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ملخص :
ىدفت الدراسة إلى التوصل لتصور مقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية في
ضوء خبرة كل من :فرنسا ،وتايبلند ،وبما يتفق مع طبيعة المجتمع المصري ،واستخدمت
الدراسة المنيج المقارن؛ إذ إنو يعد أنسب المناىج المستخدمة لدراسة الظواىر التربوية
واالجتماعية بصورة مقارنة ،وتتناول الباحثتان األبعاد المختمفة لممنيج المقارن ،والتي
تتمثل في :الوصف ،والتحميل الثقافي ،والمقارنة التفسيرية .كما استندت الدراسة إلى نظرية
النظم العالمية  World System Theoryإليمانويل والرشتاين

Wallerstein

 Immanuelكمنظور لمتحميل.
وقد توصمت الدراسة من خبلل عممية وصف ،وتحميل ،وتفسير اإلطار النظري،
وخبرتي كل من فرنسا وتايبلند إلى نتائج عديدة ،منيا:
حيوي
 .1أن ترخيص المدارس الدولية في الوقت الراىن لو أىمية متزايدة؛ لما لو من دور
ٍّ
ٍ
فاعل في رقي ىذه المدارس وتقدميا ،وذلك العتبارات عديدة ،منيا:
 إضفاء الصفة القانونية لممؤسسات التعميمية.
 تشخيص نواحي القوة والضعف في أداء المدرسة.
 دعم ثقة المجتمع ورضاه عن مستوى أداء المدرسة.
 التأكيد عمى التميز التربوي لممدرسة.
 التحقق من توافر المحاسبية المؤسسية.
 .5ينبغي لممعايير التي يتم ترخيص المدارس الدولية وفقًا ليا أن تتبلءم مع ظروف
المجتمع ،وتتماشى مع المعايير العالمية؛ فعممية الترخيص ال تتم بطريقة عشوائية،

وانما ىي عممية ىادفة ،تتم وفق معايير مقننة ومتفق عمييا.
 .3تخضع المدارس الدولية في فرنسا رسميِّا إلشراف ورقابة وزارة التربية القومية الفرنسية
بصورة جادة ،من خبلل معايير الترخيص لمعمل عمى أراضييا ،األمر الذي يوضح اتخاذ
جميع التدابير؛ لمحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع الفرنسي.

ٍ
ٍ
بارز في ترخيص المدارس الدولية،
بدور
 .4قامت وزارة التعميم القومي في تايبلند
واإلشراف عمييا بما يحفظ ليا ىويتيا الثقافية.
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Licensing International Schools to Maintain Cultural Identity in France
and Thailand and Possibility of making use of in Egypt
Abstract :
The study aimed at a scenario suggested for licensing international
Egyptian schools in the light of France's and Thailand's experience
in conformity with Egyptian community nature, the study used
comparative method as the best method used in studying
educational and social phenomena in a comparative way, as both
researchers discuss the comparative method different dimensions
represented in cultural description and analysis and illustrative
comparison, also the study depended on international systems
theory Emanuel Wallerstein as an analytical perspective.
The study, through describing, analysis and illustrating theoretical
frame and experience of France and Thailand reached many
results including:
1. Licensing international schools currently has an increasing
importance due to its vital effective role in these schools'
advancement due to:
 Legalizing educational organizations
 Diagnosing weak and strong points of the school's
performance
 Supporting the community's trust and satisfaction with
schools performance
 Verifying the school's educational excellence.
 Verifying institutional accounting availability
2. Norms according to which international schools are licensed
shall agree with the community circumstances and
international norms, as licensing is not a random procedure,
rather, it is a purposeful process takes place codified and
agreed upon norms.
3. International schools of France are officially subject to
national education ministry of France via norms of licensing
working on its lands, the affair clarifying taking all
precautions to maintain French community nationality.
4. 4.National education ministry of Thailand played a striking
role in licensing and supervising international schools in
order to preserve its cultural identity.
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مكدمـة:
من المسمم بو أن لكل مجتمع قيمو وأىدافو التي يسعى إلى نشرىا ،وغرسيا لدى
أجيالو المتعاقبة ،وتعد التربية األداة المجتمعية المسئولة عن دمج الفرد في مجتمعو
ووسطو الثقافي ،والبيئي الذي يعيش فيو ،فينشأ أفراد ىذا المجتمع عمى أسس وقيم
ثقافي و ٍ
ادا ذوي ٍ
احد وان
إطار
ٍّ
ومبادئ متقاربة ،تجعل من المجتمع وحدة مترابطة ،تضم أفر ً
كانوا يتنوعون داخل ىذا اإلطار كل وفق فرديتو.

والبد من التأكيد عمى أن نجاح المجتمعات في تحقيق التماسك واالنسجام والنيضة
المرتقبة يتوقف عمى مدى نجاح التربية في إعـداد اإلنسـان ،وتأىيمو لمواكبة التطورات
المتعددة والتحديات التي يفرضيا عالم اليوم في شتى المجـاالت :المعرفيـة ،والعمميـة،
والتكنولوجية؛ ومنيا االتجاه الدولي نحو ظاىرة العولمة بأشكاليا المتعددة .وال بد من التأكيد
بديبل عنيا .والعولم ُة بيذا
عمى أن العولمة ال يجب أن تكون
نقيضا لميوية ،أو تكون ً
ً
التنوع الثقافي وازدىار ىويات الشعوب ،ىي الخيار
المعنى ،وفي ىذه الحدود ،وفي إطار ّ

اإلنساني المتاح والمفتوح أمام مستقبل البشرية .وىو األمر الذي سيؤدي بالتتابع وبتراكم

التجربة ،إلى تعميق االحترام المتبادل بين الجميع.
شكبل من أشكال الغزو الثقافي الذي يمس ذاتية األفراد واألمم،
وتعد العولمة الثقافية ً

خاصا لشعوب العالم ،مفاده أنو ال مجال لمتعدد الثقافي؛ وانما البقاء
خطابا ثقافيِّا
وتحمل
ِّ
ً
لمثقافة المعولمة المييمنة عمى كل الثقافات .وتستيدف العولمة الثقافية تحول اليوية
الثقافية من إطارىا القومي والخاص إلى اال ندماج والتفاعل والتكامل مع اليويات الثقافية
األخرى في ظل اليوية الثقافية األحادية (زغو محمد ،5212 ،ص.)93
ولعل ما يعانيو الشباب العربي من تمزق في اليوية ،وقمق في المرجعية القيمية
والفكرية والحضارية؛ يؤكد ضرورة إسراع األنظمة في القيام بأدوارىا .وعمى الرغم من أىمية
التأكيد عمى تعزيز اليوية الثقافية العربية لدى أبنائنا في نظم التعميم العربية؛ إال أن الدول
العربية وفي مقدمتيا مصر بدأت في التوسع في نوع من التعميم ،ييدد اليوية الثقافية ليا،
ويتمثل في التعميم األجنبي الدولي ،إذ يعمل عمى تحويل انتماءات الطبلب من بمدىم إلى
الدولة التي يدرسون لغتيا ،حتى أصبحت اليجرة إلى الخارج أحد أىم طموحات ىؤالء
الطبلب .وعمى الرغم مما تؤكد عميو مصر من أىمية الحفاظ عمى الثقافة الوطنية
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والشخصية المصرية ،وغرس االنتماء الوطني في نفوس الطبلب؛ إال أن الواقع يتناقض مع
ما تصبو إليو ،فقد تم ح صر مخالفات عديدة في مدارس التعميم األجنبي(الدولية) ،ومنيا ما
يمس األمن القومي المصري (أيسم سعد محمدي محمود ،5217 ،ص.)48
ومن ىذا المنطمق كان ال بد من وضع معايير ممزمة لترخيص تمك المدارس بما
يراعي اليوية الثقافية المصرية؛ لمتأكد من توافر الحد األدنى من المواصفات البلزمة لعمل
ىذه المدارس.
ويتيح منح الترخيص ليذه المدارس رسميِّا البدء في تشغيميا وتقديم برامجيا في
مجاالت معينة وعمى مستويات محددة في الرخصة التي منحت ليا .واذا ألغي ترخيصيا ـــــ
نتيجة عدم التزاميا بالمعايير المحددة سمفًا ـــــ فإنو يجب عمييا أن تتوقف عن العمل.

طا وثيقًا؛ فيجب عند منح الترخيص
ويرتبط الترخيص واالعتماد ببعضيما ارتبا ً

لمؤسسة ما أن تبدأ العمل بصورة طبيعية ،عمى أن يتبع الترخيص أو أن يكون مشروطًا

بتقويم الجودة من خبلل عممية االعتماد (الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي

الرياض ،5229،ص.)37
ولذا تحرص دول العالم المختمفة وبخاصة الدول المتقدمة عمى ترخيص المدارس
الدولية من ىيئات محمية في ببلدىا؛ لمحفاظ عمى اليوية الثقافية ألبنائيا؛ ففي فرنسا،
ُقر بتبعية مؤسسات التعميم الخاص كافة بما فييا المدارس الدولية
ووفقًا لقانون التعميم أ َّ

إلشراف وزارة التربية القومية الفرنسية ،ويتم اعتماد المدارس الدولية في فرنسا من قبل
ىيئات دولية ،ولكن تحت إشراف الدولة وفقًا لمجموعة من المعايير

()1

لترخيص ىذه

المدارس؛ حفاظًا عمى اليوية الثقافية الفرنسية ،والوحدة القومية لمطبلب الفرنسيين
الممتحقين بيذه المدارس(.)Eurydice European Unit, 2000, p. 21

أما في تايبلند ،فيتم الترخيص لممدارس الدولية من وزارة التربية والتعميم وفقًا

لمجموعة من المعايير ( ،)5منيا :اعتمادىا من مكتب معايير التعميم الوطنية وتقييم
الجودة Office for National Education Standards and Quality
) ،Assessment (ONESQAبجانب الييئات الدولية؛ حفاظًا عمى اليوية الثقافية

) (1سيتم توضيح هذه المعاييز في الجزء الخاص بتزخيص المدارس الدولية في فزنسا.
) (2سيتم توضيح هذه المعاييز في الجزء الخاص بتزخيص المدارس الدولية في تايالند.
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التايبلندية ( Office of the Prime Minister Office of the National
.)Education Commission, 2002, p.1
وبالنظر لموضع الراىن في مصر ،فإن المدارس الدولية يتم منح الترخيص ليا في

ضوء مجموعة من المعايير ()1؛ كما يبلحظ أن وزارة التربية والتعميم تعتبر التطابق بين شكل

التعميم في المدارس الدولية في مصر والتعميم األجنبي الذي يتم في مؤسسات التعميم
معيار يدل عمى جودتيا ،مع عدم الوضع في االعتبار جانب
ًا
القومي في الدول األجنبية
المواءمة بين المدرسة الدولية والمجتمع المضيف ليا؛ إذ يختمف المجتمع المصري عن
نظيره األجنبي اختبلفاً ثقافياً واضحاً (والء السيد عبد اهلل ،5211 ،ص ص.)375- 371

كما البد من اإلشارة إلى أن المناىج التعميمية بتمك المدارس تكرس االندماج الثقافي

والفكري بين الدارس والمجتمع الذي يدرسو وليس مجتمعو الذي نشأ ويعيش فيو .وتؤكد
المناىج عمى تنمية روح المواطنة واالنتماء لمدول التابعة ليا؛ فالمناىج معدة لتناسب
الطالب األمريكي أو الفرنسي أو البريطاني ،وال تعبر بأي حال عن بيئة وثقافة الطالب
المصري (أيسم سعد محمدي محمود ،5217 ،ص.)75
وال جدال أننا نواجو تحديات اال نفتاح الثقافي والعولمة ،ولكن ال يعنى ذلك تيميش
الثقافة القومية؛ فذلك يمكن أن يكرس التبعية .لذا تسعى الدراسة الحالية إلى وضع تصور
مقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية ،بما يحافظ عمى اليوية الثقافية المصرية ،في
ضوء خبرة كل من فرنسا وتايبلند؛ باعتبار أن ترخيص المدارس الدولية من قبل وزارة
التربية والتعميم والتعميم الفني يمكن االستعانة بو؛ لمتحقق من توافر الشروط األكاديمية في
المدارس الدولية الخاضعة لعممية الترخيص ،وتعريف أبناء المجتمع ومؤسساتو وجياتو
الرسمية بواقع أداء تمك المدارس ومستواىا العممي.

مظللة الدراسة:
عمى الرغم من المحاوالت التي تُبذل نحو ترخيص المدارس الدولية في مصر؛ إال أن
استقراء أوضاع ىذه المدارس من خبلل الدراسات التربوية يشير إلى عدد من اإلشكاليات؛
فقد أشارت نتائج دراسة (كاتيا أمين الصغير ،5215 ،ص ص )39- 37إلى ما يأتي:

) (1سيتم توضيح هذه المعاييز في الجزء الخاص بتزخيص المدارس الدولية في مصز.
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وجود مدارس دولية غير مرخصة (لم يصدر ليا قرار وزاري) ،وغير واردة في
إحصاءات مديرية التربية والتعميم واإلدارات التعميمية.
وجود مدارس دولية مستقمة معتمدة من قبل بعض الييئات الدولية ،وغير خاضعة
إلشراف وزارة التربية والتعميم.
وجود مدارس دولية مدرجة في إحصاء مديرية التربية والتعميم واإلدارات التعميمية
التابعة ليا ،وغير واردة في إحصاءات الييئات الدولية المشرفة عمى المدارس الدولية
والعكس صحيح.
كما أشار (شاكر محمد فتحي ،وآخرون ،5215 ،ص ص )151- 152إلى أن
المدارس الدولية يوجد بيا العديد من أوجو القصور؛ حيث إنيا:
ركزت عمى تمكين الطبلب من الميارات العالمية والدولية؛ لتحقيق متطمبات المجتمع
العالمي ،دون االىتمام بوضع المتطمبات المحمية الخاصة بالمجتمع المصري وتحديدىا.
ال تخضع المرحمة االبتدائية والمتوسطة (اإلعدادية) في ىذه المدارس إلى أي
إشراف ،سواء عمى المستوى اإلداري ،أو عمى مستوى المناىج الدراسية.
فضبل عن وجود العديد من أوجو القصور المرتبطة بتمك المدارس ،والتي تؤثر عمى
ً

ثقافة الطبلب المصريين الممتحقين بيا ،ومنيا:

ضعف االنتماء لدى الطالب واإلحساس باليوية الوطنية ،وضعف التمسك بالعقيدة
الدينية ،والمغة العربية (سيير صفوت عبد الجيد ،5216 ،ص ص525-195؛ ناىد
محمد عبد المقصود عبد الرازق ،5215 ،ص ص 347- 346؛ بثينة عبد الرؤوف
رمضان ،5211 ،ص439؛ محمد محمد سكران ،5212 ،ص.)415
تقديم موروثات وتقاليد وعادات ال تمتقي ـــ بل تتعارض ـــ مع نظيراتيا المصرية (عبد
الناصر محمد رشاد عبد الناصر ،5229 ،ص.)584
تعارض أىداف المدارس الدولية بشكل واضح وصريح مع أىداف التعميم المصري
ونسقو القيمي؛ مما ينعكس عمى النسق القيمي لمطبلب المصريين الممتحقين بتمك
المدارس ،األمر الذي يمثل خطورة عمى وحدة المجتمع المصري وتماسك أفراده (بثينة عبد
الرؤوف رمضان ،5227 ،ص .)354
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مبني عمى
ترسيخ الطبقية داخل المجتمع؛ حيث إن نظام االلتحاق بتمك المدارس
ّّ
ذلك ،فرسوم االلتحاق بيذه المدارس باىظ ٌة جدِّا (ناىد محمد عبد المقصود عبد الرازق،

عبد الرحمن النقيب ،مجدي صبلح طو الميدي ،5215 ،ص ص .)347- 346

كما نجد أن بعض المدارس الدولية تعمن أنيا مدارس دولية مستقمة معتمدة من قبل
بعض الييئات الدولية ،وغير خاضعة إلشراف وزارة التربية والتعميم ،والدليل عمى ذلك ما
ورد في الكتيب السنوي لمدرسة  schutzالدولية في مصر والخاص باآلباء والطبلب لمعام
"وكثير ما ُنسأل" :ماذا يعني أن تكون مدرسة
ًا
الدراسي 5215 /5214م فقد ذكر ما يمي:
أمريكية؟" وىذا يعني أشياء كثيرة؛ فالمدارس األمريكية ليست متشابية ،ونحن لسنا ممزمين
باستخدام خطط تعميمية موحدة معتمدة من قبل الدولة ،ووضعنا منيجنا الخاص ،نحن ليس
لدينا امتحانات معتمدة من الحكومة؛ ونحن نقرر أي االمتحانات سنستخدميا .وقد قامت كل
من رابطة نيو إنجبل ند لممدارس والكميات( ،)NEASCومجمس المدارس الدولية()CIS
طوعا وكالتين ـــ إحداىما أمريكية واألخرى أوروبية ـــ
باعتماد المدرسة .وىذا يعني أننا طمبنا ً
لتقييم واعتماد برنامجنا" ( .)Schutz American School, 2014/ 2015, p. 5
وفي ضوء ما سبق يتضح ،أن المدرسة تعمن صراحة أنيا ال تخضع إلشراف أو
مراقبة الدولة المصرية ،سواء فيما يخص خططيا التعميمية أو مناىجيا أو نظم االمتحانات
مؤشر لما يمكن أن يتضمنو برنامجيا التربوي والثقافي من تأثيرات ثقافية
ًا
بيا ،وىذا يعد
مختمفة عن نمط الثقافة القومية المصرية عمى الطبلب المصريين الممتحقين بيا بصفة
خاصة ،وبذلك يمكن القول :إنيا أغفمت المتطمبات المحمية والقومية لممجتمع المصري،
وبصفة خاصة ما يتعمق بتمكن الطالب من لغتو القومية وتاريخو الوطني.
ونتيجة لذلك ،قامت وزارة التربية والتعميم بالتأكيد عمى ضرورة اعتماد خطط ومناىج
وكتب المغات األجنبية من وزارة التربية والتعميم ،وأال تزيد نسبة األجانب العاممين بالمدرسة
عن ( )% 12من إجمالي عدد العاممين وفق قانون العمل ،مع بيان الحاجة لعمل األجنبي
فضبل عن إلزام المدارس الدولية
(وزارة التربية والتعميم ،5213 ،ص ص ،)54-51
ً
بتدريس المغة العربية ،والتربية الدينية ،وتاريخ وجغرافية مصر ،ومواد اليوية القومية ،وفقًا

لمناىج وزارة التربية والتعميم لمطبلب المصريين (وزارة التربية والتعميم ،5214 ،ص،)5
بجانب تشكيل لجنة من داخل وخارج الوزارة لمراجعة وفحص كتب التاريخ العالمي والجغرافيا

- 578 -

ترخيص المدارس الدولية حفاظًا على الهوية الثقافية

.............

التي تدرس في المدارس الدولية (وزارة التربية والتعميم5215 ،أ ،ص ،)1باإلضافة إلى
وقف مؤقت لمطمبات الجديدة لمترخيص بإنشاء مدارس ،أو استحداث أقسام في المدارس
الخاصة القائمة لتدريس المناىج التي تدرس بالمدارس الدولية ،وذلك لحين االنتياء من
دراسة طمبات الترخيص المقدمة قبل صدور ىذا القرار ،ولحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم
عمل ىذه النوعية من المدارس (وزارة التربية والتعميم5216 ،أ ،ص ،)1إلى أن صدر
بشأنيا كل من القرار الوزاري رقم  ،526ورقم  422لعام(5217وزارة التربية والتعميم
والتعميم الفني5217 ،أ؛ وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني5217 ،ب) ،المذان ال
يتضمنان أية إشارة إلى ضرورة مراعاة الجانب القومي المحمي واليوية الثقافية لممجتمع
المصري في معايير ترخيص تمك المدارس.
وفي ضوء ما سبق ،تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
كيف تتم عممية ترخيص المدارس الدولية حفاظًا عمى اليوية الثقافية في كل من

فرنسا وتايبلند؟

ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق ،األسئمة الفرعية التالية:
ما األسس النظرية لترخيص المدارس الدولية في األدبيات المعاصرة؟
ما مكونات خبرة ترخيص لممدارس الدولية في كل من فرنسا وتايبلند؟
ما أوجو التشابو واالختبلف بين خبرة الترخيص لممدارس الدولية في كل من فرنسا
وتايبلند وكيفية االستفادة منيما في مصر؟
ما مكونات ترخيص لممدارس الدولية في مصر؟
ما التصور المقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية في ضوء خبرة كل من كل
فرنسا وتايبلند ،وبما يتفق مع الطابع القومي المصري؟

أٍداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 الوقوف عمى األسس النظرية لترخيص المدارس الدولية في األدبيات التربويةالمعاصرة.
 -تحميل أبرز مكونات خبرة ترخيص المدارس الدولية في كل من فرنسا وتايبلند.
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 التعرف عمى أوجو التشابو واالختبلف بين خبرة ترخيص المدارس الدولية في كل منفرنسا وتايبلند ،وكيفية االستفادة منيما.
 تحميل أبرز مكونات ترخيص المدارس الدولية في مصر. التوصل إلى تصور مقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية في ضوء خبرة كل منكل فرنسا وتايبلند ،وبما يتفق مع طبيعة المجتمع المصري.

أٍنية الدراسة:
ترجع أىمية الدراسة إلى ما يمي:
 تأتي مواكبة لمتوجيات العالمية نحو االىتمام بترخيص المدارس الدولية. تسعى إلى الوقوف عمى أىم المستجدات والخبرات في مجال الترخيص لممدارسالدولية.
 تفيد المسئولين عن المدارس الدولية في تحديد الخطوات المناسبة لترخيص المدارسالدولية ،واآلليات المناسبة لتحقيق ذلك.

ميَجية الدراسة ،وإجزاءات تطبيكَا:
نظر لطبيعة مشكمة الدراسة ،فسوف يتم استخدام المنيج المقارن؛ حيث يقوم
ًا
ىذا المنيج بدراسة الظواىر ـــ كما ىي في الواقع ـــ بطريقة عممية منظمة قائمة عمى

االنتقاء من بين عناصر الظاىرة موضوع الدراسة؛ بما يحقق األىداف.

كما استندت الدراسة إلى نظرية النظم العالمية World System Theory

إليمانويل فالرشتاين  Wallerstein Immanuelكمنظور لمتحميل ،وقد ظيرت منذ

سبعينيات القرن العشرين ،وىي منظور اجتماعي شامل ،يسعى إلى شرح ديناميكيات
ّ
"االقتصاد العالمي الرأسمالي" كنظام اجتماعي شامل ،لو :حدود ،وىياكل ،ومجموعات

أعضاء ،وقواعد شرعية ،والدولة القومية الحديثة ىي جزء من النظام العالمي ،وتكمن
فمسفتيا في أن النظام العالمي واحد وىو النظام االقتصادي العالمي الرأسمالي،

ويشارإليو من خبلل منظومة االقتصاد العالمي ،World Economyفالعالم مندمج
في منظومة اقتصادية .وترتبط عناصر ىذه المنظومة مع بعضيا؛ بحيث ال يمكن فيم
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أي عنصر من عناصرىا بمعزل عن غٌرها من دون اإلشارة إلى النظام العالمً الذي
ٌتم تضمٌنها فٌه (.)Mishra, 2013, Pp.160-162

أي أن النظام العالمي ىو تقسيم جغرافي متعدد الثقافات وبرؤية واحدة لمعمل،

يكون فيو اإلنتاج وتبادل السمع األساسية والمواد الخام ضروريِّا لمحياة اليومية
لمسكان ،وىو بذلك متكون من مجتمعات مختمفة مرتبطة ببعضيا بشكل حيوي من

خبلل تبادل الغذاء والمواد الخام (إيمانويل فالرشتاين.)114 ،5224 ،

وتيدف نظرية النظام العالمي إلى تفسير ميكانزمات النيوض التاريخي لمغرب،

وبالمقابل الفقر المبلزم لممجتمعات غير الغربية ،إضافة إلى المطالبة بإعادة توزيع
الثروة االقتصادية لمعالم؛ لبناء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدالة (محمود

محمد عبد الجميل الصالح ،5227 ،ص.)37

ويرى فالرشتاين أن العالم وحدة أساسية لمتحميل؛ ولذا عند عرض التطورات

داخل الدولة القومية قيد الدراسة ،يتم تحديد موقعيا داخل االقتصاد العالمي،

وجيودىا لمحفاظ عمى وضعيا النسبي أو تحسينو ( Griffiths & Knezevic,

.)2010, p.450

والنظام العالمي في ظل نظرية النظم العالمية ينقسم إلى أربعة فئات مختمفة،

أوًال :دول المركز  ،Core Countriesالتي تشكل منطقة القمب في بنية النظام

العالمي ،وىي أكثر دول العالم استفادة من النظام االقتصادي العالمي الرأسمالي،

وذات خصائص محددة تعطييا صفة المركزية ،وتتسم بأنيا دو ٌل ذات بنية اقتصادية
وسياسية قوية ،مع ارتفاع في معدل نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي،

واتساع مستوى تمثيميا الدبموماسي من حيث عدد بعثاتيا الدبموماسية ،وتعزيز

ىيمنتيا سياسيِّا ،وىذه الدول لدييا قوة عسكرية مناسبة أو مرتبطة ببعضيا عسكريِّا
لحماية مصالحيا في العالم ،كما أنيا تتسم بمستويات أعمى لؤلجور ،واستثمار رأس

المال البشري ،وتوافر مستويات أعمى من التكنولوجيا التي ليا انعكاساتيا عمى

وثانيا :دول شبو األطراف ،Semi Periphery
عممية اإلنتاج والسمع المنتجة.
ً
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وتقع في المنطقة بين األطراف والمركز ،وىي إما دول مركز منيارة ،أو دول أطراف

حسنت موضعيا النسبي في النظام ،وتختمف عن دول المركز في فشميا في السيطرة

عمى التجارة الدولية ،وىي دول مستغمة من قبل دول المركز ،وتقوم ىي بالدور ذاتو

طا من القوة االقتصادية
تجاه دول األطراف ،وتتسم بأنيا تمتمك مستوى متوس ً

والسياسية .ثالثًا :دول األطراف  ،Periphery Countriesوىي تقع في المنطقة

فضبل
الخارجية وىي معظميا دول نامية فقيرة ال يعتد بيا ،وتعيش عمى اليامش،
ً
عن ضعف قاعدتيا التجارية ،وانخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج المحمي

اإلجمالي ،كما تظير معدالت منخفضة من االستثمار البشري؛ وتؤدي ىذه الظروف
إلى انخفاض مستويات التكنولوجيا المستخدمة في عمميات اإلنتاج وتصدير سمع

القطاع األساسي ،وتتحرك ببطء نحو التنمية ،وتخضع ىذه الدول لعممية استغبلل من

ابعا :دول المناطق الخارجية External
قبل دول المركز ودول شبو األطراف .ر ً
Areas؛ وىي دول احتفظت بأنظمتيا االقتصادية ،واستطاعت إلى حد كبير أن تبقى
خارج إطار االقتصاد العالمي الحديث ،وبالرغم من أنيا تممك تجارة مع األسواق
الخارجية ،إال أن التجارة الداخمية بقيت ميمة أكثر من التجارة مع المناطق الخارجية،
ومع استمرار توسع النظام العالمي ،فإن ىذه المناطق يمكن استثناءىا نتيجة لدمجيا

في النظام ،وبالتالي استقر النظام عمى مناطق ثبلث ;(Dezzani, 2001, p.331

.)Mishra,2013, Pp.164-165

ويتضح مما سبق ،أن النظام العالمي في ظل نظرية النظم العالمية ذو بنية

ثبلثية ،تتألف من :مجموعة دول المركز ،وشبو األطراف ،واألطراف ،وتتفاعل ىذه

البنى فيما بينيا ،ويكون نمط تفاعميا استمراريِّا ،وبالنظر إلى منظومة المدارس

الدولية – التي ىي جزًء ال يتج أز من نظام التعميم في أي مجتمع وبالتالي تتأثر بدرجة
نموه االقتصادي واالجتماعي والثقافي بصفة عامة – نجد أنيا تتأثر بسمات الدول
التابعة ليا من حيث درجة االىتمام بيا واستخداميا كأداة من أدوات دعم اتجاىاتيا

- 585 -

ترخيص المدارس الدولية حفاظًا على الهوية الثقافية

.............

نحو تحقيق التنوع الثقافي وتحقيق بعض جوانب التربية الدولية ألبناء المجتمع مع

الحفاظ عمى اليوية القومية لتمك لمجتمعاتيا.

وبناء عمى ذلك تقوم الدراسة الحالية وفقًا لعدد من الخطوات في ضوء "نظرية
ً
النظم العالمية" والمنيج المقارن عمى النحو التالي(:عبد الغني عبود وآخرون،
 ،5222ص .)88

استنادا إلى
 دراسة وصفية لبيان األسس النظرية لترخيص المدارس الدولية،ً
األدبيات التربوية المعاصرة.
 دراسة وصفية لبيان مكونات خبرة ترخيص المدارس الدولية في كل من فرنساوتايبلند.

 -المقارنة التفسيرية لخبرة ترخيص المدارس الدولية في ضوء نظرية النظم

العالمية إليمانويل فالرشتاين ،والسياق الثقافي المؤثر في كل من فرنسا وتايبلند،
وامكانية اإلفادة منيما.

 -دراسة وصفية لبيان مكونات ترخيص المدارس الدولية في مصر.

 وضع تصور مقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية في ضوء خبرة كل منكل فرنسا وتايبلند ،وبما يتبلءم مع الواقع المصري.

حدود الدراسة:
تسير الدراسة وف ًقا لمحدود التالية:

 -1الحدود مكانية :تم اختيار فرنسا وتايبلند كنموذجين لمخبرات العالمية في مجال
ترخيص المدارس الدولية لبلعتبارات التالية:
اقتصاديا
أ -الخبرة الفرنسية باعتبارىا من دول المركز والتي تتميز بخصائص مرتفعة
ً

من الخبرات

وسياسيا حسب نظرية النظم العالمية اليمانويل والرشتاين ،كما أنيا
ً
التربوية المتميزة ،،وليا إجراءات لترخيص المدارس الدولية تشرف عمييا وزارة التربية
القومية؛ وذلك ضما ًنا لمحفاظ عمى ىويتيا الثقافية وتماسكيا االجتماعي والوحدة
القومية لمطبلب الفرنسيين الممتحقين بيذه المدارس.)Sylvester,2007,p.14) ،
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سريعا
اقتصاديا
تقدما
ً
ً
ب -أما مممكة تايبلند ،باعتبارىا من دول شبو األطراف ،التي حققت ً
 ،وليا نظام لترخيص المدارس الدولية يتولى شئونو مكتب التعميم الخاص؛ لمراقبة
جودة المدارس الخاصة بصفة عامة والخاصة الدولية بصفة خاصة بتايبلند ،ويراعى
في المدارس الدولية أن يتم توفير تعميم المغة التايبلندية لجميع الطبلب األجانب
ودراسة الثقافة التايبلندية.
 -5الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة عمى تناول ترخيص المدارس الدولية في فرنسا،
وتايبلند من حيث:
أ -السياق الثقافي باعتباره المحدد األساسي الذي أدى لوجود ىذه المعايير.
ب -معايير ترخيص المدارس الدولية.

مصطلخات الدراسة:
وفيما يمي تحديد ألىم المصطمحات الواردة في الدراسة:
 -1املدارض الدولية :International Schools

برغم التباين الواضح بين المدارس الدولية وصعوبة وضع تعريف واضح ومحدد ليا،

مدارس خاصةٌ ،تقوم
كانت ىناك بعض المحاوالت لتعريف المصطمح ،فتعرف بأنيا" :
ٌ
بتدريس مناىج التعميم اإلنجميزية أو المناىج األمريكية أو الكندية بالمغة اإلنجميزية ،ومنيج
فرنسا بالمغة الفرنسية أو المنيج األلماني بالمغة األلمانية في مصر ،وىي بذلك تختمف عن
المدارس القومية (حكومية ،أو تجريبية ،أو خاصة ،أو أزىرية) ،التي تدرس المناىج
المصرية" (بثينة عبد الرؤوف رمضان ،5217 ،ص ص.)586-585
طبلبا وأعضاء ىيئة تدريس من
كما تعرف بأنيا" :تمك المؤسسة التعميمية التي تضم ً
ثقافات متعددة ،وتقدم مناىج دولية ،وىي بذلك تتميز عن باقي المؤسسات التعميمية
بقدرتيا عمى منح طبلبيا شيادة دولية تمكنيم من إكمال الدراسة في أي مكان في العالم"
(محمود محمد الميدي سالم ،5215 ،ص.)148
ويقصد بيا كذلك "كل منشأة تعميمية غير حكومية تقوم بتدريس المناىج وفقًا

التفاقية تعاون مع الجية المانحة بعد معادلتيا بالمناىج المصرية ،وتمنح طبلبيا شيادات
دوليا ،مع االلتزام بتدريس :المغة العربية ،والتربية الدينية ،وتاريخ وجغرافيا
معترف بيا ِّ
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مصر ،ومواد اليوية القومية؛ وفقًا لمناىج وزارة التربية والتعميم" (وزارة التربية والتعميم،
 ،5214ص.)5

كذلك تعرف بأنيا " :مؤسسات تعميمية ترحب بالطبلب من دول وثقافات كثيرة ،وتدرك
منيجا مختمفًا بشكل فعال لتحقيق ىذه األىداف"
أن ليؤالء الطبلب أىدافًا مختمف ًة ،وتقدم
ً
(.)Bagnall, 2012, p. 1790
كما تعرف بأنيا" :مدارس تنتشر عبر العالم ،تتسم بالرقي ،وارتفاع التكمفة ،وتقدم
تعميما يبدأ من مرحمة رياض األطفال حتى المرحمة الثانوية ،كما تحظى بعضوية إحدى
ً
الييئات التي تعمل في إطار تقييم المناىج ،ومؤسسات االعتماد التي تسعى إلى تحقيق
المستويات المعيارية لضمان جودة ىذه المدارس" ) Bank, 2012,) p. 1022
منيجا مختم ًفا عن ذلك المنيج الذي يقدم
كما تعرف بأنيا" :تمك المدارس التي تقدم
ً
في البمد المضيف ليا" (.)Hayden & Thompson, 2008, p. 16
ومن خبلل العرض السابق لمفيوم المدارس الدولية ،يتبين أنو توجد بعض السمات
التي تشترك فييا ىذه المدارس عمى المستوى الدولي وعمى المستوى المحمي ،وىي:
-

طبلبا وأعضاء ىيئة تدريس من ثقافات متعددة.
تضم ً
تمنح طبلبيا شيادة دولية تمكنيم من إكمال الدراسة في أي مكان في العالم.

-

تتسم بالرقي وارتفاع رسوم االلتحاق بيذه المدارس.

-

تدعم الحراك الدولي لمطبلب في جميع أنحاء العالم.

-

ائيا بأنيا :مدارس خاصة
وفي ضوء ما سبق؛ يمكن تعريف المدارس الدولية إجر ً
بمصروفات مستقمة عن النظم التعميمية القومية ،تقوم بتدريس المناىج التي تُدرس في

اتفاقيات بين الدول المضيفة والييئات األجنبية ،مع
بعض الدول األجنبية في إطار توقيع
ّ
االلتزام بمتطمبات وزارة التربية والتعميم؛ لخدمة مجتمع متنوع من المغتربين والمحميين.

 -5الرتخيص :Licensing

ص لو في األمر :أي سيمو
ص .يقال َر َّخ َ
الترخيص لغ ًة كممة مشتقة من الفعل َر َّخ َ
صو فيو :أَِذن لو فيو بعد النيي عنو ،وترخص في
ور َّخ َ
ويسره ،ويقال َر َّخ َ
ص لو في كذاَ ،
صةُ :ىي التسييل في األمر والتيسير،
ص ُة أو و ُّ
األمور :أخذىا فييا بالرخصة ،و ُّ
الر ُخ ُ
الر َّخ ُ
وفي الشرع :ما يغير من األمر األصمي إلى يسر وتخفيف ،والرخصة ،ىي إذن تبيح بو
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الحكومة لحاممو مزاولة عمل أو استعمال شيء ما كرخصة السيارة (مجمع المغة العربية،
 ،5224ص.)336
ومن الناحية االصطبلحية؛ تتعدد التعريفات لمصطمح الترخيص فيعرف بأنو" :العممية
ترخيصا يتوافق مع معايير ومتطمبات
التي تقوم بواسطتيا الجية الرسمية بمنح المدرسة
ً
محددة (تصريح بتشغيل لممدرسة)" (وزارة التعميم والتعميم العالي ،5218 ،ص .(1
كما يقصد بو" :العممية التي من خبلليا يتم منح تصريح أو إذن بالعمل لمؤسسة
تعميمية ما" (إبراىيم محمد فارس ،وثناء مختار النحمة ،ونيى العاصي ،5216 ،ص.)55
ويعرف كذلك بأنو" :تصريح الييئة أو الوزارة المسئولة عن التعميم إلنشاء مؤسسة
تعميمية تتولى تدريس برامج تعميمية محددة وفق أنظمة الترخيص" (الشبكة العربية لضمان
الجودة في التعميم العالي5228 ،ـــــ ،5212ص.)12
وفي ضوء ما سبق ،يمكن تعريف ترخيص المدارس الدولية إجرائيِّا أنو :موافقة
رسمية تمنحيا عادة الوزارة المسئولة عن التعميم (وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني)
تمييز لو عن
ًا
لممدارس الدولية لمبدء بالعمل .والبد ىنا من اإلشارة إلى مفيوم االعتماد
مفيوم الترخيص الذي تتناولو الدراسة الحالية؛ فاالعتماد  Accreditationلغة ىو:
أيضا "الموافقة لجية أو مؤسسة تعميمية
"الثقة" ،واعتمد الشيء أي وافق عميو ،وىو ً
بالقيام بأنشطة تعميمية؛ مما يترتب عميو إعطاء حكم حول أىمية وكفاءة ىذه المؤسسة"
(منير البعمبكي ،5227 ،ص ص.)159- 158
ومن الناحية االصطبلحية؛ تتعدد التعريفات لمصطمح االعتماد ،فيعرف بأنو:
"مجموعة م ن األنشطة واإلجراءات المستمرة والمعايير التي تستخدميا ىيئة االعتماد في
فحص وتقييم المؤسسة التعميمية؛ لمتحقق من استيفاء الشروط والمقومات األكاديمية
والتنظيمية واإلدارية ،التي تضمن تحقيق رؤية ورسالة وأىداف المؤسسة ،بشكل يتبلءم مع
ميا" (عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ،5216 ،ص .)31
المستويات المتعارف عمييا عال ِّ

كما يعرف بأنو" :عممية مقصودة ومنظمة ،تيدف إلى الرقي بأداء المؤسسة

التعميمية من خبلل الوفاء بمتطمبات معاييره وتحقيق أىدافو ،مما يؤدي إلى النيوض
بالعممية التعميمية ككل ،ومن ثَ َّم حصول ىذه المؤسسة عمى شيادة اعتراف من قبل ىيئات
مانحة" (حسن محمد حسن عسيري ،5216 ،ص.)795
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كذلك يعرف بأنو" :مجموعة من اإلجراءات ،والعمميات التي تقوم بيا ىيئة االعتماد
من أجل التأكد من أن المؤسسة قد تحققت فييا شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى
مؤسسات التقويم" (نيممي السيد عاشور ،5213 ،ص.)18
أما ىيئة اعتماد التعميم التابعة لبلتحاد األوروبي فإنيا تعرفو بأنو" :قرار رسمي
ومستقل يشير إلى أن المؤسسة التعميمية أو البرامج المقدمة من خبلليا قد قامت بالوفاء
بمعايير

ىيئة

االعتماد"(

for

Consortium

European

.)Accreditation,2005,P.3
ويتضح من عرض التعريفات السابقة ،أن ىناك نقاط اتفاق كثيرة حول مفيوم
االعتماد وأبعاده؛ باعتباره عممية تقييم لممؤسسة التعميمية ،بغرض التعرف عمى مدى
استيفاء المؤسسات أو البرامج لممعايير التي تضعيا ىيئات االعتماد ،عمى أن يتم ذلك
بشكل دوري ،وبطريقة منظمة واجراءات معينة ،واذا حدث ذلك فإن المؤسسة أو البرنامج

يمنح االعتماد.

عني بتقويم جودة
وىناك ثبلثة أنواع من االعتماد ىي :االعتماد المؤسسي؛ وىو َم ّّ
المؤسسة ،ويتم من خبللو االعتراف بأن المؤسسة حققت الشروط والمعايير المطموبة،
عني بتقييم البرامج لمتأكد من جودتيا ،واالعتماد
واالعتماد البرامجي؛ أو المتخصص وىو َم ّّ
الميني :وىو يعني االعتراف بكيفية ممارسة مينة معينة في ضوء معايير معينة ،مثل
اشتراط الحصول عمى تراخيص مزاولة المينة (عبد الرحمن أحمد ندا ،وعبد المنعم حسن
الشحن ،5213 ،ص .)58
ومن الجدير بالذكر أن بعضيم ينظر إلى مفيوم الترخيص عمى أنو مرادف لمفيوم
االعتماد ،إال أن النظرة المتأنية لممفيومين تشير إلى وجود فروق دقيقة بينيما ،منيا:
 أن االعتماد عممية اختيارية ،في حين أن الترخيص عممية إجبارية وتعد شرطًا قانونيِّا
لعمل المدارس الدولية.

 أن االعتماد يشير إلى االعتراف بمؤسسة تعميمية ،في ظل معايير تعميمية معينة
رسميا  ،في حين أن الترخيص يشير إلى عممية الوفاء بالحد األدنى
معترف بيا
ِّ
المطموب توافره من معايير الكفاءة في عمل المدارس الدولية.
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 بالرغم من االختبلفات الموجودة بين مفيومي االعتماد والترخيص ،إال أنو توجد بعض
جوانب االتفاق بينيما ،ومن بينيا:
 اال ىتمام بضرورة توافر معايير محددة لضمان الجودة ،واستخدام ىذه المعايير فيعممية التقييم.
 تطبيق ىذه المعايير عمى المؤسسة لبلعتراف بجودتيا في حالة االعتماد أوالسماح ليا بممارسة العمل في حالة الترخيص.
 -أن كمييما يضمن حدوث تحسين وتطوير لممؤسسة في حالة األخذ بو.

 -3اهلوية الجكافية :Cultural Identity

دائما
تشير اليوية لغ ًة إلى حقيقة الشيء من حيث تميزه عمى غيره ،وبقائو ثابتًا ً
بالرغم مما يط أر عميو من تغيرات ،فالجوىر ىو وان تغيرت أغراضو (مجمع المغة
العربية ،1983،ص ص .)528-527
وتستعمل كممة (ىوية) في األدبيات المعاصرة ألداء معنى كممة  Identityالتي تعبر
عن خاصية المطابقة :مطابقة الشيء لنفسو ،أو مطابقتو لمثيمو وفي المعاجم الحديثة،
فإنيا ال تخرج عن ىذا المضمون ،فاليوية ىي :حقيقة الشيء ،أو الشخص المطمقة،
أيضا وحدة الذات ،ولذلك
المشتممة عمى صفاتو الجوىرية ،والتي تميزه عن غيره .وتسمى ً
فإذا اعتمدنا المفيوم المغوي لكممة ىوية ،أو استنادنا إلى المفيوم الفمسفي الحديث ،فإن

المعنى العام لمكممة ال يتغير ،وىو يشمل االمتياز عن الغير ،والمطابقة لمنفس ،أي
خصوصية الذات ،وما يتميز بو الفرد أو المجتمع عن األغيار من خصائص ومميزات
ومقومات .وخبلصة القول؛ إن اليوية الثقافية والحضارية ألمة من األمم ،ىي القدر الثابت،
والجوىري ،والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارة ىذه األمة عن غيرىا
طابعا تتميز بو عن الشخصيات
من الحضارات ،والتي تجعل لمشخصية الوطنية أو القومية
ً
الوطنية والقومية األخرى (عبد العزيز بن عثمان التويجري ،5215 ،ص.)19
اصطبلحا بأنيا" :جممة السمات التي تتصف بيا جماعة من
وتمثل اليوية الثقافية
ً
الناس تعيش في بقعة جغرافية معينة ،في فترة زمنية محددة ،مما يولد لدييم اإلحساس
بعضا ،واالرتباط بوطنيم ،والوالء لو ،وتتكون من جانبين؛ األول :ىو
باالنتماء إلى بعضيم ً
الوعي بيا ،ويعني إد ار ٌك لمضامين مكونات اليوية (المغة ،والدين ،والتاريخ ،والروابط
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اإلنسانية الداخمية والخارجية) .أما الثاني :فيتمثل في الممارسات والسموكيات التي تعد
تعبير عن اليوية" (فتحية أحمد عبد القادر بينسي ،5213 ،ص ،)16ومن وظائفيا تشكيل
ًا
العماد األساسي الذي يحفظ لمشخصية قواميا ومقوماتيا ،وأسسيا وأىدافيا ،وتطمعاتيا
ومطامحيا ،ووحدتيا وتكامميا ،إنيا بمثابة ذلك الخيط الذي يربط بين حبات المسبحة ،حيث
إن انفراط ىذا الخيط يؤدي إلى انفراط المسبحة فبل تصبح مسبحة (سعيد إسماعيل عمي،
 ،5214ص .)37
كما يقصد بيا" :تمك المبادئ األصمية السامية والذاتية النابعة من األفراد أو الشعوب،
وتمك ركائز اإل نسان التي تمثل كيانو الشخصي الروحي والمادي بتفاعل صورتي ىذا الكيان،
إل ثبات ىوية أو شخصية الفرد أو المجتمع أو الشعوب؛ بحيث يشعر كل فرد بانتمائو
األصمي لمجتمع ما ،يخصصو ويميزه عن باقي المجتمعات األخرى .واليوية الثقافية تمثل
كل الجوانب الحياتية؛ االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والحضارية ،والمستقبمية
ألعضاء الجماعة الموحدة التي ينتمي إلييا األفراد بالحس والشعور اال نتمائي ليا" (زغو
محمد ،5212،ص.)94
واليوية الثقافية بيذا المعنى من الجوانب المميزة لمجماعات والشعوب ،والتي تجعميم
متفردين عن غيرىم ،وىذه اليوية ليست مكوًنا ثابتًا ال يط أر عميو التغيير؛ ولكنيا تحمل بين
طياتيا ومن معالم قوتيا قدرتيا عمى النمو والتطور؛ مع االحتفاظ بالثوابت األصيمة وبما
يجعميا قادرة عمى إشباع حاجات أصحابيا عمى الدوام.
وفي ضوء ما سبق ،يمكن تعريف اليوية الثقافية إجرائيِّا بأنيا :جممة السمات
المميزة ل جماعة من الناس تعيش في بقعة جغرافية معينة ،في فترة زمنية محددة؛ مما يولد
بعضا ،واالرتباط بوطنيم ،والوالء لو ،مثل :المغة،
لدييم اإلحساس باالنتماء إلى بعضيم
ً
والدين ،والتاريخ ،والعادات والتقاليد ،والقيم ،وأنماط العبلقات االجتماعية ،وطرائق التفكير،
وسبل السموك والتصرف ... ،وغيرىا مما يحفظ لمجماعة شخصيتيا المتجددة عبر العصور،
وتميزىا عن غيرىا من األمم.
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وتيكشه خطة الدراسة إىل احملاور التالية:
المحور األول :األسس النظرية لترخيص المدارس الدولية في األدبيات المعاصرة.
المحور الثاني :مكونات خبرة ترخيص المدارس الدولية في فرنسا كدولة مركز في ضوء
نظرية النظم العالمية إليمانويل فالرشتاين .Wallerstein Immanuel
المحور الثالث :مكونات خبرة ترخيص المدارس الدولية في تايبلند كدولة شبو طرفية في
ضوء نظرية النظم العالمية إليمانويل فالرشتاين

Wallerstein

.Immanuel
المحور الرابع :المقارنة التفسيرية لخبرة ترخيص المدارس الدولية في كل من فرنسا
وتايبلند في ضوء نظرية النظم العالمية إليمانويل فالرشتاين Wallerstein
 ،Immanuelوامكانية اإلفادة منيما.
المحور الخامس :مكونات ترخيص المدارس الدولية في مصر كدولة طرفية في ضوء
نظرية النظم العالمية إليمانويل فالرشتاين .Wallerstein Immanuel
المحور السادس :نتائج الدراسة ،والتصور المقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية.

احملور األول ــ األسص اليظزية لرتخيص املدارض الدولية يف األدبيات املعاصزة:

يعد ترخيص المدارس الدولية في الوقت الراىن ذا أىمية متزايدة؛ لما لو من ٍ
دور

ٍ
فاعل في رقي ىذه المدارس وتقدميا .فيي عممية اليدف منيا التأكد من توافر الحد
حيوي
ٍّ
األدنى من المواصفات البلزمة لعمل ىذه المدارس .ومن ثم فيي اآللية التي يضمن النظام
التعميمي بمقتضاىا امتبلك المدرسة لممواصفات الفنية المطموبة لعمميا أو االستمرار في
تشغيميا.
وفي ضوء ىذا التوجو ـــــ الترخيص لممدارس الدولية ـــــ أصبح من الضروري عمى أي
مدرسة دولية أن تحصل عمى رخصة  ،Licenseتؤكد توافر المعايير البلزمة لعمميا؛ لضمان
استمرار الجودة في المدارس الدولية والبرامج التي تقدميا ،في ظل تقييميا من قبل ىيئات
محمية في ببلدىا لمحفاظ عمى اليوية الثقافية ألبنائيا ،ومن ثم تؤكد لمجميع (آباء ،وصناع
قرار) ،أن خريجي تمك المدارس لدييم ميارات عالية ،تؤىميم فيما بعد لمحصول عمى أماكن
أفضل في الجامعات المحمية والعالمية ،والحصول عمى فرص مينية أفضل في المستقبل،
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وتتناول الدراسة في ذلك المحور المدارس الدولية ،من حيث :نشأتيا وتطورىا ،وأىدافيا،
ومعايير ترخيصيا ،وخصائصيا؛ وفيما يمي تفصيل ذلك.

أ -ىظأة املدارض الدولية ،وتطورٍا:
أُنشئت المدارس الدولية ـــ في األساس ـــ بغرض تقديم الخدمة التعميمية لمطبلب من
وغالبا ما يعمل أولياء أمور
الثقافات المختمفة ،التي تختمف ثقافاتيم عن البمد المضيف،
ً
ىؤالء الطبلب في العمل الدولي؛ كالعمل في السفارات ،والمؤسسات ذات الطابع الدولي ،أو
يقومون بمي مات مختمفة في دول أخرى .وبمرور الوقت بدأت ىذه المدارس تفتح أبوابيا
ألبناء البمد المضيف ،ممن يرغب أولياء أمورىم في االرتقاء بالقدرات المغوية األجنبية
ألوالدىم .وقد صيغت مسميات كثيرة لوصف ىؤالء الطبلب المتنقمين عمى المستوى الدولي
أي ما يسمون بـ"أطفال الثقافة الثالثة  ،"Third Culture Kidsأو" الرحالة العالمين
 ،"Global Nomadsأو "العابرين لمثقافات  ،"transculturalsأو "المراىقين المتنقمين
دوليا  ،"internationally mobile adolescentsالتي تكرر استخداميم لئلشارة إلى
ِّ
أي شخص من أي جنسية أو فئة عمرية عاش الجانب األكبر من سنوات نشأتو في واحدة

نظر لطبيعة عمل الوالدين ( Bagnall, 2012, p
أو أكثر من الدول خارج موطنو األم؛ ًا
) 179.؛ فثمة اتفاق بين الباحثين عمى أن طبلب المدارس الدولية يتسمون بالخصائص
التالية (وحيد شاه بور حماد ،5215 ،ص :)315
-

تكوين متعدد الجنسيات .Multinational Composition

-

معدالت سريعة لدوران الطبلب  Student Turnoverبسبب كثرة تنقل الوالدين.

-

احتمالية كبيرة لعدم مواصمة طبلب ىذه المدارس تعميميم الجامعي في نفس الدولة
التي توجد بيا المدرسة الدولية ،بل سيتوجب عمييم االنتقال إلى دولة أجنبية أخرى،
أو العودة إلى ببلدىم األصمية ليذا الغرض.

-

فضبل
احتمالية كبيرة لتأثر النمو الثقافي لطبلب ىذه المدارس بثقافة البمد المضيف،
ً
عن الثقافات المتنوعة التي يمثمونيا.

وتتحدد طبيعة المجتمع الطبلبي لممدارس الدولية عمى أساس ما إذا كان البمد
المضيف سيسمح ألبنائو بااللتحاق بيذه المدارس من عدمو ( Hayden, 2006,
.)p.11
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وقد أنشئت أول مدرسة دولية في لندن عام 1866م )Sylvester, 2007, p.12
) ،وتوالى إنشاء المدارس الدولية في جميع أنحاء العالم؛ حيث أنشئت في عام 1953م
مدرسة ماريماونت الدولية  Marymount International Schoolفي باريس ،وفي
عام  1954أنشئت مدرسة جنوة الدولية  Geneva International Schoolفي
سويسرا ،ومدرسة يوكوىاما الدولية  Yokohama International Schoolباليابان،
وفي عام  1946أنشئت مدرسة  Alice Smithفي كوااللمبور ( Hayden
&Thompson, 2008, Pp.19-20; Maryomount (International School,
.2018, p.1
ثم زادت بسرعة ،من حوالي  52مدرسة في عام  1964إلى أكثر من 1222
مدرسة في عام  ،(Hayden & Thompson, 1998, p. 551)1995وقد توقع
التقرير العالمي لممجموعة االستشارية لممدارس الدولية

International School

) Consultancy Group(ISCلعام 5216م ،حدوث توسع كبير خبلل الخمس سنوات
القادمة ) ،(ISC, 2016, p. 1وعميو يتضح تنامي قطاع المدارس الدولية في العالم ،مع
نمو حركة األفراد عبر العالم ،ومع زيادة الحراك العالمي لمقطاعات التجارية والمينية
والدبموماسية ،ومع زيادة رغبة أولياء أمور الطبلب المحميين (أبناء الدول المضيفة) في
إلحاق أبنائيم بتمك المدارس.
ولعل من أىم األسباب التي أدت إلى انتشار المدارس الدولية ما يمي (وحيد شاه بور
حماد، 5215،ص ص :)355- 354
ٍ
مدرسية عمى مستوى ٍ
 وجود ٍعال من اإلعداد والتجييز ،مما يييئ بيئ ًة تعميمي ًة
مبان
أفضل.

-

االىتمام باألنشطة الصفية والبل صفية التي تشبع ميول الطبلب واستعداداتيم وتحقق
رغباتيم.

-

وجود ىيئة تعميمية عمى مستوى ٍ
عال من اإلعداد ،ولدييم قدرة عمى مراعاة الفروق
الفردية بين الطبلب ،وعمى استخدام إستراتيجيات متنوعة وحديثة في التدريس.

-

محدودية المقررات في ىذه المدارس؛ مما يسمح لمطبلب بأوقات أكثر لممارسة
األنشطة.
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-

انخفاض كثافة الفصول؛ مما يسمح بالتمقي الجيد ،وفرص الحوار ،وتشكيل الميارات

-

تركيزا.
بصورة أكثر
ً
تكامل التجييزات الخاصة بيذه المدارس من حيث :توظيف التكنولوجيا ،وتوفير
الرعاية الصحية ،واالجتماعية ،والرياضية لمطبلب.

-

االىتمام الكبير بالطالب سواء داخل المدرسة أو خارجيا.

-

تنمية طرق البحث والتفكير لدى الطبلب ،وعدم االعتماد عمى الحفظ وسرد
المعمومات ،واتاحة الفرصة لمطالب لكي يعبر عن ذاتو.

-

اكتساب المغة األجنبية بطريقة صحيحة وبشكل مميز.

-

عدم االعتماد عمى الكتب المدرسية كمصدر رئيسي لمتعميم والتعمم؛ إذ تعتمد ىذه
المدارس عمى مصادر أخرى مساعدة في اكتساب المفاىيم العممية والميارات
الحياتية.
وباستقراء ما سبق ،يتضح أن رغبة أولياء األمور في إتقان أبنائيم المغة األجنبية

بطريقة صحيحة ،وطموحاتيم المينية واألكاديمية ألبنائيم ،واالعتراف بيا وبمخرجاتيا عمى
المستوى الدولي ،باإلضافة إلى أوجو النقد الموجية لمتعميم الحكومي في الدولة المضيفة،
وضعف مستوى جودة مخرجاتو من أسباب زيادة الطمب عمى المدارس الدولية وبرامجيا.
وتُصنف المدارس الدولية إلى أربعة أنواع ،تتمثل في:) Bagnall, 2012, P.) 179
 المدارس التي تقوم بخدمة الطبلب من الجنسيات المختمفة ،ويتكون الكيان الطبلبيفييا من قوميات عديدة.
-

مدارس دولية تقع خارج الببلد ،مثل :المدارس األمريكية ،والبريطانية ،والفرنسية...
وغيرىا.

-

مدارس تم إنشاؤىا بالجيود المشتركة بين اثنين أو أكثر من الحكومات القومية (مثل
المدارس ثنائية المغة).

-

مدارس تتبع ىيئة المدارس الدولية International Schools Association
).(ISA
وتشير األدبيات إلى أن المدارس الدولية تستند إلى منظور التربية الدولية ،والتي

تسعى إلى تعزيز وترويج منظومة من القيم ذات توجو عالمي بين الطبلب بما يحقق الفيم
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المشترك ،والتعايش السممي بين الحضارات والشعوب ،وترسيخ مفاىيم المواطنة العالمية
لدى طبلبيا( ;Bates, 2012, Pp. 262-274; Hayden, 2006, p. (20
.James, 2005, p. 317

ب-

أٍداف املدارض الدولية:
جميعا.
ال بد أن نشير ىنا إلى أنو ال توجد أىداف متفق عمييا وموحدة لتمك المدارس
ً

فيناك اختبلفات في رؤى تمك المدارس ورسالتيا ،ومن ثم أىدافيا Codrington, 2004,
عموما ـــ لتحقيق ما يمي (شاكر محمد فتحي
وغالبا ما تسعى المدارس الدولية ـــ
).)p. 177
ً
ً
وآخرون ،5215 ،ص ص  72ـــ :)71
-

الوعي بتزايد التكافل بين الشعوب واألمم عمى الصعيد العالمي.

-

عدم اقتصار الوعي عمى الحقوق وحدىا ،بل شمولو واجبات األفراد والفئات
االجتماعية.

-

تعزيز التنمية الفكرية والوجدانية لمفرد عمى النحو المناسب ،بالجمع بين التعميم
والتدريب والعمل.

-

نقديا
تنمية الصفات والميارات والقدرات التي تمكن الفرد من تفيم المشكبلت
تفيما ِّ
ً
عمى الصعيدين الوطني والدولي ،وفيم الحقائق واألفكار واآلراء.

-

تشجيع العمل مع الجماعة ،والمناقشات الحرة واإلسيام فييا ،ومراعاة القواعد األولية
التي ينبغي مراعاتيا في كل مناقشة ،والتحميل الرشيد لمحقائق والعوامل المتصمة
بموضوع المناقشة.
وعميو يتضح ،أن أىداف المدارس الدولية تركز في مجمميا عمى احترام التنوع الثقافي،

وتنمية الصفات والميارات التي تمكن الفرد من الشعور بالمسئولية االجتماعية ،وتفيم
نقديا ،والقدرة عمى العمل الجماعي.
المشكبلت
تفيما ِّ
ً

ج-

معايري تزخيص املدارض الدولية:

باستقراء األدبيات ذات العبلقة بترخيص المدارس الدولية المعتمدة يمكن استنتاج وجود
مجموعة من المعايير ،يتم عمى أساسيا الترخيص لممدارس الدولية ،ومنيا (المجمس األعمى
لمتعميم ،5216/5215 ،ص ص :)18-11
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 معمومات عن مقدم الطمب ،ىل ىي شركة مسجمة محميِّا ،أو شركة دولية ،أو فرد ،أو
ائتبلف مكون من مجموعة من األفراد.
 معمومات عن المدرسة ،وتتضمن :توفير المعمومات البل زمة عن المدرسة المقترح
إنشائيا من حيث :االسم المقترح ،والمراحل الدراسية التي ستدرسيا ،وجنس الطبلب،
وأقصى عدد متوقع تسجيمو من الطبلب ،وخطة توزيع العام الدراسي ،والتقويم
األكاديمي.
 خطة تنظيم المدرسة ،وتحتوي عمى معمومات حول الجوانب التالية :ىيكل مجمس
اإلدارة ،وىيكل اإلدارة المدرسية ،وىيكل الموظفين ،وىيكل األعمال اإلدارية ،وتعريفات
باألدوار والوظائف والمؤىبلت ،وعدد الموظفين المقترح ،ومعدل المعمم لمطالب
المقترح ،وعدد الطبلب المقترح لكل صف ،وترتيبات المواصبلت ،ووضع االعتماد
المقترح ،والترتيبات التي ستتبع في التقييم السنوي لمموظفين ،وترتيبات المراجعة
الذاتية لممدرسة ،وتقييم المدرسة وضمان الجودة ،باإلضافة إلى المؤىبلت الخاصة
بموظفي المدارس الدولية المعتمدة ،وجنسيتيم.
 الخطة التعميمية ،وتشتمل عمى :معمومات عن عدد الطمبة ،والمنيج ،ولغة التدريس،
والمنيج المتبع في التدريس ،واإلستراتيجيات المتبعة في إشراك أولياء األمور،
وطرق تطوير الموظفين مينيِّا ،وأن تتوافق رؤية المدرسة ورسالتيا ومبادئيا
األخبلقية وقيميا مع المتطمبات الوطنية ،وتشجيع اليوية الوطنية لمطالب ودعميا،
إما
كما يتعين عمى المدارس كافة تدريس المواد اإللزامية التالية (المغة ،والتاريخ) ّ

منفصمة أو كجزء من برنامج تكامل المواد.

 خطة المبنى المدرسي ،وتحتوي عمى بيانات حول :حجم المنشأة التعميمية ،وطاقتيا
االستيعابية ،وموقعيا ،وعدد المباني وأنواعيا ،والمداخل والمخارج ،والممرات ،وشكل
قاعة الصف ،والمساحة المخصصة لمطالب في الصف ،وعدد الغرف ،ودورات المياه،
والمقصف أو الكافتيريا ،وتخصيص مساحات المعب ،ومنطقة االنتظار الخارجية،
ومخارج الطوارئ ،وأجيزة االتصال ،وامكانية الحركة لذوي اإلعاقة ،ومواقف
السيارات.
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 الجدول الزمني المقترح الفتتاح المدرسة.
وترى الدراسة أن الترخيص لممدارس الدولية يتم لؤلسباب التالية:
 oالحفاظ عمى اليوية الثقافية لمطبلب المحميين من أبناء البمد المضيف.
 oالتأكد أن المدارس المرخصة يتوفر فييا الحد األدنى من المتطمبات البلزمة لمعممية
التعميمية.
 oاالرتقاء بجودة ونوعية التعميم ،وتطبيق مبدأ المحاسبية والتوافق مع متطمبات العصر.
 oحماية العممية التعميمة والمجتمع من المدارس منخفضة الكفاءة.

خصائص املدارض الدولية:

د-

تتميز المدرسة الدولية بعدة خصائص أىميا ):(CIS, 2018, p.1
-

تحقيقيا لمستويات عالية من األداء الميني في التعميم الدولي ،والتزاميا بالتحسين
المستمر.

-

تركيزىا عمى جودة التعميم والتقدم الذي يحققو الطبلب ،ومعايير إنجازىم.

-

المدرسة موجية لمطبلب ،وفمسفتيا في التعميم مناسبة لمطبلب.

-

تقبل المدرسة التقييم الموضوعي.

-

سعي المدرسة باستمرار لتحسين أدائيا في جميع المجاالت؛ لضمان تحقيق نتائج
التعمم المطموبة لطبلبيا.

-

تخطيطيا بشكل إستراتيجي لممستقبل ،كجزء من الطبيعة المستمرة لعممية التقييم.

احملور الجاىي ــ ملوىات خربة تزخيص املدارض الدولية يف فزىشا كدولة مزكز يف ضوء ىظزية اليظه
العاملية إلمياىويل فالزطتايً  ،Wallerstein Immanuelوسياقَا الجكايف:
تشكل فرنسا إحدى دول المركز في النظام العالمي؛ فيي دولة محورية بسبب كل من
اقتصادىا المزدىر والمستوى المعيشي المرتفع لشعبيا .وفرنسا واحدة من الدول الصناعية
تطورا ،ورائدة بين الدول األوربية؛ إذ يبمغ إجمالي الناتج
الكبرى ،ومن أكثر دول العالم
ً
المحمي ( )5.465.453.98بميون دوالر(،)The World bank, 2018b, p.1-3
ويبمغ نصيب الفرد من الناتج المحمي ( )36.857.1دوالر سنويِّا( The World bank,
 ،) 2018a, p.1وىي مؤشرات تدل عمى التقدم االقتصادي في فرنسا ،وعمى ارتفاع مستوى
الرفاىية االجتماعية لمواطني الدولة ،كما يبمغ مؤشر التنمية البشرية  ،)2.897( HDIوىي
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تحتل بذلك المرتبة رقم  51بين دول العالم من حيث :ارتفاع مستوى التعميم ،ومستويات
المعيشة ،ومستوى الرفاىية ،والرعاية االجتماعية (.)UNDP, 2016, 198-200
ويتناول ىذا المحور السياق الثقافي الذي يقف وراء الخبرة الفرنسية ،واعتبارىا دولة
من دول المركز ،وكيف انعكس ذلك عمى معايير ترخيص المدارس الدولية فييا.

 -1السياق الثقافي لمخبرة الفرنسية ،الذي يقف وراء اعتبارىا كدولة من دول
المركز:

تعد فرنسا أكبر دولة في غرب أوروبا ،وتبمغ مساحتيا حوالي  643821كم،5
وباريس العاصمة الرسمية لمببلد ،والمغة الفرنسية ىي المغة األم ،وتشترك فرنسا في حدودىا
مع ست دول؛ ىي :ألمانيا ،وبمجيكا ،وسويسرا ،وايطاليا ،ولوكسمبورج ،واسبانيا( & Nessl
) ،Lin, 2015, P. 528; Central Intelligence Agency, 2018A, P. 1ويبمغ
عدد سكانيا حوالي67,063 ,000
).)Population, 2018, P. 1

نسمة وفقًا لتعداد عام 5218

France

وازدادت صادرات فرنسا من  1165.6مميون يورو في مايو  1972إلى  4116بميون
يورو في ديسمبر عام  ،5217وىي واحدة من أكبر الدول المصدرة لممنتجات الزراعية في
العالم ،واإللكترونيات ،ومعدات الحروب ،واألدوية ،والسيارات ،والمنتجات الببلستيكية ،والحديد
الخام ،والبترول ،والمنتجات الغذائية ( ،)France Exports, 2018,p1ويؤكد تقرير
ص ّنفت في المركز الثاني والعشرين
التنافسية العالمي لعام  5217ـــــ  5218عمى أنيا ُ
عالميا ،من بين  137دولة(  ،)World Economic Forum, 2017, p.120وتعد
ِّ
ألمانيا ،وبمجيكا ،وايطاليا ،واسبانيا ،وبريطانيا العظمى ،والواليات المتحدة ىم الشركاء
التجاريون الرئيسيون ليا(.)France, 2012, P.1
سنويا ،وقد انعكس ذلك عمى نوعية الحياة،
وتتميز بارتفاع مستوى الدخل القومي لمفرد
ِّ

نظر لمرفاىية التي يتمتع بيا ىذا المجتمع ،األمر الذي
وتميز الخدمات المقدمة لمقاطنين بياً ،ا
جعل فرنسا جاذبة لمفرنسيين وغير الفرنسيين (سعاد بسيوني عبد النبي ،وآخرون،5215 ،

ص) 54؛ ولذا تستقبل فرنسا العديد من الجنسيات المتباينة لمدراسة والعمل باألراضي
الفرنسية؛ مما استدعى االىتمام بإنشاء المدارس الدولية والحرص عمى تميزىا في فرنسا،
وبذلك يتضح تأثير العامل االقتصادي عمى المدارس الدولية.
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وأكد قانون الجنسية  Nationality lawفي نوفمبر  ،5223عمى ضرورة االندماج
بين الفرنسيين واألصميين ،وبين المياجرين من مختمف الجنسيات عمى األراضي الفرنسية
تحت مظمة الثقافة الفرنسية؛ مما عزز ىدف المدرسة الدولية آنذاك ،والذي ركز الجيود نحو
الحفاظ عمى المبلمح األساسية لمثقافة الفرنسية؛ إذ أكد ىذا القانون عمى حقوق المياجرين
وواجباتيم ،إضافة إلى ضرورة تحقيق االندماج معيا ،األمر الذي يؤدي في النياية إلى
حصول األجانب المستقرين بفرنسا عمى الجنسية الفرنسية إذا رغبوا في ذلك
مثاال لتأثير العامل السياسي األيديولوجي ،وثقافة
( ،(Bouteldja,2008,p.78وىذا يعد ً
الدولة الفرنسية عمى توجيو االىتمام نحو المدارس الدولية بيا ،ويدعم ذلك السياسة

التعميمية الفرنسية ومبادئيا.
ولذا تنطمق مبادئ السياسة التعميمية في فرنسا من عدة توجيات ،يمكن إيجاز أىميا
فيما يمي (سعاد بسيوني عبد النبي وآخرون ،5215 ،ص :)57
 االلتزام بالحيادية الكاممة؛ لضمان حق الفئات المياجرة واألقميات ،وضمان تحقيقالتعايش السممي بين الفئات المتباينة.
 تدعيم شعور الطبلب بالحرية في االختيار بين المدارس العامة والخاصة. االلتزام بتحقيق المجانية الكاممة لمطبلب في سنوات التعميم اإللزامية ،بتوفير الكتبالدراسية ،والخدمات الصحية ،والرحبلت الميدانية العممية والترفييية ،وغيرىا من
نيائيا.
الخدمات التي تمتزم بيا الحكومة الفرنسية ،دون أن يمتزم بيا ولي األمر
ِّ

 دمج فئات المياجرين داخل الثقافة األوروبية؛ لضمان تحقيق االنسجام والتعايشالسممي بين الفئات المتباينة.
كما أخذت الحكومة الفرنسية العديد من التدابير الخاصة بالمدارس الدولية عمى وجو
التحديد؛ لحماية أبنائيا من طغيان الثقافات األجنبية ،ومنيا:
إجباريا ُيعطى لجميع الطبلب المقيدين في المدارس
مقرر
ًا
 جعل مقرر المغة الفرنسيةِّ
الدولية ،بغض النظر عن جنسياتيم ،لذا فيو مقرر إجباري لمطبلب الفرنسيين ،وغير
الفرنسيين .ويقسم البرنامج إلى مستويات أربعة متميزة ،والتي تتدرج من مستوى
المبتدئين ،إلى المستوى الرفيع ،ويسيم البرنامج في تحفيز الطبلب والمعممين عمى
تعمم المغة الفرنسية بنشاط من خبلل :الرحبلت الميدانية ،والمشاركة في الفعاليات

- 598 -

ترخيص المدارس الدولية حفاظًا على الهوية الثقافية

.............

الثقافية ،والحوارات ،والتمثيميات ،والتحدث ،والقراءة ،وغيرىا؛ لتنمية احترام الثقافة
الفرنسية لدى الفرنسيين وغيرىم (American School of Paris, 2015, Pp.
).3-5
نظر لدوره في بناء ىوية الطالب ،ولذا يدرس
 االىتمام بمقرر الدراسات االجتماعية؛ ًاال طبلب في الصف السادس معمومات موسعة عن جغرافية العالم مع التركيز عمى
أوروبا الغربية وخاصة فرنسا ،كما يقوم الطبلب ـــ كنشاط مصاحب لمقرر الدراسات
االجتماعية ـــ بتنظيم الرحبلت الميدانية والمشاريع؛ لمتعرف عمى تفاصيل الثقافة
الفرنسية .أما في الصف السابع فتركز عمى تطور الديمقراطية في أمريكا من عام
 1627إلى الوقت الحاضر ،وأثناء التدريس يتم عرض أوجو التشابو بينيا وبين فرنسا
وغيرىا من الدول (.)American School of Paris, 2015, Pp. 6-7
 االىتمام بوجود المدارس ثنائية المغة داخميا ،حيث تكمن أىمية تمك المدارس في أنياتوفر ا لبرامج الدراسية المقررة بالدمج بين المغتين اإلنجميزية والفرنسية ،ومن ثم يتوفر
لمطبلب الفرصة ل قضاء أوقات متساوية في دراسة المغتين الفرنسية واإلنجميزية؛ بحيث
ال يطغى االىتمام بإحدى المغتين عمى وقت المغة األخرى ( (Bordeaux
.International School, 2018 A, p. 1
 تقديم مجموعة من البرامج الخاصة بالمغة الفرنسية لمطبلب من جنسيات أخرى منأيضا عبارة عن برامج وفصول تقوية في المغة
الدول غير الناطقة باإلنجميزية ،وىي ً
الفرنسية لمطبلب غير الناطقين بيا ،وىي برامج تُعطى لمطبلب األجانب من  14إلى
 18سنة ،من الذين يرغبون في تكريس عامين دراسيين الكتساب ميارات استثنائية
في المغات األجنبية ــــ المغة اإلنجميزية ،أو الفرنسية ،أو اإلسبانية ــــ مما يتيح الوصول
إلى الجامعات في فرنسا والخارج ( (Bordeaux International School, 2018
.B, p.1
 -اختيار معممي المدارس الدولية في فرنسا وف ًقا لشروط تمكنيم من تحقيق أىداف

المدارس الدولية؛ ومنيا :أن يكون من المتحدثين بالمغة اإلنجميزية ،ومتمك ًنا من المغة

الفرنسية ،وأن يكون لديو خبرة في التدريس ،عمى أن يتم تقويمو باستمرار لمتأكد من

جودة عممو ،ويتعرض المعمم لمكثير من برامج التدريب أثناء قيامو بالعمل ،ويتدرب
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عمى كيفية التواصل ،واعداد الطالب العالمي ،وتمكينو من احترام االختبلف والتباين بين
بعضا(عبد الناصر محمد رشاد عبد الناصر ،5229 ،ص.)596
األفراد وبعضيم ً
وفي ضوء ما سبق يتضح اىتمام الدولة بغرس الشعور بأىمية المغة القومية والثقافة
الفرنسية األم ،التي ال يمكن أن تتخمى عن أي ممارسة من شأنيا تمكين أبنائيا من تمك
المغة؛ حفاظًا عمى ثقافتيم القومية ،وتراثيم الثقافي ،بل واغتنام فرصة وجود المدارس الدولية

داخل فرنسا لئلعبلن عن تمك الثقافة ،واكتساب مزيد من مؤيدييا ،والمقتنعين بأىميتيا ،ولذا

سمحت فرنسا بالتوسع في إنشاء المدارس الدولية داخل الدولة ،وتطويرىا عمى أن تخضع
رسميا إلشراف ورقابة وزارة التربية القومية الفرنسية ،من خبلل الترخيص ليا ،ومن ثم
ِّ

اعتمادىا؛ باعتبارىا إحدى دول المركز وفقًا لنظرية النظم العالمية إليمانويل فالرشتاين

Wallerstein Immanuel؛ فيي دولة ذات خصائص محددة تعطييا صفة المركزية من
الناحية السياسية ،قامت بتطوير حكومات مركزية قوية ،ساعدتيا كل الظروف عمى اتخاذ
التدابير كافة لمحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع الفرنسي وعمى اليوية الثقافية لمطبلب

الفرنسيين.

 -5معايير ترخيص المدارس الدولية في فرنسا:
يتم إنشاء األقسام الدولية من خبلل بروتوكول تعاون موقع بين كل من وزارة التربية

القومية الفرنسية والدولة الشريكة ،وىي تشكل أداة لمتعاون الثنائي مع السمطات التعميمية
لمبمد الشريك ،عمى أن تتدخل وزارة التربية القومية الفرنسية في متابعة العممية التعميمية،
وتقييم مسار األقسام الدولية عمى أراضييا ،ووضع مخطط لمناىج :المغة ،واألدب ،والتاريخ،
والجغرافيا بصورة مشتركة بين الوزارة الفرنسية والسمطات التعميمية في الدولة الشريكة
(.)Dossiers de l’enseignement scolaire, 2015, Pp2-3
ويبمغ عدد األقسام الدولية في المدارس الفرنسية أكثر من  422قسم دولي لمعام
الدراسي  5217ــــ  ،5218ويتم نشر القائمة الرسمية لؤلقسام الدولية حسب الطمب ويتم
تحديثيا سنويِّا (.)Sections internationals, 2018, p.1
كما أخذت الحكومة الفرنسية العديد من التدابير الخاصة بترخيص المدارس الدولية،
لحماية أبنائيا من طغيان الثقافات األجنبية ،ومنيا :عدم السماح بفتح القسم الدولي دون
إذن من ) Ministère de l’éducation nationale)MENوزارة التربية القومية ،بما
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في ذلك األقسام تحت التجريب ،وذلك وفقًا لممادة  34من القانون رقم  82/5223المؤرخ

 53أبريل  ،5225ويجب أن يرفق بطمب الترخيص لفتح القسم الدولي المرفقات التالية
(Agence Pour L’enseignement Français à L’étranger,2018, Pp.5-
:)7
 السيرة الذاتية التفصيمية لممدرسين المختارين لتولي مسئولية المقررات المحددة،
باإلضافة إلى آخر تقرير فحص ليؤالء المدرسين.
 المعايير الرئيسية التي تحدد جودة مشروع القسم الدولي ،مثل:
وجود موارد بشرية مؤىمة وكافية ومستقرة؛ نوعية المشاريع التعميمية التي تنفذ حول لغة وثقافة البمد الشريك من القسم؛ االنفتاح الثقافي األوروبي والدولي لممنشأة.ويتم قبول التبلميذ في األقسام الدولية؛ وفقا لمشروط التي حددىا وزير التربية

القومية  -باالتفاق مع مدير المدرسة ،ومدير إدارة خدمات التعميم الوطني ،وبناء عمى
اقتراح مدير المدرسة ،التي ستقع عمى مسئوليتو التحقق مسبقًا من استعداد األطفال
الفرنسيين لمتابعو نوع التعميم المقدم في ىذه األقسام ( Ministère de l’éducation
 - )nationale, 2008, P 30018التي نص عمييا قانون التعميم في 11مايو لعام
 1981والمعدل بتاريخ  5يناير  5215بالنسبة لممرحمة االبتدائية عمى النحو التالي
(:)Ministre de l'éducation, 2018, p.1
 إجراء اختبار شفوي لتقييم مستوى المعرفة بالمغة األجنبية لمطبلب الفرنسيين ،ولغةالدولة األم الفرنسية لمطبلب األجانب( .المادة )3
 فحص نتائج كل طالب في القسم في نياية كل عام دراسي من خبلل مدير المدرسة،وبمساعدة المدرسين الفرنسيين واألجانب العاممين في القسم الدولي؛ لتحديد استبقائيم
في المدرسة من عدمو( .المادة )5
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 توفير مجموعة من البرامج الخاصة بالمغة الفرنسية لمطبلب من جنسيات أخرى منالدول غير الناطقة بالفرنسية مكممة لمطبلب األجانب الذين ال يكفي مستوى معرفتيم
بالمغة الفرنسية( .المادة )7
أما بالنسبة لمدارس المرحمة اإلعدادية ،فقد أجريت العديد من التطورات التي تركز
عمى تدريس جزء من مقررات :التاريخ ،والجغرافيا ،والتربية الوطنية بالمغة الفرنسية ،وجزء
آخر بمغة البمد الشريك .بينما المدرسة الثانوية ،يجوز لرئيس المدرسة أو مديرىا تنظيم
دروس محددة؛ لتقوية المغة الفرنسية لمطبلب األجانب ،ودروس لتقوية الطبلب الفرنسيين
في المغة األجنبية ،كما يقدم مجمس القسم الدولي ـــــ الذي يتشكل من :مدير المدرسة،
والمعممين الفرنسيين واألجانب الذين يعممون في القسم ،وثبلثة ممثمين منتخبين آلباء
تبلميذ القسم ،وممثل لمبمدية المدرسية ،وشخصيتين يختارىما مدير المدرسة من الميتمين
بتشغيل القسم الدولي ـــــ المشورة بشأن جميع المسائل المتعمقة بالقسم الدولي(أو األقسام)،
وعمى وجو الخصوص :المبادئ المتعمقة بإعداد الجدول الزمني ،واختيار الكتب المدرسية،
وتنظيم أنشطة تدريبية إضافية ( Ministère de l’éducation nationale, 2008,
.)P 30018
وتنص المادة( )7من المرسوم رقم  594-81المؤرخ  11مايو  1981والمعدل
بتاريخ  5يناير  5215والمتعمق باألقسام الدولية عمى طريقو تعيين وانتداب األساتذة
المؤىمين لممارسة المينة في األقسام الدولية ،ويجب أن يوافق الوزير المسئول عن التربية
القومية عمى تعيين ىؤالء المدرسين ،ولذا تحال السيرة الذاتية لكل معمم إلى مديرية التعميم
المدرسي؛ لكي يوافق عمييا الوزير ،ويتم ذلك بعد التشاور مع الدوائر المعنية ( Sections
 ،)internationales dans les écoles, 2012, p.1ويتم تعيينيم في القسم الدولي
وفقًا لمجموعة من المعايير ،وىي(:)MEN-DGESCO, 2017, p.1
( )1أن يكونوا من الناطقين بمغات القسم.
( )5الحصــول عمــى المــؤىبلت أو الــدبمومات أو الخب ـرات التــي تمكــنيم مــن تعمــيم االنضــباط
المطموب في المدارس في البمد الشريك لمقسم ،ووفقًا لمتقاليد التربوية المماثمة.
( )3التمتع بالخبرة التعميمية لمدة خمس سنوات.
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( )4أن يــولي اىتمــام خــاص لمبعــد الثقــافي لؤلقســام الدوليــة؛ لمتمييــز بــين مــؤىبلت التــدريس
لممتقدمين في القسم.
( )5احتـــرام االخـــتبلف والتبـــاين الثقـــافي فـــي االتفاقـــات التـــي أبرمتيـــا فرنســـا مـــع شـــركائيا
األجانب.
ووفقًا لذلك يصدر اإلذن الوزاري بافتتاح القسم الدولي بعد استعراض المشروع

والمصادقة عميو باالشتراك بين المديرية العامة لمتعميم المدرسي وىيئة التفتيش العامة
لمتربية القومية ،وبعد رأي مديرية العبلقات والتعاون الدولي بشأن إطار التعاون الثنائي
القائم قبل الموعد النيائي ووفقًا لمشروط المحددة سنويِّا ( Sections internationales
.)dans les écoles, 2012, p.1

وتحدد إجراءات مراقبة واغبلق القسم الدولي من خبلل :السمطة المختصة ،التي
تتمثل في كل من :الوفد األكاديمي المسئول عن العبلقات والتعاون األوروبي
والدولي (DAREIC) Délégation académique aux relations européennes
 ،et internationales et à la coopérationوىيئة التفتيش اإلقميمي ،والمفتشية
العامة لمتربية القومية ،ويجوز لوزير التعميم أن يشرع في اإلغبلق إذا كان تشغيل القسم
مدعوما
مرضيا؛ إذ تقوم السمطة المختصة بتقديم طمب إلغبلق القسم إلى الوزير،
غير
ً
ً
سنويا ،وعند تمقي ىذا الطمب ،تناشد المديرية
بتقرير التفتيش ،قبل الموعد النيائي المحدد
ِّ
العامة لمتعميم المدرسي المفتشية العامة لمتعميم الرأي ،بالتشاور مع مدير العبلقات والتعاون
األوروبي والدولي ،ثم يصرح الوزير عند ذلك ،بإغبلق القسم( Sections
.)internationales dans les écoles,2012,p.1
رسميا إلشراف
وفي ضوء ما سبق يتضح ،أن المدراس الدولية في فرنسا تخضع
ِّ

ورقابة وزارة التربية القومية الفرنسية ،األمر الذي يوضح اتخاذ التدابير كافة لوضع معايير
لترخيص ىذه المدارس ،بما يسيم في الحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع الفرنسي ،وصبغ
نظر اللتحاق الطبلب الفرنسيين بيا،
المدارس الدولية الفرنسية بصبغة المجتمع الفرنسي؛ ًا
كما أن الييئات المحمية التابعة لوزارة التعميم القومية المسئولة عن متابعة المدارس الدولية
أيضا تتدخل في تقييم
في فرنسا ،ال تكتفي فقط بمتابعة العمل داخل المدارس الدولية؛ ولكن ً
مسار األقسام الدولية عمى أراضييا ،ووضع مخطط لمناىج :المغة ،واألدب ،والتاريخ،
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والجغرافيا بصورة مشتركة بين الوزارة الفرنسية والسمطات التعميمية في الدولة الشريكة،
وتحديد معايير لطريقو تعيين األساتذة المؤىمين لممارسة المينة في األقسام الدولية،
وانتدابيم.

احملور الجالح ـــ ملوىات خربة تزخيص املدارض الدولية يف تايالىد كدولة طبُ طزفية يف ضوء
ىظزية اليظه العاملية إلمياىويل فالزطتايً ،Wallerstein Immanuel
وسياقَا الجكايف:
لم تصل تايبلند بعد إلى التصنيف كدولة من دول (المركز ـــــ المحور) ولكنيا أحرزت
تقدما انتقمت بو من كونيا دولة طرفية لتصبح دولة شبو طرفية ،فعمى الرغم من خضوع
ً
تايبلند لمتنمية االقتصادية السريعة ،إال أن إجمالي الناتج المحمي في تايبلند ال يتساوى مع
الحد األدنى لدول المركز؛ فقد بمغ إجمالي الناتج المحمي  427.256.13 GDPبميون
دوالر( ،)World bank, 2018b, p.1-3كما أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج
المحمي  5.912.6دوالر سنويِّا( ،)World bank, 2018a, p.1وعمى الرغم من ذلك
أساسا عمى الموارد الطبيعية الخام
اصبل؛ حيث انتقمت من االعتماد
تقدما متو ً
ً
أحرزت تايبلند ً
بمدا صناعيِّا ذات مستوى تعميمي ٍ
عال ،وبمغ مؤشر التنمية البشرية 2.742 HDI
لتصبح ً
نتيجة ارتفاع نسبة التعميم وانخفاض نسبة األمية وارتفاع مستوى المعيشة ( UNDP,

.)2016, P.198-200
ويتناول ىذا المحور السياق الثقافي الذي يقف وراء خبرة تايبلند وتوجييا نحو دول
شبو األطراف ،وكيف انعكس ذلك عمى معايير ترخيص المدارس الدولية في تايبلند.

 .1السياق الثقافي لخبرة تايبلند ،الذي يقف وراء توجييا نحو دول شبو األطراف:
تقع تايبلند المعروفة سابقًا باسم سيام في جنوب شرق آسيا ،تحدىا كل من :الوس،

وكمبوديا من الشرق ،وخميج تايبلند ،وماليزيا من الجنوب ،وبحر أندمان ،وميانمار من
إداريا إلى  75محافظة ،وتبمغ مساحتيا حوالي  513152كم ،5وبانكوك
الغرب ،وتنقسم
ِّ
العاصمة الرسمية لمببلد ،والمغة التايبلندية ىي المغة الرسمية ( Ness & Lin, 2015,

 ،p. 470; Central Intelligence (Agency, 2018B, P. 1ويبمغ عدد سكانيا
حوالي  68.659.551نسمة وفقًا لتعداد عام
.)2018, P. 1
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وىي دولة ديمقراطية متعددة الديانات والثقافات ،ونظام الحكم السائد ىو الممكي
الدستوري منذ عام  1935م ،فالممك رمز الدولة األعمى ،والدستور ىو الذي ينظم الحكم،
من خبلل مجمسين تشريعيين منتخبين؛ وىما مجمس النواب ،ومجمس الشيوخ ،ويتم تشكيل
أيضا،
الحكومة من أعضاء مجمس النواب المنتخبين ،ويترأسيا رئيس الوزراء المنتخب ً
وينص الدستور عمى رئاستو الببلد أربع سنوات ( Central Intelligence Agency,

.)2018 B, P. 1
الثمانينيات
سريعا لمغاية طوال
نموا
وىي إحدى دول شبو األطراف ،التي حققت ِّ
ّ
ً
التسعيني ات؛ إال أن األزمة االقتصادية اآلسيوية في يوليو 1997؛
والنصف األول من
ّ
أظيرت الحاجة عمى وجو السرعة لتحسين التعميم وتنمية الموارد البشرية في تايبلند؛ مما
أدى إلى مبادرة إصبلح التعميم الرئيسية المنصوص عمييا في دستور أكتوبر 1997
والمقننة من الناحية القانونية في قانون التعميم الوطني في أغسطس عام 1999
) ،)Ferguson, 2002, Pp. 1380-1390الذي نص في الفصل السادس منو عمى
معايير التعميم وضمان الجودة ،وانشاء مكتب المعايير الوطنية لمتعميم وتقييم الجودة
()ONESQA؛ لمراقبة جودة المدارس بصفة عامة والدولية بصفة خاصة في تايبلند؛ عمى
أن يتم االعتماد عمى األقل مرة واحدة كل خمس سنوات منذ آخر ممارسة ،وتطرح نتائج
فضبل عن إتاحتيا لمجميور العام ( ONESQA,
التقييم عمى الوكاالت ذات الصمة،
ً

 ،)2002, Pp. 22-24وبذلك ظير تأثير العامل االقتصادي عمى االىتمام بإصبلح
التعميم بصفة عامة والمدارس الدولية بصفة خاصة.
كما تم إنشاء رابطة المدارس الدولية في تايبلند

International Schools

) Association of Thailand (ISATعام 1994م ،بجيود بعض اإلداريين
التايبلنديين العاممين في المدارس الدولية؛ لتكون حمقة الوصل بين المدارس األعضاء حين
ذاك وعددىم خمس مدارس ،ووزارة التربية والتعميم التايبلندية ،واآلن عدد المدارس
عضوا ( International School Association (of
األعضاء  158مدرسة
ً
 .Thailand, 2018, P. 1باإلضافة إلى تحديد وزارة التربية والتعميم لشروط الحصول
عمى ترخيص لعمل المدارس الدولية عمى أراضييا ،وعميو يتضح مدى اىتمام الدولة
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والييئات غير الحكومية بتحقيق عممية الترخيص واالعتماد بالنسبة لمعممية التعميمية بصفة
عامة ،والمدارس الدولية بصفة خاصة ،وبذلك ظير تأثير العامل االقتصادي.
وقد شيدت تايبلند منذ عام  5226عدة جوالت من االضطرابات بين الفصائل
السياسية ،وفي أواخر مايو  5214نظم الجيش التايبلندي الممكي مفاجأة ضد الحكومة
رئيسا لموزراء في أغسطس  ،5214وأسست الحكومة العسكرية المؤقتة
وعين
المؤقتةّ ،
ً
العديد من المؤسسات المؤقتة لتعزيز اإلصبلح وصياغة دستور جديد (عبلء سالم،5214 ،
ص ص  183ـــ .)185
حاليا ببنية تحتية متطورة ،واقتصاد حر ،والسياسات المشجعة
وتتميز تايبلند
ً
قوي ،ومعظم صادراتيا من اإللكترونيات،
تاريخيا
لبلستثمار بشكل عام ،ولدييا
اقتصاد ّّ
ٌ
ً
والسمع الز ارعية ،والسيارات ،وقطع الغيار ،والذىب ،والمطاط ،واألطعمة المصنعة ،وازدادت

صادراتيا من  9838.44مميون دوالر في  1991إلى  52.12بميون دوالر في يناير
 5218م ،وتعد الصين ،واليابان ،والواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،وماليزيا ،وأستراليا،
وسنغافورة .ىم الشركاء التجاريون الرئيسيون ليا ( Thailand Exports, 2018, P.
ص ّنفت في المركز
 ، )1ويؤكد تقرير التنافسية العالمي لعام  5218/5217عمى أنيا ُ
تقدما بمرتبتين مقارنة بالعام الماضي
الثاني والثبلثين
ِّ
عالميا ،من بين  137دولة ،محققة ً
( .(World Economic Forum, 2017, P.286وربما يرجع ذلك إلى وجود بنية
تحتية متطورة واقتصاد حر ،والسياسات المشجعة لبلستثمار بشكل عام.
رسميا
ولذا سمحت الدولة بإنشاء المدارس الدولية فييا ،وتطويرىا عمى أن تخضع
ِّ

إلشراف ورقابة وزارة التعميم القومي التايبلندي من خبلل الترخيص ليا ،ومن ثم اعتمادىا؛
األمر الذي يوضح محاولة تايبلند ال تخاذ التدابير كافة ،لمحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع
التايبلندي باعتبارىا إحدى دول شبو األطراف ،فكون المدرسة الدولية تنتمي إلى الدولة
عددا
ًا
األم ،ال يعد
مبرر لتجاىل ثقافة المجتمع المضيف ،والتخمي عنيا ،خاصة وأن ىناك ً
من الطبلب التايبلنديين مقيدون بيذا النمط من المدارس؛ فبل يترك أي أمر في المدرسة
ناجحا؛
نموذجا
دون تدخل من الجيات التايبلندية؛ ولذا فالمدارس الدولية في تايبلند ،تمثل
ً
ً
بارز في ترخيص المدارس الدولية ،واإلشراف عمييا،
دور ًا
حيث تؤدي وزارة التعميم القومي ًا
وتكاد تقترب المدارس من النموذج األمثل لتطبيق المدارس الدولية كما حددتيا األدبيات
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المرتبطة بيذا المجال ،ولذا يمكن االستفادة منيا عند وضع التصور المقترح لترخيص
المدارس الدولية في مصر.

 .5معايير ترخيص المدارس الدولية في تايبلند:
وضعت وزارة التربية والتعميم في تايبلند معايير لمحصول عمى ترخيص المدارس

الدولية بيا وفقًا لبلئحة التنفيذية لموزارة في 15مايو 5228م؛ لتكون ذات جودة عالية
وتدار بشكل موحد عمى النحو التالي (:)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑, หน้ า ๑-๗

تسجيل الطبلب في المدرسة الدولية دون قيود عمى الجنسية أو الدين أو المغة عمى
أال يتجاوز عدد الطبلب التايبلنديين  % 52من العدد اإلجمالي لمطبلب.
تقديم طمب لمحصول عمى الترخيص بإنشاء المدرسة الدولية من شخص أو كيان
اعتباري يتمتع باآلتي:
األقل.

حاصبل عمى كل من الجنسية التايبل ندية ،ودرجة البكالوريوس عمى
يكون الشخص
ً
ىدف الكيان االعتباري الوحيد التعميم ،ويكون أكثر من نصف المساىمين فيو من

الجنسية التايبل ندية ،والشخص الموقع نياب ًة عنيم ذو جنسية تايبلندية بالميبلد ،وأن تتوافق
مؤىبلتيم مع قانون التعميم الخاص رقم  5555لعام( )1985واألنظمة المعمول بيا في

قوانين وزارة التربية والتعميم.
تمتاز المدرسة بمساحة مناسبة من األرض ،تتوافق مع طبيعة المرحمة التعميمية
التي تقدميا ،وفي بيئة جيدة ،وليا بوابات تظير حدودىا ،وال تغمرىا المياه ،وتكون مم ًكا

لمقدم الطمب ،أو مؤجرة من مكتب التاج الممكي أو الممكية الدينية أو الدير البوذي أو
الممتمكات الحكومية أو مؤسسات الدولة .أما إذا كانت مم ًكا لمقطاع الخاص فيوجد عقد

إليجار لمدة  12سنوات عمى األقل لممستوى ما قبل االبتدائي 15 ،سنة عمى األقل
لممستوى الثانوي.

يراعى في بناء المباني المدرسية ،وتصميميا جودة التيوية واإلضاءة ،وغرفيا
مناسبة لممناىج الدراسي ة ،ويتناسب ارتفاعيا مع كل مرحمة عمرية ،مع توفير مناطق
خضراء ،ومناطق لممارسة األنشطة التي تدعم العممية التعميمية لمطبلب بنسبة ال تقل عن
ثمث المساحة الكمية لكل منيما.
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إحضار مقدم الطمب المناىج الدراسية إلى وزارة التربية والتعميم لمموافقة عمييا ،عمى
أن يتم توفير تعميم المغة التايبلندية والثقافة التايبلندية لجميع الطبلب بمعدل  5مرات في
األسبوع لمدة  52دقيقة في كل مرة عمى األقل ،وفرض تعمم المغة التايبلندية عمى الطبلب
األجانب.
أن تتوافر في مدير المدرسة ،والمعممين الشروط التالية:
يتمتع مدير المدرسة بالجنسية التايمندية بالميبلد ،وحاصل عمى درجة البكالوريوس
أو ما يعادليا عمى األقل ،وخبرة كمدرس لمدة ال تقل عن  3سنوات.
الجنسية التايمندية لممعممين ،والحصول عمى درجة البكالوريوس أو ما يعادليا عمى
األقل من مؤسسات معتمدة تعمل بنظام الساعات المعتمدة ،وخبرة في التدريس لمدة 3
سنوات عمى األقل ،والقدرة عمى استخدام المغة اإلنجميزية أو استخدام المغات األخرى
المقدمة لمطبلب .أما بالنسبة لممعممين غير التايبلنديين ،يتم إعفاءىم من شرط معرفة المغة
التايمندية في المستوى الــــسادس في حالة الجنسية التايمندية كحل وسط عمى أن تتوافق
المؤىبلت األخرى لممعممين مع قانون المعممين في المدرسة الخاصة ولوائح وزارة التربية
والتعميم.
تحديد الرسوم الدراسية بموجب قرار مجمس الوزراء أو سياسة وزارة التربية والتعميم،
ويمنح التصريح ليا بذلك من قبل األمين العام لمكتب لجنة التعميم الخاص والمحافظ
اإلقميمي.
تحقيق ضمان جودة التعميم من خبلل تقدم المدرسة بطمب لمحصول عمى منح
دوليا ،ومقبولة من مكتب لجنة التعميم الخاص في غضون
االعتماد من ىيئة معترف بيا ِّ
شير من تاريخ الحصول عمى رخصة اإلنشاء والتشغيل (باستثناء مرحمة ما قبل
ًا
15
التعميم االبتدائي)  ،عمى أن تحصل عميو في خبلل مدة ال تزيد عن ست سنوات ،باإلضافة
إلى تقديم طمب لمنح االعتماد وضمان الجودة من وزارة التربية والتعميم في تايبلند ،وممثمة
شير من
ًا
في مكتب معايير التعميم الوطنية وتقييم الجودة( )ONESQAفي غضون 15
تاريخ تشغيل المدرسة ،عمى أن يتم الحصول عمى االعتماد في غضون  3سنوات من
تاريخ تشغيل المدرسة .وفي حالة عدم قدرة المدرسة اتباع الخطوات السابقة؛ تمنح ميمة
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لمدة عام واحد(فقط) .واذا لم تتمكن من إتمام العمل يمغى ترخيصيا ،وتغمق في خبلل
عامين.
تخضع إدارة المدرسة ،وتشغيميا لمتطمبات قانون التعميم الخاص والموائح الوزارية
وغيرىا من األوامر ذات الصمة الصادرة عن وزارة التربية والتعميم ،مع تقديم تقرير إلى مكتب
لجنة التعميم الخاص حول تقدم الطبلب كل عام أكاديمي.
وفي ضوء ما سبق يتضح ،أن وزارة التربية والتعميم في تايبلند وضعت معايير
فضبل
لمحصول عمى ترخيص المدارس الدولية؛ لتصبح ذات جودة عالية وتدار بشكل موحدً ،

عن الحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع التايبلندي ،وصبغ المدارس الدولية بصبغة المجتمع

نظر اللتحاق الطبلب التايبلنديين بيا.
التايبلندي؛ ًا
وتتمخص ميمة مكتب المعايير الوطنية لمتعميم وتقييم الجودة في تايبلند Office for
Assessment

Quality

and

Standards

Education

National

) ،(ONESQAفي اعتماد المدارس الدولية فيما يمي (:)ONESQA, 2018, P. 1
وضع أساليب لتقييم جودة المدارس الدولية؛ لضمان جودتيا.
تطوير معايير تقييم الجودة الخارجية لممدارس الدولية ،ومقاييسيا لممقيمين
الخارجيين.
تطوير المقيمين الخارجيين وتدريبيم ،بجانب تشجيع الييئات الخاصة والمينية أو
األكاديمية لممشاركة في تدريب مستشارين خارجيين عمى قدر أكبر من الكفاءة.
إجراء تقييم خارجي لممدارس الدولية؛ لمتحقق من أنيا تعمل عمى أساس التنظيمات
والتشريعات التي وضعتيا الحكومة.
تقديم تقارير سنوية إلى مجمس الوزراء ،والوزراء ،والجيات المعنية ،حول كيفية
عمل المدارس الدولية ،بجانب نشر ىذه التقارير لموكاالت المعنية والجميور العام.
كما تيتم رابطة المدارس الدولية في تايبلند

International Schools

)Association of Thailand (ISAT؛ باعتماد المدارس الدولية ،وتتمخص ميمتيا
فيما يمي ( :)International School Association of Thailand, 2018, P. 1
تطوير المدارس الدولية في تايبلند ،والربط الشبكي لممدارس األعضاء؛ لتبادل الخبرة،
وحصر أعداد الطبلب التايبلنديين المقيدين فييا؛ لمحفاظ عمى جذورىم الثقافية األصيمة.
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االىتمام بالنظر في برامج التنمية المينية المقدمة لممعممين واإلداريين في المدارس
الدولية في تايبلند.
االىتمام بالنظر في قدرة المدرسة عمى عقد مؤتمرات التوعية لمطبلب والمعممين
وأولياء األمور ،وتبادل اآلراء معيم حول أىمية تدريس المغة التايبلندية ،واإلعبلن عنيا
بالنسبة لمطبلب األجانب.
التركيز عمى أىم اإلستراتيجيات التي تتبعيا المدرسة في الحفاظ عمى المغة واليوية
الثقافية في المدارس الدولية في تايبلند.
االىتمام بمعرفة قنوات التواصل بين المدارس الدولية في تايبلند والمؤسسات التربوية
المسئولة عن التعميم بيا.
من خبلل ما سبق ،يمكن مبلحظة أن تايبلند تتميز بوجود ىيئة متخصصة مسئولة
عن اعتماد المدارس الدولية الموجودة في يا ،تتوافر ليا الضمانات التي تضع البعد القومي
في الحسبان أثناء عممية االعتماد ،ومن ثم توافر ضمان آخر بجانب ترخيص تمك
المدارس؛ لمحفاظ عمى اليوية الثقافية التايبلندية ،التي يضعيا المكتب في االعتبار أثناء
النظر في مقومات المدرسة.

احملور الزابع ـــ املكارىة التفشريية خلربة تزخيص املدارض الدولية يف كل مً فزىشا وتايالىد يف
ضوء ىظزية اليظه العاملية إلمياىويل فالزطتايً ،Wallerstein Immanuel
وإملاىية اإلفادة ميَنا:
عمى ضوء السياق الثقافي الذي يميز فرنسا كدولة من دول المركز ،يبلحظ أنيا
اىتمت بغرس الشعور بأىمية المغة القومية والثقافة الفرنسية األم ،كما اتخذت جميع
التدابير لمحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع الفرنسي وعمى اليوية الثقافية لمطبلب
الفرنسيين ،بل واغتنمت فرصة وجود المدارس الدولية داخل فرنسا لئلعبلن عن تمك الثقافة،
واكتساب مزيد من مؤيدييا ،والمقتنعين بأىميتيا ،ولذا سمحت فرنسا بالتوسع في إنشاء
رسميا إلشراف ورقابة وزارة التربية القومية
المدارس الدولية بيا ،وتطويرىا عمى أن تخضع
ِّ
الفرنسية ،ومن ثم الترخيص ليا ،واعتمادىا؛ باعتبارىا إحدى دول المركز وفقًا لنظرية النظم

العالمية إليمانويل فالرشتاين Wallerstein Immanuel؛ فيي دولة سمحت بوجود
المدارس الدولية داخم يا ،وىي بذلك تتفق مع توجيات العولمة االقتصادية والسياسية
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أيضا مع التنافسية الدولية ،وسياسات اليونسكو عن التعميم لمجميع ،وىي
والثقافية ،وتتفق ً
كذلك تتفق مع األىداف التنموية لؤللفية الجديدة لؤلمم المتحدة مع الحفاظ عمى اإلطار

الخاص بالدولة.
وبالنظر إلى السياق الثقافي في تايبلند ،الذي يميزىا كدولة تتسم بسمات الدول شبو
رسميا إلشراف ورقابة
األطراف سمحت الدولة بإنشاء المدارس الدولية ،عمى أن تخضع
ِّ
وزارة التعميم القومي التايبلندي ،من خبلل الترخيص ليا وفقًا لمعايير موحدة عمى كل

المدارس الدولية ،ومن ثم اعتمادىا؛ األمر الذي يوضح محاولة تايبلند ال تخاذ جميع
التدابير لمحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع التايبلندي باعتبارىا إحدى دول شبو األطراف،

مبرر لتجاىل ثقافة المجتمع المضيف،
فكون المدرسة الدولية تنتمي إلى الدولة األم ،ال يعد ًا
عددا من الطبلب التايبلنديين مقيدون بيذا النمط من
والتخمي عنيا ،خاصة وأن ىناك ً
المدارس؛ فبل يترك أي أمر في المدرسة دون تدخل من الجيات التايبلندية.
وفي إطار ىذا الجزء ،سوف تقوم الدراسة بعقد مقارنة تفسيرية بين دولتي المقارنة
في مجال ترخيص المدارس الدولية؛ لرصد جوانب االختبلف والتشابو بينيم ،وتفسيرىا.

أولًا ــ أوجُ التظابُ يف تزخيص املدارض الدولية يف كل مً فزىشا وتايالىد ،وتفشريٍا:
تتشابو دولتي المقارنة في اىتماميما بوضع الوزارة المسئولة عن التربية والتعميم
لمعايير لمحصول عمى ترخيص المدارس الدولية لمعمل عمى أراضييا ،ويرجع السبب في ىذا
التشابو إلى اتفاق دولتي المقارنة عمى أىمية التأكد من توافر الحد األدنى من المواصفات
البلزمة لعمل ىذه المدارس؛ فيي اآللية التي يضمن النظام التعميمي بمقتضاىا امتبلك
المدرسة لممواصفات الفنية المطموبة لعمميا أو االستمرار في تشغيميا.
كما تتشابو بعض معايير دولتي المقارنة فيما يخص اىتمام السمطات التربوية فييما
بإدخال بند االىتمام بالمغة القومية ،والتاريخ ،والجغرافيا ،وفرضيا عمى الطبلب األجانب
فضبل عن الحفاظ عمى الثقافة القومية لمطبلب
ضمن معايير الترخيص لممدارس الدولية؛
ً
المحميين من أبناء البمد ،ويرجع ذلك التشابو إلى اعتزاز كل دولة منيما بمحددات اليوية
القومية ليا والمتمثمة في المغة والثقافة الخاصة بكل منيما.
ومن ثم تسعى المدارس الدولية بجميع أنحاء العالم بصفة عامة ،وبدولتى المقارنة
بصفة خاصة؛ لمحصول عمى الترخيص؛ حفظا لميوية الثقافية بما ال يتعارض مع الحفاظ
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عمى التنوع الثقافي في تمك المدارس ،مع الحفاظ عمى جودة تمك المدارس؛ سعياً لجذب

المزيد من الطبلب إلى مدارسيا.

ثاىيًا ــ أوجُ االختالف بني تزخيص املدارض الدولية يف كل مً فزىشا وتايالىد ،وتفشريٍا:
يظير االختبلف بين دولتي المقارنة في طبيعة بعض المعايير الخاصة بإنشاء تمك
المدارس والترخيص ليا؛ ففي فرنسا يتم إنشاء األقسام الدولية من خبلل بروتوكول تعاون
موقع بين كل من وزارة التربية القومية الفرنسية والدولة الشريكة ،وىي تشكل أداة لمتعاون
الثنائي مع السمطات التعميمية لمبمد الشريك ،عمى أن تتدخل وزارة التربية القومية الفرنسية
في متابعة العممية التعميمية ،وتقييم مسار األقسام الدولية عمى أراضييا ،ووضع مخطط
لمناىج :المغة ،واألدب ،والتاريخ ،والجغرافيا بصورة مشتركة بين الوزارة الفرنسية والسمطات
التعميمية في الدولة الشريكة؛ ولعل ذلك ُيفسره ما تتمتع بو فرنسا من ريادة في بدء االىتمام

بإنشاء المدارس الدولية وتطويرىا ،وترخيص المدارس الدولية؛ فيي من أولى الدول التي

ساىمت في نشر المدارس الدولية في جميع أنحاء العالم ،من خبلل تنظيم المؤتمرات
وتخصيص الجوائز في مجال التربية الدولية بشكل عام ،والمدارس الدولية عمى وجو
مبكر أن تحقيق الريادة في العالم
ًا
الخصوص ،وقد حدث ذلك نتيجة لكون فرنسا قد أدركت
يتوقف عمى إصبلح نظام التعميم بصفة عامة ،والدولي بصفة خاصة ،وأن إصبلح التعميم
يجب أن يشتمل عمى إصبلح المدارس الدولية ،ومن ثم اىتمت بترخيص المدارس الدولية
حتى يتسنى تخريج طبلب بإمكانيم مواجية متطمبات مجتمع المعرفة.
أما تايبلند فيبلحظ أنيا تحرص عمى أن تكون عممية منح الترخيص لممدارس الدولية
بيا واستمراره مرتبطاً باعتماد تمك المدارس تحقيقاً لضمان جودة التعميم وذلك من خبلل تقدم
دوليا ومقبولة من مكتب
المدرسة بطمب لمحصول عمى منح االعتماد من ىيئة معترف بيا ً
شير من تاريخ الحصول عمى رخصة اإلنشاء والتشغيل
لجنة التعميم الخاص في غضون ً 15ا

(باستثناء مرحمة ما ق بل التعميم االبتدائي) ،عمى أن تحصل عميو في خبلل مده ال تزيد عن
ست سنوات ،باإلضافة إلى تقديم طمب لمنح االعتماد وضمان الجودة من وزارة التربية
والتعميم بتايبلند ،ممثمة في مكتب معايير التعميم الوطنية وتقييم الجودة ( )ONESQAفي

شير من تاريخ تشغيل المدرسة عمى أن يتم الحصول عمى االعتماد في غضون
غضون ً 15ا
 3سنوات من تاريخ تشغيل المدرسة.وفي حالة عدم قدرة المدرسة إتباع الخطوات السابقة؛
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تمنح ميمة لمدة عام واحد (فقط) .واذا لﻢ تتمﻜﻦ مﻦ إتمام العمﻞ يمغى ترخيصيا ،وتغمق في
خبلل عامين.
كما يظير االختبلف بين دولتي المقارنة في معايير تعيين المعممين بالقسم الدولي؛
ففي فرنسا يتطمب :أن يكونوا من الناطقين بمغات القسم ،والحصول عمى المؤىبلت أو
الدبمومات أو الخبرات التي تمكنيم من تعميم االنضباط المطموب في المدارس في البمد الشريك
لمقسم ،ووفقًا لمتقاليد التربوية المماثمة ،والتمتع ،بالخبرة التعميمية لمدة خمس سنوات عمى
األقل ،واحترام االختبلف والتباين الثقافي في االتفاقات التي أبرمتيا فرنسا مع شركائيا

األجانب .بينما في تايبلند يشترط الحصول عمى الجنسية التايبلندية ،والحصول عمى درجة
البكالوريوس أو ما يعادليا عمى األقل من مؤسسات معتمدة تعمل بنظام الساعات المعتمدة،
وخبرة في التدريس لمدة  3سنوات عمى األقل ،والقدرة عمى استخدام المغة اإلنجميزية أو
استخدام المغات األخرى المقدمة لمطبلب.
وكذلك يظير االختبلف بين دولتي المقارنة في معايير قبول الطبلب؛ ففي فرنسا يتم
قبول الطبلب في األقسام الدولية؛ وفقًا لمشروط التي حددىا وزير التربية القومية ،باالتفاق

وبناء عمى اقتراح مدير المدرسة،
مع مدير المدرسة ،ومدير إدارة خدمات التعميم الوطني،
ً
التي ستقع عمى مسئوليتو التحقق مسبقًا من استعداد األطفال الفرنسيين – بصفة خاصة -
لمتابعة نوع التعميم المقدم في ىذه األقسام مع مراعاة إجراء اختبار شفوي لتقييم مستوى

المعرفة بالمغة األجنبية لمطبلب الفرنسيين ،والمغة الفرنسية لمطبلب األجانب ،مع توفير
مجموعة من البرامج الخاصة بالمغة الفرنسية لمطبلب من جنسيات أخرى من الدول غير
الناطقة بالفرنسية مكممة لمطبلب األجانب الذين ال يكفي مستوى معرفتيم بالمغة الفرنسية.
 .أما في تايبلند فيتم تسجيل الطبلب في المدرسة الدولية دون قيود عمى الجنسية أو
الدين أو المغة عمى أال يتجاوز عدد الطبلب التايبلنديين  % 52من العدد اإلجمالي لمطبلب.
وىذا يعكس الحرص الشديد من جانب فرنسا عمى االىتمام بالجانب الثقافي نظ ار ألن
فرنسا من الدول التي تعتز بثقافتيا ولغتيا منذ القدم ،ويؤكد ذلك الدول التي كانت تمثل
مستعمرات فرنسية وانتشرت فييا المغة والثقافة الفرنسية بدرجة كبيرة وال زالت المغة الفرنسية
ىي لغة التواصل بيا إلى اآلن مثل بعض دول المغرب العربي كما يمكن القول أن االختبلف
بين دولتي المقارنة في معايير الترخيص لممدارس الدولية ،يرجع الختبلف الخصائص المميزة
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لكل من فرنسا وتايبلند في تحقيق الوحدة الوطنية ،والتماسك القومي ،والحفاظ عمى اليوية
الثقافية لمطبلب المحميين من أبناء البمد.

وفيما يمي نعرض لبعض الدروس المستفادة من خبرة ترخيص المدارس الدولية

في كل من فرنسا وتايبلند ،التي يمكن أن تسيم في زيادة االىتمام بتحسين معايير

ترخيص المدارس الدولية المصرية وذلك عمى النحو التالي:

 ضرورة تدخل وزارة التربية والتعميم المصرية في متابعة العممية التعميمية ،وتقييم مسارالمدارس الدولية عمى أراضييا ،ووضع مخطط لمناىج :المغة ،والتاريخ ،والجغرافيا بصورة
مشتركة بين وزارة التربية والتعميم المصرية والسمطات التعميمية في الدولة الشريكة.
 تسجيل الطبلب في المدرسة الدولية دون قيود عمى الجنسية أو الدين أو المغة بشكلمتوازن من جية العدد عمى أال يتجاوز عدد الطبلب المصريين أو األجانب نسبة % 52
من العدد اإلجمالي لمطبلب.
ٍ
شخص أو كيا ٍن
 أن يكون مقدم طمب الحصول عمى الترخيص بإنشاء المدرسة الدوليةي يتمتع باآلتي:
اعتبار ٍّ
حاصبل عمى كل من الجنسية المصرية ،ودرجة البكالوريوس عمى األقل.
 أن يكون
ً
 ىدف الكيان االعتباري الوحيد التعميم وليس التربح ،ويكون أكثر من نصف المساىمين
فيو من الجنسية المصرية ،والشخص الموقع نياب ًة عنيم ذو جنسية مصرية بالميبلد.
 إحضار مقدم الطمب المناىج الدراسية إلى وزارة التربية والتعميم ليتم مراجعتيا وتنقيحيامن أي قيم مخالفة لمثقافة المصرية ،عمى أن يتم توفير تعميم المغة العربية والدراسات
االجتماعية والدين لجميع الطبلب بمعدل  5مرات في األسبوع عمى األقل لمدة  52دقيقة
في كل مرة عمى األقل ،وفرض تعمم المغة العربية عمى الطبلب األجانب.
 -أن تتوافر في مدير المدرسة ،والمعممين الشروط التالية:
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 يتمتع مدير المدرسة بالجنسية المصرية بالميبلد ،وحاصل عمى درجة
البكالوريوس أو ما يعادليا عمى األقل ،وخبرة كمدرس لمدة ال تقل عن 3
سنوات.
 يرفق بطمب الترخيص السيرة الذاتية التفصيمية لممدرسين المختارين لتولي
مسئولية التدريس ،باإلضافة إلى آخر تقرير فحص ليؤالء المدرسين.
 تحديد الرسوم الدراسية بموجب قرار مجمس الوزراء أو سياسة وزارة التربيةوالتعميم ،ويمنح التصريح ليا بذلك من قبل اإلدارة العامة لمتعميم الخاص في
الوزارة والمحافظ اإلقميمي.
 اعتماد المدارس الدولية من خبلل ىيئات محمية مصرية بجانب الييئات الدولية؛لممحافظة عمى اليوية الثقافية لمطبلب المصريين.

احملور اخلامص ــ ملوىات تزخيص املدارض الدولية يف مصز كدولة طزفيُ يف ضوء ىظزية
اليظه العاملية إلمياىويل فالزطتايً ،Wallerstein Immanuel
وسياقَا الجكايف:
لم تصل مصر بعد إلى التصنيف كدولة من الدول شبو األطراف /شبو
المحورية؛ ويرجع ذلك إلى تدني دخل مستوى الفرد ،وضعف قاعدتيا التجارية؛ حيث
يبمغ نصيب الفرد أو حصة الفرد من الناتج المحمي  3.477.9دوالر سنويِّا( The
 ،)World bank, 2018a, P.1ويبمغ إجمالي الناتج المحمي
 335.791.25GDPبميون دوالر(،)The World bank,2018a,P.1-3
ويبمغ

مؤشر

التنمية

البشرية)HDI

Development

Human

 ،)UNDP,2016,P.198-200()21691(Indexويعود تدني ىذا المؤشر إلى
ارتفاع نسبة األمية ،وانخفاض مستوى التعميم ومستويات المعيشة ،وانخفاض
مستوى الرفاىية ،والرعاية االجتماعية ،والتحرك ببطء نحو التنمية.
وتتناول الدراسة فيما يمي السياق الثقافي الذي جعل مصر دولة من دول
األطراف ،وكيف انعكس ذلك عمى معايير ترخيص المدارس الدولية في مصر.

 -0الشياق الجكايف الذي جعل مصز دولة مً دول األطزاف:
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السبعينيات من القرن الماضي أثرت التحوالت الكبيرة والمتسارعة
منذ منتصف
ّ

لمرأسمالية العالمية ومشاركة القطاع الخاص واألجنبي في التعميم؛ بسبب عجز الدولة عن
تمويمو ،وارتبط ذلك بظيور بعض فئات الدخل المرتفع من المستثمرين المصريين والعرب،
أقساما دولية لمنح الشيادات
والتوسع في إنشاء المدارس الخاصة ،والتي استحدثت بيا
ً
األجنبية نتيجة زيادة الطمب االجتماعي عمييا (بثينة عبد الرؤوف رمضان ،5227 ،ص
ص 67ـــ .)72
وتحت دعوى مواكبة تغيرات العصر ،شيد عام 5225م نقمة نوعية نحو المدارس
الدولية في مصر ،وذلك بصدور قرار رئاسة مجمس الوزراء رقم  7119 /6175لسنة
 5225بتشجيع إنشائيا ،وافتتاح أول مدرسة لتدريس المنيج الكندي في المدرسة الكندية
بالقاىرة في (5225 /15 /31بثينة عبد الرؤوف رمضان ،5211 ،ص ص 434ـــ .)435
ونظر لمطبيعة التجارية لممدارس الدولية؛ حيث تعتبر من أكثر المشروعات االستثمارية
ًا
كبيرا؛ لتوفير المناخ
ربحا؛ فإن المستثمرين واإلداريين في ىذه المدارس يبذلون
ً
ً
مجيودا ً
التربوي الذي يتماشى مع المنيج المتبع في المدرسة" (بثينة عبد الرؤوف رمضان،5217 ،
ص.)584
وفي ظل انخفاض مستوى الجودة في المدارس المصرية ،ووجود الكثير من االنتقادات
التي تشير إلى تدني مستوى جودة المخرجات التعميمية ،وعدم مواءمة مخرجات التعميم مع
متطمبات المجتمع ،وحاجات سوق العمل(عمي السيد الشخيبي ،5215 ،ص ،)512وكذلك ما
أشار إليو تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،5218/5217
بحصول مصر عمى المركز رقم  132في جودة النظام التعميمي من إجمالي عدد  137دولة
( )World Economic Forum, 2017, Pp. 111؛ مما يشير إلى ضعف مستوى
معايير جودة التعميم المصري التي ال تتبلءم مع معايير الجودة العالمية .ىذه العوامل مجتمعة
أدت إلى ضعف ثقة أولياء األمور ذوي الدخل المرتفع في نظم التعميم المصرية بسبب تدني
مستواه ،وقد دفعيم ذلك إلى التوجو إلى المدارس الدولية؛ مما ساىم في التوسع في إنشائيا
لخدمة أبناء ىذه الفئة.
فتشير اإلحصاءات إلى زيادة أعداد المدارس الدولية في مصر من  148مدرسة عام
5228 /5227م إلى  711مدرسة عام  ،5216 /5215بزيادة مقدارىا  ،%382أما أعداد
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الطبلب في ىذه المدارس فقد تضاعف من  19426طالب وطالبة في عام 5228 /5227
طالبا وطالبة عام  5216 /5215بزيادة مقدارىا ( %432وزارة التربية
إلى 125836
ً
والتعميم 5216 ،ب ،ص ،)1واذا ما نظرنا إلى أعداد الطبلب المقبولين في المدارس
طالبا وطالبة ،وذلك
الحكومية التقميدية نجدىا قد زادت من  14487286إلى ً 17992836
بزيادة قدرىا  ،%54أما عدد المدارس فقد زاد من  37518إلى  44787مدرسة خبلل نفس
الفترة(5228 /5227م ــــ 5216 /5215م) وذلك بزيادة قدرىا ( %52وزارة التربية
والتعميم5216 ،ج ،ص ،) 1وىذه األرقام تشير إلى اإلقبال المتزايد عمى االلتحاق بالمدارس
الدولية ،التي تييئ خريجييا ـــ وخاصة بعد المرحمة الجامعية ــــ إلى فرص العمل المحمية
والعالمية .ويتنوع ىذا العدد ما بين مدارس دولية مستقمة ،ومدارس لغات تحتوي عمى أقسام
دولية :أمريكية ،وفرنسية ،وألمانية ،وانجميزية ،وكندية ،وباكستانية ،ويابانية ،وصينية،
وكورية.
ار لجيود مصر في االنفتاح عمى العالم في إطار التعاون التربوي الدولي؛ تم
واستمرًا
صدور القرارين الوزاريين رقم  321بتاريخ 5215 /8 /13م (وزارة التربية والتعميم،
5215ب ،ص ص 1ـــ  ،)12ورقم  589بتاريخ (5216 /9 /51وزارة التربية والتعميم،
 5216د ،ص ص 1ـــ  )9بشأن الئحة المدارس المصرية الدولية بنظام البكالوريا الدولية
القائمة عمى البروتوكول الثبلثي ـــ الموقع بين كل من وزارة التربية والتعميم المصرية،
ومنظمة البكالوريا الدولية ،والمؤسسة الراعية ليذه المدارس في عام  5214ــــ والتي تعتبر
مدارس البكالوريا الدولية مدارس حكومية نموذجية دولية تطبق مناىج ذات طبيعة خاصة
ودولية بالمغة العربية ،وتتب ع ديوان عام وزارة التربية والتعميم مباشرة ،إلى جانب المدارس
الدولية الحالية ،بمعنى أن الدولة دخمت كشريك كامل في دعم ىذه النوعية من المدارس
بقياميا بإنشاء مدارس دولية عمى غرار المدارس السابقة ،وال يخفى أن ىذا يتم عمى حساب
التعميم الرسمي الحكومي ،الذي فضمت الدولة تركو عمى حالو بمشكبلتو وأزماتو ،ودخمت في
ىذا النوع من االستثمار في مجال المدارس الدولية ،ومن ىنا فإن ما يشيده ىذا النوع من
التعميم اآلن ،لم يسبق لو أن شيده سواء من دعم مالي وأدبي وكذلك امتياز فئوي وميني؛
رغبة في الدخول في دائرة التنافسية مع المدارس المماثمة إلثبات أفضميتيا وفقًا لقوانين

السوق العالمية في ظل انخفاض جودة العممية التعميمية في المدارس الحكومية المصرية،
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وعميو يتضح تأثير كل من :العامل االقتصادي ،والنظام العالمي الجديد ،واالتفاقيات الدولية
فضبل عن أنو
الجديدة وتأثيرىا عمى االىتمام بالتوسع في إنشاء المدارس الدولية في مصرً ،

يعكس وجود مصر كدولة من دول األطراف مسيطر عمييا من قبل الدول األخرى؛ فيي دولة
ذات دخل فردي متدني ،إضافة إلى ضعف قاعدتيا التجارية ،وتتحرك ببطء نحو التنمية وىذا

ما أكدت عميو نظرية إيمانويل فالرشتاين ،وينعكس ذلك بطبيعة الحال عمى عدم توجيو العناية
الكافية نحو ترخيص المدارس الدولية في مصر.

-8

معايري تزخيص املدارض الدولية يف مصز:
تنقسم إجراءات الترخيص إل نشاء المدارس الدولية ،وتشغيميا إلى ستة خطوات

رئيسية ،وىي(:وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني5217 ،أ ،ص ص 19-16؛ وزارة التربية
والتعميم والتعميم الفني5217 ،ب ،ص ص )52-19
أ -ص جميع المستندات المقدمة في اإلدارة العامة لمتعميم الخاص في الوزارة قبل الموافقة
المبدئية عمى الطمب ،ثم إخطار الييئة العامة لؤلبنية التعميمية لدراسة الطمب في
المحافظات ،وابداء المبلحظات ،ومخاطبة الممثل القانوني لممدرسة في مدة ال تزيد عن
يوما من تاريخ ورود الطمب ،واذا ما تبين لممنطقة مبلحظات يمتزم الممثل القانوني
ثبلثين ً
باستبقائيا خبلل مدة ال تزيد عن ستة أشير من تاريخ إخطاره ،فإذا انقضت تمك المدة
ممغيا ويتعين البدء في اإلجراءات من جديد في حالة التزام الممثل القانوني
يعتبر الطمب ً
بتبلفي جميع المبلحظات.
ب -إحضار مقدم الطمب ألصل االتفاقية المبرمة مع الجية المانحة لمشيادة عمى أن تكون
معتمدة من الجية المانحة والممحق الثقافي المصري في سفارتنا في دولة الجية المانحة
أو طبقًا لبلتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والتعميم.

ج -نسخة من الكتب عمى أن تكون مختومة بخاتم المدرسة أو الشركة ،وقائمة بأسماء
موضحا بيا (اسم الكتاب ،واسم الناشر ،وسنة الطبع ،والصف الدراسي ،والرقم
الكتب
ً
الكودي لمكتاب) عمى أن يتم معادلة المحتوى العممي لمكتب المقدمة من طالب الترخيص
بمعرفة المراحل التعميمية .وُيقدم تقرير فني شامل معتمد من مستشاري المواد يتضمن
مدى معادلة المحتوى العممي لمكتب محل الفحص بمناىج وزارة التربية والتعميم في مدة
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زمنية أقصاىا ثبلثة أسابيع .ويتم التجديد ليذه المعادلة مرة كل ثبلث سنوات ،وعمى أال
تستمر دراسة نفس النسخ المقدمة من الكتب التي تم معادلتيا ألكثر من تسع سنوات.
د -توريد مبمغ ألف جنيو عن كل كتاب يتم فحصو بشيك مقبول الدفع يسدد لصالح حساب
فحص ومراجعة كتب المغات عند الترخيص أو التجديد لمعادلة المناىج.
ه -يتقدم طالب الترخيص بطمب إلى اإلدارة العامة لمتعميم الخاص عقب االنتياء من البناء
والتشطيبات وتجييز المدرسة طبقًا لمواصفات واشتراطات الييئة العامة لؤلبنية التعميمية؛
وذلك لمعاينة موقع ومباني المدرسة عمى الطبيعة.

و -بعد االنتياء من إجراءات الترخيص يتم العرض عمى لجنة شئون المدارس التي تطبق
مناىج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛ لمعرض عمى وزير التربية والتعميم ،إلصدار قرار
بالترخيص بفتح المدرسة.
يتضح مما سبق ،أنو بعد حصول مقدم الطمب عمى موافقة ىيئة األبنية التعميمية ـــــ
واحضاره ألصل االتفاقية المبرمة مع الجية المانحة لمشيادة ،وفحص كتب المغات عند
الترخيص أو التجديد لمعادلة المناىج ومراجعتيا ،وبعد االنتياء من أعمال البناء ـــــ يتم تقديم
استعدادا لبدء تشغيميا ،وال يجوز فتح المدرسة إال بعد الحصول عمى
طمب لمعاينة المدرسة
ً
الترخيص بالتشغيل من وزير التربية والتعميم لفتح المدرسة ،واذا تم فتح المدرسة قبل
إداريا ،وعند وجود مخالفة مالية أو إدارية يتم
الحصول عمى الترخيص يتم إغبلق المدرسة
ِّ
وضع المدرسة تحت اإلشراف المالي واإلداري ،كما يتضح عدم وجود أدنى إشارة إلى مراعاة

الجانب القومي المحمي لممجتمع المصري في معايير ترخيص المدارس الدولية المصرية.

 -3احملور الشادض ـــ ىتائج الدراسة والتصور املكرت لرتخيص املدارض الدولية:
أولًا ــ ىتائج الدراسة:
توصمت الدراسة من خبلل عرض وتحميل اإلطار النظري إلى مجموعة من النتائج،
منيا:

 -1أن ترخيص المدارس الدولية في الوقت الراىن لو أىمية متزايدة لما لو من ٍ
دور
حيوي ٍ
فاعل في رقي ىذه المدارس وتقدميا ،وذلك العتبارات عديدة ،منيا:
ٍّ

-

إضفاء الصفة القانونية لممؤسسات التعميمية.

-

تشخيص نواحي القوة والضعف في أداء المدرسة.
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-

دعم ثقة المجتمع ورضاه عن مستوى أداء المدرسة.

-

التأكيد عمى التميز التربوي لممدرسة.

-

التحقق من توافر المحاسبية المؤسسية.

 -5إن أداة المجتمعات عمى اختبلفيا لتحقيق التطور والتقدم ،ىو جودة التعميم
وتحسين نوعية مخرجاتو ،ووسيمتيا في ذلك ىي المعايير التي تحكم وتراقب عممية
تقييم األداء في شتى مستوياتو ومراحمو؛ فالمعايير ىي أداة تحقيق الجودة الشاممة في
التعميم ،وتؤكد المعايير عمى أىمية عممية التقييم في صورىا المتعددة ،وبأدواتيا
المختمفة ،وبالشكل الذي يناسب نظام التعميم في دولة بعينيا.

 -3ينبغي لممعايير التي يتم ترخيص المدارس الدولية وفقًا ليا أن تتبلءم مع ظروف
المجتمع ،وتتماشى مع المعايير العالمية؛ فعممية الترخيص ال تتم بطريقة عشوائية؛
وانما ىي عممية ىادفة ،تتم وفق معايير مقننة ومتفق عمييا.

رسميا إلشراف ورقابة وزارة التربية القومية
 -4تخضع المدارس الدولية في فرنسا
ِّ
الفرنسية ،وبصورة جادة من خبلل معايير الترخيص لمعمل عمى أراضييا؛ األمر الذي
يوضح اتخاذ جميع التدابير لمحفاظ عمى البعد القومي لممجتمع الفرنسي.

بدور ٍ
ٍ
بارز في ترخيص المدارس الدولية،
 -5قامت وزارة التعميم القومي في تايبلند
واإلشراف عمييا ،وتكاد تقترب المدارس من النموذج األمثل لتطبيق المدارس الدولية كما
حددتيا األدبيات المرتبطة بيذا المجال ،ولذا يمكن االستفادة منيا عند وضع تصور
مقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية.

ثاىيًا :التصور املكرت لرتخيص املدارض الدولية املصزية:
في ضوء اإلطار النظري ،وعرض خبرة فرنسا وتايبلند في ترخيص المدارس الدولية،
مقترحا يمكن أن يسيم في نجاح ترخيص
تصور
ًا
والمقارنة التفسيرية ،تضع الدراسة الحالية
ً
المدارس الدولية المصرية مع الحفاظ عمى اليوية الثقافية لمطبلب المصريين ،من خبلل
المحاور التالية:
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( )0ميطلكات التصور املكرت :
أ -ميطلكات ىظزية:
في ضوء دراسة الفكر المعاصر لترخيص المدارس الدولية تم التوصل إلى مجموعة من
المنطمقات األساسية الحاكمة لترخيصيا ،وىي:
-

أن الترخيص عممية إجبارية ،وتعد شرطًا قانونيِّا لعمل المدارس الدولية.

التأكد م ن توافر الحد األدنى من المواصفات البلزمة لعمل ىذه المدارس .ومن ثم
فيي اآللية التي يضمن النظام التعميمي بمقتضاىا امتبلك المدرسة لممواصفات الفنية
المطموبة لعمميا أو االستمرار في تشغيميا.

-

االعتماد عمى معايير محددة لضمان الجودة واستخدم ىذه المعايير في عممية
التقييم.

-

تعريف أبناء المجتمع ومؤسساتو وجياتو الرسمية بواقع أداء المدارس الدولية،
ومستواىا العممي.

 استحداث نظم المحاسبة المجتمعية لممدارس الدولية ،وزيادة ثقة أفراد المجتمع فيجودة ىذه المدارس وكفاءتيا التعميمية ،وتحقيق التعميم بيا وفق المعايير العالمية.

ب -منطمقات محمية:

 صدور كل من القرار الوزاري رقم  ،526والقرار الوزاري رقم  422لعام  5217بشأنترخيص المدارس الدولية المصرية لمعمل في مصر.
 اىتمام وزارة التربية والتعميم بإلزام المدارس الدولية بتدريس المغة العربية ،والتربيةالدينية ،وتاريخ وجغرافية مصر ،ومواد اليوية القومية ،وفقًا لمناىج وزارة التربية

والتعميم لمطبلب المصريين.

 صدور قرار من وزارة التربية والتعميم المصرية بوقف مؤقت لمطمبات الجديدةلمترخيص بإنشاء مدارس ،أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس
المناىج التي تدرس بالمدارس الدولية ،وذلك لحين االنتياء من دراسة طمبات
الترخيص المقدمة قبل صدور ىذا القرار ،ولحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل
ىذه النوعية من المدارس.
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 إنشاء مدارس مصرية دولية بنظام البكالوريا الدولية القائمة عمى البروتوكولالثبلثي ـــ الموقع بين كل من وزارة التربية والتعميم المصرية ،ومنظمة البكالوريا
الدولية ،والمؤسسة الراعية ليذه المدارس في عام .5214
 تشكيل لجنة من داخل وخارج الوزارة لمراجعة وفحص كتب التاريخ العالمي والجغرافياالتي تدرس في المدارس الدولية.

( )8أبعاد التصور املكرت :
يمكن تناول أبعاد التصور المقترح لترخيص المدارس الدولية المصرية عمى النحو
التالي:
-

تتدخل وزارة التربية والتعميم المصرية في متابعة العممية التعميمية وتقييم مسار
المدارس الدولية عمى أراضييا ،ووضع مخطط لمناىج المغة ،والتاريخ ،والجغرافيا ،بصورة
مشتركة بين وزارة التربية والتعميم المصرية والسمطات التعميمية في الدولة الشريكة.

-

تسجيل الطبلب في المدرسة الدولية دون قيود عمى الجنسية أو الدين أو المغة عمى
أال يتجاوز عدد الطبلب المصريين  % 52من العدد اإلجمالي لمطبلب.

شخصا أو كيا ًنا
أن يكون مقدم طمب الحصول عمى الترخيص بإنشاء المدرسة الدولية
ً
اعتباريا يتمتع باآلتي:
ً
حاصبل عمى كل من الجنسية المصرية ،ودرجة البكالوريوس عمى األقل.
 أن يكون
ً

 في حالة كون مقدم الطمب كيا ًنا اعتباريِّا ال بد أن يكون أكثر من نصف المساىمين
فيو من الجنسية المصرية ،والشخص الموقع نياب ًة عنيم ذو جنسية مصرية بالميبلد.

 تقديم المناىج الدراسية إلى وزارة التربية والتعميم لفحصيا بدقة لمموافقة عمييا ،عمى أنيتم توفير تعميم المغة العربية والثقافة القومية المصرية لجميع الطبلب بمعدل  5مرات في
األسبوع لمدة  52دقيقة في كل مرة عمى األقل ،وفرض تعمم المغة العربية عمى الطبلب
األجانب.
 ضرورة توافر خصائص وسمات معينة في مديري المدارس الدولية ومعممييا ومنيا: أن يتمتع مدير المدرسة بالجنسية المصرية بالميبلد.
 أال يقل مؤىل مدير المدرسة عن درجة البكالوريوس أو ما يعادليا عمى األقل ،وخبرة
كمدرس لمدة ال تقل عن  3سنوات.
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 أال تتجاوز نسبة األجانب العاممين في المدرسة أو مجموعة المدارس التي يممكيا
صاحب المدرسة عن  %12من عدد أعضاء ىيئة التدريس.
 يرفق بطمب الترخيص السيرة الذاتية التفصيمية لممدرسين المختارين لتولي مسئولية
الدروس المحددة ،باإلضافة إلى آخر تقرير فحص لهؤالء المدرسين.
 تحديد الرسوم الدراسية بموجب قرار مجمس الوزراء أو سياسة وزارة التربية والتعميم،ويمنح التصريح ليا بذلك من قبل اإلدارة العامة لمتعميم الخاص بالوزارة والمحافظ
اإلقميمي.
 تخضع إدارة المدرسة ،وتشغيميا لمتطمبات قانون التعميم الخاص والموائح الوزارية وغيرىامن األوامر ذات الصمة الصادرة عن وزارة التربية والتعميم ،مع تقديم تقرير إلى اإلدارة
العامة لمتعميم الخاص بالوزارة حول تقدم الطبلب كل عام أكاديمي.
 تحقيق ضمان جودة التعميم في المدارس الدولية في مصر من خبلل تقدم المدرسة بطمبدوليا ،ومقبولة من إدارة التعميم
لمحصول عمى منح االعتماد من ىيئة معترف بيا
ِّ

شير
الخاص في وزارة التربية والتعميم والمسئولة عن المدارس الدولية في غضون ً 15ا
من تاريخ الحصول عمى رخصة اإلنشاء والتشغيل (باستثناء مرحمة ما قبل التعميم
االبتدائي) ،عمى أن تحصل عميو في خبلل مدة ال تزيد عن ست سنوات ،باإلضافة إلى
تقديم طمب لمنح االعتماد وضمان الجودة من ىيئة ضمان الجودة واالعتماد المصرية في
شيرا من تاريخ تشغيل المدرسة عمى أن يتم الحصول عمى االعتماد في
غضون 15
ً
غضون  3سنوات من تاريخ تشغيل المدرسة .وفي حالة عدم قدرة المدرسة اتباع
الخطوات السابقة؛ تمنح ميمة لمدة عام واحد (فقط) .واذا لم تتمكن من إتمام العمل تغمق
في خبلل عامين.
 تخصيص مكتب بييئة ض مان الجودة واالعتماد المصرية؛ يختص باعتماد المدارس الدوليةالراغبة في العمل في مصر ،ويتولى مسئولية التقويم الخارجي لمجودة في المدارس
الدولية المصرية ،ويكون لو صبلحيات ومسئوليات االعتماد ،ويشترط فيو ما يمي:
 أن يتمتع بالعدالة والشفافية في عممية صنع القرار الخاص باالعتماد أو عدمو من
خبلل اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة.
 أن يكون لو القدرة اإلدارية والمادية عمى تنفيذ مسئوليات االعتماد.
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 أن يعتمد المكتب عمى التمويل الذاتي من المدارس المشاركة والمراد اعتمادىا.
 توفير الدعم الحكومي غير المشروط والمساىمة في تمويمو.
ويقوم المكتب بما يمي:
 وضع معايير قومية لبلعتماد تختص بالحفاظ عمى اليوية الثقافية لمطبلب المصريين
الممتحقين بيذه المدارس؛ فالمعايير المتعمقة بالفاعمية التعميمية والقدرة المؤسسية
غير كافية لمحفاظ عمى اليوية الثقافية لمطبلب المصريين.
 نشر ثقافة االعتماد والجودة بين المدارس الدولية المصرية وبين شرائح المجتمع
المختمفة.
 مراقبة أداء المدارس الدولية ،ومدى التزاميا بالمعايير المعتمدة.
 تعيين فريق من الخبراء والمتخصصين لمقيام بعمميات التقييم.
 عقد ورش عمل داخل المدارس الدولية وخارجيا حول نظم الجودة واالعتماد.
 إعادة النظر في ا لموائح الداخمية لتمك المدارس ،وتطويرىا بما يتبلءم مع المعايير
القومية لبلعتماد.
 وضع الضوابط واإلجراءات القومية والمعايير الخاصة باعتماد المدارس الدولية العاممة
في مصر ،وذلك بالتنسيق مع الييئات الدولية العاممة في مجال الجودة واالعتماد.
مرحميا عمى بعض المدارس وتقديميا كنموذج تحتذي
 تطبيق معايير االعتماد القومية
ِّ
بو بقية المدارس؛ حتى يمكن تدارك الصعوبات وعبلجيا أوًال بأول ،واالستفادة منيا
قبل تعميم التجربة.

 وضع مؤشرات واضحة ،توضح مدى االلتزام بتمك المعايير القومية ،وتساعدنا في
الحكم عمى مدى تحققيا.
 التأكد من جودة المستوى التعميمي لممدارس الدولية ،وقدرتيا عمى تحقيق رسالتيا
التربوية وأىدافيا.
 أن تكون المعايير الموضوعة العتماد المدارس الدولية معمنة لمجميع ،ويتم تدريب
المعنيين عمييا عمى المستوى الميني؛ وذلك من خبلل تقديم دورات تدريبية وورش
عمل تتعمق بيذه المعايير ،وكيفية تطبيق كل معيار عمى أرض الواقع الفعمي (وذلك
لمديري المدارس الدولية ،والمسئولين عن وحدات ضمان وتوكيد الجودة بيا ،وممثمين
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من أعضاء ىيئة التدريس المتحمسين لمعمل ليشكموا عناصر تغيير) ،ويمكن أن تفيد
الدورات وورش العمل كذلك في التعرف عمى متطمبات تطبيق المعايير في الواقع،
ومعوقات ذلك في ضوء الظروف واإلمكانات الفعمية لممدارس.
-

تفعيل دور إدارة التعميم الخاص في وزارة التربية والتعميم والمسئولة عن المدارس
الدولية ،عمى النحو التالي:
 اإلشراف الدوري عمى عمل المدارس الدولية العاممة في مصر من قبل لجان مختمفة،
مع الحرص عمى تغيير أعضاء المجان بصورة دورية؛ حتى ال يكون ىناك تواطؤ
بين المستثمرين ولجان اإلشراف؛ لمتحقق من أنيا تعمل عمى أساس التنظيمات
والتشريعات التي وضعتيا الحكومة المصرية.
 توقيع الجزاءات وايقاف التراخيص الممنوحة لممدارس الدولية العاممة في مصر ،في
حال إخبلليا بالنظم والقواعد واإلجراءات المعمنة من قبل ىيئة ضمان الجودة
واالعتماد المصرية.
 تقديم تقارير سنوية إلى مجمس الوزراء ،ووزارة التربية والتعميم ،والجيات المعنية
حول كيفية عمل المدارس الدولية ،بجانب نشر ىذه التقارير لموكاالت المعنية
والجميور العام.
 عقد بروتوكول مع الجيات المانحة لمشيادات الدولية؛ لمتابعة المعممين األجانب،
ومدى التزاميم بقيم وثقافة المجتمع المصري ،واحترام رموزه ومعتقداتو ،والزام
المدارس بالمشاركة في دورات تدريبية تثقيفية عن المجتمع المصري لممعممين
األجانب.

 تأسيس ىيئة جديدة تحت مسمى (رابطة المدارس الدولية في مصر) ،وذلك عمى غراررابطة المدارس الدولية في تايبلند

International Schools Association of

Thailand؛ لتصبح بمثابة ىيئة تربوية رسمية ،تعمل كحمقة وصل بين الحكومة المصرية،
والمدارس الدولية ،ويكون أعضاؤىا ممثمين عن المدارس الدولية في مصر ،وتقترح الدراسة
الراىنة بأن تقوم رابطة المدارس الدولية في مصر ،عمى األخص بالميام التالية:
 تطوير المدارس الدولية ،والربط الشبكي لممدارس األعضاء؛ لتبادل الخبرة ،وحصر
أعداد الطبلب المصريين المقيدين بيا؛ لمحفاظ عمى جذورىم الثقافية األصيمة.
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 االىتمام بالنظر في برامج التنمية المينية المقدمة لممعممين واإلداريين في المدارس
الدولية في مصر ،خاصة لممعممين من أصول أجنبية؛ لتدريبيم عمى كيفية الحفاظ
عمى اليوية الثقافية لممجتمع المصري.
 االىتمام بالنظر في قدرة المدرسة عمى عقد مؤتمرات التوعية لطبلب المدرسة،
ومعممييا ،وأولياء أمور الطبلب ،وتبادل اآلراء معيم حول أىمية تدريس المغة
العربية ،واالىتمام بترسيخ اليوية المصرية لدى الطبلب المصريين ،واإلعبلن عنيا
بالنسبة لمطبلب األجانب.
 توفير كتب مرجعية مساعدة ألعضاء رابطة المدارس الدولية في مصر ،توضح أنشطة
تمك المدارس وكيفية التواصل مع غيرىا من المؤسسات التربوية.

( )3آليات تيفيذ التصور املكرت :
 دراسة اإلطار القيمي لممجتمع المصري والمجتمع العالمي ،وتحديد أىم القيم التي ينبغي
تأكيدىا داخل المدارس الدولية ،ومراعاة تضمين االىتمام بتمك القيم في معايير االعتماد
الخاصة باليوية الثقافية.
 إلزام المدارس ال دولية بتحية العمم ،باإلضافة إلى إلقاء األناشيد الوطنية في طابور
الصباح ،وتييئة المناخ المدرسي المناسب لتنمية روح المواطنة واالنتماء لدى التبلميذ
(تعميق صور لمزعماء التاريخيين المصريين ،وصور لآلثار المصرية).
 إعداد دليل إرشادي مفصل ،يتضمن الخطوات واإلجراءات القانونية والمتطمبات البلزمة
لترخيص المدارس الدولية المصرية ،وكيفية تطبيق المعايير المقررة لذلك ،عمى أن
يتضمن الدليل معمومات ودراسات حالة عن تمك المدارس التي نجحت في تطبيق
المعايير؛ وذلك لبلسترشاد بيا.
 نشر الوعي بأىمية وجدوى الترخيص واالعتماد المصري لممدارس الدولية.
 إيجاد آلية مناسبة لمتابعة تطبيق معايير ترخيص المدارس الدولية في مصر؛ حتى
يكون استخدام ىذه المعايير ذا جدوى في تحسين قدرة تمك المدارس عمى تخريج طبلب
أكفاء ،قادرين عمى أداء األدوار المتوقعة منيم بكفاءة واقتدار.
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 االىتمام بدعم وتنشيط قنوات التواصل بين المدارس الدولية والمؤسسات التربوية
المصرية بمراحل التعميم المختمفة ،لمتأكد من قياميا بأداء دورىا في الحفاظ عمى
الجذور الثقافية لممجتمع المصري ،وفي ذات الوقت االنفتاح عمى اآلخرين.
 تخصيص لجان متابعة بصورة دورية لممدارس الدولية لمتابعة أنشطتيا.
 العمل عمى دمج طبلب المدارس الدولية في المجتمع المحمي من خبلل :المسابقات
المحمية ،واألعمال الفنية ،والرحبلت المدرسية لممناطق األثرية ومعالم الدولة المصرية
الحديثة.
 جعل المواد القومية ،مثل ( :المغة العربية ،والتاريخ ،والجغرافيا ،والتربية القومية) مواد
أساسية باالتفاق مع الجيات األجنبية ،وأن تضاف درجاتيا إلى المجموع الكمي في
الشيادات العامة وعند االلتحاق بالجامعة؛ مما يدفع الطبلب إلى االىتمام بيا.
 استضافة الفاعميات الثقافية ،والميرجانات المحمية في المدارس الدولية ،ومشاركة
الطبلب فييا سواء كان ذلك في اإلجازة الصيفية أو اإلجازات القومية لمدول التابعة ليا
المدرسة.
وبالنظر إلى ما سبق ،يتضح أن ترخيص المدارس الدولية في مصر ،ما زال يحتاج إلى
بعض اإلصبلحات ،وذلك من أجل الحفاظ عمى تمكن الطبلب المصريين من اليوية الثقافية
لممجتمع المصري ،وبالتالي االعتزاز بيا؛ األمر الذي يساعد الطبلب عمى االطبلع عمى
الثقافات األجنبية وتقديرىا ،دون أن يؤثر ذلك عمى اليوية الثقافية المصرية والتمسك بيا؛
فالمدارس الدولية لن تكون حريصة عمى المكونات الثقافية لممجتمع ما لم يفرض عمييا ذلك.

- 657 -

ترخيص المدارس الدولية حفاظًا على الهوية الثقافية

.............

مزاجع الدراسة:
أولًا ـــ املزاجع العزبية:
 .1إبراىيم محمد فارس ،ثناء مختار النحمة ،ونيي العاصي( :)6116مدخل عمم الجودة،
اإلسماعيمية ،مطبعة جامعة قناة السويس.

 .6أيسم سعد محمدي محمود(":)6117تعزيز اليوية الثقافية العربية في مدارس التعميم األجنبي
(دراسة ميدانية)" ،مجمة العموم التربوية ـــــ مصر ،ع ،4الجزء األول ،أكتوبر ،ص ص.161-47
.3

إيمانويل فالرشتاين(":)6114صعود النظام الرأسمالي العالمي وزوالو المقبل" ،في العولمة:

الطوفان أم اإلنقاذ :الجوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية ،تحرير :لنشذر ،فرانك جي،

وبولي ،جون ،ترجمة(:جتكر ،فاضل) ،بيروت ،المنظمة العربية لمترجمة ،مركز دراسات الوحدة

العربية.

 .4بثينة عبد الرؤوف رمضان( :)6117مخاطر التعميم األجنبي عمى ىويتنا الثقافية وقيم
المواطنة واالنتماء ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

 .5ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(":)6111التعميم األجنبي في مصر منذ منتصف السبعينيات من
القرن العشرين حتى قيام ثورة  65يناير" ،ورقة مقدمة في مؤتمر ثورة  55يناير ومستقبل

التعميم في مصر ،القاىرة ،معيد الدراسات التربوية ،خالل الفترة من  14-11يوليو ،ص ص

.441-411

 .6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (":)6117دور معممي المدارس الدولية في تنمية اليوية الوطنية"،
من بحوث مؤتمر مستقبل إعداد المعمم وتنميتو في الوطن العربي ،المؤتمر الدولي الثالث لكمية

التربية جامعة  6أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين العرب ،المنعقد في إبريل  ،5217الجيزة،

كمية التربية جامعة  6أكتوبر ،ص ص .695-681

 .7حسن محمد حسن عسيري(":)6116تطوير أداء مديري المدارس الثانوية بمنطقة عسير
التعميمية في ضوء معيار القيادة والحوكمة لييئة االعتماد المدرسي :أدفانس إي دي
 ،"AdvancEDمن بحوث مؤتمر االتجاىات الحديثة لجودة واعتماد مؤسسات التعميم

الجامعي والعام :المعايير واآلليات ،المؤتمر الدولي الثامن لممركز العربي لمتعميم والتنمية،
المنعقد في المركز العربي لمتعميم والتنمية ،في الفترة من  5ـ ـ  7ديسمبر ،6115القاىرة،

المركز العربي لمتعميم والتنمية ،مجمد  ،6ص ص.868-781
 .8زغو محمد(":)6111أثر العولمة الثقافية لمشعوب" ،المجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية
واإلنسانية ،ع ،4ص ص .111-91

- 658 -

ترخيص المدارس الدولية حفاظًا على الهوية الثقافية
.9

.............

سعاد بسيوني عبد النبي ،وآخرون( :)6115نظم التعميم في المجتمعات المعاصرة :دراسة
نظرية وحاالت تطبيقية ،القاىرة ،السحاب لمنشر والتوزيع.

 .11سعيد إسماعيل عمي (" :)6114واقع التعميم األجنبي ومشكالتو في الدول اإلسالمية وأثره عمى
اليوية" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ــــ مصر ،ع( ،)46ص ص.76-15

 .11سيير صفوت عبد الجيد(":)6116العولمة والعالقة بين اليوية ولغة التعميم :مقارنة تنظيرية
وامبيريقية في ضوء مقوالت نظرية إعادة اإلنتاج لبيير بورديو" ،مجمة العموم االجتماعية ــ ـ
الكويت ،مج( ،)44ع( ،)6ص ص .617-178

 .16شاكر محمد فتحي ،وآخرون( :)6115مقدمة في التربية الدولية ،القاىرة ،السحاب لمنشر
والتوزيع.

 .11الشبكة العربية لضمان الجودة في التعميم العالي( 6118ـ ـ ـ :)6111معجم مصطمحات ضمان
الجودة في التعميم العالي ،القاىرة ،الشبكة العربية لضمان الجودة في التعميم العالي.

 .14عبد الرحمن أحمد ندا ،عبد المنعم حسن الشحن(" :)6111تأىيل مدارس التعميم العام لتحقيق
متطمبات االعتماد المدرسي :دراسة ميدانية بمحافظة بورسعيد" ،من بحوث المقاء السنوي السادس
عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية بعنوان :االعتماد المدرسي ،الرياض ،ص ص

.81-41

 .15عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل(":)6116االعتماد األكاديمي في الجامعات العربية إشكاليات
ورؤى" ،من بحوث مؤتمر االتجاىات الحديثة لجودة واعتماد مؤسسات التعميم الجامعي
والعام :المعايير واآلليات ،المؤتمر الدولي الثامن لممركز العربي لمتعميم والتنمية ،المنعقد في
المركز العربي لمتعميم والتنمية ،في الفترة من  7 :5ديسمبر ،6115القاىرة ،المركز العربي

لمتعميم والتنمية ،مجمد( ،)1ص ص .61-11
 .16عبد العزيز بن عثمان التويجري(1416ىـ6115/م) :اليوية والعولمة من منظور التنوع
الثقافي ،الطبعة الثانية ،منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة ،الرباط ،إيسيسكو.

 .17عبد الغني عبود ،وآخرون( :)6111التربية المقارنة واأللفية الثالثة ،القاىرة ،دار الفكر
العربي.

 .18عبد الناصر محمد رشاد عبد الناصر(":)6119اختيار وتدريب معممي المدارس الدولية :دراسة
مقارنة لبعض االتجاىات العالمية المعاصرة وامكانية اإلفادة منيا في مصر" ،مجمة دراسات

تربوية واجتماعية ـ ـ ـ مصر ،مج( ،)15ع( ،)4ص ص.116-675

 .19عالء سالم(" :)6114تايالند ديمقراطية تكافح موروث االنقالبات العسكرية" ،مجمة
الديمقراطية ،وكالة األىرام ـــ مصر ،مج( ،)14ع( ،)55ص ص  181ـ ـ ـ .185
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 .61عمي السيد الشخيبي( :)6116آفاق جديدة في التعميم الجامعي والعربي ،القاىرة ،دار الفكر
العربي.

 .61فتحية أحمد عبد القادر بينسي ( :)6111األبعاد التعميمية ألزمة اليوية في المجتمع المصري
وسبل مواجيتيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم أصول التربية ،كمية التربية ،جامعة
اإلسكندرية ـ ـ ـ مصر.

 .66كاتيا أمين الصغير(" :)6115واقع المدارس والبرامج الدولية بمحافظة اإلسكندرية :دراسة
حالة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم التربية المقارنة ،كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية ـ ـ

مصر.

 .61المجمس األعمى لمتعميم ( :)6116/6115ترخيص المدارس الخاصة في دولة قطر :دليل
لممتقدمين لمحصول عمى رخصة تشغيل مدرسة خاصة لمعام األكاديمي ،5216/5215

قطر ،ىيئة التعميم.

 .64مجمع المغة العربية( :)1981المعجم الفمسفي ،القاىرة ،الييئة العامة لشئون المطابع األميرية.
 .65ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( :)6114المعجم الوسيط ،ط ،4القاىرة ،مكتبة الشروق الدولية.

 .66محمد محمد سكران (" :)6111ندوة حول التعميم األجنبي في مصر في ضوء التحديات
المعاصرة" ،مجمة رابطة التربية الحديثة ،مج( ،)1ع( ،)7ص ص .416-414

 .67محمود محمد الميدي سالم(":)6115نظام التعميم في جميورية مصر العربية" ،نظم التعميم في
المجتمعات المعاصرة :دراسة نظرية وحاالت تطبيقية ،القاىرة ،السحاب لمنشر والتوزيع.

 .68محمود محمد عبد الجميل الصالح(":)6117مستقبل النظام العالمي في ضوء نظرية فالرشتاين:
دراسة مستقبمية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة إلى قسم العموم السياسية ،كمية اآلداب،

جامعة اليرموك ـ ـ ـ األردن.

 .69منير البعمبكي ( :)6117قاموس المورد ،بيروت ،دار العمم لمماليين.

 .11ناىد محمد عبد المقصود عبد الرازق ( :)6116التعددية الثقافية في التعميم وانعكاسيا عمى
طالب المدارس األجنبية في مصر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم أصول التربية ،كمية

التربية ،جامعة المنصورة ـ ـ ـ مصر.

 .11ناىد محمد عبد المقصود عبد الرازق وعبد الرحمن النقيب ومجدي صالح طو الميدي
(" :)6116التعددية الثقافية وانعكاساتيا عمى قيم طالب المدارس األجنبية الدولية ،مجمة كمية
التربية ،جامعة المنصورة ـ ـ ـ مصر ،ع( ،)79ج( ،)1ص ص.171-167

 .16نيممي السيد عاشور( :)6111الجودة واالعتماد األكاديمي في ضوء االتجاىات العالمية
الحديثة ،الرياض ،دار الزىراء.
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 .11الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي الرياض ـ ـ المممكة العربية السعودية(6119م) :دليل
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعودية ،الجزء األول :نظام ضمان

الجودة واالعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعودية ،الرياض ،الييئة الوطنية لمتقويم

واالعتماد األكاديمي.
 .14وحيد شاه بور حماد(":)6115المدارس الدولية في المممكة العربية السعودية وحتمية المواءمة
بين ثقافة تربوية أجنبية ،وبيئة تربوية محافظة :دراسة تحميمية" ،مجمة مستقبل التربية العربية ـ ـ ـ

مصر ،مج( ،)66ع ( 97ـ ـ  ،)98ص ص 691ـ ـ .165

 .15و ازرة التربية والتعميم ( :)6111قرار وزاري رقم  499بتاريخ  6111/11/61بشأن تنظيم
التعميم الخاص ،القاىرة ،و ازرة التربية والتعميم.

 .16ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( :)6114قرار وزاري رقم  466بتاريخ  6114/9/11بشأن ضوابط

وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناىج ذات طبيعة خاصة(دولية) ،المادة األولى،

القاىرة ،و ازرة التربية والتعميم.

 .17ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6115أ) :قرار وزاري رقم  439بتاريخ  ،5215/11/32بشأن
تشكيل لجنة من داخل وخارج الوزارة لمراجعة وفحص كتب التاريخ العالمي والجغرافيا،

القاىرة ،و ازرة التربية والتعميم.

 .18ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6115ب) :قرار وزاري رقم  111بتاريخ 6115/8/11م بشأن الئحة
المدارس المصرية الدولية بنظام البكالوريا الدولية ،القاىرة ،و ازرة التربية والتعميم.
 .19ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6116أ) :قرار وزاري رقم  186بتاريخ  ،6116/6/16بشأن وقف
قبول طمبات لتدريس المناىج ذات الطبيعة الخاصة(الدولية) ،القاىرة ،و ازرة التربية والتعميم.

.41

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 6116ب) :اإلدارة العامة لنظم المعمومات ودعم اتخاذ القرار ،بيان

بعدد المدارس الدولية بجميورية مصر العربية لمعام الدراسي خبلل الفترة من

5228/5227م إلى 5216/5215م ،القاىرة ،اإلدارة العامة لنظم المعمومات ودعم اتخاذ
القرار.

 .41ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 6116ج) :اإلدارة العامة لنظم المعمومات ودعم اتخاذ القرار ،بيان
بعدد المدارس الحكومية بجميورية مصر العربية لمعام الدراسي خبلل الفترة من

5228/5227م إلى 5216/5215م ،القاىرة ،اإلدارة العامة لنظم المعمومات ودعم اتخاذ
القرار.

 .46و ازرة التربية والتعميم والتعميم الفني ( 6116د) :قرار وزاري رقم  689بتاريخ 6116/9/61م
بشأن الئحة المدارس المصرية الدولية بنظام البكالوريا الدولية ،القاىرة ،و ازرة التربية والتعميم.
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 .41ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6117أ) :قرار وزاري رقم  616بتاريخ  6117/6/11بشأن تعديل
القرار الوزاري رقم  455لسنة  ،5214جريدة الوقائع المصرية ،ع ،168يوليو ،ص ص

.19-16

 .44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6117ب) :قرار وزاري رقم  411بتاريخ  6117 /11/ 66بشأن

تعديل المادة األولى من القرار الوزاري رقم  526لسنة  5217المعدل لمقرار رقم  455لسنة

 5214بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناىج ذات طبيعة خاصة

مكررا) ،الوقائع المصرية ،ع  ،676ديسمبر ،ص -19
(دولية) بإضافة بند جديد برقم (خ
ً
.61
 .45و ازرة التعميم والتعميم العالي( :)6118االعتماد المدرسي الوطني ،قطر متاح عمى الموقع
<http://www.edu.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/SchoolEv

>aluationOffice/QNSA/Pages/default.aspxمتاح بتاريخ16/4l2018

 .46والء السيد عبد اهلل(6111أ)":المدارس الدولية والثقافة القومية دراسة مقارنة في جميورية مصر
العربية وبعض الدول األخرى" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،قسم التربية المقارنة

واإلدارة التعميمية ،جامعة عين شمس ـ ـ ـ مصر.

 .47ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(6111ب)":دراسة مقارنة لسياسات العمل بالمناىج الدراسية بالمدارس الدولية
في جميورية مصر العربية واليابان وفرنسا" ،مجمة كمية التربية ،جامعة عين شمس-مصر،
ع( ،)15ج( ،)1ص ص.776-717
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d’enseignement français du réseau homologué à l’étranger, [demandes
pendant l’année 2018-2019 pour une ouverture à la rentrée 2019], Paris,
le 22 janvier.
49. American School of Paris (2015): The Middle School Curriculum
Guide 2015/2016, Paris, American School of Paris.
50. Bagnall, N.,(2012):"National or global: The mutable concepts of identity
and home for international school students", Prospects, Vol.(42),No(2),
pp.177-190.
51. Banks, J.A. ed.,(2012): Encyclopedia of Diversity in Education,
Vol2,University of Washington, SAGE Publications Inc.
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