگارش متون متنوع و بهکارگیری نمونه های تصویری مسابقه استراتژی های مختلف در گونه های متنوع برای شناخت خود و
جهان
نیازهای عمومی درس زبان انگلیسی
1 -1شنیدن مکالمات شفاهی با زمینه های متنوع برای فهم مطلب به نحو موثر
2 -2صحبت کردن با استفاده از راهبردهای فردی و صحبت فعال در زمینه های ارتباطی
3 -3خواندن و مطالعه گستره ای از متون متنوع
4 -4نوشتن گستره ای از متن ها مطابق با اهداف ارتباطی
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نیازهای عمومی درس ریاضی
1 -1بکارگیری ریاضی در جایگاه های متنوع
ِ
کشف ویژگی های اشکال هندسی در محیط
 23 -3تحلیل الگوها و رابطه ها و جهت ها که می تواند در کارهای مختلف مورد توجه باشد
4 -4جستجو در بیانات مقداری و نوعی برای آموزش ارتباطات و عملیات ریاضی
5 -5بکارگیری منطق و توضیح آن در گونه های متنوع ارتباط
نیازهای عمومی درس علوم
1 -1تفسیر و تحلیل صفات و رفتار و ظواهر و کارهای موجودات زنده و اشیای غیر زنده از طریق دیدن و تحلیل آن
2 -2جستجو از ظواهر و و راهها و تغییرات موجودات زنده و غیرزنده با بهکارگیری ابزارهای مناسب و نمونه ها و حکایت ها و پیشنهادات
3 -3ربط بین افکار علمی و فعالیت ها با کارهای تکنولوژی و محصوالت مختلف برای حمایت و بهبود و حفظ محیط زیست طبیعی و اجتماعی

نیازهای درس تربیت بدنی
1 -1شناخت فواید مهارت های حرکتی بدنی برای رشد و بهبود و توسعه انجام حرکات و سالمتی
2 -2تمرین مهارت های حرکتی برای توسعه آمادگی جسمانی و توانایی ها برای زندگی مفید در جامعه کویتی قوی و سالم
3 -3مشارکت در فعالیتهای ورزشی متعدد برای زندگی سالم
نیازهای عمومی درس موسیقی
1 -1شناخت عناصر اساسی در موسیقی و تحلیل آنها در خالل جستجو و شنیدن مولفه های مختلف
2 -2انجام مجموعهای از کارهای موسیقیایی و صوتی و ابزاری برای رشد بیان هنری و رشد مهارت های نوآورانه
3 -3شناخت و مقایسه بین موسیقی سنتی و کالسیک و جدید از فرهنگ های مختلف برای رشد احساس هنری و چشیدن موسیقی
و آگاهی فرهنگی
نیازهای عمومی برای درس تربیت هنری
1 -1شناخت عناصر اساسی هنر و در انواع مختلف اش و تحلیل آن
2 -2انجام اعمال هنری ساده با به کارگیری عناصر اساسی هنر و تکنولوژی های آن برای بیان احساس و خیال و نوآوری
3 -3شناخت و مقایسه آثار هنری از فرهنگ کویتی اسالمی و جهانی برای رشد آگاهی فرهنگی

نیازهای خاص مرحله ابتدایی
از اقسام فرعی نیازهای عام هستند که محدود شده اند و مرحله ای از مراحل کسب نیازهای عام آموزش اند.
تنظیم نیازهای خاص و ساخت آن و توسعه آن در نزد دانش آموزان در خالل سال تحصیلی و در ضمن برنامه درسی برای هر درس انجام می شود.
روش وطنی به دو نوع از مالک ها تقسیم می شود :مالکهای روشی سطح کیفیت تحقیق نیازهای خاص در هر کالس را مشخص می کنند و
مالک های عمل سطح کیفیت در تحقق نیازهای عمومی در نهایت هر مرحله درسی.
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سند سابق مرحله ابتدایی
همچینین سند اساسی سابق در سایت این وزارتخانه موجود است که مواد تربیتی -آموزشی به تفکیک بهتری در آن بیان شده است.

اهداف کلی
1 -1نهادینه سازی ایمان به دین اسالم و ارزشهای آسمانی و اجتماعی
2 -2احترام به نظرات دیگران و مقدسات و شعائر آنان
3 -3کمک به دانشآموزان برای رشد روحیه سالم و رفتار مناسب
4 -4نهادینهسازی وابستگی به کویت و و تاریخ آن با نهادینه سازی مفهوم وطن نزد دانش آموز
5 -5آموزش پایه های فرهنگ عربی و اسالمی و احترام به فرهنگهای دیگر
6 -6آموزش مهارت های اساسی در خواندن و نوشتن ریاضی به گونه ای فعال و برنامه ریزی شده
7 -7آموزش مهارتهای تفکر علمی در فرهنگ و تفسیر پدیده های طبیعی و اجتماعی و رشد قدرت تحلیل و نتیجه گیری
8 -8رشد مهارت های آموزش و رسیدن دستیابی به دانش از منابع اصلی
9 -9زمینه سازی برای فعالیتهای متنوع آموزشی و پشتیبانی از روحیه اقدام و رغبت به اکتشاف و دانش دوستی و زیبایی شناختی و
آموزش و انواع مختلف هنرها
1010آموزش مهارت های تعامل با پیشرفت های زمانه در تکنولوژی و دانش ها در زندگی روزمره به وسیله رشد اعتماد به نفس دانش
آموز و انگیزه بخشی و پشتیبانی معنوی روحی از او
1111رشد مولفه های صحت و سالمت جسمی و روانی
1212رشد رویکردهای مثبت مانند حفظ محیط زیست و اموال عمومی و احترام به ارزش های اجتماعی
1313کسب آموزش مهارت های عملی داوطلبانه و مدیریت زمان ،تالش و احترام به نظرات دیگران و شناخت حقوق و وظایف در
خالل فرآیند آموزش

نیازهای کلی دوره ابتدایی
1 -1شناخت مبانی دین اسالم و ارکان و تعالیمش
2 -2شناخت ارزش قرآن کریم و سنت پیامبر
3 -3شناخت ارزش های عربی و اسالمی
4 -4توانایی خواندن و نوشتن
5 -5شناخت معانی کلمات و قواعد زبانی
6 -6فهم متون زبانی و نوشتن آن
7 -7شناخت مبانی اساسی ریاضیات
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8 -8شناخت تاریخ کویت و جغرافیای آن
9 -9شناخت تاریخ دولت های خلیج فارس و اهمیت جغرافیای آن
1010شناخت نقش موسسات اجتماعی و وظایف آنها در جامعه
1111شناخت حقوق و وظایف دینی و ملی
1212شناخته آداب و رسوم اجتماعی
1313شناخته فرهنگ عربی و اسالمی و ربط آن با فرهنگ جهانی
1414درک اهمیت تجارب علمی و عملی
1515رشد قدرت تحلیل داده ها و آموزش مهارت تفکر نوآورانه
1616رشد قدرت فهم و تفسیر پدیده های طبیعی و اجتماعی
1717کسب مهارت حل مشکالت علمی و عملی

ارزش های مرتبط با تربیت اسالمی و اجتماعی
1 -1قدردانی از ارزشهای اسالمی و سیره پیامبر
2 -2افتخار کردن به موفقیت های امت اسالمی
3 -3اطاعت و خشوع در تبعیت از تعالیم اسالم
4 -4قدردانی از موفقیتهای کشور و افتخار به آن
5 -5افتخار به آداب و رسوم ملی و عربی و اسالمی
6 -6قدردانی از ارزشهای تسامح و برادری و صلح و همبستگی
7 -7قدردانی ارزش وقت و تالش و استفاده بهینه از اوقات فراغت
8 -8قدردانی از کار یدی
9 -9کمک به دیگران و همکاری با همکالسی ها
1010قدردانی از موفقیت دیگران و احترام به آن
1111پذیرش نظرات دیگران
1212رشد جهت گیری به سمت علم و دانش
1313قدردانی از هنر و کارهای هنری مختلف
1414رشد دانش دوستی و آگاهی
1515قدردانی و احترام نظام اجتماعی
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اهداف مرتبط با تربیت اسالمی و اجتماعی
1 -1آموزش مهارت قرائت و تجوید آیات قرآنی
2 -2آموزش مهارت زبان از قرائت خواندن نوشتن و صحبت و گوش دادن
3 -3آموزش مهارت انجام امور دینی اسالمی
4 -4آموزش رفتار اسالمی مناسب
5 -5آموزش مهارت ارتباطات کالمی و حرکتی
6 -6آموزش مهارت آماده سازی اشکال هندسی
7 -7آموزش مهارت مربوط به ورزش بدنی
8 -8آموزش مهارت به کارگیری فناوری روز
9 -9آموزش مهارت جستجوی دانش و دستیابی به منابع اصلی آن
1010آموزش مهارت ارتباط با محیط زیست
1111آموزش عادات بهداشتی سالم
1212آموزش مهارت های انجام انواع مختلف هنر
1313آموزش مهارت مشارکت در امور اجتماعی

سندمرحلهراهنمایی(متوسطه)
در این سند تشابه حدود 90درصدی با سند دوره ابتدایی دیده می شود و تفاوت ها در جزیی تر شدن تنها برخی از مواد آموزشی در نیازهای
عمومی تعلیم است  .نیازهای اساسی و نیازهای خاص هرکالس نیز تغییر خاصی نداشتند.

مرحله متوسطه و فلسفه اش
مرحله متوسط حلقه واسط بین ابتدایی و دبیرستان است و امتداد مرحله ابتدایی است و دبیرستان نیز امتداد آن است و این مرحله آخرین مرحله
آموزش الزامی و آغاز راه کشف عالقه مندی ها و ویژگیهای جوانی است
همانطور که این دوران  ،دوران مهمی در زندگی دانش آموزان است ،دانش آموزان در این دوران بار زندگی علمی خود را بالفاصله پس از انتها این
دوره به دوش میکشد و این همان وقتی است که پایه ریزی می کند برای ادامه تحصیل در مرحله دبیرستان .در این مرحله سه وظیفه وجود دارد:
1 -1نیازهای دانش آموزان :عمل می شود مطابق برآورده کردن نیاز نوجوانان مطابق ویژگیهای مرحله نوجوانی
2 -2دانش ها و دستور العمل ها و مهارت ها :عالوه بر آنچه که در مرحله ابتدایی دانشها و دستورالعمل ها و مهارتها و پایه های فرهنگ
عمومی آموزش داده شد ،میزانی از تعادل و توازن در رشد دانش آموزان محقق می شود.
3 -3عالقمندی ها و توانایی ها و استعداد های دانش آموزان :تالش میشود تا عالقمندی ها و توانایی ها و استعدادها کشف شوند و
در جهت آنها و رشد آنها تا بیشترین مقدار ممکن عمل می شود.
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ویژگی های رشد دانش آموزان در مرحله متوسطه
از سن دانش آموز در این مرحله به سن بحران تعبیر میشود .زیر فرد در حال انتقال از مرحله ابتدایی به دبیرستان(از کودکی به جوانی) است .این
مرحله  ،مرحله ابتدایی را تکمیل میکند و برای مرحله دبیرستان زمینه سازی میکند .رسالت این مرحله مصمم است درباره مقتضیات رشد این مرحله
و ویژگیهای آن ،به میزان کافی ثبات و هماهنگی با مراحل قبل و بعدش داشته باشد تا رشد و پیشرفت تدریجی حاصل گردد
هنگام تعیین نیازهای تربیتی مرحله متوسطه شایسته است اهمیت زیادی برای ویژگیهای رشد دانش آموزان و نیازهایشان در این مرحله قائل شویم.
و مهمترین این نیازها عبارتند از:
1 -1رشد روحی :علم به حقائق دین اسالم و شکل گیری رویکرد متوازن به جهان و زندگی و رشد قدرت تعامل صحیح با آن
2 -2رشد عقلی:کسب پایه های معرفتی و علم به منابع اصلی آن و شکل گیری رویکرد مثبت به تفکر علمی و رشد قدرت انجام
آموزش شخصی
3 -3رشد روانی :فراگیری دانشها و رویکردها و مهارت هایی که برای پذیرش خودش و رشد قدرت حفظ خود و تحمل مسئولیت
به او کمک کند
4 -4رشد اجتماعی :دانستن در مورد حقائق جامعه عربی و اسالمی و فرهنگ آن و شکل گیری رویکرد اجتماعی مثبت و رشد قدرت
مشارکت فعال در جامعه پویا
5 -5رشد جسمی :فراگیری دانشهای مربوط به رشد جسمی برای دانش آموز و شکل گیری رویکرد مثبت به بدنسازی و حفظ آن و
تمرین وانجام عادات بهداشتی سالم
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سند مرحله دبیرستان (ثانویه)
در این سند به اهداف آموزش و سایر موارد مورد توجه این نوشتار پرداخته نشده و بیشتر به آیین نامه های ارزیابی و آموزشی غیر مرتبط پرداخته
25
شده است .این سند نیز به پیوست خواهد آمد.

اقدامات مربوط به فضای مجازی
وزارت کشور کویت مطابق اهداف برنامه ریزی شده در حوزه کودکان ،کنفرانسی را در سال  2015به منظور حفاظت از کودکان و نوجوانان در
مقابله با خطرات فضای مجازی برگزار کرده که در آن اقدامات و چشم اندازهای این کشور پیرامون نحوه مواجهه با فضای مجازی به ویژه برای
کودکان تدوین گردیده است.

اهداف کنفرانس
1 -1تعریف جرایم الکترونیکی و انواع مجازات های آنها.
2 -2تعریف مراحل و اقدامات الزم برای جلوگیری از جرایم الکترونیکی و محافظت از کودکان در مقابله با سوءاستفاده الکترونیکی.
3 -3باال بردن سطح آگاهی اجتماعی و امنیتی در مورد جرایم اینترنتی وروشن ساختن تأثیرات منفی آن را برای فرزندان
4 -4نقش مؤسسات جامعه مدنی برای شرکت در مبارزه با جرایم اینترنتی و جلوگیری از بروز خطرات بالقوه برای امنیت ملی کشور.
5 -5فعال کردن نقش نهادهای اجتماعی مشغول به تربیت اجتماعی مانند خانواده ،مدرسه و مسجد به منظور جلوگیری از سوء استفاده
از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
https//:www.moe.edu.kw/
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 .66 -6تبادل تجربیات و همکاری بین موسسات دولتی و خصوصی در شورای همکاری خلیج فارس برای مبارزه با جرایم اینترنتی و
حمایت از کودک و خانواده در مواجهه با خطرات ناشی از سوء استفاده الکترونیکی.

چشم انداز کویت در فضای مجازی
1 -1سعی در گسترش درک وآگاهی حقوقی از خطرات فناوری اطالعات برای کودک و خانواده
2 -2تمایل به ایجاد یک استراتژی امنیتی ،آموزشی و رسانه ای در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای محافظت از
کودکان از خطر جرایم اینترنتی و حفظ هویت جوامع خلیج فارس.
3 -3سعی برای تعیین یک روز در سال برای کشورهای خلیج فارس که در آن روز به طور ساالنه به مخاطرات اینترنتی برای فرد؛
خانواده و جامعه بپردازد.
4 -4راه اندازی یک نهاد اجتماعی به نام( خلیج ) به طور مشترک بین کشورهای عربی که مقر آن در کویت است تا بدین صورت
عالقه مندان به مطالعه در حوزه چالش های امنیتی جرایم الکترونیکی به خصوص بر روی کودکان در این مقر حاضر داشته و راه
حل های استراتژیک در این زمینه مواجهه با جرایم را مطرح نمایند.
5 -5از طریق به اشتراک گذاشتن تجارب مشاوران و از طریق راه اندازی کارگاه ها و سخنرانی های متعدد ،اهداف بلند مدت و چشم
اندازهای کشور کویت در حوزه فضای مجازی در حوزه ملی و محلی قابل دسترسی می باشد.

موضوعاتپیشنهادیکنفرانس
1 -1اجرای قوانینی که کودکان را از خشونت ،بی توجهی و سوء استفاده محافظت کنند.
2 -2کمپین داخلی برای محافظت از جرایم اینترنتی در مدارس.
3 -3حمایت از کودکان در قانون اساسی و قوانین کویت.
4 -4تالش های وزارت کشور برای محافظت از کودکان در مواجهه با سوء استفاده نامعلوم از طریق اینترنت.
5 -5کودکان را از خشونت ،استثمار و شیوه های مضر در فضای مجازی محافظت کنید
6 -6جلوگیری از سوء استفاده از کودکان به منظور گسترش مواد مخدر
7 -7روش شناسایی و محاکمه افرادی که از کودکان سوء استفاده می کنند
8 -8محافظت از کودکان با مسدود کردن دسترسی به تصاویر غیر اخالقی در اینترنت.
9 -9مسئولیت کیفری و اخالقی شرکت های اینترنتی و تأثیر آنها بر کودکان.
1010آگاهی مذهبی برای افزایش اطالعات کودکان و نوجوانان
1111نقش آموزش و پرورش در رشد اجتماعی و نقش این نهاد به منظور محافظت از کودکان در برابر استثمار
همانطور که در موارد باال ذکر گردیده ،کنفرانس کویت در سال  2015یکی از زیربناهای قوانین وسیاست های کشور کویت در حوزه محافظت
از کودکان و نوجوانان به ویژه پیرامون نحوه مواجهه آنها با فضای مجازی بوده و خروجی این کنفرانس شامل18مقاله 25 ،پنل گفتگو و  17کارگاه
26
آموزشی بوده است.
https//:www.moi.gov.kw/portal/varabic/childprotection.aspx

30

26

کویت

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودك و نوجوان در کشورهای اسالمی

پس از این کنفرانس ،تالش های بسیاری از سوی کارشناسان حوزه کودک و نوجوان به منظور ایجاد فضایی امن در فضای مجازی صورت گرفته
که مطالعات خانم دکتر وفاء العرادی(مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی کویت) پیرامون خشونت علیه کودکان نیز در همین راستا می باشد .در این مطالعه
ذکر شده که نمایشنامه تلویزیونی کویتی و برنامه های تلویزیونی کویتی برای مقابله با برنامه های گمراه کننده وغرایز تحریک کننده در اینترنت
وجلوگیری از سوء استفاده از کودکان در تبلیغات اینترنتی خیلی موثر بوده است 27.در همین راستا در نشست دوم کنفرانس اجالس بین المللی راجع
به دفاع از کودکان در برابر سوء استفاده اینترنتی از آنها ،کشور کویت به عنوان یکی از حامیان اصلی به منظور حمایت از کودکان در برابر خطرات
اینترنتی خود نمایی کرده 28و حتی هفته ای تحت عنوان هفته اینترنت خلیج فارس در کویت به منظور افزایش آگاهی از خطرات اینترنت بر روی
29
کودکان و خانواده ها توسط انجمن اینترنتی برای فناوری اطالعات کویت تنظیم شده است.
فعالیت های سازمان های مردم نهاد در این زمینه نیز از دیگر اقدامات شایان ذکر در کشور کویت می باشد .به عنوان مثال انجمن کویتي برای
پیشرفت کودکان عرب ( )KSAACدر برنامه های تلویزیونی تخصصی همچون(بچه های ما و آینده) و (بچه های ما جگرهای ما) تالش دارد تا
30
کودکان را از مخاطرات فضای مجازی آگاه سازد ،این برنامه ها در یوتیوب و شبکه های اجتماعی نیز پخش شده است.
کشور کویت نیز همچون دیگر کشورهای فعال در حوزه کودکان و نوجوانان سعی کرده تا با ایجاد محدودیت برای کودکان و نوجوانان آنها را از
خشونت و مسائل غیراخالقی دور بدارد .به عنوان مثال بازی  Pokemon GOوهر بازی مشابه خشن در کویت ممنوع بوده و حتی همکاری
های الزم با اینترپل بین المللی اروپا و آمریکا توسط وزارت کشور کویت در جهت فیلتر صفحات اینترنتی غیر اخالقی صورت گرفته است .طبق
31
قوانین ماده  209-204-202-198قانون مجازات کویت ،ایجاد وب سایت های پورنوگرافی مجازات دارد.

27 http//:alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=272482&yearquarter=20132
28 http//:www.alwasat.com.kw/ArticleDetail.aspx?id=9274
29 https//:www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1899566&language=ar
30 http//:www.alwasatnews.com/news/1137719.html
31 http//:www.alraimedia.com/Home/Details?Id=c5a05427-b5a0-457c-82d6-cbb7562eaaee
http //:www .alanba .com .kw /kottab /riyad -halsanea /167668/26-01-2011 %-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%
D9%82%D8%B9 %-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD %D9%8A %D8%A9 %-D8%B9%D9%84%D9%89 - % D 8 % B 4 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 9 % -D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A A %D 8 % B 1 % D 9 % 8 6 % D 8 % A A%D8%AC %D8%B1%D9%8A %D9%85%D8%A9 %-D9%8A %D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8 %-D8%B9%D9%84%D9%8A %D9%87%D8%A7 %-D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7
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مقدمه
سیاست های تعلیم و تربیت هر کشور نشان از عمق توجه نظام سیاسی آن کشور به نیروی انسانی کشور در طول دهه های آینده است و کیفیت و
کمیت سرمایه گذاری روی کودکان بیانگر آینده اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هر کشور خواهد بود .برای بررسی این موضوع در هر
کشور ،اولین و مهم ترین منبع ،سیاست های رسمی و اعالم شده نهادهای آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،رسانه و وزارت فرهنگ است  .برای
بررسی این موضوع عمدتا سایت های این نهاد ها مورد بررسی قرار گرفتند.

وزارت فرهنگ و رسانه
در عربستان سعودی یک وزارتخانه عهده دار آموزش در تمام مقاطع از ابتدایی تا آموزش تکمیلی است .وزارت فرهنگ و رسانه نیز در این راستا
مورد بررسی قرار گرفت که در موضوع کودک سیاست جداگانه و مفصلی تهیه نکرده است و در خالل سیاست هایش به موضوع کودک اشاره
کرده است.
در سایت وزارت فرهنگ و رسانه سعودی در مورد سیاستهای آن در زمینه کودک و نوجوان آمده بندهایی است:
•پیاده سازی فعالیت ها و نقشهای آموزشی و برنامه های عمومی برای فعال سازی کتابخانه عمومی در جامعه و خدمت به تمام
گروهها مانند پژوهشگران و مربیان و مادران و اطفال و کارگران خارجی و زائران و دانشجویان وطالب.
•هماهنگی با ریاست عامه برای رعایت جوانان در مورد برپایی فعالیت های فرهنگی جوانان در باشگاه های ورزشی.

32

همچنین در نظامنامه رسانه های سعودی که تمام رسانه های سعودی مکلف به رعایت آن هستند پنج بند در خصوص تربیت اطفال آمده است که
به طور خالصه و اجمال عبارتند از:
•اهمیت دادن به خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه وشکل گیری شخصیت کودکان ضروری است.
•تاکید بر اطفال که دارای فطرت پاکیزه و صاف بوده و اجتماع آینده را تشکیل میدهند .لذا برنامه های راهنمایی کننده و فرهنگی
و سرگرم کننده با تالش و اهتمام مناسب با این امر بر اساس متد تربیتی علمی متفکرانه تولید شوند و در این امر صالحیت ها
به دقت بررسی شود.
•بانوان همتای مردانند و لذا باید وظایف متناسب با فطرت بانوان و نقششان در جامعه در نظر گرفته شود.
•توجه به جوانان از سنین نوجوانی تا بلوغ و توجه به نیازهای آنان و شکل دهی اخالق و جلوگیری از انحراف از اهداف مهم
رسانه های سعودی است.
•آموزش سواد رسانه ای یکی از ماموریت های رسانه ها می باشد.

وزارت آموزش و آموزش عالی
در بررسی سایت های حکومتی عربستان سعودی عمده مطالب و سیاستها در زمینه کودک و نوجوان در سایت رسمی وزارت آموزش و آموزش
عالی این کشور به دست آمد که سند مهمی از باب شناخت دیدگاه های رسمی و اعالم شده می باشد
در این سند در ابتدا فلسفه آموزش مد نظر این وزارتخانه در  27بد بیان شده است .سپس اهداف این وزارتخانه برای کودکان ماقبل ابتدایی تا
دانشگاه به تفکیک مراحل آموزشی (طفولیت ،ابتدایی 6سال ،متوسطه اول  3سال ،متوسطه دوم  3سال ،و دانشگاه )بیان شده است  .سپس متناظر با
این اهداف برنامه ریزی هایی نیز متناسب با مراحل آموزشی از طفولیت تا دانشگاه تبیین شده است که در ادامه خواهد آمد.
https//:www.moci.gov.sa/page/culture
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اهداف نهایی آموزشی و پرورشی
هدف نهایی تعلیم ،فهم صحیح و کامل اسالم است و کاشتن عقائد اسالمی و نشر آن ومجهز کردن دانش آموز به ارزشها و تعالیم اسالمی و
الگوهای واال ،و کسب دانشها و مهارت های مختلف و رشد وجوه رفتاری .توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و آماده سازی فرد برای
آن که عضو مفید برای جامعه باشد:
•رشد روح اسالم خواهی
•خیرخواهی برای قران و رسول خدا
•پیاده سازی اخالق قرآنی
•تربیت هموطن مومن
•مجهز کردن دانش آموز به دانشهای فرهنگی و تجربه های مختلف
•رشد احساس مسئولیت دانش آموز نسبت به مشکالت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور برای سهم داشتن در حل آن
•تاکید بر کرامت فرد
•بیان انسجام و عدم تناقض بین علم و دین در اسالم
•ارتقاء سطح سالمت روانی
•تقویت و تشویق به پژوهش و تفکر
•رشد تفکر منطقی و مهارت های ریاضی و عددی
•رشد مهارت خواندن و عادت مطالعه
•کسب قدرت بیان و انتخاب کلمات در گفتگوها و نگارش به زبان رسمی و فکر منظم
•رشد قدرت زبانی با وسائل مختلف که کمک کند به چشیدن و درک زیباییهای زبان عربی از نظر فکری و قالبی
•تدریس نظام مند تاریخ به نحوی که قابل عبرت گرفتن باشد و بیان وقایع مهم تاریخ اسالم
•آگاهی بخشی به دانش آموزان در مورد تمدن و جایگاه اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی کشور در دنیا
•شناخت محیط زیست و ثروت های طبیعی و انسانی
•آموزش یک زبان خارجی به دانش آموزان
•عادت دادن دانش آموزان به عادات بهداشتی صحیح و آگاه سازی بهداشتی
•مهارت افزایی حرکتی مبتنی بر اصول ورزشی صحیح برای حفظ تندرستی
•تالش برای رشد همه جانبه روحی عقلی عاطفی اجتماعی و تاکید بر روحیه اسالمی
•شناخت تفاوت های فردی بین دانش آموزان برای روشن سازی و کمک به آنان جهت رشد استعدادها
•توجه به دانش آموزان ضعیف و برنامه ریزی مناسب موقت و دائم مطابق نیازهایشان جهت رفع ضعفها
•تربیت و توجه خاص به معلولین جسمی و عقلی
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•تالش برای شناسایی استعدادهای برتر و فراهم کردن امکانات و برنامه ریزی برای رشد استعدادهایشان
•آموزش کارهای الزم  ،و تنوع آموزش با توجه ویژه به اموزش حرفه ای
•ایجاد عالقه به کار و خوب انجام دادن کار
•ایجاد مهارت های فنی
•بیدار کردن روح جهاد اسالمی
•ایجاد پیوند های محکم بین فرزندان امت اسالمی

اهداف مرحله کودکی
•نقش نگهداری و پرورش اطفال به ویژه همراهی و توضیح کارها
•حفظ سرشت کودک و رشد اخالقی و عقلی و جسمی مطابق اسالم در خانواده
•ایجاد جهت گیری دینی و توحیدی مطابق فطرت
•آموزش آداب زندگی و تسهیل جذب فضائل اسالمی
•انس گیری طفل با مدرسه و آشنایی با زندگی اجتماعی
•آموزش عبارات صحیح و مبانی تسهیل کننده و دانشهای مناسب با سن و محیط
•آموزش مهارت های حرکتی و عادات صحیح و حسن بکار گیری حواس پنجگانه
•تشویق فعالیت ابتکاری و بکار گیری حس زیبایی شناسی و فرصت دادن به شکوفایی آن
•رعایت نیازهای کودکانه و خوشبختی کودک و پاک کردن او بدون مشقت و خستگی
•زود بیدار شدن برای حفظ کودک از خطرات و درمان رشد ناهماهنگ و برخورد صحیح با مشکالت کودک

اهداف مرحله ابتدایی
مرحله ابتدایی پایه ای است که کودکان را برای مراحل بعدی زندگی آماده میکند و شامل همه کودکان میشود و مبانی عقیده ای صحیح و
رویکردهای درست و آگاهی ها و مهارت ها را می آموزد
•تربیت اسالمی کامل در اخالق و جسم و عقل و زبان
•آموزش نماز و آداب رفتارنیکو و فضائل
•رشد مهارتهای اساسی محتلف خصوصا مهارت زبانی و عددی و حرکتی
•آموزش معلومات مختلف و متنوع
•شناخت نعمت های خدا در وجود خودش و محیط اجتماعی و جغرافیایی
•رشد خالقیت و نو آوری و فعالیت های عملی.
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•آگاهی بخشی برای درک حقوق و وظایف مناسب با سن و میهن دوستی و عشق به حاکمان
•رغبت به کسب علم و عمل صالح و آموزش استفاده از اوقات فراغت
•آماده سازی برای مراحل آینده زندگی

اهداف مرحله متوسطه اول
مرحله متوسطه اول مرحله فرهنگ عمومی است که تربیت اسالمی کامل عقیدتی و عقلی و جسمی و اخالقی در
آن است و رشد دانش آموز متناسب با ویژگیهای این مرحله مد نظر است
•تثبیت عقیده اسالمی در روح دانش آموز که مبنای عملش باشد وتقویت تقوا و محبت خدا
•آگاهی و معارف بخشی مناسب با سن تا با اصول و مبادی فرهنگ و علوم آشنا شود
•تشویق به پژوهشگری و تفکر و جستجوی علمی
•رشد قوت عقلی و مهارت های مخلتف دانش آموز
•تربیت بر مبنای زندگی اجتماعی اسالمی که همکاری و برادری را می افزاید و مسئولیت پذیری
•اموزش برای خدمت به جامعه و میهن و رشد روح خیرخواهی و ارادت به حاکمان
•بکارگیری همتش در راه تکرار عظمت امت اسالمی
•عادت دادن به بهره مندی از مطالعه مفید وکارهای مفید در اوقات فراغت
•رشد آگاهی دانش آموزان در مواجهه با شایعات گمراه کننده و مذاهب مخرب
•آماده سازی برای مراحل آینده زندگی

مرحله دوم متوسطه
مرحله دوم متوسطه حساسیت خاصی به لحاظ سن دانش آموزان و رشد و بلوغ آنان دارد و نیازمند توجیه و آماده سازی و رشته های مختلفی
است :آماده سازی معلمان ،موسسات فنی و حرفه ای(کشاورزی ،صنعتی ،تجاری) و موسسات فنی و ورزشی و...
•پیگیری والیت الهی و اخالص برای خدا
•پشتیبانی از عقائد اسالمی تقویت طالب برای دعوت به آن و دفاع از آن
•تحقق وفاداری به وطن اسالمی و بخصوص وطن سعودی
•بکار گیری استعداد ها جهت تحقق اهداف تربیت اسالمی
•رشد تفکر علمی و تعمیق روحیه پژوهشگری
•فرصت در اختیار دانش آموزان قرار دادن در زمینه های مختلف
•آماده سازی برای کار در زمینه های مختلف زندگی
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•فارغ التحصیل شدن عده ای از شایستگان فنی و حرفه ای برای رفع نیازهای جامعه در مرحله اول و تالش برای رفع وظایف
دینی وکارهای فنی
•پیگیری آگاه سازی خانواده ها برای ایجاد جامعه سالم اسالمی
•آماده سازی دانش اموزان برای جهاد از حیث بدنی و روحی
•حل مشکالت عاطفی و فکری جوانان برای گذر سالم از این دوران سخت
•رغبت بخشی برای مطالعه مفید و کسب علم و عمل صالح و استفاده مفیید ا ز اوقات فراغت
•ایجاد آگاهی مثبت در مقابل افکار تخریبی و رویکردهای گمراه کننده
•آماده سازی برای مراحل آینده زندگی
سپس به بیان سیاست ها در مورد دانشگاه اسالمی  ،دانشکده دختران ،موسسات علمی ،آموزش دختران ،آموزش فنی وحرفه ای ،تربیت معلم
ومدارس و موسسات قرآنی  ،آموزش غیر دولتی ،مبارزه با بیسوادی و آموزش بزرگساالن ،آموزش خاص معلوالن جسمی و ذهنی ،استعدادهای
درخشان ،وسائل آموزشی ،روشهای آموزشی ،امتحانات و  ...پرداخته است.
در انتها این سند در مورد وسائل آموزش عمومی  ،کتابخانه ها ،کتب و نشریات و مجالت ،رسانه های جمعی ،و ...دیدگاههای خود را بیان کرده
است.
به نحو خالصه این موارد در نمودار زیر آمده است:

مطابق این نمودار هفت ویژگی مهم در دانش آموزان نهادینه میشوند .به عبارت دیگر دانش آموز طراز عربستان سعودی :
•برخوردار از ارزشهای متعالی است
•به میراث فرهنگی ریشه دار خود افتخار میکند
•آگاه و قوی است
•بافرهنگ و مبتکر است
•به هویت ملی اش عزتمند است
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•به اعتدال و تساهل و دوری از افراط و تفریط معتقد است
•دارای دانشها و مهارتهای الزم برای وظایف آینده است
طبق آنچه گذشت ،برنامه ی مدون وزارت آموزش سعودی بسیار جامع و همه جانبه تهیه شده و به نوعی حاکی از دیدگاه حداکثری این نظام
نسبت به امر تربیت کودکان ونوجوانان است و تاکید بسیار زیادی روی تربیت دینی و ایدئولوژی خاص این کشور شده است؛ امری که در سایر
کشور های مسلمان تا این حد پررنگ و گسترده بدان پرداخته نشده است  .هرچند برخی از آنچه که به عنوان سیاست و هدف آموزش بیان شد
33
در واقع نقطه مقابل عملکرد و دیدگاههای ایدئولوژیک حکام سعودی است.
الزم به ذکر است با این که دولت سعودی دختران را از آموزش منع نکردهاست و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در نظر گرفته ،حضور
دختران در آموزشگاهها و مدارس بسیار محدود است .بر اساس آمار رسمی دولت سعودی ۵۵ ،درصد دانش آموزان دبستان ۷۹ ،درصد دانش
آموزان راهنمایی و  ۸۱درصد دانش آموزان دبیرستان پسر هستند .دیدگاههای سنتی در عربستان سعودی باعث شدهاست که بسیاری از دختران
در سنین پایین مدرسه را ترک میگویند .در عربستان سعودی ،مدارس و دانشگاههای متفاوت برای دختران و پسران وجود دارد و هیچ مدرسه
مختلطی در آن جا یافت نمیشود .با این حال بسیاری بر این باورند که مدرسهها و دانشگاههای مربوط به زنان از کیفیت آموزشی پایینتری
34
برخوردارند .تحصیل زنان در همه رشتههای فنی و مهندسی و نیز رشته حقوق ممنوع است.

اقدامات مربوط به فضای مجازی
هیئت اداره کل رسانه های صوتی و تصویری در عربستان سعی کرده تا در سیاست های اعمالی خود در حوزه مولتی مدیا ،نشر و همچنین بازی
های کودکان به اقتضائات سنی کودکان و نوجوانان در مواجهه با این ابزارها پرداخته و با ایجاد محدودیت سنی برای استفاده از برخی محتواهای
موجود ،کودکان و نوجوانان را در مواجهه با آسیب های موجود مصون بدارد .این هیئت در یوتیوب صفحه ای ایجاد کرده و با انتشار ویدئوهای
مختلف به نحوه صحیح مواجهه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی می پردازد 35.طبق قوانین این هیئت ،همه بازی های خشن و بازی هایی که
شامل قتل و اعمال مجرمانه بوده و چنین اعمالی را تشویق می نماید در کشور عربستان ممنوع شده است .نمونه هایی از این بازی ها عبارت اند از:
God of War II
کیش یک آدمکش
GO Pokemon
Dante’s Inferno
)God of War (franchise
Call of Duty 4: Modern Warfare
Assassin’s Creed
)Grand Theft Auto (series
Heavy Rain
L.A. Noire
Red Dead Redemption
)Manhunt (video game series) (all versions
2 Manhunt
South Park: The Stick of Truth/The Fractured but Whole
Wolfenstein
33 https//:www.moe.gov.sa/
34 SAUDI ARABIA:GROSS HUMAN RIGHTS ABUSES AGAINST WOMEN .”Amnesty International .27 September 2000
35 https//:www.youtube.com/watch?v=wyziFc8m7jw
https://www.youtube.com/channel/UCvYK02RaAGDGY1eScaVA9wg
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البته بحث ممنوعیت بازی ها فقط شامل خشونت نبوده و دالیل دیگری همچون تصاویر غیر اخالقی همراه با خشونت نیز شامل این ممنوعیت
گردیده است .مثال بازی  Dante’s Infernoنشان می دهد که کشته شدگان مسلمانان در جنگهای صلیبی به جهنم می روند اما کشتگان صلیبی
به بهشت می روند.
ایجاد محدودیت های سنی فقط مختص به مقوله بازی ها و رسانه های تصویری نبوده بلکه حوزه نشر و حتی شبکه های اجتماعی را نیز در بر
می گیرد .طبق ماده  5قانون چاپ و نشر عربستان یکی از شروطی که ناشر برای اخذ مجوز ،داشتن حداقل  25سال می باشد 36.در حوزه استفاده
از شبکه های اجتماعی ،متصدیان پرورش کودکان و نوجوانان درکشور عربستان  8تابو را مدنظر قرار داده اند .به عنوان مثال هرچه که برخالف
قوانین و شریعت اسالمی  -تنش های شدید بین شهروندان را تشویق کند -سیستم اطالعات اینترنت داخلی عربستان هر سایتی یا کسی که این 8
تابو را نقض کند مجازات می کند 37.فارغ از اقدامات سلبی توسط سیستم اطالعات اینترنت داخلی عربستان ،اقدامات ایجابی نیز توسط کمیسیون
فناوری اطالعات و ارتباطات عربستان در حوزه کودک و نوجوان عملیاتی می گردد .طبق اقدامات صورت گرفته یک اپلیکیشن «خدمات کنترل
والدین» راه اندازی شده که بر اساس آن والدین می توانند از فرزندان خود در مقابل مخاطرات اینترنت و شبکه های اجتماعی حمایت و حفاظت
کنند .از طریق این اپلیکیشن والدین می فهمند فرزندانشان برای چه کارهایی از اینترنت استفاده می کنند و ضمنا از راه این اپلیکیشین والدین می
توانند فرزندانشان را به سایت های خوب و مفید راهنمایی کنند 38.راه اندازی کمپین آگاهی رسانه با اینترنت ایمن نیز از دیگر برنامه های کمیسیون
فناوری اطالعات و ارتباطات عربستان بوده که با همکاری وزارت آموزش و پرورش این کشور به منظور محافظت کودکان از خطرات اینترنت و با
مشارکت والدین در مرکز تجاری الرشید در الخبر ،مرکز تجاری گرانادا در ریاض و بازار دریای سرخ در جده رونمایی شده است .مرحله دوم این
کمیپین شامل برگزاری کارگاه های آموزشی ،تعاملی برای بیش از  600معلم در مناطق آموزشی ریاض ،جاده و دمام آغاز شده تا معلمان به عنوان
39
(سفیران اینترنت ایمن) به منظور دعوت از دیگر همکاران خود در مدارس به این کمیپن باشند.
از جمله اقدامات قابل تحسین کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی می توان به ایجاد
یک رابطه دوسویه و مستمر میان مردم و این کمیسیون اشاره نمود .ایجاد اپلیکیشنی به نام #تطبيق_الترشيح یا ( )filter-saموجب شده تا هر یک
از کاربران در مواجهه با سایت های غیراخالقی آن را به کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات گزارش داده و اعالم نمایند که چه مصادیقی مناسب
کودکان و نوجوانان بوده وچه مصادیقی نیز به طور کلی اسالمی می باشند .در نهایت نیز کمیسیون مربوطه لینک های گزارش شده را چک کرده
و در صورت لزوم مسدود می نماید که لینک های مسدود شده تا به امروز  1300مورد بوده است 40.کاربران با نوشتن #إنترنت_آمن در توتیر می
توانند به فعالیت ها یا مقاالت دیگر افراد که در راستای حمایت از کودکان انجام شده مطلع شوند 41.به عنوان مثال:
https://twitter.com/IT_najranedu/status/960906601367564288

36 http//:www.tag-legal.com/Upload/KSA-Law-of-Printed-Materials-and-Publication-AR.pdf
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8
%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
37 https//:www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/396880
38 http//:www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/citcinthemedia/Pages/2017101201.aspx
39 http//:www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/20161120001.aspx
http://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/20161110001.aspx
http://www.spa.gov.sa/1557534
http://ww.w.lahaonline.com/articles/view/51609.htm
40 http//:www.almadaen.com.sa/293733%/D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B
5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%-D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-1300%-D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A1%-D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81/
41 https//:twitter.com/citc_sa/status/885419617350549504?lang=en
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وزارت آموزش و پرورش
چشم انداز
تحصیالت با کیفیت باعث میشود افراد آموزش دیده رونق دادن به یک ملت را آغاز کنند
ماموریت
حمایت از یک سیستم آموزشی با کیفیت که افراد را به پتانسیل کامل خود برساند و آرزوهای کشور را برآورده کند.

مرحله پیش دبستانی
آموزش پیش دبستانی برنامه ای ست که برای کودکان بین  ۴تا  ۶سال که برای آموزش تجربیات در یک سال یا بیشتر قبل از ورود به مدرسه
اطالق میشود.
اهداف آموزش پیش دبستانی
هدف آموزش پیش دبستانی پرورش استعدادهای دانش آموزان در همه زمینه های رشد است تا مهارتهای آنان توسعه یابد .و نگرش مثبت به مدرسه
به عنوان آمادگی برای مدارس ابتدایی ایجاد کنند
اهداف دوره پیش دبستانی عبارتند از:
1 -1داشتن صفات مثبت شخصی کاراکترها و مفهوم از خود تا یک شهروند میهن پرست بشود
2 -2بتوانند از زبان ماالیی به درستی استفاده کند و مهارت های زبانی و ارتباطی اش را توسعه دهد
3 -3بتواند از زبان انگلیسی با ویژگیهایش به عنوان زبان دوم در زندگی روزمره استفاده کند
4 -4ارزش ها و فضائل را در زندگی روزانه بر پایه تعالیم مذهبی تمرین کند
5 -5مهارت های شناختی برای تفکر و حل مسئله پیدا کند
6 -6مهارتهای اجتماعی و بلوغ عاطفی پیدا کنند
7 -7خالقیت و حس زیبایی شناختی داشته باشند تا بتوانند از مواهب طبیعی و میراث فرهنگی قدردانی کنند
8 -8بتوانند از زبان چینی و تامیل برای ارتباط گرفتن با واسطه آموزشی در مدارسی که واسطه آموزش چینی یا تامیل است استفاده کند .
9 -9ارزشهای اسالمی در زندگی روزمره برای دانش آموزان مسلمان تمرین شود

دوره ابتدایی
دوره ابتدایی دوره ابتدایی  ۶سال طول میکشد و دانشآموزان معموالً در هفت سالگی این دوره را شروع می کنند .آموزش ابتدایی ادامه آموزش
پیش دبستانی است و عالوه بر خواندن و نوشتن و ریاضیات دانش آموزان در معرض موضوعات دیگری مانند علوم آموزش های فیزیکی و
آموزش های اسالمی و اخالقی قرار می گیرند.
در پایان دوره شش ساله ابتدایی آنها در آزمون جامع دوره ابتدایی شرکت می کنند که شامل موضوعات زیر است:
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•تسلط بر درک مطلب
•تکلم و نوشتن به زبان ماالیی و انگلیسی
•تسلط بر مهارتهای ریاضی
•تسلط بر مفاهیم علمی
•دوره دبیرستان مشتمل بر دو مرحله است :دوره اول متوسطه از سال اول تا سوم و دوره دوم متوسطه سال چهارم و پنجم است.
42
دانش آموزان مترقی ،متحد ،دارای فضائل ،جوانانی با فضیلت و متمایل به ورزش تا سال  ۲۰۲۰خواهند بود.

وزارت جوانان و فرهنگ
مأموریت
1 -1گسترش جوانان صالح برای رهبری و مدیریت ،دارای مهارت ،داوطلب ،کارآفرین
2 -2تربیت روح میهن دوستی ،وابستگی به ارزش ها از طریق کیفیت سبک زندگی
3 -3گسترش جوانان آرمانگرا
4 -4رشد فرهنگ ورزش از طریق مشارکت عمومی در جهت یک جامعه فعال متناسب و متحد
اهداف
1 -1ایجاد جوانانی با قابلیت رهبری با مهارت ،کارآفرین و داوطلب
2 -2تقویت سازمان های ورزش و جوانان
3 -3افزایش آگاهی و مشارکت در ورزش عمومی
4 -4تولید جوانان خالق ،بافکر ،با مهارت و پویا
5 -5گسترش جوانانی که آرمان گرا  ،مسئولیتپذیر ،بافضیلت و یکپارچه هستند
استراتژی ها
1 -1بهبود رهبری ،کارآفرینی ،مهارت ها و برنامه های توسعه داوطلبانه و مدیریت گروه هدف
2 -2تهیه امکانات و پشتیبانی از سازمان های ورزش و جوانان
3 -3افزایش داوطلبی و برنامههای میهنپرستی میان گروههای هدف
4 -4حداکثر سازی استفاده از زیرساختها و امکانات ورزشی
5 -5فراهم کردن بازاریابی موثر و ترفیع برای جذب گروههای هدف
6 -6دیدبانی و ارزیابی تاثیر برنامه ها
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برنامه آموزش مالزی
پنج انتظار از سیستم آموزشی مالزی:
1 -1دسترسی :ثبت نام صد در صدی برای پیش دبستانی تا دیپلم تا 2020
2 -2کیفیت :سومین کشور در ارزیابی ها مانند  pisa , timssدر طی  15سال
3 -3انصاف :کاهش پنجاه درصدی فاصله موفقیت ها بین شهری ها و روستایی ها ،اقتصاد اجتماعی و جنیست ،تا2020
4 -4وحدت :یک سیستم آموزشی که به کودکان ارزشهای مشترک و تجربیات را درکنار تنوع انتقال میدهد.
5 -5بهره وری :سیستمی که خروجی دانش آموزان را باهمین بودجه جاری حد اکثر میکند
انتظارات از دانش آموزان
شش ویژگی کلیدی که هر دانش آموز برای رقابت در سطح جهانی به آن نیاز دارد
1 -1دانش
2 -2مهارت تفکر
3 -3مهارت رهبری
4 -4مهارت دو زبانه
5 -5اخالق و معنویت
6 -6هویت ملی
یازده تغییر برای تحول سیستم
1 -1فراهم کردن دسترسی یکسان به کیفیت آموزش بین المللی
2 -2اطمینان از کارآمدی هر دانش آموز در زبان مالزیایی و انگلیسی
3 -3رشد و توسعه ارزشهای رانده شده مالزیایی ها
4 -4تبدیل تدریس به حرفه ی انتخاب ها
5 -5اطمینان از مدیران توانمند در مدیریت تمام مدارس
6 -6توانمدسازی jpnها و ppdها و مدارس برای تنظیم راه حلها مطابق نیازها
7 -7نفوذ فناوری اطالعات به سطح باالی کیفیت آموزش در مالزی
8 -8تبدیل وزارت به ظرفیت اصلی همراهی و مشارکت
9 -9شریک والدین ،جامعه و بخش خصوصی
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1010خروجی حداکثری دانش آموزان به ازای هر رینگیت (واحد پول)
	 11-افزایش شفافیت برای پاسخگویی مستقیم همگانی

44

سازمان مردم نهاد تدریس برای نیازها
اولین محور این سازمان مردم نهاد این باور است که نیاز به فراهم شدن فرصت هایی است برای آنهایی که نیازمند تجربه محیط آموزشی هستند
که توسط همکارانی شادتر به آنان اعطا شده باشد.
در اینجا دو عنصر شناخته شده برای تشخیص «تجربه در آموزش  /تجربه آموزشی».
اولین عنصر ،رشد و توسعه شناختی یا  IQاز طریق کالسهای تحصیلی اضافی است.
دومین عنصر ،رشد  EQاز طریق تعامل عاطفی و توسعه روابط خوب با دانش آموزان است .معموال دانش آموزانی که از خانواده های مشکل دار
و یا رنجور از مشکالت مالی هستندد موفق نمیشوند این دو پشتیبانی را دریافت کنند.
محور دوم این سازمان مردم نهاد یک سکو و فرصت است برای داوطبانی از معلمان کارآموز جوان تحت جنبش این ان جی او برای تقویت مهارت
آموزش و تقویت عزت نفس به عنوان معلم.
سومین محور این سازمان مردم نهاد یک ماموریت بلند مدت است .این ان جی او تعیین شده است برای ایفای نقش ارگان غیر دولتی که تا
45
دیدگاههای کلیشه ای میان ماالیی هایی که ناامید و ناتوان از تشخیص این امر هستند که کودکان دارای توانایی های بالقوه هستند را محو کند.

اقدامات مربوط به فضای مجازی
1 -1اجرای طرح  46 :CyberSAFE in Schools: A National Survey Reportدر این پیمایش ملی که در سال  2014در
تمامی مدارس مالزی صورت پذیرفت نتایج جالبی به دست آمد از جمله اینکه  90درصد کودکان  9تا  12سال هیچگونه آشنایی
با اصول حفاظتی در فضای مجازی ندارند.
2 -2اجرای طرح ( Klik Dengan Bijakعاقالنه کلیک کن)
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https://www.moe.gov.my/index.php/en/dasar/pelan-pembangunan-pendidikan-malaysia-2013-2025
http://teachfortheneeds.blogspot.com/
https://digi.cybersafe.my/files/article/CyberSAFE_Survey_Report_2014.pdf
https://www.skmm.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Panduan_Layari_Internet.pdf
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در سا ل  2012کمیسیون ارتباطات و چندرسانه ای مالزی (�MALAYSIAN COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA COMMIS
 )SIONیک کمپین ملی برای آگاهسازی و شناخت مسوولیت های افراد در فضای مجازی به راه انداخت که پیام اصلی آن بر روی اخالق و
مسوولیت مجازی کاربران بود.
همزمان با این کمپین ،لیگ جوانان خالق از کاربران بزرگتر خواست که برای این کمپین نرم افزارهای کامپیوتری و موبایلی طراحی کنند.
3 -3طرح ایمنی اینترنت)cyber safe( 48
وزارت آموزش و پرورش مالزی با همکاری اداره امنیت سایبر ( )cyber securityدر وزارتخانه علم و فناوری مالزی اقدام به برپایی برنامه ایمنی
اینترنت کرد.

پس از دو سال نیز شرکت سرویس دهنده موبایلی  DIGIمالزی به این طرح پیوست و در بین تمام مدارس به صورت گسترده در خصوص
آگاهسازی کودکان و نوجوانان به ارائه خدمات پیوست.
در ادامه معلمان و مدیران مدارس نیز به بازه آموزش پیوستند و  Cyber999به عنوان راه ارتباطی و مدیریت خدمات در خصوص رویدادها و
49
مخاطرات فضای مجازی ایجاد شد.
4 -4طرح ویژه در خصوص زورگیری در فضای مجازی
از آنجا که برخی از کاربران از طریق ارسال پیامهایی زشت و زننده از طریق تلفن همراه یا رایانه یا ارسال تصاویر و ویدئوهایی ناخوشایند و یا
اتاقهای گفت و گو و یا سایتهای شبکههای اجتماعی اقدام به ارسال پیامهایی مخاطره آمیز و کدهای مخرب شامل ویروسها ،بدافزارها و
برنامههای هک به دستگاه قربانیان خود می کنند در مالزی طرح  R.AGEبرای آگاهسازی عمومی اجرا شد.

این طرح بر روی تولید اخبار و محتوای جذاب برای نوجوانان تمرکز داشت .روزنامه ها ،تلویزیون و رادیو نیز به این کمپین پیوستند تا بتوانند
فضای عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.
همچنین شبکه های اجتماعی این طرح در فضاهای مختلف اقدام به انتشار “جغرافیای زورگیری اینترنتی “نمود تا افراد مختلف بدانند امکان این
50
رویداد در کدام مناطق زیست مجازی بیشتر است.

https://www.cybersafe.my/en/
https://www.unicef.org/malaysia/UNICEF_Digital_Landscape_in_Malaysia-FINAL-lowres.pdf
https://www.unicef.org/malaysia/campaigns_rage_against_bullying.html#.W6yXzXszYdU
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ساختارآموزشی
به موجب قانون اصول آموزش ملي شماره ،1739سيستم آموزش ملي تركيه شامل دو قسمت اساسي به نام آموزش رسمي و آموزش غير رسمي
است.

آموزش رسمي
آموزش رسمي به معناي سيستم مدرسه اي است .سيستم مدرسه اي آموزش ملي تركيه شامل چهار سطح ذيل است:
1 -1آموزش پيش دبستاني
2 -2آموزش ابتدايي
3 -3آموزش متوسطه
4 -4آموزش عالي

آموزش غير رسمي
آموزش غير رسمي،سيستم آموزش و پرورشي را پوشش ميدهد كه موقعيتهاي شغلي براي شهرونداني فراهم ميكند كه هيچگاه آموزش رسمي
نداشتهاند يا دريكي ازسطوح ازآموزش رسمي هستند يا آموزش رسمي را رها كرده اند.
به طور کلي مي توان ساختار نظام آموزشي کشور ترکيه را در قالب ذيل خالصه نمود:
آموزش پايه
طول برنامه به سال  8 :سال
سطح سن از  6 :تا  14سال
آموزش متوسطه
طول برنامه به سال  4 :سال
سطح سن از  14 :تا  18سال
متوسطه عمومي
طول برنامه به سال 3 :سال
سطح سن از  14 :تا 17سال
متوسطه فني
طول برنامه به سال  4 :سال
سطح سن از  14 :تا 18سال
متوسطه حرفهاي
طول برنامه به سال  3 :سال
سطح سن از  14 :تا  17سال
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آموزش مذهبی
آموزش مذهبي در تركيه در سه رده دانشكده الهيات ،مدارس قرآني و مدارس مربوط به آموزش طالب و وعاظ (مدارس امام خطيب) ارائه مي گردد.
همه اين مدارس از دهه  50به بعد گسترش يافتهاند .در حال حاضر مجموعة گروههاي الهيات در  18دانشگاه تركيه ايجاد شده است .در مجموع
 4925مدرسه قرآني وجود دارد كه داراي  5295مدرس 176892 ،طلبه و  52028دانش آموز در كالسهاي شبانه هستند .شمار كودكاني كه در
دورههاي تابستاني اين مدارس درس مي خوانند به  443،326،1نفر ميرسد .حقوق و مزاياي مدرسين با دولت و تأمين ساير هزينه ها با خودمدارس
است .مدارس امام خطيب نيز تا پيش از اجباري شدن  8سال آموزش ابتدائي شامل بيش از  500باب مدرسه آموزش ديني دوره راهنمايي با 300
هزار دانشآموز و بيش از  400مدرسه آموزش ديني دوره متوسطه با  200هزار دانشآموز بودهاند .الزم به توضيح است در اين مدارس عالوه بر
دروس مدارس عمومي ،دروس عربي ،قرآن ،مسائل و احكام مذهبي تدريس مي گردد.

اهداف دراز مدت آموزشی
از جمله اهداف دراز مدت آموزش پیش دبستانی در راستای اصول اساسی آموزش ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1 -1حصول اطمینان از پیشرفت فیزیکی،عقالنی و روحی کودکان و اطمینان از اینکه آنها عادتهای مورد نیاز را کسب کر دهاند
2 -2ایجاد آمادگی در کودکان برای ورود به مقطع آموزش ابتدایی
3 -3ایجاد محیطی امن برای کودکانی که از خانوادههایی با شرایط نا مساعد آم دهاند
4 -4حصول اطمینان از اینکه کودکان زبان ترکی را خوب صحبت میکنند

اهداف کوتاه مدت آموزشی
از جمله اهداف کوتاه مدت آموزش پیش دبستانی در راستای اصول اساسی آموزش ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1 -1فراهم نمودن محیطی مناسب در جهت پیشرفت کودکان و تقویت توانائیها و قابلیتهای فیزیکی عقالنی ،زبانی ،روحی و
اجتماعی آنان
2 -2در نظر گرفتن گروه های مختلف سنی کودکان ،عالئق و نیازهایشان در راستای امکانات موجود در مدرسه و محیط اطراف آن
3 -3در نظر گرفتن امکانات موجود در محیط اطراف
4 -4پیشبردآموزش پیش دبستانی بهگونهای که ازکیفیتهای الزم برای ایجاد احساس عشق ،احترام ،مسئولیت و اتحاد در کودکان
برخوردار باشد.
5 -5تأکید بر تکلم مناسب کودکان به زبان ترکی
6 -6ایجاد احساس وابستگی عاطفی به سرزمین مادری،ملت ترکیه ،پرچم ترکیه ،آتاتورک ،عشق به خانواده و انسانها و حصول
اطمینان از وفاداری آنان به ارزشهای اخالقی
7 -7تأکید داشتن براینکه کودکان از طریق تجربه ارزشها را کسب کنند.
8 -8برخورداری کودکان از حقوق مساوی ،با درنظرگرفتن تفاوتهای شخصی ،نشان دادن عالیق ،عشق و احساس ،بدون تبعیض و
عدم تنبیه آنان.
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9 -9ایجاد و گسترش ارزشهای اجتماعی– فرهنگی در کودکان.
محدودیت برکودکان درانجام فعالیتهای آموزشی که باعث خدشه دار شدن شخصیت آنها شود و داشتن

1010عدم اعمال فشار و
رفتاری همراه با عشق و احساس.
1111اطمینان از اینکه کودکان درمورد موضوعات محیطی مانند تمیز و مرتب بودن محیط و ساختن محیطی سالم ،آگاه و حساس
باشند.
1212فراهم نمودن آموزش از طریق همکاری کادر مدارس و اولیاء.
1313افزایش نرخ ثبت نامی مراکز آموزش پیش دبستانی
به طورکلی می توان گفت که هدف مقطع کمک به رشد صحیح جسمی ،روحی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی کودکان است .گفتنی است که گذراندن
مقطع آموزش پیش دبستانی در ترکیه اجباری نمیباشد.هدف از برنامة آموزشی مهدهای کودک مراقبت و تغذیة صحیح کودکان و رشد جسمی و
روحی آنان است .هدف از برنامة آموزشی کودکستانها آموزش موضوعی نیست ،ولی کودکان زبان ترکی تمرین می کنند ،برای خواندن و نوشتن
آماده می شوند  ،آموزشهای بهداشتی و محیط زیستی می بینند و برای دورة بعد آموزشی مهیا می شوند .به عبارت دیگر می توان گفت که هدف
از کالسهای پیش دبستانی تشویق و آماده سازی کودکان رده های سنی  5تا  6سال برای ورود به دورة اجباری دبستان است.

پروژههای آموزشی
از جمله مهمترین پروزه های آموزشی مراکز پیش دبستانی کشور ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1پروژه آموزش و پیشرفت کودکان طی سالهای اولیه کودکی
این پروژه از طریق برنامه انتقالی1996–1995 – 1991در همکاری بین دولت ترکیه و سازمان یونیسف به منظور بهبود استاندارد زندگی کودکان
و در جواب به اصل اولویت دهی به کودکان به اجرا در آمده است .عمده تاکید پروزه فوق بر پاسخگویی به احتیاجات مربوط به رشد کودکان
پیش دبستانی و شرکت مؤثر خانواده و جامعه و گسترش و تداوم آموزش پیش دبستانی است .بنا برطرح مذکور ،برنامه آموزش نوزادان رده های
سنی0تا 36ماهه،برنامه آموزش کودکان37تا 60ماهه درمهدهای کودک وبرنامه آموزش پیش دبستانی(آمادگی) برای کودکان 61تا  72ماهه طرح و
ارائه شده است .عالوه بر این نوارهای آموزشی ویدئویی(تصویری) برای اولیایی که فرزندشان در گروه سنی0تا  3سالگی و  3تا 5و  5تا 7سالگی
قرار دارند ،تهیه و با هدف ترویج فعالیتهایی برای آموزش و پرورش کودکان سراسر جامعه از طریق کانالهای عمومی تلویزیون در اختیار عموم
است .نوارهای فوق مطالب زیر را پوشش میدهند:
•خود آگاهی
•مهارتهای روانی -حرکتی
•مهارتهایاجتماعی
•مهارتهای زبانی
•حس زیبائی شناختی و خالقیت
از جمله دستاوردهای پروژه آموزش و پیشرفت کودکان طی سالهای اولیه کودکی می توان به تاسیس مرکز آموزش پیش دبستانی چند منظوره
در سال  1995دراستانبول اشاره نمود .این مرکز با حمایت مشاورهای هیئت علمی دانشکده آموزش پیش دبستانی در دانشگاه «مارمارا» به منظور
ی کودکان و خانوادهها به امکانات آموزش پیش دبستانی تأسیس
گسترش خدمات آموزش پیش دبستانی و توسعه مدلهای اقتصادیتر در دستیاب 
شد .مرکزفوق اهداف مشخص زیر را دنبال میکند:
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•گسترش آموزش پیش دبستانی
•افزایش کیفیت برنامههای آموزش پیش دبستانی
•هدف گرفتن کودکانی با موقعیت اجتماعی – اقتصادی نامساعد
•فراهم نمودن مراکز روزانه نگهداری از کودکان مادران کارمند و آموزش آنان
در راستای این اهداف بررسی و ارزیابیاحتیاجات کودکان به وسیله بخش آموزش اولیه کودکان دانشگاه مارمارا در  875خانه صورت گرفت ،تا
اساس کار پیریزی شود.
براین اساس یک مغازه اسباب بازی ساخته شد تا اسباب بازیهای ارزان قیمت از مواد اضافی بسازد .یک اتوبوس و مینی بوس اهدایی به مرکز
تغییر صورت یافت تا بهعنوان کالسهای پیش دبستانی متحرک از آن استفاده شود تا این خدمات را برای بچههایی که نمیتواند آموزش کالسیک
داشته باشند ،فراهم کند .هدف اصلی تشکیل چنین مراکزی ،آموزش کودکان در مؤسسات آموزش پیش دبستانی و باال بردن میزان ثبت نام و حصول
اطمینان از اینکه کودکان گروه های سنی 6-5سال که ازخدمات آموزش پیش دبستانی بهره مند نبوده و در موقعیت خانوادگی نا مساعد زندگی
یکنند بتوانند بهصورت رایگان از خدمات آموزش پیش دبستانی در نزدیکترین محل به زندگی خود استفاده کنند .به طور کلی می توان گفت که
م
پروژه فوق طی سالهای تحصیلی  1993تا  1996اجرا شده و آموزش پیش دبستانی رایگان را برای  41628کودک در  2165کالس تازه تأسیس
پیش دبستانی فراهم نموده و در این راه از 2400معلم بهکار گرفته شد.
 -2پروژه تحقیق  ،توسعه و تهیه برنامههای تلویزیونی ()Tomurcuklar
 13برنامه آموزش تلویزیونی تحت عنوان( )Tomurcuklarاز طریق همکاری مدیر کل آموزش پیش دبستانی و مدیر کل رادیو وتلویزیون ترکیه
به منظور کمک به پیشرفت زبانی کودکان در گروه سنی پیش دبستانی تهیه شد تا استفاده بهتر از زبان ترکی را ترغیب و آگاهی ملی پرستی را در
قالب اصول و اصطالحات آتاتورک فراهم نماید .این برنامه از اکتبر سال 1998از طریق کانالهای عمومی تلویزیون ترکیه پخش میشود.این پروژه
درحقیقت خدمات آموزش پیش دبستانی از راه دور را برای کودکان و خانوادهایی که به مراکز آموزش پیش دبستانی در منطقه خود دسترسی
ندارند فراهم میکند.
 -3پروژه آموزش و رشد و نمو کودک
مرکزپروژه تحقیقاتی آموزش پیش دبستانی چندمنظوره درسال،1998با پشتیبانی مشاورهای دانشکده پرورش کودک و اقتصاد خانواده با حمایت
هیئت علمی دانشگاه«گازی» تحت پروژه آموزش و پرورش کودک در چهارچوب برنامه هماهنگ سازمان یونیسف و MEBتأسیس شد .هدف این
مرکز یافتن مدلهای جایگزین برای دست یابیسریعتر و اقتصادیتر به کودکان و خانوادهها بود .در این پروژه موفعیت و میزان نیازها بررسی شده
و از 1850خانواده که نماینده سه سطح مختلف اجتماعی اقتصادی بودند آمارگرفته شد تا نیازهای آموزشی گروه سنی0تا  6سال و خانوادههایشان
تعیین شود .درقالب پروزه فوق34،معلم کالسهای پیش دبستانی متمرکز ،درمدارس ابتدایی منطقه Kecionemدر آنکارا تحت نظارت هیئت
علمی دانشکده پرورش کودک و اقتصاد خانواده دانشگاه آنکارا و از طریق سمینارهای آموزشی تحت آموزش قرار گرفتند .این فعالیت آموزشی
همچنان ادامه دارد .بخش پرورش کودک و اقتصاد خانواده دانشگاه آنکارا ،سمینارهایی در مورد «اسباب بازی و تولید وسایل بازی» در مدارس
ابتدایی آنکارا در منطقه  Kecionemاجرا کرد .این معلمان داوطلب شدند که در غنی کردن محیط خانه برای کودکان پیش دبستانی و فراهم
نمودن راهنمایی مربوطه برای مربیان مراکز پیش دبستانی و مادران محله کمک کنند .درنتیجه این سمینار معلمان فنی با مربیان مراکز پیش دبستانی
در مدرسههایشان برای تولید و ساختن اسباب بازی بوسیله مواد زائد همکاری خواهد کرد تا کمکی اقتصادی برای خانوادههایی با فرزندان پیش
دبستانی را فراهم نمایند.
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 -4پروژه افزایش حساسیت نسبت به مسئله اشتغال کودکان
دوپروژه جداگانه از طریق همکاری وزارتها ILOو تحت نظر  IPECصورت پذیرفته است که هدف از انجام آن ،افزایش حساسیت معلمین و
کادر اداری مراکز آموزش حرفهای نسبت به مساله اشتغال کودکان است .پروژه نخست در قالب همکاری فیمابین ILOو مدیر کل آموزش غیر
رسمی و حرفهای وزارت کار در زمینه بهبود شرایط کاری کودکان طی سال  ،1995شروع شد .تحت قرارداد همکاری امضاء شده با  ILOدر  22ماه
مه  1999سمینارهایی در مورد مسئله کار کودکان برگزار شد که شامل  26تعلیم دهنده فنی در مراکز آموزش حرفهای استانبول میگردید.همچنین
تحقیقاتی با شرکت تعلیم دهندگان فوق صورت گرفت .گزارش تحقیق به شکل کتاب در آمده و در اختیار طرفین قرار داد قرار گرفت .در جریان
پروژه دوم با توجه به نتایج مثبت به دست آمده از همکاری در پروژه اول ،قرار داد جدید همکاری فیمابین ILOو مدیر کل آموزش غیر رسمی
و حرفهای وزارت کار در آپریل 1999به امضاء رسید .همکاری تحت قرارداد جدید آگاهی از حقوق کودکان را باال خواهد برد.فعالیتهای پروژه
شامل آموزش و فعالیتهای اجتماعی با هدف افزایش حساسیت استخدام کنندگان و سر کارگران در مورد مسئله حمایت از حقوق کودکان است.
 - 5طرح آموزش مادر ـ کودک
هدف از این برنامه حمایت از پیشرفت و رشد ونمو کودکان از طریق حمایت از مادران است .طرح مذکور با استفاده از کالسهایی که در مراکز
آموزش عمومی مدیریت کل برای آموزش غیر رسمی و حرفهای به اجرا در آمده است به مورد اجرا گذارده می شود .مادران کودکان گروه سنی 0
تا  6سال در این کالسها شرکت میکنند .این کالسها بهصورت جداگانه برای مادران کودکان رده های سنی 0تا  2سال و  2تا  4سال و  4تا 6
سال برگزار میشود .مادران در زمینه نگهداری از کودک ،رشد کودک،تغذیه،جلوگیری از بیماریهای دوره کودکی ،جلوگیری ازحوادث ،کمکهای
اولیه ،سالمتی دستگاه تولید مثل مادران و تنظیم خانواده و ارتباط پدر و مادر و کودک آموزش میبینند تا به مادران کمک کند در آموزش و پرورش
کودکانشان موفق تر و کارآمدتر شده و مشکالت را آسانتر حل کنند.هدف اصلی برنامه فوق ،کمک به پیشرفت خانوادهها و بچههایی است که به
آموزش پیش دبستانی دسترسی ندارند و به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادیشان درخطر هستند .با وجود محیط و شرایط نامساعدشان ،یادگیری
پیشرفت تحصیلی آنها به دلیل بر خورداری از این قبیل آموزشهای خانگی بهبود یافته است.

کودکان ،پیشرفت اجتماعی و روحی آنان و سطح
تحقیقات نشان داده است که مادرانی که در این برنامهها شرکت کر دهاند در مورد رشد ونمو کودکانشان حساستر شده و ارتباط بهتری با فرزندشان
برقرار میکنند و انتظارات باالتر و اهداف متعالیتری در مورد آینده کودکانشان در آنها ایجاد میشود .این فعالیت برای ایجاد موقعیتهای مساوی
در آموزش درکنار حمایت از آموزش پیش دبستانی حائز اهمیت است.
ساختار برنامه آموزش مادر ـ کودک
 -6طرح کارآموزی مادران
هدف طرح فوق تربیت مربیان حرفهای است که پرورش فیزیکی ،عقلی ،روحی و اجتماعی کودکان را میفهمند و قادرند در مراقبت و آموزش
کودکان با توانایی عمل کنند تا خدمات نگهداری از کودکان را در خانههای آنها برای مادران کارمند فراهم کنند .اجرای این برنامه در سال
95ـ1994در 20استان کشور شروع شد که طی سالهای  98ـ  1997به  26استان رسید .گفتنی است که در قالب طرح فوق بین سالهای  98ـ
 1994بالغ بر 6403کارآموز مادری آموزش دیدند.

توسعه آموزشی
بنا بر افزایش اهمیت آموزش پیش دبستانی درکشور ترکیه ،اقدامات ذیل درجهت رشد و توسعه مراکز آموزش پیش دبستانی مد نظر قرار گرفته است:
•گشودن کالسهای مهد کودک در مدرسههای کنونی و استفاده از ظرفیتهای فیزیکی آنان.
•ایجاد تغییرات الزم در پروژههای معماری مدارس در دست تأسیس
•ایجاد ساختمان های الزم در طبقه همکف برای آموزش پیش دبستانی.

51

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودك و نوجوان در کشورهای اسالمی

ترکیه

•فراهم نمودن پروزههای آموزشی برای آموزش کودکانی که آموزش پیش دبستانی نداشته اند
•گسترش آموزش و پیشرفت کودکان نوپا از طریق تهیه برنامههای آموزشی تلویزیونی
•شکل دهی به مراکز تحقیقاتی آموزشی چند منظوره پیش دبستانی برای طرح و اجرای مدلهای جایگزین به روشهای اقتصادیتر
برای دسترسی کودکان وخانوادههای مناطق مهاجر نشین و دور افتاده به چنین امکاناتی
•تهیه و طراحی برنامههای پیشرفت و توسعه آموزشی (رشد ونمو ،آموزش و نگهداری)
•تکمیل قوانین مربوط به رشد نمو ،نگهداری و آموزش کودکان در اوان کودکی.

اقدامات مربوط به فضای مجازی
در ترکیه بالغ بر  ۱۰سال است که اینترنت کودک و نوجوان از بزرگساالن جدا شده است.
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات تركیه برای مصون بودن كودكان و نوجوانان این كشور از آلودگی های اطالعاتی اینترنت ،طرح’اینترنت ایمن’
را به اجرا درآورده است.
كاربران اینترنت در صورت تمایل میتوانند از بسته ‘اینترنت ایمن’ به صورت رایگان استفاده كنند و افرادی كه درخواستی ارائه نكرده باشند به
استفاده از اینترنت بدون فیلتر ادامه خواهند داد .در این طرح به آن دسته از كاربرانی كه درخواست استفاده از اینترنت ایمن را ارائه كرده اند اجازه
عبور داده خواهد شد كه از این طریق میتوانند فیلتر اینترنت را خود معین كرده و از بین گزینههای اینترنت برای كودكان ،خانواده و غیره یكی را
انتخابنمایند.
شركت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در تركیه موظفند طبق مقررات ،در صورت در خواست كاربران ،بسته اینترنت ایمن را به صورت رایگان
به آنان ارائه دهند.
در ترکیه به نسبت کشورهای اروپایی پایین ترین درصد استفاده از اینترنت وجود دارد.
ترکیه کمیته ای را برای بحث های اینترنت پاک تدارک دیده است ( )Turkish Safer Internet Centreکه قصد دارد با استفاده از شاخص
هایی در حوزه کودک و نوجوان ورود کند .این مرکز در سال  2017از نوجوانان  12تا  18ساله درخواست کرد که ویدیوهای یک دقیقه ای از خود
بگیرند و نحوه ایمن ماندن در اینترنت را تشریح کنند .برندگان این رویداد در جشنی که نماینده های فیس بوک ،گوگل ،توییتر ISP ،ها و ان جی
اوهای مختلف ترکی حضور داشتند معرفی شده و جایزه گرفتند.
بر این اساس یک روز خاص در ترکیه نیز نامگذاری شده است که معروف به (  Safer Internet Day )SIDیا روز اینترنت ایمن می باشد .شعار
سال  2018روز اینترنت ایمن عبارتست از :تولید کن ،وصل شو و احترام را به اشتراک بگذار :اینگونه بهتر با اینترنت خواهی بود.
بر این اسال سازمان ارتباطات و اطالعات ترکیه با همکاری دانشگاه  Bahçeşehirاقدام به راه اندازی یک مسابقه طراحی بازی گرفت که در
سطح بین المللی عرضه شود و انتشار یابد.
مرکز اینترنت ایمن ذیل سازمان تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی ترکیه فعالیت می کند و شاخص های این مرکز عبارتند از:
1 -1تعامل مستقیم با کودکان و نوجوانان در مورد فناوری های جدید
2 -2در برگرفتن موضوعاتی که به فعالیتهایی برای دستیابی به اینترنت پاک بینجامد
3 -3نمایش تجربیات در مورد موضوع و سنجیدن دریافت ها از اینترنت
4 -4باالبردن سواد دیجیتال و آگاهی در مورد اینتنرنت ایمن
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همچنین در ترکیه موسسه کودک و امنیت اطالعات ( )Association of Child and Information Safetyبا همکاری سازمان فناوری های
ارتباطی و اطالعاتی اقدام به آموزش والدین کودکان کرده است .سه وزارتخانه ترکیه شامل وزارت آموزش ملی ،وزارت خانواده و سیاست های
اجتماعی و همچنین وزارت جوانان و ورزش اقدام به برپایی یک سمپوزیوم بین المللی در آنکارا کردند تا در مورد بازی های کامیپوتری اطالع
رسانی و آگاه سازی انجام دهند.
در سال  2018نیز همین موضوع به عنوان کنگره بین المللی اقدام به کار نموده و پایگاه آن از سوی سه وزارتخانه راه اندازی شده است.
اتحادیه ارتباطات دوربرد( ( )ITUبه همراه سازمان فناوری های ارتباطی و اطالعاتی ترکیه (�Information and Communication Tech
 )nologies Authorityاقدام به آماده سازی  )COP (child online protectionکودک و نوجوان در این کشور نموده اند.
تمرکز سازمان فناوری های ارتباطی و اطالعاتی ترکیه در  COPبر روی فعالیت های آگاهی بخش و افزایش اطالعات والدین و کودکان است.
برگزاری سمینارهای مختلف
توزیع کتابچه و بروشورهای مختلف در حوزه اینترنت ایمن
طراحی و راه اندازی دو پرتال اینترنتی متفاوت و جذاب شامل  GuvenliWebو GuvenliCocuk
راه اندازی بخش ترکی اینترنت هات الین به آدرس IhbarWeb has
راه اندازی خدمات اینترنت ایمن با عنوان  )Safer Internet Service ) (SIS( :توسط  ISPها
آموزش  82هزار معلم با همکاری سازمان فناوری های ارتباطی و اطالعاتی توسط وزارت آموزش ملی
ترجمه کتاب راهنمای جلوگیری از زورگیری اینترنتی در محیط مدرسه
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جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به بررسی این پنج کشور که در دو قسمت به صورت اجمالی و تفصیلی صورت پذیرفت قصد داریم با دو نگاه تربیت فرهنگی و تربیت
رسانه ای به الگوبرداری برای جمهوری اسالمی مبادرت نماییم و پیشنهاداتی را برای سیاستگذار ،طراح و مجری برنامه های فرهنگی رسانه ای
داخلی با رویکرد تربیت کودک و نوجوان ارائه نماییم.
1 -1راه اندازی جنبش اجتماعی ذیل طرح ها :تجربه ( FATİHجنبش فرصت های بهبود و فنآوری های پیشرفته) در ترکیه و موفقیت
های آن در استفاده از تکنولوژی و پیوند میان ساختار رسمی آموزشی با ظرفیت های رسانه ای یکی از اقدامات قابل تسری و
گسترش در طرح های کالن فناورانه است.
2 -2هدفگذاری مشخص و محدود  :تمرکز بر ویژگی های دانش آموزان لبنانی به عنوان وجهه مینیمال و حداقلی از آثار تربیتی و
رویت نتایج آن می تواند یک دستور کار سیاستگذارانه باشد تا به جای هدفهای کالن و پیچیده سعی به تحقق برنامه های مشخص
و موثر داشت .هدفگذاری های صورت گرفته در این طرح به صورت انضمامی و ملموس قابل اتباع است.
3 -3تعریف گروه هدف خاص و موثر :پروژه ایمنی کودک در اینترنت در لبنان یک خالقیت درس آموز داشت و آن تعریف گروه
تقریبا گسترده ای از همراهان و تأثیرگذاران بر کودکان است تحت عنوان مراقبان کودک که شامل والدین ،مشاوران اجتماعی و
معلمان می شود .این گروه می توانند به کودکان برای استفاده درست و ایمن از اینترنت از نزدیک و موثرتر کمک کنند.
4 -4پیمایش های میدانی دقیق از کودک و نوجوان :برپایی پیمایش های میدانی هزینه هایی در بر دارد که شاید از عهده یک نهاد
بر نیاید .در تجربه لبنان آنچه مشاهده می کنیم ایجاد یک ائتالف برای دستیابی به اطالعات دقیق میدانی است :دانشگاه آنتونین با
همکاری با وزارت آموزش و پرورش عالی ،وزارت امور اجتماعی ،شورای عالی برای کودکان لبنانی و شورای فرهنگی بریتانیا
دست باال زدند و پیمایش مرجع این حوزه را سر و سامان دادند.
5 -5توجه به حوزه اساسی ،عمومی و تخصصی در تربیت :سند آموزشی کشور کویت یکی از بهترین طرح ریزی های موجود در
کشورهای اسالمی است که به ابعاد مختلف از رشد و تعالی کودک و نوجوان توجه کرده و دارای پنج بعد زیر است:

6 -6چرخه آگاهی بخشی اجتماعی :وزارت آموزش و پرورش کویت برای مقابله با جرائم اینترنتی چرخه موثری تشکیل داد که قابل
الگو برداری است .تمرکز بر نقش مسجد از بُعد ایمانی و اعتقادی نیز دارای اهمیت می باشد .سازمان های دولتی و خصوصی به
موازات این نهادهای اجتماعی عمل می کنند.

54

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودك و نوجوان در کشورهای اسالمی

7 -7تعریف هشتگ های ثابت :تجربه عربستان در اقدام کاربران به نوشتن #إنترنت_آمن در توتیر و راه اندازی هشتگ های مختلف
جهت معرفی فعالیت ها یا مقاالت در راستای حمایت از کودکان یکی از اقدامات ترویجی تبلیغی مناسب بوده است.
8 -8شناسایی معضالت اصلی و آگاهسازی :طرح  R.AGEدر مالزی با تمرکز بر مشکل و معضل خاص آن کشور در خصوص
زورگیری اینترنتی به اجرا در آمد و ذیل آن حتی “جغرافیای زورگیری اینترنتی” با تمرکز بر محیط های پرخطر مجازی منتشر شد.
بر این اساس الزم است از طرق مختلف به شناسایی معضالت و مشکالت اصلی در زیست مجازی کودک و نوجوان ایرانی نائل
آمد و طراحی مناسبی برای آگاهسازی و تأثیرگذاری عمومی داشت.
9 -9ایجاد مخاطب فعال نه منفعل :تجربه ترکیه در Turkish Safer Internet Centreکه از از نوجوانان  12تا  18ساله
درخواست کرد که ویدیوهای یک دقیقه ای از خود بگیرند و نحوه ایمن ماندن در اینترنت را تشریح کنند یک نمونه خوب از
انتقال حس مسوولیت پذیری و نیز آموزش از نوجوان به نوجوان است .از این طریق به جای اینکه معلم یا یک متخصص به
آموزش بپردازد عمال خود نوجوانان چرخه معرفتی و دانشی تشکیل دادند.
1010ایجاد یک مناسبت در تقویم و ترویج آن :کشورهای مختلف از طریق اختصاص یک روز مشخص عمال اقدام به برپایی جشن
ها و فعالیت های ترویجگرانه می کنند که این مسئله با مصادیق مختلف همچون  Safer Internet Dayمی تواند باعث ایجاد
مشتاقان یا حامیان اجتماعی و عمومی از یک طرف و جذب هوادار و سرمایه گذار جهت جنبه های تبلیغی و علمی شود.
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