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 املهخص
رضا لخبرة إنجمترا في إدارة األمف كالسبلمة المدرسية بالمؤسسات التعميمية يتناكؿ البحث ع

مكانية اإلفادة منيا بالمدارس في  مصر كقد تناكؿ بعض جيكد اإلدارات العميا كالمتكسطة بإنجمترا  كا 
كبعض المؤسسات المجتمعية كالتي تساىـ في تحقيؽ األمف كالسبلمة المدرسية كعرض بعض النماذج 

س االبتدائية في إنجمترا كمدارس ساف ستيفف بمندف مع عرض خطط لممدرسة خاصة بإجراءات لممدار 
االمف كالسبلمة لمطكارئ كالرحبلت التعميمية كتأميف المعامؿ المباتي المدرسية كتكضيح اإلجراءات 
التأمينية أثتاء األنشطة المدرسية كعرض خطط الطكارئ كالتأميف اثنا عمميات الشغب مثؿ حمؿ 
األسمحة كتناكؿ المخدرات كغيرىا ، مع تكضيح مفيـك إدارة المخاطر كمراحميا كعبلقتيا بإدارة األمف 
كالسبلمة كقد تكصؿ البحث لعدة دركس مستفادة يمكف االستفادة منيا بالمدارس المدرية في مجاالت 

العمميات اإلدارية إلدارة  مختمفة منيا : المجاؿ األكؿ ثقافة األمف زالسبلمة المدرسية ، المجاؿ الثاتي :
األمف كالسبلمة المدرسية ، المجاؿ الثالث : إجراءات األمف كالسبلمة المدرسية كيشمؿ المشاركة 

 المجتمعية في إدارة األمف كالسبلمة ، كمكارد إدارة األمف كالسبلمة المدرسية .
 :   إدارة األمف كالسبلمة المدرسيةانكهًبد ااملفتبحيخ

The research deals with a presentation of England's experience in 

managing school safety and security in educational institutions and the 

possibility of benefiting from it in schools in Egypt. It has dealt with some 

efforts of upper and middle administrations in England and some 

community institutions that contribute to achieving school safety and 

security. It also presented some examples for primary schools in England 

such as St. Stephen's schools in London with a presentation of plans. The 

school has special procedures for security and safety for emergencies, 

educational trips, insurance of school buildings, clarification of insurance 

procedures during school activities, presentation of emergency plans and 

insurance during riots such as carrying weapons, taking drugs, etc., with 

clarification of the concept of risk management and its stages and its 

relationship with the security and safety management. The research has 

reached several lessons learned that can be used Among them are in the 

directorate schools in various fields, including: the first field: the culture of 

security and school safety, the second field: the administrative processes of 

the school security and safety management, the third field: the school 

security and safety procedures, which includes community participation in 

the management of safety and security, and the resources of the school 

security and safety department. 
Key words  : Security Management and School Safety  
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 متهيذ : 
تيتـ كثير مف الدكؿ بتحقيؽ األمف كالسبلمة بالمؤسسات التعميمية  قبؿ الجامعية  ؛ عف طريؽ     

إنشاء اإلدارات لمتابعة األمف كالسبلمة ، كالتخطيط  لتكفير بيئة تعميمية آمنة كمف ثـ تحقيؽ األىداؼ 
كالطبلب ، كتحقيؽ الشعكر باآلماف  التعميمية  ، كالعمؿ عمى نشر ثقافة األمف كالسبلمة بيف العامميف

داخؿ بيئة التعمـ ، كسيعرض البحث الحالي جيكد إنجمترا  في إدارة األمف كالسبلمة المدرسية ، كسكؼ 
 يتـ عرض تمؾ الخبرة عمى النحك التالي : 

 إدارح األيٍ وانطاليخ املذرضيخ يف إجنهرتا   : -1
اعد في إدارة البيئات التعميمية مف حيث األمف يتمتع نظاـ التعميـ في إنجمترا بخصائص تس    

 كالسبلمة 
 ( : 00، ص  7002المدرسية ، كمف تمؾ الخصائص ما يمي )عكيس ،    
يكجو التعميـ بكساطة الحككمة المركزية كسمطات التعميـ المحمية، فتعمبلف جنبان إلى جنب مف أجؿ   -

تنفرد الحككمة المركزية بإدارتو كاإلشراؼ  ترقيتو كتطكيره، كىك يختمؼ عف النظاـ الفرنسي الذم
 عميو، كيختمؼ كذلؾ عف النظاـ األمريكي الذم تسيطر فيو الحككمة المركزية بشكؿ محدكد.

تعمؿ كؿ السمطات العامة كالمنظمات التطكعية معان لدعـ التعميـ، بينما تتنافس ىذه المنظمات فيما  -
 بينيا في عدة دكؿ أخرل.

 متساكية كالمتنكعة كافة في تعميـ األطفاؿ.تكفير الفرص ال  -
 األساس،  تدريس عمى المعمميف فيتقع مسئكلية التنظيـ داخؿ المدرسة بجانب استخداـ طرائؽ ال  -

 ال عمى مكجيي المدرسة أك ممثمي الحككمة المركزية. 
احؼ، صاالت تتعاكف مع المدرسة كثير مف ككاالت التعميـ األخرل مثؿ: المكتبات العامة، المت  -

بخدمات  ا تمدىا ىيئة اإلذاعة البريطانيةالعرض، ىيئات االتصاؿ التعميمي في الشركات الكبرل، كم
 إذاعية كتمفازية منتظمة، كتمدىا اإلذاعة المستقمة بدركس تمفازية.

ة كلتكضيح الخصائص السابقة لنظاـ التعميـ في إنجمترا كالذم يساعد في إدارة األمف كالسبلم         
بشكؿ شمكلي لممؤسسات التعميمية ، كبياف عبلقة إدارة األمف كالسبلمة االمدرسية بالمؤسسات 

 المجتمعية البد مف عرض إدارة التعميـ في إنجمترا كالتالي :   
 :  دور وزارح انرتثيخ وانتعهيى -أ

، فيك  المسئكؿ عف  تناط مسئكلية إدارة األنظمة التعميمية في إنجمترا  بكزير التعميـ كالعمـك
التعميـ بالمدارس كالجامعات ، بينما تقع مسئكليات تعييف المعمميف ، كبناء المدارس، كتكفير الكتب 
كالمعدات، كاإلفادة مف المصادر المتاحة كالمناىج ضمف اختصاص السمطات التعميمية المحمية التي 

ة عامة تتقاسـ مسئكلية تضـ أعضاء منتخبيف كمكظفيف متفرغيف كخصكصان مديرم التعميـ ، كبصف
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، Office of Standard Educationالتعميـ العاـ عمى كزير التعميـ ، كمكتب معيارية التعميـ 
، كتشرؼ  Her Majesty chief inspector Office ofكمكتب كبير مفتشي صاحبة الجبللة 

نفيذ سياسة الحككمة ككزارات الييئات المحمية لمتعميـ كالتي تماثؿ إدارة التعميـ في الدكؿ العربية عمى ت
المقاطعات ، كتيتـ عبلكة عمى ذلؾ بمتابعة المدارس، كتتكلى مسئكلية التكجيو كالتقكيـ كاقتراح تطكير 
المناىج ، كيشرؼ الكزير عمى تدبير المكارد المالية لمتعميـ العاـ، كينسؽ العمؿ مع السمطات التربكية 

كميات في منطقتيا، كتتأكد مف صبلحية المباني كتكافر العدد المحمية المسئكلية عف إنشاء المدارس كال
 ( .170، ص  7000الكافي مف المدرسيف)الضحاكم ، 

لذلؾ يجب عمى إدارة المدارس كالييئات المالكة ليا بمكجب القكانيف مراعاة التكجييات الصادرة        
كالتدريب في مدارسيـ كااللتزاـ  مف كزارة التربية كالتعميـ مع ضماف فعالية السياسات كاإلجراءات

بالقانكف في جميع األكقات لحماية التبلميذ ، كضركرة تحمؿ المسئكلية القيادية عف ترتيبات أمف 
ـ الييئات اإلدارية  7007" مف قانكف التعميـ لعاـ  020كسبلمة مدارسيـ ، كذلؾ تمـز المادة " 

رتيبات البلزمة لضماف ممارسة ىذه المياـ بيدؼ لممدارس بمياميا المتعمقة بسير المدرسة التخاذ الت
حماية كتعزيز رعاية التبلميذ ، كذلؾ تـ كضع شركط المتبلؾ مؤسسة تعميمية أىـ تمؾ الشركط تكفير 

  Department  forمتطمبات األمف كالسبلمة كشرط لممكافقة عمييا مف قبؿ كزير الخارجية( )

Education,2018,P.17. .  ) 
 د احملهيخ :دور انطهطب -ة

ـ مسئكليات عمى السمطات المحمية حيث تساىـ في التقدـ الركحي، 0411كضع قانكف  
كالخمقي، كالعقمي، كالجسمي لممجتمع المحمي، كقد أعطى القانكف لمسمطات المحمية سمطات في 

ارس ، المشاركة في التعميـ منيا : حؽ صيانة المدارس التي تقـك بإنشائيا، كالعمؿ عمى مساعدة المد
جراءات القانكف مف السمطات المحمية، ككضع خطة لمتعميـ، كتقديـ  كذلؾ بعد أخذ مكافقة الكزير، كا 
اقتراحاتيا بشأف اإلصبلحات ، كفي نفس الكقت تعتبر ىذه السمطات مسئكلة أماـ كزير التربية عف 

يمية، كىي منظمة عمى حسف أداء إدارة المدارس في منطقتيا، كلكؿ سمطة تعميمية محمية إدارتيا التعم
غرار تنظيـ كزارة التربية، كيرأس اإلدارة التعميمية مدير يسمى أحيانان مدير التعميـ، كيتـ اختيار أعضاء 
السمطات المحمية باالنتخاب مف أىالي المنطقة، كقد ال يككف لدييـ الدراية بشئكف التعميـ، فتقـك 

ىا تقـك بتشكيؿ لجاف فرعية، تتكلى تصريؼ أمكر السمطات بتعييف لجنة أساسية لمتعميـ، كىذه بدكر 
 التعميـ المختمفة

 (  .702، ص  7002)العامرم ، 
 7070-7002كتعمؿ كزارة التربية كالتعميـ خبلؿ خطة ) التميز التربكم في كؿ مكاف     

Educational Excellence Everywhere عمى كضع خطط مستقبمية تيدؼ إلى تحقيؽ التميز )
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ذلؾ بتكسيع دكر السمطات المحمية في إدارة المدارس ، بحيث تتعدل دكرىا مف دكر المدرسي ك 
المساعدة  إلى تقديـ كتعزيز الكظائؼ األساسية ؛ لتصبح كاحدة مف الشركاء الرئيسييف الذيف يعممكف 
عمى تحقيؽ التميز التعميمي في كؿ مكاف بإنجمترا ، كمف أىـ أدكار المجالس المحمية ما 

          (  :  Morgan ,2016, pp. 65-70يمي)
  تكسيع الصبلحيات لممجالس المحمية لتكجيو المدارس لتصبح أكاديميات .   -
كالعمؿ مع المؤسسات المالكة لممدارس مثؿ كنيسة إنجمترا كالكنيسة الكاثكليكية لدعـ المدارس  -

 الدينية   .
كاف في المدرسة ، كأف يتـ ككف لكؿ طفؿ متحديد دكر السمطات المحمية في التعميـ كضماف أف ي -  

احتياجات جميع التبلميذ ، كمشاركة السمطات المحمية في الحفاظ عمى المدارس كتحسيف  ةتمبي
 المدارس .

ستقـك السمطات المحمية  بتأسيس دكر كاضح ليا ، مع التركيز عمى الكظائؼ الصحيحة التي  - 
تككف فيو كؿ مدرسة أكاديمية كتضمف إمكانية تقديـ  يجب أف  تقـك بيا السمطات المحمية في نظاـ

الدعـ لآلباء كالتبلميذ ، كتكفير جميع الخدمات التعميمية التي تمكليا الدكلة في مناطقيا كالمحافظة 
  عمى المدارس ،  كتقديـ الدعـ المدرسي كخدمات التحسيف كالتطكير  . 

   ح بمشاركة المؤسسات المجتمعية  .مساعدة المدارس عمى االستقبلؿ في اإلدارة كالسما -
كضع التشريعات لتغيير صبلحيات ككاجبات السمطات المحمية ،  فبدالن مف دكرىا في مساعدة إدارة  - 

كالعمؿ ية عمى تكفير كظائفيا األساسية ،المدارس أك تحسيف المدارس ، ستركز السمطات المحم
بأعماؿ تشمؿ : تكظيؼ المكظفيف في كشركاء مع نظاـ المدارس في المستقبؿ ، بحيث تقـك 

يـ لمجتمعية ؛ إدارة األصكؿ لممباني المدرسية ، كالمسئكليات المتعمقة بالحككمة كالتنظاالمدارس 
 الدراسية لممدارس ، كتقديـ خدمات رعاية التبلميذ اجتماعينا كصحينا . كالمناىج

الت ) ضماف أف يككف لكؿ طفؿ سكؼ تركز كاجبات السمطة المحمية في التعميـ عمى ىذه المجا - 
دارة األزمات كالتخطيط لمطكارئ الكفاء  -مكاف  في المدرسة كتكفير خدمات النقؿ المدرسي كا 

التكاصؿ مع –باحتياجات التبلميذ المعرضيف لمخطر خاصة ذكم االحتياجات التعميمية الخاصة 
شراكيـ في تصميـ سياسات محمية إلدارة  المؤسسات  أكلياء األمكر كالمؤسسات المحمية كا 

 التعميمية ( .
 إدارة المدرسة :  -ج 

منذ الثمانينات مف القرف الماضي قامت إنجمترا بسمسمة مف التغييرات التشريعية ، كالتي أحدثت      
عاـ زيز المساءلة المحمية ليا ، كفي الطريقة التي عممت بيا المدارس اإلنجميزية في ىذا الكقت بتع

مؤسسة تعميمية تقديـ تقرير سنكم لكلي األمر مع عقد اجتماع سنكم حيث  ـ أصبح عمى كؿ 0492
يمكف ألكلياء األمكر طرح أسئمة حكؿ عمؿ المدرسة ، ثـ تـ تكسيع ىذا االنفتاح لمنظاـ المدرسي 
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 كاف لو أثر عمى كؿ جكانب الحياة ـ الذم0499بشكؿ كبير حيث تـ تشريع قانكف إصبلح التعميـ عاـ 
ث تغيرت اإلدارة المدرسية مف اإلدارة التقميدية إلى إدارة  التفكيض ، حيث اتسعت المدرسية ، حي

مسئكلية اإلدارة فأصبحت مسئكلة عف تعييف المعمميف كالمكظفيف كعمميات الصيانة كتكفير المكاد 
دارة المرافؽ كتحسينيا كأصبح لكلي األمر حرية اختيار أفضؿ  الخاـ الخاصة بالعممية التعميمية كا 

درسة لطفمو كلـ تعد المدارس مطالبة بتحديد مناطؽ جغرافية محددة يأتي منيا طبلبيا ، كمف ىنا م
أصبح التعميـ أكثر تنافسية بيف المدارس لجذب أكبر عدد مف الطبلب ، كذلؾ لكجكد اعتقاد سياسي 

درسة كالمساءلة بأف المنافسة بيف المدارس كانت شرطنا مسبقنا لتحسينيا ، فانتشرت فكرة استقبللية الم
بنقؿ المسئكلية إلى إدارة المدارس ؛ كلضماف عممية المساءلة كاف نظاـ التفتيش الكطني الذم تـ 
إنشاؤه في عيد الممكة فيكتكريا حيث كاف المفتشكف يعرفكف بمفتشي صاحبة الجبللة ، كفي عاـ 

ؾ لتحقيؽ التفتيش ـ حكلت الحككمة التفتيش الكطنى إلى مكتب المعايير في التعميـ كذل 0447
 theـ تـ تأسيس الكمية الكطنية لمقيادة المدرسية 7000المنتظـ لجميع المدارس كتقييميا، كفي عاـ 

National College for School Leadership (NCSL كالتى تعمؿ بمبدأ كىك االعتراؼ ،)
لحادم كالعشريف لـ الصريح بأىمية مدير المدرسة لتحسيف المدرسة ، فمنذ العقد األكؿ مف القرف ا

 تمر أم سنة تقريبنا دكف تنفيذ المبادرات لزيادة الفعالية لئلدارات المدرسية
(Ingham, 2015, pp. 17-19.    ) 

ك لمدير المدرسة ككبير المعمميف صبلحيات إدارية كتنفيذية إعداد الخطة السنكية ثـ مناقشتيا         
يو بتعديميا ، كيتككف مجمس إدارة المدرسة عادة مف مديرىا مع مجمس إدارة المدرسة إلقرارىا أك التكج

بجانب أربعة مف مكظفي اإلدارة المحمية لمتعميـ كاثنيف مف معممي المدرسة يختاراف بكاسطة زمبلئيـ، 
كأربعة مف أكلياء أمكر الطبلب ينتخبيـ بقية أكلياء األمكر أنفسيـ، بجانب شخص غير عامؿ في 

خريف تقع ميمة تحديدىـ عمى إدارة التعميـ ػشريطة أف يككنكا غير منتسبيف مجاؿ التعميـ، كثبلثة آ
ليا، كمف مسئكليات المجمس ما يرتبط باألمف كالسبلمة المدرسية كالنظر في االقتراحات المتعمقة 

سئكليات بمعالجة سمكؾ التبلميذ، كمناقشة مسئكلية تأميف المكاصبلت المجانية التي تقع ضمف م
 (.741-741،  ص ص  7004)عمر ،  مية لمتعميـاإلدارة المح

كلكؿ مدرسة ميزانية مستقمة سنكيان تشمؿ بعض ما يتعمؽ باألمف كالسبلمة المدرسية مثؿ : صيانة     
المدرسة ، كنظافتيا عف طريؽ عقكد مع شركات متخصصة، كذلؾ تتكلى اإلدارة المختصة بيا ميمات 

مف األثاث كالمختبرات ، كعمى كجو العمـك فإف الحككمة تصميـ المباني ككضع مكاصفات تجييزاتيا 
المركزية معنية بتمكيؿ جزء كبير مف ميزانية السمطات التعميمية المحمية في شكؿ منح غير محددة، 

،  ص  7002كعمى ىذه السمطات المحمية استكماؿ مكازناتيا مف الضرائب المحمية)العامرم ، 
700. ) 
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 إدارح األيٍ وانطاليخ : دور اإلدارح املذرضيخ يف -7
تيتـ المدارس اىتمامان كبيران بصحة التبلميذ كأمنيـ، كال تتياكف في ىذا الشأف، كلذلؾ فإنيا        

تعمد إلى اتخاذ احتياطات كاسعة إزاء كؿ أشكاؿ األخطار التي يمكف أف يتعرض ليا تبلميذىا ، سكاء 
يـ ، كمجمس إدارة المدرسة كفريؽ العمؿ داخميا أكانت مشكبلت صحية، أـ أخطاران طارئة تيدد سبلمت

مسئكؿ عف أمف التبلميذ كصحتيـ، كمعني باتخاذ االحتياطات الكفيمة بحمايتيـ كضماف سبلمة 
صحتيـ طكاؿ أكقات الدراسة ، كلذلؾ تجرل فحكصات دكرية عمى مختمؼ أجيزة الجسـ كاألسناف كغيره 

 ( .171،  ص  7000ا) الضحاكم ، 
 strategy 2015-2020ـ  7070-7000لمخطة اإلستراتيجية لكزارة التربية كالتعميـ  ككفقنا     

World-class education and care  فإنيا تيدؼ إلى تحقيؽ األمف كالسبلمة لمتبلميذ ،
بالمدارس كذلؾ بحمايتيـ مف األذل بصكره المختمفة سكاء اإليذاء البدني أك الجنسي أك العاطفي ، أك 

العنؼ مف قبؿ التيارات المتطرفة بالمجتمع ، كذلؾ كي يتمكف كؿ تمميذ مف تحقيؽ إىدافو ، اإلىماؿ ك 
كمف أىـ البرامج اليادفو لما سبؽ برنامج االبتكار االجتماعي لرعاية التبلميذ ، كمازالت ميمة الحفاظ 

إلعبلـ عمى سبلمة األطفاؿ ميمة أكسع بكثير مما كانت عميو في السابؽ خاصة مع نمك كسائؿ ا
االجتماعية كالتغير التكنكلكجي السريع ، مما يخمؽ قنكات جديدة يمكف لمتبلميذ مف خبلليا التعرض 

كمية كالخاصة ، لمخطر ، لذلؾ يجب أف تككف كزارة التربية كالتعميـ ، كالمؤسسات التعميمية الحك
د  لمتصدم ليذه التحديات االجتماعية كرعاية األطفاؿ ، كأكلياء األمكر عمى استعداكمؤسسات الرعاية 

 (  .Department for Education,2016, p.6سكاء كانت مادية أك أيدكلكجية م)
كتقع المسئكلية القانكنية كبالتالي المساءلة عف الصحة كالسبلمة لمتبلميذ عمى عاتؽ اإلدارة     

أنحاء المممكة  كصاحب العمؿ ، كتختمؼ في إنجمترا طبقنا لتبعية المدارس التي تختمؼ في جميع
 المتحدة ، كيمكف تقسيميا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي  : 

 (0جدكؿ رقـ )
 .(   .Health and Safety”,N.D“الجيات التي تتبعيا المدارس بإنجمترا)

 نكع المدرسة المسئكؿ

 

 

 السمطات المحمية

 مدارس المجتمع
 المدارس الخاصة
 دكر الحضانة

 ذكحدات إحالة التبلمي
 

 
 المالؾ أك اإلدارية الجية

 خاصة مؤسسة مدارس

 تطكعية مساعدة مدارس
 المستقمة المدارس

 المجانية كالمدارس األكاديميات الثقة أكاديمية
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كعمى الرغـ مف أف المسئكلية العامة تقع عمى عاتؽ اإلدارة أك صاحب العمؿ في المدرسة ، إال        
في إدارة المدرسة يتحممكف بعض المسئكليات المتعمقة بصحة كسبلمة  أف مديرم المدارس كالمشاركيف 

التبلميذ كالعامميف ، كما تعمؿ بعض المدارس عف طريؽ الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص، أك 
تكزيع العمؿ غير الربحي لممعمميف كالعامميف بحيث يتـ تكظيؼ المعمميف كالمساعديف بالمدرسة لمقياـ 

خطة محددة ، باإلضافة إلى تكظيؼ بعض المكظفيف في الخدمات اإلضافية مثؿ :  بمياـ طبقنا ل
المطاعـ أك أعماؿ النظافة ، مف قبؿ المنظمة المتعاقدة لتقديـ ىذه الخدمات اإلضافية ، كما تقـك 
السمطات المحمية بتكفر الميزانيات المالية لكؿ مدرسة مف المدارس المكجكدة داخؿ الببلد ، بحيث 

لممدرسة السيطرة عمى القضايا اليكمية التي قد تحدث فييا ،  كىذا يعني أف السيطرة عمى العديد  يمكف
مف األنشطة المدرسية يتـ تفكيضيا إلى المدارس ، كلكف في حالة المدارس المجتمعية كالمدارس 

حتفظ بالمسئكلية الطكعية الخاضعة لمرقابة ، ال تزاؿ السمطة المحمية ىي جية العمؿ ، كبالتالي فإنيا ت
القانكنية بصفتيا صاحبة العمؿ بمكجب قانكف الصحة كالسبلمة ، كتحتفظ بالمسئكلية الشاممة عف 
طريقة تنفيذ أم أنشطة عممية داخؿ المدرسة كخارجيا  ، كلكف قد يؤدم االرتباؾ حكؿ المسئكليات بيف 

لذلؾ  ينبغي عمى السمطات المحمية  السمطة المحمية كالمدرسة إلى الفشؿ في إدارة المخاطر بالمدرسة ،
أف تكضح المياـ المتعمقة بالصحة كالسبلمة التي يتـ تفكيضيا لييئات اإلدارة  المدرسية ، كمف ثـ 
تتطمب تمكيبلن مف خبلؿ ميزانية المدارس المفكضة كالكظائؼ التي تنفذىا السمطة المحمية مركزيان ، 

، يجب التأكد مف تنفيذ الترتيبات إلدارة المخاطر في كعندما تككف السمطة المحمية ىي جية العمؿ 
مدارسيـ بشكؿ جيد  ، كمف الناحية العممية ، سيتطمب ذلؾ مف السمطة المحمية كضع سياسات 

جراءات لمسبلمة كالصحة عمى نطاؽ كاسع بما في ذلؾ   .(    :Health and Safety”,N.D)“كا 
                                                                      المدرسية .كضع سياسات كمعايير متسقة لؤلمف كالسبلمة  - 
                                                       تكفير الكفاءة في القضايا اإلستراتيجية كالتقنية . -
                                            مراقبة المدارس لمتحقؽ مف تنفيذ السياسات كاإلجراءات .  -

كمف المؤسسات التي تعمؿ عمى إدارة الصحة كالسبلمة األكاديميات ، كىي مؤسسات خيرية تعرؼ      
 Health and)“باسـ "أكاديمية الثقة" ، كىي كياف قانكني مستقؿ كما ينص قانكف األكاديميات  

Safety”,2014,A,P.1ة التي تقـك بإدارة األمف كالسبلمة (   ، كذلؾ مف أىـ المؤسسات المجتمعي
 Health and (HSEبالمؤسسات التعميمية في بريطانيا كخاصة إنجمترا ىيئة الصحة كالسبلمة )

Safety Executive ( كتعد ىيئة الصحة كالسبلمة ،HSE ىيئة قانكنية أنشئت بمكجب قانكف )
األمر المتعمؽ باإلصبلح ـ ، كبصيغتو المعدلة بمكجب 0421الصحة كالسبلمة في العمؿ عاـ 
 ( ، كتقـك تمؾ الييئة بعدة كظائؼ أىمياS.I 2008/960) 7009التشريعي )الصحة كالسبلمة( لعاـ 

 “(Health and Safety”,2016,P.1:   ) 
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اقتراح كتعييف المعايير البلزمة في مجاؿ الصحة كالسبلمة ، بما في ذلؾ تقديـ المقترحات إلى أنظمة   -
 ية بالصحة كالسبلمة كقكاعد الممارسة .اإلدارات المعن

 االمتثاؿ اآلمف ليذه المعايير ، بما في ذلؾ اتخاذ الترتيبات المناسبة لمتنفيذ . -
 لقب من ثلبحا شجيعتك ثلبحا جئتان رشنك ثولبحا اءجرإل بةسنامتراىا  لتيا تيبارتلتا اءجرإ -

 في مجاؿ األمف كالسبلمة . خرينآلا
 البلزمة . يةمعبلاإل راتتشاسلتقديـ الخدمات ، كاال بةسنامتراىا  لتيالترتيبات ا اءجرإ -

( عمى تقديـ المساعدة حكؿ تطبيؽ الصحة كالسبلمة في أماكف العمؿ HSEكما تعمؿ ىيئة )     
المختمفة ، كتتمخص ميمتيا في الحفاظ عمى العنصر البشرم ، كمنع الضرر كاإلصابات في أماكف 

 تنفيذ، كذلؾ عف طريؽ كضع معايير األداء ، كمعايير إدارة المؤسسات ، ك  العمؿ في بريطانيا العظمى 
 ( .Health and Safety”,2018,A, para.1)“زيارات تفتيش الصحة كالسبلمة 

أف الييئة تعمؿ عمى تغطية جميع مؤسسات التعميـ ، كذلؾ بإنشاء مكقع إليكتركني  كنجد
http://www.hse.gov.uk/services/education/index.htm  كذلؾ لمتكاصؿ معيا ، كعرض

إنتاج معرفي حكؿ األمف كالسبلمة المدرسية ، كيعمؿ ىذا المكقع لخدمة المدارس الممكلة مف الدكلة 
كمؤسسات التعميـ العالي ، بإدراج تكجييات بشأف إدارة األمف في القطاع التعميمية  ،كالمستقمة 

 Health and“عضاء ىيئة التدريس)بالمؤسسات التعميمية لمحفاظ عمى التبلميذ كأ

Safety”,2018,B, para.1 كسيتـ عرض بعض الجيكد التي تقـك بيا ىيئة الصحة كاألمف ، )
 المدرسية في المحكر القادـ . 

كمما سبؽ يتضح أف اإلدارة المدرسية تعمؿ بكؿ أفرادىا عمى تحقيؽ بيئة تعميمية تتمتع باألمف         
 Health and“لجيات المختصة في إدارة المؤسسات التعميمية كالتالي)كالسبلمة بالتعاكف مع  ا

Safety”,2018,C, para.1  : ) 
 صبحت انعًم )اجملبنص احملهيخ( :  -أ

تقع المسئكلية العامة عف الصحة كالسبلمة عمى عاتؽ صاحب العمؿ التي تتبعو المدارس ، حيث    
عضك في فريؽ اإلدارة مع التأكد مف أف المخاطر تدار تعتمد اإلدارة الفعالة لمصحة كالسبلمة عمى كؿ 

بيئة تعميمية  يؽبمسئكلية ، كأف التكاصؿ الجيد بيف جميع األطراؼ بالمدرسة أمر بالغ األىمية لتحق
آمنة ، كذلؾ يتعيف عمى اإلدارة تخصيص مسئكؿ صحة كسبلمة كتشكيؿ لجنة السبلمة ، كالتي تقـك 

ية لمسبلمة كالصحة لدم الطبلب ، كيتـ ذلؾ بالمشاركة كالتعاكف مع بدكر ميـ في تككيف ثقافة إيجاب
أف تككف السمطة المحمية ،  فالجيات المسئكلة عف المدارس التي تختمؼ كفقنا لنكع المدرسة ، فيمك

أك مالؾ المدرسة ، أك أكاديمية ، أك مؤسسة خيرية ، فتتحمؿ الجية المسئكلة التأكد مف أف المخاطر 
يا المكظفكف كالتبلميذ  تدار بمستكل يحقؽ األمف كالسبلمة المدرسية ، كغالبان ما يتـ التي يتعرض ل
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بالمدرسة لمقياـ بيا  نيابة عف صاحب  يستفكيض كظائؼ الصحة كالسبلمة ألعضاء ىيئة التدر 
 العمؿ. 

 اهليئخ اإلداريخ )جمهص احملبفظني ( : -ة
في إنجمترا )المدارس المجتمعية كالطكعية( ، التي في المدارس التي تسيطر عمييا السمطة المحمية    

تتمثؿ في مجمس المحافظيف الذم ييدؼ إلى ضماف كضكح الرؤية ك التكجيو اإلستراتيجي،  كقد يككف 
ميزانية  عمىلمجمس المحافظيف سيطرة عمى المبنى أثناء اليـك الدراسي ، كما يجكز لو اإلشراؼ 

جراءات أنشطة الصيانة ، كتعمؿ تمؾ المجالس  إلى اتخاذ خطكات لمتأكد مف أف المدرسة تتبع سياسة كا 
صاحب العمؿ )المجمس المحمي(  كانعقاد االجتماعات الدكرية ، كضماف تمقي المكظفيف التدريب 

 كالسبلمة بيف التبلميذ .  ةالكافي لتمكينيـ مف القياـ بمسئكلياتيـ ، اتباع مناىج تعزيز ثقافة الصح
 :  واملعهًىٌ اإلدارح املذرضيخ -ج
يتمتع مدير إدارة المدرسة كالمعممكف باستقبللية تامة في إدارة مدارسيـ أثناء اليـك الدراسي ،    

جراءات كمعايير  فتعمؿ اإلدارة عمى أف يمارس المعممكف ىذا االستقبللية بما يتناسب مع سياسات كا 
تتبع سياسة  درسةتأكد مف أف المصاحب العمؿ )المجمس المحمي ( ، كما تعمؿ إدارة المدرسة عمى ال

جراءات الصحة كالسبلمة ، كلدييا ترتيبات فعالة إلدارة مخاطر الصحة كالسبلمة الحقيقية في  كا 
عطاء معمكمات  المدرسة ، كالحفاظ عمى اتصاالت فعالة مع المجالس المحمية كمجالس المحافظيف ، كا 

رة في المكقع ، مع التأكد مف أف المكظفيف لدييـ كاضحة لمتبلميذ كالزائريف فيما يتعمؽ بالمخاطر الكبي
 التدريب كالكفاءات المناسبة لمتعامؿ مع المخاطر في مجاالت مسئكليتيـ.

 انعبيهىٌ ثبملذرضخ : -د
 تمعب جميع القكل العاممة في المدارس دكران ميمان في إدارة الصحة كالسبلمة في المدارس ، كما    
 ما حيكينا في الكصكؿ إلى تحقيؽ بيئة تعميمية آمنة.تسيـ مشاركة المكظفيف إسيا   
 مسئكؿ الصحة كالسبلمة المدرسية :  -ق

صحة كالسبلمة بالمدرسة لضماف يقـك مسئكؿ الصحة كالسبلمة المدرسية بتطبيؽ سياسة ال 
 ST. Stephen’sتكفير بيئة تعميمية تتمتع باألمف كالسبلمة كالصحة ، كالتي تتضمف)

Primary”,2018,A,P.3:)" 
 حماية المبنى المدرسي . -
 تحديد نقاط  –خطط المبنى المدرسي  -إعداد الترتيبات لئلخبلء مف ) خطط المكقع المدرسي    -

 العزؿ في حاالت الطكارئ (    
 تأميف مكاقع تخزيف المكاد الكيميائية طبقنا لنماذج التأميف لمسمطات المحمية . -
 رة الطكارئ المحمية .دعـ التخطيط المدرسي بجيكد إدا -
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 تكفير كسائؿ االتصاالت في حاالت الطكارئ . -
 (  :HSEجهىد هيئخ انصحخ وانطاليخ ثئجنهرتا  ) -3

تعد ىيئة الصحة كالسبلمة ىى الجية التي تعمؿ عمى خدمة المؤسسات التعميمية بإنجمترا ،       
التدريس داخؿ كخارج المدارس ، كمف كتقدـ ليا عدة خدمات لمحفاظ عمى أمف كسبلمة التبلميذ كىيئة 

 أىـ  تمؾ الجيكد :
 إدارح املخبطر داخم املؤضطخ انتعهيًيخ  : -أ

،  فيياالتحكـ في المخاطر التي قد تحدث كجزء مف إدارة صحة كسبلمة كأمف بيئة العمؿ ، يجب     
تبعيا عدة خطكات لمنع كالتفكير في ما قد يسبب األذل لمعنصر البشرم ، كمف ثـ اتخاذ القرارات التي ي

ىذا الضرر ، كىذا ما ُيعرؼ بتقييـ المخاطر كالذم يتعمؽ بتحديد إجراءات معقكلة لمتحكـ في المخاطر 
، كلكف تقييـ المخاطر  البشرمفي مكاف العمؿ ، ربما تككف قد اتخذت بالفعؿ خطكات لحماية العنصر 

مت كؿ ما تحتاج إليو أـ ال ، كما يساعد الخاصة بمكاف العمؿ يساعدؾ عمى تحديد ما إذا كنت قد شم
، كما ال يجب تقييـ تدابير الرقابة بشكؿ  معينةالتي تحتاج فيو لمنظر إلى مخاطر تحديد األماكف 
رة المخاطر الكمي الخاص بالمؤسسة ، كتمر إدا المخاطرف يمكف اعتبارىا جزءنا مف تقييـ منفصؿ ، كلك

 .( :  Health and Safety”,2014,B, PP.1-4)“كالتاليبالمؤسسة بعدة خطكات 
 تحديد المخاطر :  -

إف أىـ جكانب إدارة المخاطر ىك تحديد المخاطر المحتممة في المؤسسة التعميمية  ، كىي نقطة        
االنطبلؽ الجيدة ، كيتـ التعرؼ عمييا بفحص كمراجعة مكاف العمؿ ، كالتفكير في أم مخاطر 

 دقيؽكالمعمميف أك تضر بصحتيـ ، كمما يساعد عمى التحديد ال بالمؤسسة يمكف أف تؤذم الطبلب
كمراجعة تعميمات استخداـ المعدات كالمكاد داخؿ قاعات العمؿ ، كمراجعة سجؿ الحكادث بالمؤسسة ، 
كمراعاة  تنفيذ العمميات الركتينية مثؿ )الصيانة أك عمميات التنظيؼ ( ، كالدخكؿ عمى مكقع إدارة 

 لمخاطرعميو إرشادات عممية حكؿ ا HSE( حيث تنشر www.hse.gov.ukالصحة كالسبلمة )
 ككيفية التحكـ بيا.

 تحديد مف يتعرض ألضرار المخاطر :  -
تعنى ىنا تحديد كيفية تعرض المكظفيف أػك الطبلب  لممخاطر ،  كيتـ مشاركة العامميف في تحديد     

بالنسبة لؾ كقد تككف لدييـ بعض  ما يظنكنو مف أخطار ، حيث قد يبلحظكف أشياء غير كاضحة
 تحديداألفكار الجيدة حكؿ كيفية التحكـ في المخاطر، كىذا ال يعني إدراج الجميع باالسـ ، بؿ 

 مجمكعات األشخاص األكثر تفاعبلن بالمؤسسة .
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 تقييـ المخاطر :  -
كما يجب  تحديد المخاطر ، يتـ تقرير مدل احتماؿ حدكث الضرر ، أم تحديد مستكل الخطر بعد

فعمو حياؿ ذلؾ ،  حيث تمثؿ المخاطر جزءنا مف الحياة اليكمية كال ُيتكقع التخمص مف جميع المخاطر 
كتقييـ  ةبشكؿ كمي كنيائي ،  كما يجب فعمو ىك التأكد مف معرفة كتحديد المخاطر الرئيسة بالمؤسس

شرم مف األذل ، كىذا يعني مخاطرىا ، كالقياـ بكؿ ما يمكف القياـ بو عممينا  لحماية العنصر الب
المكازنة بيف مستكل المخاطر كالتدابير البلزمة لمسيطرة عمى ىذه المخاطر الحقيقية مف حيث التكمفة ، 

بعض الخطكات العممية  اؾكالكقت ، كالجيد المطمكب ، كلمتحكـ في المخاطر دكف حدكث أضرار ىن
الحد مف  -حاكلة منع الكصكؿ إلى المخاطر م -التي يمكنؾ اتخاذىا منيا )  محاكلة تحديد المخاطر 

رشادات الحماية  -التعرض لممخاطر  تكفير مرافؽ الرعاية مثؿ اإلسعافات األكلية  -إصدار لكائح كا 
 مشاركة العامميف كالتشاكر معيـ ( -كغيرىا 

 تسجيؿ النتائح : -
اطر المكجكدة بالمؤسسة ، كفي ىذه الخطكة يتـ القياـ بعمؿ سجؿ لمنتائج اليامة الخاص بالمخ       

ككيؼ يمكف أف يتـ السيطرة عمى تمؾ المخاطر ، حتى يتـ تحديد أدكات التحكـ بناء عمى النتائج 
 تائجؾالمسجمة ، كمراجعتيا في أم كقت عند كضع خطط لممؤسسة ، كمف الطرؽ السيمة لتسجيؿ ن

ابط اإللكتركني  استخداـ نمكذج تقييـ المخاطر الخاص بييئة الصحة كالسبلمة عمى الر 
(www.hse.gov.uk/risk . ) 

 Health and)“يميا ككافينا ، أم يجب أف يكضح ما يجب أف يككف تقييـ المخاطر مناسبن  كذلؾ

Safety”,2014,B, P.5: ) 
 يتـ إجراء فحص صحيح لممؤسسة التعميمية . -
 تحديد العناصر األكثر تأثرنا مف المخاطر . -
 الكاضحة ، ككضع االحتياطات المناسبة . التعامؿ مع جميع المخاطر -
 ضماف مشاركة العامميف في عممية التقييـ . -

كعند حدكث تغير في طبيعة العمؿ بشكؿ متكرر أك يتغير مكاف العمؿ كتطكره ، قد يككف تقييـ       
المخاطر الخاص بؾ أكثر تركيزنا عمى مجمكعة كاسعة مف المخاطر التي يمكف تكقعيا ، كتصنيفيا 

،  برحسب نسبة الضرر كالخطر ، كمف ثـ تحديد الحمكؿ طكيمة األجؿ لممخاطر ذات العكاقب األك
ا  –باإلضافة إلى تمؾ المخاطر التي مف المرجح أف تسبب الحكادث أك أضرار صحية ، كما يجب  أيضن

ـ كضع تحديد ما إذا كانت ىناؾ تحسينات يمكف تنفيذىا بسرعة ، حتى كلك بشكؿ مؤقت ، إلى أف يت -
ضكابط أكثر تحكمنا ، كما يجب الكضع في االعتبار أنو كمما زاد الخطر كمما كانت ىناؾ حاجة إلى أف 
تككف التدابير أكثر قكة لمسيطرة عمى المخاطر، كلتحقيؽ ضماف التحكـ بتمؾ المخاطر يجب مراجعة 
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جعة ما تقـك بو عمى تقييـ المخاطر بانتظاـ ، تحسبنا لحدكث مخاطر جديدة ، لذلؾ مف المنطقي مرا
 التالية : سئمةأساس مستمر ، كذلؾ  بالنظر إلى تقييـ المخاطر مرة أخرل كطرح األ

 ىؿ حدثت أم تغييرات ميمة بالمؤسسة ؟ -
 ىؿ ىناؾ تحسينات تحتاجيا المؤسسة ؟ -
 ىؿ اكتشؼ العاممكف مشكمة بالمؤسسة ؟ -
 ىؿ تعممت أم شيء أثناء كقكع الحكادث ؟  -
 السبلمة أثناء الرحبلت : األمف ك  - ب

إيماننا بأف الرحبلت المدرسية ليا فكائد كاضحة لمتبلميذ ، كأف المدارس تقـك بالزيارات الناجحة   
( بياننا HSEكأنشطة التعمـ في البيئات الخارجية كخارج الفصكؿ الدراسية كؿ عاـ ، أصدرت ىيئة )

" ،   كالسبلمة حةمعالجة مخاكؼ الص –الطمؽ  بعنكاف " الرحبلت المدرسية كأنشطة التعمـ في اليكاء
School trips and outdoor learning activities Tackling the health and safety 

myths  كقد اتضح في مقدمتو أف سكء التفاىـ حكؿ تطبيؽ قانكف الصحة كالسبلمة يصؿ في بعض ،
الفيـ  كءىذه الرحبلت ،  كتنبع حاالت سالمدارس إلى تثبيط كخكؼ المدارس كالمعمميف عف تنظيـ مثؿ 

ىذه مف مجمكعة كاسعة مف القضايا ، كلكنيا قد تشمؿ اإلحباط حكؿ األعماؿ الكرقية ، كالمخاكؼ مف 
المقاضاة إذا ما فشمت الرحمة ، كاالعتقاد بأنو سيتـ رفع دعكل عمى أحد المعمميف إذا أصيب طفؿ ، 

لمخاكؼ حكؿ المبلحقة القضائية لممعمميف كالمدارس ، كيعطي ىذا البياف رسائؿ كاضحة لمعالجة ا
فميس لمصحة كالسبلمة  أم تأثير عمى مستكيات كأنكاع المطالبات لمتعكيضات التي يمكف تقديميا ضد 

( تدعـ الصحة كالسبلمة كتكفير البيئة اآلمنة HSEالمدارس أك المعمميف المشرفيف كأف الييئة )
المدرسة ، كالتي يمكف أف  ارجيذ مجمكعة كاسعة مف األنشطة خبالكامؿ لممدارس التي تخطط لتنف

تشمؿ زيارات لممتاحؼ ، كرحبلت إلى الريؼ أك المشاركة في أنشطة تتسـ بالتحدم كالمغامرة ، كبذلؾ 
( التأكد مف أف مخاكؼ الصحة كالسبلمة الخاطئة كالتي ال أساس HSEتؤكد ىيئة الصحة كالسبلمة )
البياف إبراز صكرة كاضحة عف منظكر  اقبات تمنع حدكثيا  ، كييدؼ ىذليا مف الصحة ال تخمؽ ع

الصحة كالسبلمة ، كتشجيع جميع المدارس كالسمطات المحمية عمى إزالة المخاكؼ كالقيكد عمى أكلئؾ 
الذيف ينظمكف الرحبلت كاألنشطة ، بحيث يككف التركيز عمى كيفية إدارة المخاطر كتكفير األمف 

كأف االىتماـ ىك مف المخاطر الحقيقية الناجمة عف  ،نشغاؿ باألعماؿ عمى األكراؽ كالسبلمة كليس اال 
 ( .Health and Safety”,2011, P.1“الخركقات كالتعديات لمقانكف)

 ما نص عميو البياف السابؽ مف ترتيبات تنفيذ الرحبلت تتمخص في التالي كأىـ
“(Health and Safety”,2011, PP.2-3 : ) 

عمييا ، ة تتناسب مع المخاطر التي تنطكم مدارس إلى التأكد مف أف االحتياطات المقترحتحتاج ال -
جراءات أم  كأف أعماليا الكرقية سيمة االستخداـ ، كما يجب أف تأخذ بعيف االعتبار تقييمات كا 
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االتصاالت مع اآلخريف  ة ، كتضمف أنو يجب أف تككف كسائؿمنظمات مجتمعية أخرل معني
 كاضحة .

 ، بحيث تتضمف الرحبلت عمى أنشطة ركز تقييـ المخاطر عمى االىتماـ بالمخاطر الحقيقية ي  -
األنشطة نشطة ذات الخطكرة العالية )مثؿ منخفضة المخاطر سريعة كسيمة التنظيـ ، كما أف األ 

 صحيح . يتـ التخطيط ليا كتقييميا بشكؿ  التي تنطكم عمى التسمؽ أك األنشطة المائية(
عمى الطبلب عمى المخاطر كالفكائد التي تعكد الذيف يديركف الرحبلت المدرسية التركيز يجب عمى  -

 كليس عمى إعداد األكراؽ .
 تامكعلملا كحضكب كالصكيأف  ةسيدرملا تبلحرلا ـيظبتن كفمكقي فيذلا فيفكظملا علی غيينب - 

، كما يجب تكضيح  انئمبلم ؾلذ فکا احيثم،  فيدلكالكا ذميبلتلكا ءبلمزلا لیإ ةططمخلا ةطنشألا كؿح
 االحتياطات اليامة كالضركرية لتحقيؽ أىداؼ األنشطة.

االحتياطات  لمدرسية بمسئكلية مف خبلؿ ) كضع مف الميـ أف يتصرؼ المسئكلكف عف الرحبلت ا - 
االستجابة  -الطكارئ تحديد كقت ككيفية تطبيؽ خطط  -ا البلزمة كالتأكد مف إمكانية ممارستي

 يرات مف اآلخريف (لممشكرة كالتحذ
 أيٍ وضاليخ احلبفالد املذرضيخ :  - ج
دارة  تمؾ     تحتاج المدارس إلى تقييـ المخاطر الناجمة عف تحركات المركبات في أماكف عمميا كا 

المخاطر بما يتماشى مع إرشادات النقؿ في أماكف العمؿ ، كما يجب عمى المدارس أف تأخذ بعيف 
كالتي قد  ةمخاطر التي تحدثيا المركبات عمى الفكر خارج مباني المدرساالعتبار في عمميات تقييـ ال

العمؿ ، كالحافبلت  ألماكفالمكظفيف عند كصكليـ كمغادرتيـ  تككف مرتبطة بأنشطة المدرسة ، مثؿ
 ،(  .Health and Safety”,2018,D“المدرسية التي تنقؿ التبلميذ)

 A guide toعنكاف دليؿ سبلمة النقؿ في مكاف العمؿ كقد أصدرت ىيئة الصحة كالسبلمة إصدارنا ب    

workplace transport safety  كيقدـ ىذا الدليؿ نصائح ألصحاب المؤسسات المختمفة حكؿ ما ،
كالمكظفيف  فيفيتعيف عمييـ القياـ بو لبللتزاـ بالقانكف كتقميؿ المخاطر ، كما يفيد المديريف كالمشر 

حكؿ الكاجبات القانكنية العامة حكؿ إدارة الصحة كالسبلمة ، كما كممثمي السبلمة، كيتضمف نصائح 
بالنقؿ في مكاف العمؿ ، كقد  المرتبطةتحديدنا بشأف التحكـ في المخاطر يحكم عمى عدة نصائح أكثر 

 (:Health and Safety”,2014,C, P.1)“يؿ إلى تكضيح ثبلثة مجاالت رئيسةىدؼ الدل

 األكؿ : تأميف أماكف العمؿ . -
 الثاني :  أمف المركبة . -
 الثالث : أمف السائؽ . -
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كفي حالة حدكث حكادث لحافبلت المدارس تشارؾ ىيئة الصحة كالسبلمة فقط في التحقيؽ، كتقـك     
 –شرطة المركر التحقيؽ في الحادث " حادث مركر" لتحديد عكامؿ اإلىماؿ مف قبؿ إدارة المؤسسات 

 the تع الحادث ، كما تشارؾ ككالة خدمات السيارات كالمحركاكمدل مساىمتيا في كقك  –إف كجدت 

Vehicle and Operator Services Agency (VOSA  التي تمنح تراخيص خطكط الحافبلت ، )
لمتعميؽ عمى ما إذا كانت شركات الحافبلت تعمؿ بنظاـ عمؿ آمف يكفر األمف كالراحة بالركاب 

“(Health and Safety”,2018,D.)، 
 كسبلمة المعامؿ المدرسية :  أمف -د

ـ أفادت لجنة مجمس العمـك لمعمـك كالتكنكلكجيا أف العمـك العممية  داخؿ كخارج 7000في عاـ      
الفصؿ الدراسي أمر أساسي ، كلـ يكجد دليؿ عمى أف تشريعات الصحة كالسبلمة نفسيا تمنع حدكث 

لدراسة يتعرض المسئكؿ لممقضاه ، كما ذلؾ ، بؿ كاف انتشار المخاكؼ أنو مف أحدث خطأ أثناء ا
تشجع ىيئة الصحة كالسبلمة بيئة المدارس عمى السماح لمتبلميذ بإجراء التجارب في بيئة تعميمية 
آمنة ، كال تدعك إلى منع التبلميذ مف المشاركة في التجارب العممية المثيرة ، حيث يمكنيـ أف يتعممكا 

الحقيقية أثناء التخطيط  لمخاطركالسبلمة التركيز عمى إدارة امباشرة مبادئ العمـ ، كما تعني الصحة 
 ،(.Health and Safety”,2018,E)“لؤلنشطة المدرسية التعميمية كتنفيذىا 

 فيتقارير تحت عنكاف " تجارب عممية كقد أصدرت لجنة مجمس العمـك لمعمـك كالتكنكلكجيا ثبلثة    
لعممية " كالذم تضمف أىمية إدارة المخاطر كتكفير الصحة دركس العمـك المدرسية كالرحبلت الميدانية ا

كالسبلمة لمطبلب كالمعمميف أثناء تجارب العمـك كالرحبلت العممية ، كمف أىـ ما يجب العمؿ بو 
 ( :Mckee& Others,2011,P.48بالمدارس مايمي )

ذ األنشطة بدالن مف أف تدابير السبلمة المتبعة يجب أف تككف مناسبة حتى تمّكف المعمـ مف تنفي  -
 إعاقتيا ، كبالتالي تمكيف التبلميذ مف االستفادة مف مجمكعة كاسعة مف الخبرات .

يجب عمى جميع المدارس االلتزاـ بقانكف الصحة كالسبلمة في العمؿ الذم يضع عمى عاتؽ  -
نفيذ أصحاب العمؿ " السمطة المحمية " كاجب التأكد مف سبلمة جميع المكظفيف كالتبلميذ ، كت

ـ ، كالتي تتطمب مف أصحاب العمؿ تقييـ  0444لكائح إدارة الصحة كالسبلمة في العمؿ لعاـ 
 مثؿ دركس العمـك كالرحبلت الميدانية .  ألنشطةمخاطر ا

كضع تدابير لمسيطرة عمى تمؾ المخاطر ، كتنصح المجنة بضركرة استفادة المدارس مف نصائح  -
 CLEAPSS "Supports Practical Science and Technology inمؤسسة  "

Schools and Colleges  كالتي لدييا مكقع إلكتركني لممعمكمات حكؿ إجراءات السبلمة ،
ا  –، كاالستفادة  ـالعممية في المعامؿ كتدريس العمك  صدارات مؤسسة  -أيضن مف كتيبات كا 

"SCORE" Science Society Representing Education ، كالتي  العممية في العمـك
 تحتكم عمى تكجييات الصحة كالسبلمة العامة .
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ضركرة إجراء دكرات تطكير مينية حكؿ الصحة كالسبلمة المتاحة مف خبلؿ شبكة مراكز تعميـ  -
 العمـك .

ا أكثر منطقية تجاه الصحة كالسبلمة مف خبلؿ الحد مف مستكل  - أىمية أف تتبنى المدارس نيجن
بلمة  التي قد تصؿ في كثير مف األكقات إلى تكقؼ األنشطة المخاكؼ مف إجراءات الصحة كالس

 المدرسية ، كالزيارات التعميمية خارج المدرسة .
كمف المؤسسات الحككمية التي تدعـ تدريس العمـك بشكؿ آمف بالمدارس مؤسسة " "      

CLEAPSS  ممي ـ مف قبؿ مجمس لندف مف أجؿ تعزيز العمؿ الع 0420كالتي تـ تأسيسيا في عاـ
لذلؾ اليدؼ بشكؿ مستمر منذ ما يقرب مف  CLEAPSSعالي الجكدة كالفعاؿ في العمـك ، كتعمؿ 

نيابة عف  CLEAPSSخمسيف عامنا ، فطمبت السمطات التعميمية المحمية الكصكؿ إلى خدمات 
اتحادنا مف ىذه الييئات التعميمية المحمية ، كفي الكقت الحالي  CLEAPSSمدارسيـ ، حتى أصبحت 

ضـ المؤسسة جميع مجالس السمطات المحمية في انجمترا ككيمز كأيرلندا الشمالية باستثناء اثنيف منيا ت
ىي في جكىرىا منظمة لمسمطة المحمية كال يمكف تمثيؿ سكل أعضاء  CLEAPSS، كلذلؾ فإف 

مجالس السمطة المحمية في مجمس إدارتيا ، كتعمؿ لجميع المدارس االبتدائية كالثانكية التابعة لم
 ( :CLEAPSS ,N,D,Para.1مف خبلؿ ) CLEAPSSالمحمية ، كيتـ تمكيؿ مؤسسة  

 االشتراؾ مف أعضائيا . -
 الدخؿ الناتج عف التدريب . -
 الدخؿ الناتج عف أعماؿ التفتيش كالمراجعات لممدارس كالمؤلفات الخاصة بالعمـك . -

الممكلة مف الحككمة ، حيث تشارؾ  في العديد مف المبادرات الكطنية CLEAPSSكما ساىمت     
السمطات المحمية نيابة عف مدارسيـ كمنذ التسعينيات ، كذلؾ تمكنت المدارس كالكميات كالمدارس 

ا –المستقمة مف االشتراؾ مباشرة ، كما يمكف  عمى  مباشرةلؤلكاديميات كالمدارس الحرة االشتراؾ  -أيضن
قد  CLEAPSSطة محمية ، لذا نجد مؤسسة الرغـ مف أف معظميـ يختاركف ذلؾ مف خبلؿ سم

شاركت في مشركع تطبيؽ قانكف الصحة كالسبلمة في العمؿ كالذم كاف لو األثر اإليجابي عمى تدريس 
االبتدائية  مدارسالمكاد العممية ، كما تقدـ المؤسسة نماذج تقييـ المخاطر لؤلنشطة العممية لكؿ مف ال

المشكرة بشأف طرؽ تنفيذ األنشطة العممية  CLEAPSSقديـ كالثانكية كالكميات ، باإلضافة إلى ت
مصدرنا رئيسنا  CLEAPSSبطريقة آمنة عمى التبلميذ كالمعمميف كفعالة في دعـ التعمـ  ، كما تعد 

االستشارات بشكؿ منتظـ كتبادلي  CLEAPSSدكرة ، كما تقدـ  700لمتدريب حيث يكفر أكثر مف 
لؾ كزارة التربية كالتعميـ  ككزارة مف قبؿ الدكائر الحككمية بما في ذ

 ( .CLEAPSS ,N,D,Para.5الداخمية)
كمف المؤسسات المجتمعية التي تعمؿ عمى مساعدة المدارس في التدريس اآلمف لمادة العمـك       

، كالتى تعمؿ بمبدأ  أىمية العمؿ العممي في تدريس العمـك  ابتداءن   SCOREجمعية تدريس العمـك 
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الجمعية  تصدرىاعامنا ، كتشمؿ التقارير التي 02ألكلى مف التعميـ حتى مستكيات ما بعد مف المرحمة ا
 عمى  القضايا التي يكاجييا المعممكف أثناء أداء األنشطة العممية كالتجارب في الفصكؿ المدرسية 

مؤسسة مخصصة لدعـ التميز في تدريس العمـك كتعمميا ،    SCOREالمختبرات ، كتعد جمعية  أك
كزيادة اىتماـ الطبلب نحك تدريس العمـك مف قبؿ المعمميف كالفنييف بالمدارس مف مرحمة ما قبؿ 
 االمدرسة إلى التعميـ العالي ، باإلضافة إلى أنيا مؤسسة خيرية مسجمة بميثاؽ ممكي ، يممكي
 أعضاؤىا كمستقمكف عف الحككمة ، تسعى مف أجؿ إحداث تغيير إيجابي كمؤثر في تدريس العمـك

 ( .SCORE,2009,Para1كتعمميا في جميع أنحاء المممكة المتحدة كخارجيا )
كمما سبؽ يتضح تعدد المؤسسات التي تشجع عمى زيادة استخداـ التعميـ العممي الجيد كالنكعي     

في دركس العمـك عمى جميع مستكيات التعميـ ، كيشمؿ ذلؾ تشجيع مشاريع كبرامج تدعميا كزارة 
 ( : Mckee& Others,2011,P.47ستكل العمـك العممية منيا ما يمي )التعميـ لرفع م

مشركع "  البرنامج العممي " : ييدؼ إلى تحسيف تدريس العمـك ، ىك مشركع مدتو سنتاف تـ  -
تقديمو نيابة عف كزارة التعميـ مف قبؿ جمعية تعميـ العمـك بالشراكة مع مراكز تعميـ العمـك ك 

ذا المشركع استجابةن لممخاكؼ حكؿ جكدة التدريس العممي الذم ، ككاف ى CLEAPSSمؤسسة 
ا -في المدارس ، ككاف ىدفو  تنفيذهيتـ  ىك زيادة الكعي بأىمية التدريس العممي كتحسيف  -أيضن

 نكعية التدريس في المدارس االبتدائية كالثانكية ، كقد قدـ البرنامج الذم انتيى في مارس
 عمميف كالفنييف كالمساعديف .ـ،  التطكير الميني لمم 7000 
تـ  SCOREمشركع " تعزيز التدريس العممي " : بالمشاركة بيف اإلدارات المحمية كمؤسسة    -

إنتاج كتيبات خاصة بالتدريس العممي في العمـك ، كالتي تـ إرساليا إلى جميع المدارس االبتدائية 
لمساعدة المعمميف عمى التعرؼ  ـ، كتـ تصميـ الكتيبات7004كالثانكية في إنجمترا في عاـ 

كالتخطيط لعدد مف األعماؿ العممية عالية الجكدة ، تضمف تكفير الفرص لمتبلميذ لممارسة تقنيات 
جراءات عممية محددة في بيئة تعميمية آمنة  .  كا 

تكفر شبكة مراكز تعميـ العمـك لمعممي العمـك كالفنييف مجمكعة جيدة مف فرص التطكير الميني  -
ي ذلؾ الدكرات حكؿ التدريس العممى ، كما يكفر مكقع مركز تعمـ العمـك عمى مكقعو بما ف

 اإلليكتركني إمكانية الكصكؿ إلى مجمكعة كاممة مف الدعـ لممدرسيف .
 األمف كالسبلمة في األنشطة الرياضية :  - ق

كذلؾ بتكفير احتياطات  يمكف أف يشارؾ التبلميذ في إقامة األلعاب الرياضية كالترفييية في المدرسة    
بسيطة لتكفير عنصر األمف كالسبلمة ليـ  ، ففي كؿ عاـ يشارؾ التبلميذ في تجييز األلعاب المختمفة 

لمتبلميذ ، لذلؾ البد  اباتكممارستيا ، كتخزينيا آخر العاـ في المدرسة ، كقد يؤدم ذلؾ إلى حدكث إص
يمكنيـ تقديـ تعميمات كاضحة كمساعدة  مف ضماف اإلشراؼ عمى التبلميذ مف قبؿ مكظفيف أكفاء

كاضحة كيعد ذلؾ ىي المتطمبات األساسية ، كلتكفير المزيد مف اإلرشادات حكؿ الممارسة اآلمنة 
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( في AFPE) the Association for Physical Educationتساىـ جمعية التربية البدنية 
 Health and“ة الستفادة المدارس منيا)منشكراتيا حكؿ الممارسة اآلمنة في التربية البدنية كالرياض

Safety”,2018,F, Para.5 كمف أىـ أىدافيا ما يمي ، )“(Association for 

Physical”,2016,P.6:  ) 
 إظيار الدكر المميز لمتعميـ البدني في جميع أنشطة التعمـ  لدل األطفاؿ كالشباب . -
 كتنمية المدرسة بأكمميا.ضماف استدامة التربية البدنية في الحياة المدرسية  -
 زيادة الكعي بمساىمة التربية البدنية في الصحة العامة. -
العمؿ عمى تطكير القكل العاممة مف خبلؿ الميارات ؛ لضماف جكدة عالية في التربية البدنية  -

 كالرياضة في المدارس كالمجتمع ككؿ .
مارس  71ي مجمس النكاب البريطاني في ( رسمينا فAFPEكقد تـ إطبلؽ جمعية التربية البدنية )     

 Physicalـ ، لتككف ىي المؤسسة الكحيدة التي تيتـ بمكضكع التربية الرياضية 7002

Education  في المممكة المتحدة ، تعمؿ تمؾ المؤسسة عمى تدعـ التربية البدنية ، كالرياضة
اإلنجميزم ككؿ ،  كيتضمف عمميا  ، كاألنشطة البدنية في المؤسسات التعميمية كفي المجتمع يةالمدرس

ا  – زيادة الكعي الثقافي بالتربية البدنية ، كتكفير المكارد المتاحة ، كما تعمؿ عمى تحقيؽ  –أيضن
كالرياضة  ةمعايير عالية ، كممارسات آمنة في جميع الجكانب كعمى جميع مستكيات التربية البدني

التغيير المؤثرة عمى الصعيديف الكطني كالمحمي ، المدرسية كالنشاط البدني ، كالكقكع عمى عكامؿ 
 Association“كالتي ستؤثر عمى الصحة البدنية لمتبلميذ ، كمف أىـ ما تقدمو المؤسسة ما يمي)

for Physical”,N.D.,Para.1,2 : ) 
 فرص تعميمية مينية معتمدة  ، كمؤىبلت مينية . -
 الدكرات حكؿ التربية البدنية . -
 عـ لمؤسسات التعميـ المختمفة . المشكرة كالد -
 النشرات اإللكتركنية الشيرية ، كالمكاد التفاعمية كالفيديك . -

( ، فإنيا تيدؼ إلى تحقيؽ مجمكعة AFPEكطبقنا لمخطة اإلستراتيجية لجمعية التربية البدنية )     
 ( : Association for Physical”,2016,P.7“ـ  ، كىي كالتالي)7077مف األىداؼ بحمكؿ عاـ 

 أف تتميز التبلميذ بامتبلؾ خبرة كاسعة في مجمكعة مف األلعاب الرياضية كاألنشطة المقدمة ليـ . -
تنمية الميارات كالدكافع البلزمة لتزكيدىـ بنمط حياة صحي كمشاركة مدل الحياة في النشاط البدني  -

 كالرياضة .
 . ؿمالکاب ةسدرملا فتحسيلميمة  داةکأاضة ، كاستغبلؿ الري ةسدرملبا يندبلا ـيعلتلا كلمست فعر -
تنمية ميارات القكل العاممة في المدارس مف خبلؿ تكفير المعرفة كالميارات في تدريس التربية  -

 البدنية كالرياضة المدرسية  .
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 تطكير مصادر الدعـ المناسبة لممؤسسات التعميمية المختمفة  . -
 لخاصة   : أمف كسبلمة الطبلب ذكم االحتياجات ا - ك

تشمؿ تمؾ الفئة  جميع الطبلب الذيف يعانكف مف إعاقة جسدية ، أك عقمية ليا تأثير سمبي عمى      
 قيامو باألنشطة اليكمية العادية كما تشمؿ الحاالت المصابة باألمراض المزمنة بغض النظر عف 

لطبلب باحتياجات تربكية خاصة إذا كانت لدييـ صعكبة في التعمـ ، لذلؾ يجب أف يتمتع ا تأثيرىا
تتطمب تكفير احتياجات تعميـ خاص بيـ ، أك المساعدة في استخداـ المرافؽ التعميمية المتكفرة عادة 

بكزارة   Special Educational Needsفي المدارس ، كيعمؿ قسـ االحتياجات التعميمية الخاصة 
جمترا طبقنا لمقانكف الذم يمـز الجيات المسئكلة عف المدرسة عدـ التمييز بيف التربية كالتعميـ بإن

الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة ، كما يجب العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتخفيؼ مف 
معاناتيـ التي يعانكف منيا بالمدرسة كيشمؿ ىذا تكفير المساعدات التعميمية كالخدمات الخاصة 

ع ضماف تمكيف الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة مف المشاركة في العممية التعميمية بالمرافؽ ، م
“(Health and Safety”,2018,G, Para.7  . 
كيعمؿ قسـ االحتياجات التعميمية الخاصة بكزارة التربية كالتعميـ عمى االىتماـ بالطبلب ذكم    

 ا ما يمي : االحتياجات الخاصة ، كذلؾ بإصدار مجمكعة مف األدلة مني
  Special educational needsدليؿ األباء كمقدمى الرعاية لمطبلب ذكم االحتياجات الخاصة ، -0

    and disability A guide for parents and carers  كىذا الدليؿ ييدؼ إلى تقديـ ،
( أك SEN( سنة كالذيف لدييـ احتياجات تعميمية خاصة )70الرعاية  لؤلطفاؿ كالشباب حتى سف )

 إعاقة ، كيقدـ ىذا الدليؿ لآلباء مجمكعة مف النقاط اليامة عند التعامؿ مع الحاالت الخاصة 
 (  : Timpson,2014,P.6منيا )     

 ماذا تعني االحتياجات الخاصة أك اإلعاقة ؟ -
 أك اإلعاقة . SENمبادئ النظاـ التعميمى الذم يدعـ األطفاؿ كالشباب الذيف يعانكف مف  -
 قكؽ الطالب طبقنا لمقانكف .ح -
 بياف أىـ إعدادات الطالب في السنكات األكلى . -
 مياـ السمطة المحمية ، كالمؤسسات المجتمعية مثؿ الخدمات الصحية كاالجتماعية . -
 كيفية مشاركة كلى األمر في القرارات التي تتخذىا المنظمات التي تقدـ الدعـ لمطالب . -
 عاـ . 70لمطبلب ذكم االحتياجات الخاصة كاإلعاقة حتى سف  مدكنة قكاعد الممارسة -7

Special educational needs and disability code of practice: 0 to 25 years 

نكنية بشأف الكاجبات كاإلجراءات حيث تكفر مدكنة قكاعد الممارسة مجمكعة مف اإلرشادات القا  
 ة بو في إنجمترا ، كالتي تتعمؽ ، كالمكائح المرتبط ـ7001المتعمقة بقانكف األطفاؿ كاألسر لعاـ 

( أك اإلعاقة ، لذلؾ يجب عمى  SENباألطفاؿ كالشباب ذكم االحتياجات التعميمية الخاصة )
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المؤسسات التعميمية مراعاة مدكنة القكاعد عند اتخاذ القرارات الخاصة بيذه الفئة مف الطبلب ، كالكفاء 
ؾ الفئة مف الطبلب في ضكء التكجيو المنصكص عميو ، كتقدـ تمؾ المدكنة بكاجباتيـ القانكنية تجاه تم

التكجيو لكؿ المؤسسات التي تتعامؿ مع الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة  ، كمف تمؾ المؤسسات ما 
 (  : p. and t. Edward t.,2015,PP.12-14يمي)
 السمطات المحمية )التعميـ ، كالرعاية االجتماعية ، كغيرىا ( -
 الييئات اإلدارية لممدارس ، بما في ذلؾ المدارس الخاصة . -
 الييئات اإلدارية لكميات التعميـ اإلضافي كالكميات النمكذجية السادسة . -
 أصحاب األكاديميات )بما في ذلؾ المدارس المجانية كالكميات التقنية الجامعية ( -
 مف قانكف  10لمعتمدكف بمكجب المادة المدارس المستقمة كالمقدمكف المتخصصكف المستقمكف ا -
 ـ . 7001األطفاؿ كاألسر لعاـ    
 جميع مقدمي الخدمات في السنكات األكلى. -
 مجالس الصحة المحمية . -
 مؤسسات رعاية الشباب ذات الصمة . -
سنة ، كتشمؿ التكجييات المتعمقة  70ـ( الفئة العمرية حتى عمر 7001كتغطي مدكنة الممارسات ) 

طفاؿ كالشباب ذكم اإلعاقة باإلضافة إلى األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة ، كتقدـ مجمكعة مف باأل
 التكجييات أىميا :

التركيز عمى مشاركة األطفاؿ كالشباب كأكلياء األمكر في عممية صنع القرار عمى المستكيات  -
 الفردية كاإلستراتيجية .

 كالشباب . التطمع الدائـ إلى تحسيف النتائج لؤلطفاؿ  -
االلتزاـ بالتكجييات الخاصة بالتخطيط المشترؾ ، كالتعاكف الكثيؽ بيف التعميـ كالصحة كالرعاية  -

 االجتماعية .
 العمؿ عمى تحسيف عمميات التعميـ كالتدريب الداعمة لمتبلميذ كالطبلب .  -
، كقانكف القدرات  ـ7000تقديـ معمكمات عف الكاجبات ذات الصمة بمكجب قانكف المساكاة  لعاـ  -

 ـ . 7000العقمية لعاـ 
 تعميـميع األطفاؿ كالشباب الحصكؿ عمى كمف أىـ ما تقدمو المدكنة مف ممارسات أنو يحؽ لج     

 p. and) الية ، لذلؾ يجب أف يتيح ذلؾ ليـمناسب ، يناسب احتياجاتيـ الخاصة ، كيعزز المعايير الع

t. Edward,2015,PP.91-92:  ) 

 أفضؿ ما لدييـ مف ميارات .تحقيؽ  -
 أف  يصبحكا كاثقيف مف األفراد الذيف يعيشكف معيـ بتحقيؽ حياة مكفقة . -
 تحقيؽ انتقاؿ ناجح إلى مرحمة البمكغ ، سكاء في التكظيؼ أك التعميـ. -
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 بذؿ أقصى مساعييـ لمتأكد مف حصكؿ الطفؿ عمى الدعـ الذم يحتاجو . -
 جانب التبلميذ العادييف . لىأنشطة المدرسة إ فيككف يشار  بلشباأف األطفاؿ كا فماض -
 تعييف معمـ ليككف مسئكالن عف تنسيؽ كتكفير االحتياجات الخاصة بتمؾ الفئة مف الطبلب . -
 مشاركة الكالديف عند تقديـ الخدمات لمطبلب . -
 .اتباع الخطكات لضماف لمتعامؿ العادؿ لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة دكف تميز عف اآلخريف  -
 تكفير الرقابة الدكرية عمى ترتيبات المدرسة كالخاصة بتعميـ الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة . -
 التطكير الميني لجميع مكظفي التدريس كالدعـ لمتعامؿ مع الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة .  - 
االحتياجات تمبية  التعاكف بيف المدارس كالسمطة المحمية الستكشاؼ الكيفية التي يمكف بيا - 

 بأكبر قدر مف الفعالية ، تعزيز المساكاة بيف الطبلب  . المختمفة 
كمف الخدمات التي تقدميا كزارة التربية كالتعميـ بإنجمترا حفاظنا عمى سبلمة الطبلب ذكم     

االحتياجات الخاصة التقدـ بطمب تكفير النقؿ المدرسي لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات التعميمية الخاصة 
إلى  الذىابعاقات ، كيعد النقؿ المدرسي مف حقكؽ الطفؿ كيقدـ مجاني كذلؾ إذا لـ يتمكف مف كاإل

المدرسة بسبب احتياجاتو التعميمية الخاصة أك إعاقتو ، كيقدـ كلي األمر طمبنا عمى المكقع الخاص 
-https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-specialبالكزارة 

educational-needs-sen (لتكفير النقؿ المناسبDepartment for 

Education.,N.D.,Para.1.  ) 
 إدارة األمف كالسبلمة بمدرسة ساف ستيفف بمندف " نمكذج "   :  -1
تعمؿ المدرسة عمى ترسيخ سياسات بيف العامميف كالتبلميذ تيدؼ إلى تككيف بيئة تعميمية آمنة    

مة داخميا ، لذلؾ أصدرت المدرسة كمؤسسة تعميمية مسئكلة عف التبلميذ تتمتع بالصحة كاألمف كالسبل
 مجمكعة مف اإلصدرات التي تحكم السياسات التي تستيدفيا ، كمف أىـ تمؾ اإلصدرات  :

 :   Anti-Bullying Policy 2018/2019    7009/7004سياسة مكافحة العنؼ  -أ
كالعنؼ لتعمـ التبلميذ في بيئة داعمة لمرعاية تيدؼ المدرسة مف كضع سياسة لمكافحة التسمط   

كاألمف خالية مف التعرض لسمككيات العنؼ كالتنمر حتي يتمكف التبلميذ مف االستفادة الكاممة مف 
 عمىالفرص التعميمية المتاحة في المدرسة، كيستند إصدار سياسة مكافحة العنؼ عمى أنو يجب 

الستعداد لمتصدم لمعنؼ بيف التبلميذ ، كيستند مدير المعمميف كالمكظفيف المساعديف بالمدرسة ا
ـ ،  0449المدرسة عند تطبيؽ سياسة العنؼ إلى قانكف المعايير كاإلطار التعميمي لممدارس لعاـ 

كالتبلميذ إلى ىذه  اءلكضع إجراءات لمنع العنؼ ، كالتنمر بيف التبلميذ كلتكجيو انتباه المكظفيف كاآلب
 ( : ST. Stephen’s”,2018,A.PP.2-3)“اإلجراءات كالتالي 

في حاؿ االشتباه في البمطجة أك اإلببلغ عنيا ، سيتـ التعامؿ مع الحادث عمى الفكر مف قبؿ  -
 المكظؼ الذم حضرىا .
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عطاؤه إلى مدير المدرسة . -  يتـ كتابة كصؼ كاضح لمحادث كا 
 دث .يقـك المدرس بإجراء مقابمة مع جميع المعنييف كسيقـك بكتابة الحا -
 مراسمة كلي األمر لمعرفة ما حدث. -
 يتـ تحديد العقاب المناسب حسب االقتضاء كبالتشاكر مع جميع األطراؼ المعنية . -
 ـ فرصة فكرية لمناقشة ما حدث معيتـ دعـ التبلميذ الذيف تعرضكا لممضايقات عف طريؽ ) تقدي -

تقديـ الدعـ المستمر   -لتمميذ طمأنة ا  -المعمـ أك أم عضك مف المكظفيف الذيف يختاركنو 
 الستعادة احتراـ الذات كالثقة ( .

التكصؿ إلى سبب تكرط   –مساعدة التبلميذ الذيف قامكا بالعنؼ عف طريؽ) مناقشة ما حدث   -
إببلغ الكالديف أك األكصياء لممساعدة في  -تحديد الفعؿ الخاطئ كالحاجة إلى التغيير  -التمميذ 

 (  تغيير مكقؼ التمميذ 
االستبعاد مف مناطؽ معينة   -ات اتخاذ الخطكات التأديبية مثؿ )  تحذيرات رسمية لكقؼ اإلساء -

 االستبعاد الدائـ ( -استبعاد محدد المدة   -مف المباني المدرسية كالمشاركة في األنشطة 
ر مف خبلؿ كذلؾ في إطار المنيج الدراسي ، ستقـك المدرسة بزيادة الكعي بطبيعة العنؼ كالتنم   

إدراجيا في المناىج كاألنشطة ، كتحديد كقت تعميمي لمقضاء عمى ىذا السمكؾ ، كذلؾ تقـك إدارة 
 المدرسة بمراجعة ىذه السياسة سنكينا كتقييـ تنفيذىا كفعاليتيا .

 :  Critical Incident Plan  7009، 7009خطة الحكادث الحرجة  -ب
التي قد تحدث بالمدرسة ، كذلؾ لتككيف بيئة تعميمية آمنة  صممت المدرسة الخطة لمكاجية الطكارئ  

 ، كسيتـ عرضيا كالتالي : 
 أىداؼ خطة الحكادث الحرجة :  -
تصميـ ىذه الخطة لتمكيف المدرسة مف التعامؿ مع مجمكعة متنكعة مف حاالت الطكارئ بحيث  تـ

ىذه الخطة مجمكعة مف األىداؼ يمكف تمبية احتياجات التبلميذ كالمكظفيف كأكلياء األمكر ، كتيدؼ 
 ( : ST. Stephen’s”,2018,B.PP.2-3)“أىميا  

 إعداد المعمميف كالمكظفيف كالتبلميذ ألم ككارث قد تحدث بالمدرسة . -
 ضماف كجكد خطة يمكف تنفيذىا بسرعة في حالة الطكارئ الناجمة عف كارثة. -
 عمى التعامؿ مع الحادث . تكفير دليؿ لئلجراءات التي تتبع في حالة ضعؼ القدرة -
 ضركرة أف يعرؼ الجميع األدكار التي يتعيف القياـ بيا مف قبؿ كؿ شخص . -
 تكضيح إستراتيجية االتصاالت . -
 المبادئ األساسية التي يجب اتباعيا مع التبلميذ كأكلياء األمكر .  -

ا عندما يشكؿ اضطرابنا يؤثر عمى سير العممية التعمي يصبح مة ، أك عمى نطاؽ يتجاكز الحادث حرجن
-- -                                        قدرة المدرسة عمى التأقمـ معو ، كتشمؿ األمثمة ما يمي: 
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 -                                                                            عمؿ عنؼ متعمد . -
-- -                                                حدكث حريؽ بالمدرسة ، أكككارث طبيعية .  -
                                                       تدمير أك تخريب في جزء مف المدرسة .  -
                                                         كفاة تمميذ أك عضك في فريؽ العمؿ .   -
                                               ة الخطيرة في رحمة مدرسية . الكفاة أك اإلصاب -
 الحكادث المتعمقة بالنقؿ كيشمؿ التبلميذ أك المكظفيف . -
 The Incident Management Team (IMT : )مياـ فريؽ إدارة الحكادث  -  

 Theؽ إدارة الحكادثفي حالة حدكث حالة طكارئ خطيرة مما سبؽ ذكرىا ، سيتكلى فري     

Incident Management Team   المسئكلية إلدارة الكضع التالي“(ST. 

Stephen’s”,2018,B.P.4 :   ) 
االتصاؿ  -( IMTمدير المدرسة : يقـك بعدة مياـ ) االتصاؿ كتجميع فريؽ إدارة الحكادث ) -

الحفاظ عمى السيطرة حتى االتصاؿ بخدمات الطكارئ ك   -بالمجمس المحمي كتحديد الدعـ المطمكب 
االتصاالت   -استعراض األحداث مع فريؽ إدارة الحكادث  -االتصاؿ برئيس المدينة   -كصكليا 

استقباؿ أكلياء األمكر ( كفي حالة غياب المدير يقـك نائب مدير المدرسة  -كسائؿ اإلعبلـ عم
 بميامو . 

الرد عمى استفسارات  –مكالمات الكاردة مدير األعماؿ المدرسية: يقـك بعدة مياـ )الرد عمى ال -
التأكد مف تكفر قائمة التبلميذ   -الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ حسب تكجييات مدير المدرسة 

 المكجكديف بالمدرسة ، أك المشاركيف برحمة أكمناسبة بالمدرسة.
رئ كتحديد مياـ فريؽ إدارة الحكاث : يقـك الفريؽ بجمع المعمكمات حكؿ طبيعة كمدل حالة الطكا -

كصكؿ الجية  یحت طرةسيلا علی ظفاحلكا طكارئلا تامدبخ ؿاتصالالجية التي تـ إببلغيا بيا ، ا
التي تـ االتصاؿ بيا ، كتسجيؿ جميع المعمكمات عف حالة الطكارئ ، مع محاكلة الحفاظ عمى سير 

 العمؿ بشكؿ طبيعي داخؿ المدرسة .
 مدرسة : (  لتأميف الIMTجيكد فريؽ إدارة الحكادث ) -

(عمى ضماف سير اليـك الدراسي بشكؿ طبيعي دكف أف IMTكذلؾ يعمؿ فريؽ إدارة الحكادث )    
 تتأثر العممية بشكؿ كبير ، كمف أجؿ ذلؾ يعمؿ الفريؽ عمى ما 

 (  :  ST. Stephen’s”,2018,B,PP.4-7)“ يمي
 تأميف المكقع المدرسي :  -
باني المدرسية أك كميا غير صالحة لبلستخداـ ، يتـ حالة كقكع حادث يجعؿ بعض األماكف بالم في

االتصاؿ بمكتب مدير المدرسة ، مع ضماف إنشاء مركز اإلسعافات األكلية في غرفة المكظفيف ، 
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ف لـ يتمكنكا ، فيتـ اإلخبلء خارج المدرسة بأماكف  خبلء التبلميذ في الفناء الخاصة بالمدرسة كا  كا 
 تحددىا المدرسة .

 داخمية كالخارجية  .االتصاالت ال -
نقؿ المعمكمات حكؿ أم حادث طارئ إلى مدير المدرسة ، سكؼ يستدعي مدير المدرسة أك نائبو  يجب

أعضاء فريؽ إدارة الطكارئ لعقد اجتماعنا ، كذلؾ لتحديد طبيعة المشكمة كمعرفة مدل كقكع االصابات ، 
 ثـ االتصاؿ بخدمات الطكارئ .

 أكلياء األمكر:  -
تصاؿ الفكرم بأكلياء أمكر التبلميذ المتأثريف بالحالة الطارئة، ، فعندما يككف األطفاؿ قد سيتـ اال  

أصيبكا ، سيتـ إجراء ىذا االتصاؿ شخصيان مف قبؿ أحد كبار المكظفيف الذيف قد يككنكا بصحبة أحد 
 ءابآلا غبلبإ بيج ثـأفراد قكة الشرطة  ، ثـ االتصاؿ  بخدمات الدعـ المحمية التي يتـ تكفيرىا، 

 ؿصيفات علی كميحتالتبلميذ  عم تبيلا لیإ اھالسإر ـيت تاباطخ ؽيطر فع دثاحلا عةبيطب فيرخآلا
، كقد يككف مف المناسب  ةسدرملللعكدة التبلميذ  اًن سبامن ؾلذ فکاالتي حدثت إذا  طكارئلا الةح فع

حدث حادثة الطكارئ قبؿ عندما ت BBCإعبلـ كسائؿ اإلعبلـ المحمية مثؿ : ىيئة اإلذاعة البريطانية 
ساعات مف بدء عمؿ المدرسة كتنطكم عمى إغبلؽ المدرسة ، يمكف استخداـ "إجراءات إغبلؽ 

 المدرسة" إلعبلـ الكالديف.
 العامميف بالمدرسة :-

ينبغي عقد اجتماع لجميع المكظفيف في أقرب كقت ممكف بعد كقكع الحادث أكبعد مشاركة       
التبلميذ ، باإلضافة إلى عقد اجتماعات منفصمة لممكظفيف اإلدارييف  المكظفيف في اإلشراؼ عمى

ذلؾ  افكمكظفي المطاعـ إلجراء استجكاب لجميع المكظفيف في نياية اليـك الذم كقع فيو الحادث إذا ك
 ممكنا حكؿ الحادث كأسبابو .

 كسائؿ اإلعبلـ : -
إلعبلـ كال ينبغي ألم عضك آخر مف مدير المدرسة مسئكؿ شخصينا عف جميع االتصاالت مع كسائؿ ا 

المكظفيف كالتبلميذ االتصاؿ مع كسائؿ اإلعبلـ ، كسيتـ إببلغ الكالديف بعدـ القياـ بذلؾ ، كفي حالة 
، كيقـك أعضاء  ةاتصاؿ كسائؿ اإلعبلـ بأفراد آخريف مف المكظفيف ، يجب إحالتيـ إلى مدير المدرس

ذ كالمكظفيف عمى تجنب االتصاؿ مع كسائؿ اإلعبلـ كضماف فريؽ إدارة الطكارئ بمسئكلية كعي التبلمي
عدـ حصكؿ ممثمي كسائؿ اإلعبلـ عمى معمكمات عند  االنتظار أماـ بكابات المدرسة  ، كسيتـ إصدار 

إعبلمية لكسائؿ اإلعبلـ ، مع  سةكرقة إعبلمية لكسائؿ اإلعبلـ المحمية ، كتحديد مكعد لتنظيـ جم
 ذ إلى المدارس .تحديد مكعد لعكدة التبلمي

 التبلميذ : -



   إدارة األمن والسالمة المدرسية بإنجلترا وإمكانية اإلفادة منها في مصر 
 أ.د./ آمال العرباوي ، أ.م.د./ عبد السالم الشبراوي ، د/ عزة العباسي ، أ/ أحمد صالح 

 جبيعخ ثىرضعيذ –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         179(                                       2021– يىنيى) –(  35انعذد )

سيتـ إرساؿ معمكمات عف حالة الطكارئ خبلؿ فترة الفصؿ الدراسي إلى التبلميذ في شكؿ بسيط  -  
 ككاضح كمناسب ، كسيتـ تمرير المعمكمات إلى مجمكعات الفصؿ ضمف المبلحظات.

بأسباب محاكالت لمتكيف كيجب عدـ بذؿ أم ينبغي عمى المكظفيف نقؿ الحقائؽ إلى التبلميذ فقط ،  - 
 أك عكاقب األحداث.

اختيارنا ي ، كيجب أف يككف إغبلؽ المدرسة ينبغي الحفاظ عمى دكاـ العمؿ المدرسي بشكؿ طبيع - 
 أخيرنا.

 خطط حاالت الحكادث الحرجة بمدرسة ساف ستيفف :  -ج
 .ST)“خطط مدرسة ساف ستيفف لمكاجية الحكادث الحرجة كالتالي  تتعدد

Stephen’s”,2018,B,PP.7-10 :) 
                                                     حكادث الرحبلت المدرسية :           -

ذا  بالمدرسةيجب عمى مكظفي اإلشراؼ االتصاؿ  في حالة كقكع حادث خطير في رحمة مدرسية ، ، كا 
التصاؿ بأحد أعضاء (  ، فيجب عميو اIMTكاف المشرؼ عمى الرحمة ليس عضكنا في فريؽ  )

(IMT كنقؿ المعمكمات ذات الصمة في أقرب كقت ممكف ، كمف ثـ االتصاؿ بجيات الطكارئ )
عمى  عرؼالمختصة ،  ثـ يقـك أعضاء اإلشراؼ التحقؽ مف القكاعد التحذيرية لحكادث الرحبلت ، كالت

ئمة في مكتب المدرسة عدد التبلميذ المشاركيف ، لذلؾ عمى جميع قادة الرحبلت التأكد مف كجكد قا
تتضمف أسماء جميع التبلميذ كأرقاـ االتصاؿ ألكلياء األمكر ، كيحتفظ كؿ عضك مف أعضاء الرحمة 

إلى المدرسة في أسرع  تبقائمة مف التبلميذ في الرحمة معيـ في جميع األكقات ، كيتـ إرساؿ المعمكما
ء معمكمات دقيقة لمنظمات أخرل كما كقت ممكف حتى يمكف تقديـ الدعـ المطمكب  ، كذلؾ يمكف إعطا

ىك مطمكب ، كبمجرد أف يتـ ذلؾ تصبح أكلكية اإلشراؼ ىي رعاية التبلميذ كنقميـ إلى المستشفى ، 
                                                                                          (.  IMTمف مسئكلية أفراد)  خرلكالتعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ كأكلياء األمكر كجميع القضايا األ

                 حكادث اإلرىاب أك التيديد لحياة التبلميذ أك السبلمة البدنية في المدرسة : -
عف طريؽ مكالمة  -عمى سبيؿ المثاؿ  - اشرعندما يدرؾ أحد المكظفيف ىذا التيديد بشكؿ غير مب

ييدد سبلمة التبلميذ ، أك أثناء كقكع حادثة في محيط ىاتفية ، أك بشكؿ مباشر بالتيديد الذم 
المدرسة ، فيجب عميو االتصاؿ بمكتب االستقباؿ بالمدرسة في أقرب كقت ممكف مع إعطاء جميع 

 بالتالي :                تقباؿالمعمكمات التي لدييـ ، كمف ثـ سيقـك مكظفك االس
                           يمكا المكقؼ بدقة .( حتى يق IMTاالتصاؿ بمدير المدرسة كأعضاء ) - 
                                                          بطبيعة الطكارلء . IMTإخطار أعضاء  -
( اإلخبلء الكامؿ لممباني ضركرم.                               IMTإصدار صكت إنذار الحريؽ إذا قرر فريؽ )  –
 ( لتكزيعيا عمى المكظفيف بشأف اإلجراءات الفكرية التي  IMTمكتكبة مف فريؽ ) إصدار رسالة -
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-                                    يجب اتخاذىا لحماية التبلميذ إذا كاف اإلخبلء غير آمف . -
عطائيا أكبر قدر ممكف مف تفاصيؿ الحادث. -                                   االتصاؿ بالشرطة كا 
قدر  اث( بمقابمة الشرطة عند الكصكؿ ، كتكضيح صكرة كاممة لؤلحد IMTسيقـك أعضاء)  -

 اإلمكاف .
 خطط مكاجية انتشار األمراض المعدية في المدرسة : -     
اكتشاؼ مرض ُمعٍد بيف التبلميذ بالمدرسة ، يجب البحث عف النصيحة فكرنا مف المصدر المناسب  عند

( www.hammersmithandFulham.co.ukمرسميث كفكلياـ( )، مثؿ: مكقع مجمس ) ىا
كبمجرد تأكيد انتشاره ينبغي إببلغ السمطات المحمية كالمدارس المحمية األخرل بكافة المعمكمات ذات 

 (  كاتخاذ اإلجراء المناسب  IMTبالمرض ،  مع ضركرة عقد اجتماع لمجنة )  مةالص
 كالسمطات الطبية . ، مع مراعاة مشكرة السمطات المحمية بشأنو
كباإلضافة إلى ماسبؽ فإف كثير مف الحكادث تتطمب إخبلء المدرسة أك تعطؿ بعض المباني بيا ،      

منيا حكادث الحريؽ أك تسرب الغازات الضارة  ، فيجب اتباع إجراءات اإلخبلء المعتادة لمحريؽ ، 
كلية ليـ ، كفي حالة اإلخبلء كلضماف كالعمؿ عمى سبلمة المكظفيف كالتبلميذ ، كتكفر اإلسعافات األ 

 (  :ST. Stephen’s”,2018,B,P.12)“عدـ تكقؼ الدراسة تتكفر الخيارات التالية 
.                                                     تمديد يـك العمؿ لزيادة استخداـ المباني المتبقية - 
                                              كغيرىا .  استخداـ المرافؽ المحمية مثؿ  قاعات الكنائس -
 استئجار مباٍف محمكلة لمتركيب عمى أرض المدرسة. -
 :   7009/7004Drug & Alcohol Policy 2018/2019سياسة المخدرات كالكحكؿ  -د  

المخدرات كفقنا ليذه السياسة تيدؼ المدرسة إلى تحديد نيج تعامؿ إدارة المدرسة مع حاالت     
 ( ، DfES / 92/2004كالحاالت التي تتضمف العقاقير المخدرة طبقنا لمتكجييات الكطنية رقـ )

ـ( ، فعمى المدرسة 7001التعميـ المحمي بشأف سياسة المدارس لمكاجية المخدرات كالكحكؿ ) كدليؿ
عمى محمؿ الجد كجزء  إدارة مكقع خاٍؿ مف التدخيف كالمخدرات ، كالتعامؿ مع مسألة العقاقير المحظكرة

مشاركة في  خدراتمف برنامج المدرسة الصحية ،  فتمعب مدرسة ساف ستيفف دكرنا كامبلن لمكاجية الم
 الجيكد المبذكلة مف خبلؿ المجتمع لمحد مف استخداـ المخدرات ، كمف جيكد المدرسة 

 ( : ST. Stephen’s”,2018,C,PP.3-5)“يمي  ما
أضرار المخدرات داخؿ المدرسة بشكؿ أساسي كجزء مف برنامج  يتـ تقديـ منيج تعميمي حكؿ -

المكاطنة، كما أنو يشكؿ جزءنا مف منيج العمـك القانكنية ، كاليدؼ مف ذلؾ تطكير المعرفة كالميارات 
كربطيا  لمخدراتلمتبلميذ كمعرفة فكائد نمط الحياة الصحية األمنة ، كتعزيز المسئكلية تجاه استخداـ ا

اصة ، سكاء اآلف أك في حياتيـ المستقبمية ، كتشمؿ األىداؼ التعميمية لتكضيح أضرار بأعماليـ الخ
تعزيز  -المخدرات كالكحكؿ ) تعزيز مكقؼ إيجابي ألسمكب الحياة الصحية كالحفاظ عمى النفس آمنة 
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لمخاطر تحديد أىـ ا -العقاقير  خداـتعزيز الشعكر بالمسئكلية تجاه است -الكعي الذاتي كاحتراـ الذات 
 عمى الصحة (

التعامؿ مع الحاالت المتعمقة بالمخدرات  ، كىي الحاالت التي يككف فييا اشتباه أك مبلحظة  -
الستخداـ عقاقير غير مصرح بيا أك اكتشاؼ كجكد عقاقير غير مصرح بيا ، فبل تسمح المدرسة 

 ةى كفقنا لقانكف إساءألم شخص بحيازة أك إنتاج أك تكريد أك عرض عقاقير غير قانكنية في المبن
ـ ، كسيتـ التخمص مف أم مخدرات غير مشركعة يتـ العثكر عمييا 0420استخداـ العقاقير لعاـ 

 أك مصادرتيا في أماكف العمؿ بشكؿ ، كيقـك مف اكتشؼ المخدرات بالتالي :
 يقـك بإببلغ عف حادث إساءة استخداـ المخدرات أك الكحكؿ . -
 ، كضماف كتابة سجؿ مكتكب لمحادث . اختيار زميؿ يجرم التحقيؽ -
 االتصاؿ بالشرطة كمؤسسات تقديـ الدعـ . -
 يتـ مصادرة أم تبغ أك كحكؿ أك مكاد غير قانكنية تكجد مع التبلميذ ، إذا لـز األمر سيطمب مف  -
 التبلميذ أف يقكمكا بتجييز جيكبيـ الخاصة أك حقائبيـ لمتفتيش ، مع كجكد عضك آخر مف    
 ظفيف ، كال يمكف إجراء التفتيش الشخصي إال مف قبؿ ضابط الشرطة أك كلي األمر .المك    
 يتـ النظر في استبعاد التمميذ فترة محددة  ، كسيتـ النظر في عكاقب تأديبية أكثر شدة ، مع تكافر  -
 خدمات تقديـ الدعـ كحماية الطفؿ .   
 ألمر القبض عمى أم شخص في المدرسة لدييا الصبلحيات بمساعدة الشرطة إذا لـز ا -
ا أك اضطرابنا ، كىذا يشمؿ أف يككف مخمكرا مثبلن.      المدرسة يسبب إزعاجن
 : Emergency Lockdown Policy 7009   7009سياسة تأميف حاالت الطكارئ  -ق

إف اليدؼ مف ىذه الخطة ىك التقميؿ مف تأثير األزمات عمى التبلميذ كأكلياء األمكر في حالة     
الطكارئ. كىذا يتطمب مف كؿ المجتمع التحرؾ بشكؿ استباقي في اتخاذ القرارات كتكضيح حالة الطكارئ 

بمشكرة  نكيان كالتكاصؿ مع الييئات المناسبة ، كقياـ المحافظيف بمراجعة سياسة التخطيط ىذه س
رية لمحكادث مجمكعة القيادة العميا ، كيجب أف تككف المدارس في كضع يمكّنيا مف االستجابة الفك 

الخطيرة المحتممة ، لذلؾ نجد مدرسة سانت ستيفف قادرة عمى االستجابة لمحاالت غير المتكقعة بطريقة 
                     ( ST. Stephen’s”,2018,D,P.2“منسقة كفعالة، تشمؿ الحكادث الخطيرة المحتممة ما يمي)

                                                .                 كفاة أم عضك في المجتمع المدرسي  -
             العنؼ كاالعتداء الناجـ عف مشكبلت داخمية أكخارجية .  -
                              تدمير أك تخريب متعمد لجزء مف المكقع .  -
                                                   التيديدات ألم عضك في المجتمع المدرسي .    - 
 االضطرابات المدنية كاإلرىاب . -
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البد أف تككف االستجابة الفكرية لجميع حاالت الطكارئ في الكقت المناسب متسقة كمينية  لذلؾ
كمنسقة بطريقة تقمؿ مف التأثير عمى جميع أعضاء المدرسة ، كتعتمد االستجابة لحاالت الطكارئ عمى 

، كاعتماد  اني: التيديد بالحريؽ أك قنبمة حيث يمـز اإلخبلء الفكرم لممبطبيعة الحادث الخطير مثؿ 
 ( :ST. Stephen’s”,2018,D,PP.2-3“اإلجراءات التالية)

 عمى مدير المدرسة أك نائب مدير المدرسة في حالة غيابو إعبلف الطكارئ . -
 School Emergencyيقـك مدير المدرسة باستدعاء جميع أعضاء فريؽ االستجابة لمطكارئ  )  -

Response Team  ) SERT  . عمى الفكر إلى مكتبو لتنفيذ خطة لمطكارئ 
، بداية مف التنسيؽ  ارئطوللخطة ا يسةرئلتشمؿ الجكانب ا ددةحم ئكليةسم( عميو SERTفريؽ ) -

ببلغ مدير إدارة الطكارئ ، كجمع البيانات البلزمة ، كالتنسيؽ الع اـ العاـ الستجابة الطكارئ ، كا 
عمى  لمردلجيات االتصاالت الداخمية كالخارجية ، كالتنسيؽ مع مكظؼ الصحة كالسبلمة بالمدرسة 

 ( .SERTكيفية التعامؿ مع الطبلب ، كتتـ االستجابة لكسائؿ اإلعبلـ مف قبؿ فريؽ )
يظؿ مكتب مدير المدرسة ىك المصدر إلدارة الطكارئ عند كقكعيا ، كلف يتـ قبكؿ سكل القرارات  -

 لمنبثقة عنو ، كتككف ممزمة مف قبؿ جميع أعضاء المجتمع المدرسي . ا
قد أخذ  St. Stephenكمما سبؽ نجد أف مفيـك المدارس الصحية  في مدارسة ساف ستيفف      

مفيكما شمكلينا ألنو يسيـ بشكؿ كبير في نمك الطفؿ حيث اشتمؿ عمى جميع جكانب فرص التعميـ 
 اتي تمكف األطفاؿ مف التعمـ كاالستكشاؼ كالتي تتضمف )القيـ كالمعتقدكالتعمـ التي نقدميا ، كالت

االستمتاع باألماكف كاألحداث  -ثقافة المجتمع كثقافات اآلخريف في الماضي كالحاضر -كآراء اآلخريف 
التاريخية كالحالية ( كذلؾ يتـ تصميـ الدركس لضماف تعمـ أطفالنا الجكانب الحيكية لمحياة الصحية 

كحميا،  مشكبلتاطنة ، باإلضافة إلى تشجيع األطفاؿ مف خبلؿ األنشطة عمى مشاركة الكالمك 
 St. Stephenكالمساىمة في حياة المدرسة كالمجتمع ككؿ مف خبلؿ مجمس المدرسة في مدارس 

كالذم يتككف مف تبلميذ مف كؿ عاـ يقكمكف بدكر نشط في البحث كاتخاذ القرارات حكؿ مشكبلت 
  المدرسة ،  كما

 المدرسة بعدة أنشطة لتشجيع التبلميذ  عمى العيش بأسمكب حياة صحي منيا ما  تقـك
 (:ST. Stephen’s”,2019)“يمي
 اإلسعافات األكلية : -

ميف كالتبلميذ في أكقات ىي عبارة  مجمكعة متنكعة مف الدكرات المجانية تعرض عمى المعم    
اضة لمتدريب عمى  حماية األطفاؿ  ، كما تعمؿ بيا بشكؿ عممي  في أكقات ممارسة الري يتمتعكف 

خدمات التي تيدؼ إلى المدرسة  بشكؿ كثيؽ مع شراكة مع التعميـ الصحي كالذم يكفر العديد مف ال
ذلؾ عبر صحية جيدة لمتبلميذ ك  تحقيؽ بيئة

 . http://www.healtheducationpartnership.com)الرابط
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 السبلمة الرياضية :  -
في تقديـ دركس الرياضات المختمفة ، كألعاب  Kick Londonبالشراكة مع مؤسسة المدرسة  تعمؿ

القكل ، كىذه مؤسسة خيرية تعمؿ في أكثر مف عشريف مدرسة في جميع أنحاء لندف ، تتـ معظـ 
أعماليا في المدارس االبتدائية ، حيث تقدـ دركس كقت الغداء كنكادم ما بعد المدرسة ، كتركيز 

رة التكجيو ، كاستخداـ ممارسة الرياضة لبناء عبلقات مع الشباب كتقديـ مساىمة عمى فك لمؤسسةا
 Kickإيجابية في حياتيـ ، كذلؾ عف طريؽ تعزيز القيـ كالميارات الحياتية ، كتعمؿ تمؾ المؤسسة 

London  ؿمع المدرسة عمى تعزيز قيـ المدرسة ، كترسيخ نمط الحياة الصحية ، كيتـ ذلؾ خبل 
 .سبكع ، كتكفر المؤسسة مكقعنا إليكتركنينا لضماف التكاصؿ المستمر مع المدارسيكميف كؿ أ

www.kicklondon.org.uk   
 الدركس المستفادة إلدارة األمف كالسبلمة المدرسية بمصر : -0
كبعد عرض الخبرات إنجمترا " في إدارة األمف كالسبلمة المدرسية يمكف تكضيح بعض الدركس    

التخطيط إلدارة األمف كالسبلمة المدرسية بمصر كمف ثـ تكفير بيئة تعميمية آمنة المستفادة بيدؼ 
 كمناسبة لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ، كيمكف تقسيـ تمؾ الدركس كالتالى  :

 المجاؿ األكؿ : ثقافة األمف كالسبلمة المدرسية :  
داخؿ كخارج مؤسسات التعميـ    أىمية العمؿ عمى نشر الكعى حكؿ الكقاية كاألمف كالسبلمة  -0

بمشاركات مؤسسات التعميـ العالي ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ،   
 كمشاركة أكلياء األمكر .

ي ضركرة التعاكف مع مؤسسات التعميـ العالي في عقد المؤتمرات كالمقاءات كالندكات العممية الت -7
 ة األمف كالسبلمة خاصة مع بدايةنشر الكعي كترسيخ ثقاف تخص األمف كالسبلمة كتعمؿ عمى

 إنشائيا .
األمف نشر الكعى بيف الطبلب حكؿ مكضكع أىمية تكظيؼ المناىج كاألنشطة الطبلبية المختمفة ل -1

 كالسبلمة المدرسية .
 كالسبلمة بشكؿ صحيح كتعميميا ضركرة إصدار األدلة كالكتب التي تكضح تنظيـ إدارة األمف  -1

 عمى المدارس كالعمؿ تحت معايير أمنية مكحدة .
مع  حكؿ أىـ المشكبلت كحمكليا ، كذلؾتبادؿ المشكرة  بيف اإلدارات الخاصة باألمف كالسبلمة  -0

 مؤسسات المجتمع التي تيتـ بتحقيؽ األمف كالسبلمة المدرسية . 
مؽ باالتجاىات الفكرية التي تتع االىتماـ ببرامج حماية الطبلب مف مخاطر اإلنترنت خاصة -2

 المختمفة .
األمف  فة التي تيدؼ إلى نشر الكعى حكؿضركرة مشاركة الطبلب في البرامج كاألنشطة المختم -2

 كالسبلمة ليصبح أسمكب حياة داخؿ المدرسة .
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 الخطرة . حؿ المشكبلت كمكاجية السمككيات  تفعيؿ المشاركة مف جانب الطبلب كاحتراـ آرائيـ في -9
 اإليجابية . مف بيا لتعزيز البيئة المدرسية عيؿ فكرة الجكائز كالمسابقات بيف المدارس كفرؽ األتف -4

 تساىـ في ممارسة أنشطة التربية  تكفير المزيد مف اإلرشادات حكؿ الممارسة اآلمنة التي  -00
 الستفادة  ربية البدنية كالرياضةالبدنية أىميا المنشكرات التي تتضمف الممارسة اآلمنة في الت

 المدارس منيا .
 ؼ بالمؤسسات المدرسية بالمشاركة ضركرة مشاركة كسائؿ اإلعبلـ في معالجة أعماؿ العن  -00

 بالبرامج المختمفة بالتعاكف مع المؤسسات المجتمعية المختمفة .
 ـ بشكؿ كبير في نمك التمميذ حيثأىمية أف يككف مفيـك المدارس اآلمنة  شمكلينا ألنو يسي -07

 ، كالتي تمكف التمميذ مف التعمـ يشتمؿ عمى جميع جكانب فرص التعميـ كالتعمـ التي نقدميا 
في ثقافة المجتمع كثقافات اآلخريف  -كاالستكشاؼ كتتضمف )القيـ كالمعتقدات كآراء اآلخريف 

 الماضي كالحاضر( .
 :المجاؿ الثاني : العمميات اإلدارية إلدارة األمف كالسبلمة المدرسية   
سبلمة األفراد  –تركيز إدارة األمف كالسبلمة المدرسية عمى أربعة مجاالت )أمف المبنى المدرسي  -0

 نشر الكعى حكؿ األمف كالسبلمة المدرسية( . –إدارة الطكارئ  –
الحد مف االزدكاجية في اإلجراءات كاتخاذ القرارات كذلؾ بإنشاء مكاتب متخصصة في كؿ إدارة ،  -7

ف أمف كسبلمة بالمدارس ، كذلؾ لمتخفيؼ عمى إدارة المدرسة بأف يتكلى مسئكؿ كتعييف مسئكلي
 األمف كالسبلمة اإلجرءات كالمتابعة داخؿ المدرسة .

ضركرة إجراء عمميات المسح اإلحصائي لممشكبلت األمنية بالمؤسسات التعميمية كالتكصؿ إلى  -1
 سباب كتمنع كجكدىا .األسباب كذلؾ إلمكانية كضع الخطط التي تعالج تمؾ األ

 أىمية كضع برامج لدعـ سمكؾ الطبلب حكؿ األمف كالسبلمة المدرسية . -1
كضع برامج اعتماد لمعامميف باألمف كالسبلمة تتطمب ضركرة الحصكؿ عمييا لبلستمرار في  -0

 العمؿ .
تعرض   تخصيص برامج لمتابعة الحالة األمنية لمعاميمف كالمعمميف ، كالحفاظ عمييـ ضد أم  -2

 لممخاطر في بيئة العمؿ أك أثناء التعامؿ مع الطبلب كأكلياء األمكر .
برامج ذكم  –أىمية تضميف خطة األمف كالسبلمة المدرسية )المعمكمات األكاديمية لممدرسة  -2

إجراءات األمف كالسبلمة  –برامج المعمكمات كالطكارئ الصحية لكؿ طالب  –االحتياجات الخاصة 
 صاؿ اإللكتركني عف الحكادث (قنكات االت –

كضع لكائح تنص عمى كيفية معاقبة المتسبب في حكادث بيف الطبلب كتككف بيف تعميؽ الدراسة  -9
أك الطرد لفترة زمنية كيشترط عمى الطالب كي يعكد إلى الدراسة حضكر دكرات لبلنضباط 

 األخبلقي كالسمككي .
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السمطات المجتمعية المختمفة لتحقيؽ البيئة زيادة صبلحيات إدارة المدرسة في العمؿ مع  -4
 التعميمية اآلمنة .

االىتماـ بإدارة المخاطر داخؿ المؤسسة التعميمية كجزء مف إدارة صحة كسبلمة كأمف بيئة العمؿ  -00
كما يجب التحكـ في المخاطر التي قد تحدث فييا ، كالتفكير في ما قد يسبب األذل لمعنصر 

 القرارات التي يتبعيا عدة خطكات لمنع ىذا الضرر .البشرم ، كمف ثـ اتخاذ 
ا أكثر منطقية تجاه الصحة كالسبلمة مف خبلؿ الحد مف مستكل   -00 أىمية أف تتبنى المدارس نيجن

المخاكؼ مف إجراءات الصحة كالسبلمة  التي قد تصؿ في كثير مف األكقات إلى تكقؼ األنشطة 
 ة خارج المدرسة .المدرسية العممية ، كالزيارات التعميمي

أىمية كضع سياسات خاصة بالمدرسة تتسـ بالكضكح كالثبات تستند إلى القانكف كالمكائح  -07
  -التيديدات الخارجية  –التنمر  –مكافحة األسمحة كالمخدرات  –التنظيمية كتشمؿ )منع العنؼ 

 اإلخبلء (
 المجاؿ الثالث : إجراءات األمف كالسبلمة المدرسية كيشمؿ :  
 مبنى مدرسي( : –معمـ  –إجراءات األمف كالسبلمة )طالب  -
يشمؿ اليدؼ الرئيس إلدارة األمف كالسبلمة المدرسي سبلمة األفراد مف عامميف كطبلب كسبلمة  -0

دارة الطكارئ كالككارث .  البيئة المادية التعميمية كا 
ئة المدرسية كالثاني يشمؿ تيتـ اإلدارة بجانبيف في المدرسة األكؿ يشمؿ الجانب المادم لمبي -7

 اإلجراءات التي تعمؿ إدارة المدرسة عمى تنفيذىا لتحقيؽ األمف كالسبلمة بالمدرسة .
االىتماـ بالجانب النفسي لمطبلب بالمدرسة كبحث حاالت الطبلب كاألسر كذلؾ ألف كثير مف  -1

 المشكبلت المتعمقة بالعنؼ كالسمكؾ قد ترتبط بمشكبلت نفسية لمطبلب .
 االىتماـ بالبيئة الخارجية لممؤسسة التعميمة كالحفاظ عمى سبلمة الطبلب كالعامميف . -1
ضمف  لؤلخطار داخؿ المؤسسات التعميميةاالىتماـ ببرامج سبلمة األطفاؿ الميمميف كالمعرضيف  -0

 برامج األمف كالسبلمة .
تياجات الخاصة  ضركرة تخصيص كتكفير إجراءات األمف كالسبلمة التي تناسب ذكم االح -2

 بالمدارس .
 االىتماـ بالصحة المدرسية كالغذائية كاألنشطة البدنية . -2
 محاكلة تحقيؽ الرضا المدرسي لدل الطبلب ، كتشكيؿ فرؽ متخصصة في ذلؾ . -9
كضع مدكنات تبيف قكاعد السمكؾ داخؿ المدرسة يطمع عمييا أكلياء األمكر لممساعدة في  التزاـ  -4

 الطبلب بيا .
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 املشبركخ اجملتًعيخ يف إدارح األيٍ وانطاليخ املذرضيخ : - 
التنسيؽ مع المؤسسات المجتمعية في تحقيؽ أىداؼ إدارة األمف كالسبلمة ، فيي غير مقتصرة  -0

عمى كزارة الترية كالتعميـ فقط بؿ يشاركيا مؤسسات المجتمع ذات الصمة بتحقيقيا كالشرطة 
 كالصحة كالنقؿ  .

تنسيؽ مع ىيئات الدفاع المدني لحظة حدكث المشكبلت كالحكادث ، كالذم يقـك ضركرة ال -7
 بالتنسيؽ مع المؤسسات األخرل .

تخصيص كحدات بالشرطة كالدفاع المدني كالمركر تعمـ عمى المشاركة في إدارة األمف كالسبلمة  -1
 المدرسية خاصة في مكاجية الككارث كاإلرىاب .

ف المدرسة كالمؤسسات المختمفة في المجتمع لممشاركة في تككيف ضركرة عمؿ بركتككبلت بي -1
 مناخ تعميمي إيجابي .

ضركرة عمؿ المنظمات التطكعية كالخاصة كمشاركتيا لدعـ التعميـ، حتى يتككف تنافس بيف ىذه  -0
 المنظمات في تطكير ىذا الدعـ كاستمراره .

أف القانكف  –خاصة –بيئة تعميمية فعالة أىمية مشاركة سمطة تعميمية محمية تعمؿ عمى تككيف  -2
 لمسمطات المحمية ينص عمى ىذه المشاركة .

 يىارد إدارح األيٍ وانطاليخ املذرضيخ : -
عداد  -0 أىمية عمؿ اإلدارة عمى مساريف األكؿ قصير المدل ييتـ بتخصيص الميزانيات البلزمة كا 

لسبلمة كالتنسيؽ مع الجيات الخطط كاالحتياجات ، كتدريب العامميف في مجاؿ األمف كا
المجتمعية المحمية ، كالمسار الثاني طكيؿ المدل ييتـ باالستعانة بالتقنيات الحديثة كالتعاكف مع 
الييئات كالمنظمات العالمية كتطكير العنصر البشرم كتحكيؿ عمميات المتابعة بشكؿ آلي يتسـ 

 بالدقة كالسرعة .
سات داخؿ كؿ مدرسة إلدارة عمميات األمف كالسبلمة أىمية كجكد متخصصي أمف كسبلمة كحرا -7

كمتابعة الحالة الخاصة بكؿ مدرسة كالتنسيؽ بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع في تحقيؽ بيئة 
 تعميمية آمنة ، كتككف تباعية متخصصي األمف لجية مختصة في التدريب كالتنمية البشرية .

الفحص بالمدارس ، كذلؾ عمميات االتصاؿ بيف تكظيؼ التقنية الحديثة في عمميات التفتيش ك  -1
المدرسة كالجيات المختمفة المتخصصة في األمف كالسبلمة في حالة الببلغات عند حدكث 
مشكبلت أمنية ، كاستخداـ المكاقع اإللكتركنية لمكقكع عمى مدل استعدادات المدارس ، كسرعة 

الطبلب لممخاطر في حالة تركيا دكف  التي تظير أثناء العمؿ كالتي قد تعرض المعاييراستيفاء 
 متابعتيا .
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ضركرة استمرار الدكرات كالتدريبات لرفع ميارة العامميف بالمدارس كمسئكلي األمف كالسبلمة ؛  -1
 لضماف التنمية المينية كتحقيؽ بيئة تعميمية آمنة .

مكانيات حتى  -0 يتـ تحقيؽ معايير تخصيص ميزانيات لتجييز المدارس بتكفير بيئة مادية مناسبة كا 
 األمف كالسبلمة بيا .

أىمية إسناد تشغيؿ مسئكلي األمف كالسبلمة لجيات متخصصة كإدارات األمف كالسبلمة  -2
 كالشرطة .

االىتماـ ببرامج التمكيؿ مف الجيات الحككمية كالمجتمعية في مجاؿ أمف كسبلمة المؤسسات  -2
 التعميمية .

كيان لكؿ مدرسة لصيانة المدرسة كتكفير كسائؿ األمف كالسبلمة ضركرة تكفير ميزانية مستقمة سن -9
 كصيانتيا.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   إدارة األمن والسالمة المدرسية بإنجلترا وإمكانية اإلفادة منها في مصر 
 أ.د./ آمال العرباوي ، أ.م.د./ عبد السالم الشبراوي ، د/ عزة العباسي ، أ/ أحمد صالح 

 جبيعخ ثىرضعيذ –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         188(                                       2021– يىنيى) –(  35انعذد )

 املرجع
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 العربي .
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