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مقّدمة

يعرف العاملون يف املجال الرتبوّي مفهوم “خدمة املجتمع”، واملقصود به الخدمات التي يؤّديها 

فرد أو مجموعة من األشخاص من أجل املصلحة العاّمة!

 فاملشاركة يف العمل االجتامعّي تؤّهل الشبيبَة لالنخراط الحقاً يف الحياة العاّمة، وللتفاعل بينهم 

وبني البيئة االجتامعيّة خارج أسوار املدرسة، بوعي ومسؤوليّة والتزام، بناء عىل قيم واضحة مثل التعاون 

والتواصل، وعىل خلفيّة قاعدة أساسيّة هي: “أنا مواطن”، أنا مشارك، أنا مسؤول!!!

لذا، إّن إدخال مرشوع “خدمة املجتمع” واألنشطة التي تواكبه يف التّعليم الثانوّي، يسهم يف بناء 

شخصيّة متكاملة ملواطن الغد، اجتامعيّاً ووطنيّاً ونفسيّاً، ويف تكوين جيل يتحّمل املسؤوليّة االجتامعيّة 

التنمية االجتامعيّة، والتفكري معاً يف تعزيز إمكانات  أعباء  والوطنيّة، ويشارك أخاه اإلنسان يف تحّمل 

التنمية املستدامة.

الجامعة  إىل  االنتامء  مظاهر  من  متقّدم  مظهر  هو  ومامرستها  العاّمة  الخدمة  تعرّف  أن  ومبا 

والوطن، نحّقق من خالله إنسانيّتنا، بات من الرضورّي تفعيل دور الرتبية املدرسيّة يف بلورة هذا التوّجه 

وتعزيزه، من أجل إحداث تطّور نوعّي يف الرتبية والتعليم. من أجل أن تصبح املدرسة جزءاً من املجتمع 

واملحيط الخارجيّني كام أرادها علامء االجتامع والرتبية.

ويقيني أّن مرشوع “خدمة املجتمع” يحّقق فعالً غايات التعلّم، للحياة من خالل العمل واملشاركة، 

حتّى نعيد إىل املدرسة بوجه خاّص، وإىل الرتبية بوجه عاّم، دورهام كوسيلتني رئيستني للتغيري، ولتعزيز 

الحّس  يعّزز  ما  وهذا  كافة،  املجتمع  مؤّسسات  عليها  ترتكز  التي  البّناءة  املجتمعيّة  والروابط  القيم 

الوطنّي واإلنسايّن لدى املتعلّمني والعاملني يف قطاع الرتبية.

إّن املدرسة هي املؤّسسة التي ميكننا من خاللها تغيري السلوك االجتامعّي وإرساء مبادئ وقواعد 

وقيم اجتامعيّة تشّكل قاعدًة لتحقيق التغيري ونرشه يف املجتمع، لذا نجد أنفسنا يف موقع املسؤوليّة من 

أجل إنجاح هذه التجربة الوطنيّة الرائدة ملصلحة أجيال لبنان الطالعة. وإنّنا إذ نثّمن املشاركة بني املركز 

الرتبوّي للبحوث واإلمناء ومؤّسسة أديان، نرحب مبشاركة مؤّسسات املجتمع املديّن واملنظاّمت املحلّيّة 

والدوليّة والقطاع الرتبوّي الرسمّي والخاّص عىل اعتبار أّن الجهد الوطنّي املشرتك هو طريق النجاح.

رئيسة املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء

د. ندى عويجان
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اإلطار القانويّن

يستند مرشوع “خدمة املجتمع” يف الثانويّات اللبنانيّة الرسميّة والخاّصة إىل األطُر القانونيّة اآلتية:

خطّة النهوض الرتبوّي الصادرة يف عام ١٩٩٤.	 

املرسوم  ٨٩2٤ تاريخ 2١ ايلول 2٠١2 الذي تضّمن أهداف مرشوع “خدمة املجتمع”.	 

القرار 2٠١3/٨٦١ الذي يتعلّق بتشكيل لجنة تنفيذيّة ملتابعة املرشوع واإلرشاف عىل تطبيقه”.	 

القرار ٤/م/2٠١3 الذي يتعلّق بتطبيق مرشوع “خدمة املجتمع” يف مرحلة التعليم الثانوّي.	 

الثانويّات 	  يف  املجتمع”  “خدمة  مرشوع  تطبيق  آليّات  بتحديد  القايض  ٦٠٧/م/2٠١٦  القرار 

الرسميّة والخاّصة.

يهدف هذا الدليل الرتبوّي إىل تفعيل تطبيق مرشوع “خدمة املجتمع” يف الثانويّات الرسميّة والخاصة، 

ضمن إطار مفاهيمّي وعميّل جامع، بناء عىل النظريّات الحديثة، وانسجاماً بينه وبني املعطيات الرتبويّة 

اللبنانيّة، وأحكام القرار الوزارّي األخري يف هذا الصدد، وتحقيقاً لرتبية مواطنيّة فاعلة.
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الفصل األّول

“خدمة املجتمع”

وأبعادها الرتبويّة
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تكتمل فكرة املواطنة عندما تنمو عنارصها وتتطّور يف إطار العقد االجتامعّي الذي يحكم العالقة بني أفراد 

أو ما يعرف  املجتمعيّة  الخدمة  التامسك االجتامعّي. وتشّكل  التي تسعى إىل أعىل مستوى من  الوطنيّة  الجامعة 

“بخدمة املجتمع” أبرز مظاهر املواطنة التي تعّزز التامسك االجتامعّي وتكفل األمن االجتامعّي وتحميه. فام الخلفيّة 

التاريخيّة لخدمة املجتمع؟ وكيف تطّور املفهوم؟ وما مرّبرات تطبيقه؟ ما أهّميّته يف الرتبية املدرسيّة؟ وما إسهامات 

خدمة املجتمع يف الرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنّوع؟    

الخلفّية التاريخّية لخدمة املجتمع( 1
تقوم نشأة مرشوع “خدمة املجتمع” عىل عدد من الِقيم السائدة يف معظم املجتمعات، وعىل قيمتي املصلحة العاّمة 

والتّعاون بشكل خاّص. ويف لبنان، ارتبط هذا املفهوم بداية، يف التقليد املسّمى “الَعونة” الذي قامت عليه الحياة 

االجتامعيّة، وبخاّصة يف الُقرى، حيث درج الناس عىل التعاضد1 من أجل خري كّل منهم، عرب مّد يد العون لبناء املنازل 

وزراعة األرايض وحصاد اإلنتاج، وغريها. كان التعاضد حاجة، ومنوذجاً لالندماج االجتامعّي، ووسيلة إلنجاز املشاريع 

واألعامل. وقد وطّد العالقات االجتامعيّة واملصالحات وعّزز الثقة بني الناس، وحّقق خري الجامعة واملصلحة العاّمة.

تطّور املفهوم: من العونة إىل املشاركة يف التنمية( 2
برز مفهوم “خدمة املجتمع” بُعيد انتهاء كّل من الحربني العامليّتني، بسبب عجز الحكومات عن مواجهة التحّديات 

الغربيّة  الرتبويّة وبخاّصة يف دول أوروبا  الواقع تحّوالً يف السياسة  الحاجات بشكل مالئم. وقد فرض هذا  وتلبية 

والتواصل،  والتعاون  االستكشاف  مهارات  تنمية  اعتُمدت  املواطنة،  الرتبية عىل  فبدالً من تلقني  الشامليّة.  وأمريكا 

وإدارة الوقت وحّل املشكالت والقيادة. وتطّورت مبادرات التطّوع الفردّي، والظريّف ملساعدة الناس بعضهم بعضاً، 

ينخرط  تقيض أن  املدنيّة  التنشئة  وأصبحت  املواطنيّة.  عىل  للرتبية  جديدة  املجتمع” كوسيلة  “خدمة  تبّني  إىل 

املتعلّمون بشكل فاعل يف الحياة االجتامعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة، وبخاّصة يف األنشطة واألعامل التي تقوم بها 

وأن  التّنفيذ،  مرحلة  إىل  التخطيط، وصوالً  مرحلة  من  بدءاً  واملنظاّمت،  والجمعيّات  العاّمة  واملؤّسسات  البلديّات 

يبادروا بصورة خاّلقة وإبداعيّة، إىل تحسني األداء االجتامعّي واالقتصادّي والسيايّس يف مجتمعهم.

مفهوم “خدمة املجتمع” يف سياق املواطنة الفاعلة2 والحاضنة للتنّوع3( 3
إّن املقصود ب“خدمة املجتمع” األنشطة التي يؤّديها فرد أو جامعة، من أجل املصلحة العاّمة، فيستفيد منها املجتمع 

العاّمة والتحيّل بروح  كلّه، أفراده وهيئاته ومؤّسساته، ويكتسب من يؤّديها املهارات الالزمة للمشاركة يف الحياة 

املسؤوليّة االجتامعيّة.

املشاركة  عرب  باملسؤوليّة  املواطن  التشاركيّة، جوهرها اضطالع  للمواطنة  أساسيّاً  ركناً  املجتمع”  “خدمة  تعّد  لذا 

الفاعلة يف إدارة الشأن العاّم.

 ويف اإلطار املدريّس، تعّد “خدمة املجتمع” عامالً أساسيّاً يف الرتبية عىل املواطنة، حيث يتّم إعداد املتعلّم/املواطن    

التعاضد: التعاون ومساعدة بعضهم بعضاً.  -١

املواطنة الفاعلة: هي املواطنة التشاركيّة.  -2

املواطنة الحاضنة للتنّوع: قبول اآلخر واملشاركة بعيداً عن التعّصب واإلقصاء والتهميش.  -3
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    للمشاركة يف الحياة العاّمة. ومتّكن هذه الخربُة املتعلّم، من إدراك دوره الفاعل يف بناء املجتمع، ومن املشاركة يف 

إدارة الشأن العاّم يف بلده، والعمل عىل تطويره، وتتيح له مراقبة السلطة واملطالبة بحقوقه ومامرسة واجباته، فتكون 

هذه املامرسة ضامنًة للمساواة عرب العمل الجامعّي.

تكتسب خدمة املجتمع أهّميّة خاّصة يف املجتمعات املتعّددة، إذ تُنّفذ يف أطر عابرة للجامعات الثقافيّة وللطوائف 

واملناطق4، وتشّكل حافزاً للتفاعل بني أبناء املجتمع الواحد، وفرصة للتمرّس بقيم العيش معاً ومهاراته، وتحّرراً من 

مخاطر االنغالق والطائفيّة، وهذا األمر يعّزز املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع.

الثقايفّ  للتنّوع  حاضن  تربوّي  مرشوع  تطويَر  واملسؤولة  الفاعلة  املواطنُة  تقتيض 

ن لالجتامع اللبنايّن، حيث ال تبتلع الهوّيات الطائفّية الخاّصة الشخصّية  والدينّي املكوِّ

الوطنّية لدى املتعلّم، بل خالفاً لهذا، وانطالقاً من الرتبية عىل املواطنة، يجد املتعلّم يف 

ذاته مساحة حاضنة لخصوصّيته الثقافّية ولخصوصّيات اآلخرين أيضاً، فيتدرّب عىل 

املقاربة  تُعزِّز هذه  العاّمة.  الوطنّية  ثقافته  اكتشافها واحرتامها وتقديرها كجزء من 

تيسري  األهيّل، عرب  السلم  وتُوطِّد  املديّن  املجتمع  ر حيوّية  وتُطوِّ االجتامعّي  التامسك 

العابرة للطوائف، وتأمني ازدهار القدرات اإلبداعّية  التفاعالت االجتامعّية والثقافّية 

وانتشارها عىل مساحة الوطن. فُتسهم الرتبية عىل العيش معاً يف نشوء مجتمع يّتسم 

باألمان واالنفتاح والّتعاون والرشاكة بني أبنائه )الرشعة الوطنّية للرتبية عىل املواطنة 

والعيش معاً، 2013، املاّدة الثالثة(5.

مربّرات تطبيق “خدمة املجتمع”( 4
تختلف مرّبرات اعتامد “خدمة املجتمع” من بلد إىل آخر، وفق الغايات التي يسعى كّل بلد لتحقيقها، لكّنها تلتقي 

حول نقطة أساسيّة واحدة هي صقل شخصيّة مؤّدي الخدمة أو تقوميها. وميكننا أن نعّدد بعض النامذج املعتمدة 

عامليّاً لتأدية هذا النشاط:

− خدمة عسكريّة تفرضها الحكومة كجزء من متطلّبات املواطنة، وقد تستبدل بها خدمة مدنيّة )كام يحصل 	

يف سويرسا مثالً(؛

− بديل عن عقوبات عىل جنح أو جنايات، أو إضافة إليها، ويسّمى “العمل للمنفعة العاّمة” عندئٍذ ب“التعويض 	

األحداث  بـ“حامية  واملتعلّق   2٠٠2 حزيران   ٦ يف  الصادر   ٤22 القانون  نّص  مثالً،  لبنان  ففي  للمجتمع”. 

املخالفني للقانون أو املعرّضني للخطر”، يف املاّدة ١١ منه، عىل تطبيق خدمة املجتمع ضمن الربنامج اإلصالحّي 

للحدث الجانح، ضمن معايري محّددة 6، تسّمى تدابري تربويّة بديلة.

− خدمة اختياريّة تكون رشطاً للحصول عىل بعض املنافع، كاإلعفاء من رضائب أو من بعض األرصدة يف مرحلة 	

الدراسة الجامعيّة؛

تشّجع مشاريع “خدمة املجتمع” عىل التشبيك بني املناطق واملدارس.  -٤

الرشعة الوطنيّة للرتبية عىل املواطنة والعيش معاً، 2٠١3، مؤّسسة أديان.  -٥

املاّدة ١١ من القانون ٤22: “ يجوز أن يقّرر القايض مبوافقة القارص وموافقة الضحيّة أن يتّم القارص عمالً للمترّضر أو عمالً ذا منفعة عاّمة يف مهلة زمنيّة ولعدد من   -٦

الساعات اليوميّة التي يحّددها. ينّفذ العمل تحت إرشاف املندوب االجتامعّي املختّص”.
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− خدمة اجتامعيّة تطبيقاً ملحتويات املنهج التعليمّي، أو لتحقيق أهدافه الرامية إىل إرساء املواطنة الفاعلة. 	

وغالباً ما تعّد "خدمة املجتمع" يف اإلطار املدريّس من األنشطة الرضوريّة لصقل شخصيّة املتعلّم، وتحقيق 

منّوه االجتامعّي واملعريّف والسلويكّ والقيمّي والعقيّل والوجدايّن.

“خدمة املجتمع” ومشاركة مؤّسسات املجتمع املديّن7( 5
تُنّفذ بعاّمة مشاريع “خدمة املجتمع” بالتعاون ومبشاركة مؤّسسات املجتمع املديّن مثل الجمعيّات املحلّيّة، أو 

الهيئات العاملة يف اإلطار الجغرايّف للمدرسة، أو الجمعيّات التطّوعيّة وجمعيّات حقوق اإلنسان، واالتّحادات مثل 

النوادي الرياضيّة واتّحادات العاّمل والنقابات والبلديّات والهيئات العاملة ضمن اإلطار الجغرايّف.

وتعّد مؤّسسات املجتمع املديّن املجال الذي ينّمي املواطن من خالله استقالليّته، ويبني مهاراته يف العمل العاّم، 

ويطّور وعيه وفهمه لقضايا الحياة العاّمة. إنّه مجال بناء املواطنني، وتدعيم املشاركة بينهم فيسعون إىل تطوير 

حياتهم املشرتكة عىل أساس مصالحهم العاّمة.

ينتقل الفرد من خالل انخراطه التطّوعّي، من فرديّته إىل مواطنيّته، ويطّور نظرته إىل اآلخر فال يعّده “غريباً” 

التي   أو  أهدافها  تحقيق  أجل  تعمل من  التي  االجتامعيّة  والحركات  التطّوعيّة  الجمعيّات  فتنشأ  بل “رشيكاً”. 

تكافح من أجل تحقيق مجتمع أكرث مساواة وعدالة. وينشط، نتيجة لهذا، املجتمع املديّن الذي يتعّزز وينمو يف 

املجتمعات الدميقراطيّة.

تشّكل هذه االتّحادات والجمعيّات األداة األساسيّة لتعميم الوعي حول أهّمية مشاركة الناس يف خدمة املجتمع، 

بدءاً من تشخيص الحاجات وصوالً إىل وضع الخطوات ومراقبة تنفيذها، وبناء التحالفات بينها وبني سائر مكّونات 

. املجتمع مبا فيها الدولة، والقطاع الخاّص، وهيئات املجتمع املحيّلّ

أهّمّية “خدمة املجتمع” يف الرتبية( 6
إّن فوائد خدمة املجتمع الرتبويّة كثرية، ونذكر منها:

− تشّكل لدى املتعلّمني بعاّمٍة، واملراهقني بخاّصٍة، أرضاً صلبة لبناء مفهوم االنتامء وتعزيزه، وهذا ما يسهم يف 	

بلورة هويّة ذاتيّة واجتامعيّة متينة، منفتحة عىل البعد االجتامعّي والتضامنّي للحياة، وعىل العالقات البّناءة 

باآلخرين، والتعطّف عىل الفئات املهّمشة ودمجها يف املجتمع واالستفادة من مواهبها، وفهم اآلخر واكتشاف 

املساحات املشرتكة، فتسهم يف الوقاية من االنحرافات وفهم الواقع االجتامعّي بصورة عميقة.

− توّسع هذه الخدمة اآلفاق وتعّمق معرفة الذات ومعرفة اآلخر ومتّت العالقات بني متعلّمني كانوا رمّبا يجهلون 	

بعضهم بعضاً. وتؤّمن لهم الفرصة الختبار معنى العطاء الحقيقّي الذي ال يبتغي أّي مردود ماّدّي يف املقابل.

− تكمن األهّميّة القصوى لخدمة املجتمع يف الجمع بني بُعد الخدمة من جهة، وبُعد التعلُّم من جهة أخرى، 	

الحياة،  التعلُّم والخدمة يف آن معاً، يخترب املتعلّمون أمثوالت يف  البعدين. فمن خالل  التوازن بني  وإقامة 

ويبنون شخصيّاتهم بطرائق تؤّهلهم ملامرسة التأثري اإليجايّب وتحقيق التغيري يف املستقبل وصوالً إىل تطوير 

محيطهم ومجتمعهم.

ال تدخل ضمن مجال خدمة املجتمع مشاركة األحزاب السياسيّة سواء أكان هذا عىل صعيد الخدمة أو عىل صعيد التمويل.  -٧
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− تسهم يف إعطاء املفاهيم القيَميّة النظريّة امللحوظة يف املناهج الرتبويّة، بعداً عمليّاً لعيش هذه القيم وربطها 	

بالواقع العميّل واإلنسايّن.

تقاطع مشاريع “خدمة املجتمع” وسائر املواد التعليمّية معاً( 7
يشّجع املنهج اللبنايّن بعاّمة، عىل التكامل بني املواّد التعليميّة لتحقيق الغايات الرتبويّة، وبخاّصة لجهة بناء إنسان 

إذ يتيح  الوطنيّة،  للرتبية  مكّمالً  بعداً  املجتمع”  برنامج “خدمة  ويشّكل  ومبادر.  وفاعل  واٍع  ومواطن  متكامل 

للمتعلّم من خالل األنشطة املختلفة التي ينّفذها، أن يحّول معارفه النظريّة إىل مهارات اجتامعيّة وأمناط سلوك 

خدماتيّة، ويغنيها بإنجازات من واقع حاجات املجتمع الذي ينتمي إليه. فيشّكل هذا االختبار امليدان الذي يتّم 

فيه تحويل املعارف لدى املتعلّمني، إىل مهارات ومواقف مستدامة.

وتشمل هذه املقاربة جميع املواّد التعليميّة والّنشاطات الصّفيّة والالصّفيّة، تحقيقاً للغايات الرتبويّة.

وتحرص املدارس عادة، عىل أن ينسحب هذا التكامل عىل مشاريع “خدمة املجتمع” التي تنظّمها وتقودها. ومن 

مناذج هذا التكامل:

− التعاون بني معلّمي مواّد االجتامعيّات )االجتامع واالقتصاد، الجغرافيا، الرتبية وغريها( واللغات، ومنّسقي 	

“خدمة املجتمع”، ضمن مبادرات تهدف إىل املساعدة االجتامعيّة والوعي )تقديم الدعم للعائالت الفقرية 

رات والكحول، وغريها(؛ واملسّنني واملرىض؛ ترميم البيوت والسجون واملدارس؛ وعي الحقوق ومخاطر املخدِّ

− تنفيذ معلّمي مواّد العلوم ومنّسقي برامج الخدمة، مشاريع بيئيّة ومشاريع مشرتكة لتنمية الوعي )تشجري، 	

قطاف، مكافحة التلّوث، فهم معّمق لحاالت مرضيّة أو بيئية وحسن معالجتها(؛

− تنظيم منّسقي “خدمة املجتمع” ومعلّمي ماّديت الرياضيّات أو الفيزياء، مشاريع تنّمي الوعي أو مشاريع 	

تتقاطع وبعض املواّد )مخاطر القيادة الرسيعة، سوء الرقابة عىل بعض مشاريع البناء املخالفة ملعايري السالمة 

العاّمة، وغريها من املواضيع األخرى(؛

− إيجاد أشكال أخرى من التعاون بني معلّمي املواّد األخرى ومنّسقي برامج “خدمة املجتمع”.	

خدمة املجتمع يف بعض الّنظم الرتبويّة العاملّية( 8
من املعلوم أيضاً، أّن العديد من البلدان تثّمن خدمة املجتمع وتعريها أهّميّة كربى يف أنظمتها وأهدافها الرتبويّة.

− ومن 	 الجامعّي،  التعليم  يف  فرعاً  لها  خّصصت  وقد  والتعليم،  الرتبية  أهداف  أحد  تعتربها  الدول  بعض 

السلطان قابوس، سلطنة ُعامن،  األمثلة عىل هذا األمر: مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمّر يف جامعة 

وبرنامج العمل التطّوعّي الذي أقرّته جامعة “نزوى” كجزء من متطلّبات التخّرج، وعامدة “خدمة املجتمع” 

والتعليم املستمّر يف بعض جامعات الكويت والسعوديّة واألردّن. ويشّجع معظم البلدان الحركات الكشفيّة 

والجمعيّات التطّوعيّة، باعتبارها تعّزز الشعور باالنتامء، وتحّفز العمل الجامعّي، وتنّمي مهارات املواطنة 

الفاعلة والتشاركيّة.

− أدخلتها دول أخرى يف التعليم ما قبل الجامعّي. ففي بعض الدول الغربيّة، كالدامنارك مثالً، اتُّخذ القرار منذ 	

العام 2٠١٠ عىل منح شهادة ملتعلّمي املرحلة الثانويّة الذين قاموا بعرشين ساعة خدمة اجتامعيّة عىل األقّل.

− يف الواليات املتّحدة األمريكيّة، تَفرُض عّدة نُظُم تربويّة عىل املتعلّمني القياَم بعدد معنّي من ساعات “خدمة 	
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املجتمع”، كأحد متطلّبات التخّرج. ويف بعض ثانويّات بوسطن مثالً، عىل املتعلّمني إنهاء مئتي ساعة خدمة 

للحصول عىل الشهادة.

− وتجدر اإلشارة إىل أّن بعض املدارس األمريكيّة متيّز “خدمة املجتمع” من “تعلّم الخدمة”. فاملفهوم األخري 	

يفرض عىل املتعلّمني برهنة أّن عملهم قد أسهم يف تربيتهم وتعليمهم، وبعضها اآلخر اعتمد الخدمة ضمن 

مشاريع األندية املدرسيّة.

− يفرض برنامج البكالوريا الدوليّة حاليّاً خمسني ساعة مخّصصة لـ“خدمة املجتمع” يف املرحلة الثانويّة، مع 	

تفكُّر مكتوب عن الخدمة املؤّداة، كرشط للتخّرج والحصول عىل الشهادة.

− أّما البكالوريا الفرنسيّة فتعتمد مرشوعاً من عرشين ساعة من “خدمة املجتمع” كرشط أساس للحصول عىل 	

الشهادة الرسميّة.

− يف لبنان، تطبّق بعض املدارس الخاّصة مرشوع “خدمة املجتمع”، معتمدة مقاربات متنّوعة. وطبّقت عّدة 	

الصادرين عامي 2٠١2 و2٠١3،  للمرسوم ٨٩2٤ وللقرار ٤/م/2٠١3  الخدمة وفقاً  ثانويّات رسميّة مرشوع 

مبعّدل 2٠ ساعة يف السنة، ومبجموع ٦٠ ساعة خدمة فعليّة خالل املرحلة الثانويّة.

والعقليّة  االجتامعيّة  املهارات  تطوير  يف  يسهم  الثانوّي،  التعليم  مرحلة  يف  املجتمع  خدمة  مشاريع  يف  االنخراط 

للمتعلّمني، ويُغني سريهم الذاتيّة، ويرسم صورة أشمل عن شخصيّاتهم، ويعطيهم األولويّة يف الحصول عىل املنح 

الدراسيّة وعىل الوظائف، إذ مل تعد تكتفي الجامعات والقطاع الخاّص بالنتائج األكادمييّة البحتة، بل تطلب مهارات 

العمل ضمن  العمل،  التنظيم يف  مثل:  املتعلّم،  لدى  بلورتها  املجتمع، يف  التطّوعّي وخدمة  العمل  يسهم  متنّوعة 

الفريق، املرونة، التقويم لألداء وتعديل الخطط، التفكري مبنهجيّة، التواصل الفّعال، والقدرة عىل أخذ املبادرة بِفَكٍر 

جديدة، التعلّم من اآلخر، والقدرة عىل اتّخاذ القرار يف ظّل ظروف صعبة أو غري مؤاتية إلخ.
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الفصل الثاين

 أهداف “مرشوع خدمة املجتمع”

ومعايريه التطبيقّية
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أفاد لبنان من خربات الدول التي أدرجت مرشوع “خدمة املجتمع” يف أنظمتها الرتبويّة. وحّدد يف املرسوم 

٨٩2٤ بتاريخ 2٠١2/٩/2١ أهداف املرشوع ومعايريه التطبيقيّة. فام أهداف مرشوع “خدمة املجتمع” يف لبنان؟ وما 

معايري اختياره؟ كيف تُحّدد مجاالت تنفيذه؟ وما مقّومات نجاحه؟ وخطوات تنفيذه؟

أهداف مرشوع “خدمة املجتمع” يف لبنان( 1
لقد حّدد املرسوم ٨٩2٤ تاريخ 2٠١2/٩/2١ أهداف “مرشوع خدمة املجتمع” يف لبنان كام ييل:

− تنمية وعي املتعلّم لقيمة العالقات بني اللبنانيّني أنفسهم وأهّميّتها، وبينهم وبني مكّونات الوطن املكرّسة 	

رصاحة بالدستور اللبنايّن.

− بناء شخصيّة املتعلّم بشكل متكامل، تأيت معه أفعاله مالمئة لدوره الواعي واملسؤول يف املجتمع.	

− تنمية مهارات التفكري الناقد وحّل املشكالت، واالنخراط يف أطر التعاون اإلنسايّن من أجل اإلسهام يف إيجاد 	

الحلول املناسبة لها.

− تعميق معرفته مبفاهيم التكافل والتضامن االجتامعينّي وخدمة اآلخرين ومجاالت هذه الخدمة وتصنيفاتها 	

وظروفها ووسائلها والجهات التي تتواّلها.

− تشجيعه عىل االنخراط يف الشأن االجتامعّي واملبادرة إىل اإلسهام يف الشأن العاّم بشكل تطّوعّي، من خالل 	

املشاركة يف الخدمة مبختلف أوجهها من منطلق الخري العاّم.

− بناء القدرات لزيادة االعتامد عىل النفس.	

− حقوقهم 	 واحرتام  الواعية،  ومعاملتهم  اآلخرين  ومساعدة  العمل  حّب  نحو  اإليجابيّة  االتّجاهات  تنمية 

وخصوصيّاتهم.

− تعزيز املواطنة التشاركيّة ومامرستها يف مختلف جوانب الحياة الخاّصة والعاّمة.	

نستنتج من مندرجات املرسوم ٨٩2٤، أنّه جمع بشكل واضح بني مفهومي الخدمة واملعرفة، وأشار إىل دور “خدمة 

املجتمع” يف بناء شخصيّة الفرد وترسيخ حّس املواطنة لديه، وتحضريه ملامرسة التأثري اإليجايّب يف مجتمعه.

ويتالقى يف هذا، هو وأحدث ما أوىص به مفّكرو الرتبية عىل املواطنة، لناحية تخطّي االنغالق يف املواطنة بحّدها 

األدىن، وعدم االكتفاء بالخدمة عىل أساس املسؤوليّة الفرديّة، والتطّوع الفردّي، بحسب الحاجات الطارئة، بل التوّسع 

يف املواطنة نحو املشاركة يف الحياة العاّمة، إذ تعّزز املواطنة التشاركيّة إمياناً لدى املتعلّم بقدرته عىل التأثري اإليجايّب، 

من خالل التحيّل مبهارة النقد البّناء، والتعاون بينه وبني املواطنني اآلخرين وبناء جسور الثقة والتكامل بينهم. كّل 

هذا يف سبيل تحسني نوعيّة الحياة، وتعزيز مفهوم العيش معاً، والرتابط االجتامعّي )تجدون ص. ١٤ الجدول ١ الذي 

يرتجم هذه األهداف إىل معارف ومهارات ومواقف(.
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الجدول 1: معارف ومهارات ومواقف

مواقفمهاراتمعارفاألهداف

املتعلّم  شخصيّة  بناء 

بشكل متكامل )لعب 

يف  ومسؤول  واٍع  دور 

املجتمع(.

- يعي املتعلّم قدراته وميوله.

- يعي دوره يف املجتمع.

ويبني  اآلخرين  تجارَب  يتعرّف   -

عليها.

الوضعيّات  يف  فعله  بردود  التحّكم  املتعلّم  يجيد   -

املختلفة من الحياة اليوميّة.

املطروحة  الوضعيّة  متطلّبات  مع  التأقلم  يُحِسن   -

والجديدة.

- يربع يف التزام قواعد العمل الجامعّي.

- يجيد استخدام التغذية الراجعة.

يربهن املتعلّم عىل متتّعه بروح املسؤوليّة واالنضباط 

يف أدائه.

محيطه  ضمن  الذات  تنمية  مبدأ  مواقفه  يف  يعتمد 

االجتامعّي.

يظهر اهتاممه يف مشكالت إنسانيّة، وطنيّة، اجتامعيّة، 

بيئيّة، صّحيّة.

وينارصها  محّقة  قضايا  أو  قضيّة  ويتبّنى  خطّة  يعّد 

ويدافع عنها.

لزيادة  القدرات  بناء 

االعتامد عىل النفس.

- يتّعرف قواعد جمع املعلومات 

حول املوارد البرشيّة.

- يتّعرف قواعد جمع املعلومات 

حول املوارد املاديّة.

- يتّعرف أصول اختيار مصادر 

املعلومات املوثوق بها.

- يتميّز بروح املبادرة.

- يعتمد مبدأ الجودة والتزام الخطط املرسومة.

- يجيد املساعدة عند الحاجة.

- يتقن الخطط املوضوعة وتعديلها بحسب ظروف 

التطبيق، لتحقيق األهداف املرسومة والنجاح.

إنجاز  حتّى  بديلة  وحلوالً  ووسائل  طرائق  ينظّم   -

املطلوب )املرشوع( بنجاح.

يف  املبذول  الجهد  ويثّمن  السلوكيّات  أنواع  يقابل   -

سبيل النجاح.

املعطى  تعميق 

حول  لديه  املعريّف 

والتضامن  التكافل 

وخدمة  االجتامعيّني 

اآلخرين.

التكافل  مفهومي  يستوعب   -

والتضامن االجتامعيّني.

- يعي أهّميّة العمل الجامعّي.

- يفهم أوضاع اآلخرين ويتعرّف 

أساليب تحسينها وتطويرها 

وتقديم الدعم لهم.

- يجيد التواصل الفّعال.

- يربع يف العمل ضمن مجموعة.

- يحسن  فهم أوضاع الفئات األقّل حظّاً، وتحليلها.

الدقيقة  املعلومات  لجمع  االستقصاء  فنون  يتقن   -

من أرقام وإحصائيّات حول الوضع املدروس.

العدالة  أوجه  من  كوجه  التكافل  مفهوم  يتبّنى   -

االجتامعيّة واألمن االجتامعّي.

- ينارص قضايا الرشائح االجتامعيّة املتنّوعة.

- يتعطّف عىل اآلخرين بشكل جيّد.

االتّجاهات  تنمية 

)حّب  اإليجابيّة 

واحرتام  العمل 

اآلخرين  حقوق 

وخصوصيّتهم(.

- يستخدم أساليب التواصل الفّعال.

- يتقن قواعد جمع املعلومات 

حول حاجات املجتمع الحقيقيّة.

- يستخدم خرباته يف إدارة الوقت.

- يستخدم خرباته يف إدارة املوارد البرشيّة.

- يستخدم خرباته يف إدارة املوارد املاّديّة.

عىل  االنفتاح  خالل  من  بنفسه  ثقته  عن  يربهن   -

اآلخرين.

- يلتزم يف مواقفه القيم األخالقيّة واملبادئ اإلنسانيّة.

تنمية مهارات التفكري 

الّناقد وحّل املشكالت.

- يتعرّف أساليب التفكري العليا.

- يستخدم مخزون الذاكرة.

- يستخدم الِعرب التي استخلصها من 

تجارب اآلخرين يف حّل املشكالت.

- يحسن تحليل أسباب املشكالت يف محيطه.

- يبدع يف حّل املشكالت.

- يجيد مامرسة مهارة إدارة االختالف.

- يتميّز باحتواء التشّنجات.

ووضع  املجتمع  يف  مشكالت  جذور  تحليل  يتقن   -

طرائق مختلفة للعمل عليها أو التصّدي لها.

- يقابل ويصّنف محتكامً إىل العقل واملنطق.

يف  التفكري الناقد  اسرتاتيجيّات  مواقفه  يف  يعتمد   -

مواجهة املشكالت.

- يعّد الظروف املناسبة لتيسري العمل.

- يصّنف أداَءه وأداء اآلخرين دون خطأ.

املواطنة  تعزيز 

الفاعلة.

- يطبّق مفهوم خدمة املجتمع.

- يتعرّف أشكال خدمة الوطن.

- يعي دور املواطن الفّعال.

- يستوعب مبادئ املشاركة بينه 

وبني أفراد من خارج بيئته.

- يشارك بتمّكن يف تحسني وضع غري ُمرٍض أو تغيري 

واقع.

- يجيد تنمية مفهوم املواطنة.

- يربع يف مامرسة مهارة التواصل.

- يستجيب عمليّاً ملتطلّبات التغرّيات االجتامعيّة.

املحيط  يف  الفاعلة  املشاركة  مبدأ  سلوكه  يف  يعتمد   -

االجتامعّي.

- يبدي االهتامم بالقضايا العاّمة.

املرشوع(  )املجموعة،  العاّمة  املصلحة  تغليب  يرّبر   -

عىل املصلحة الخاّصة.

- يربهن عىل تقبّل اآلخر.

يف  االنخراط  تشجيع 

االجتامعّي  الشأن 

اإلسهام  إىل  واملبادرة 

يف الشأن العاّم بشكل 

تطّوعّي.

- يتعرّف مفهوم الشأن العاّم.

القضايا  مؤرّشات  ويقّوم  يحّدد   -

االجتامعيّة.

- يطبّق مبادئ العمل التطّوعّي.

- يستوعب  أنظمة الجمعيّات 

وقواعد عملها.

- يجيد التعاون بينه وبني رشكاء من خارج املدرسة.

- يجيد التعاون بينه وبني رشكاء من خارج البيئة.

- يربع يف التخطيط ملبادرات تسهم يف حّل مشكالت 

اجتامعيّة مطروحة.

- يستجيب بجّديّة  لحاجات التنمية االجتامعيّة.

- يلتزم يف مواقفه متطلبات التجديد واعتامد االبتكار.

- ينتسب إىل جمعيّة تعنى بقضايا تهّمه.

مجال  يف  للعمل  أو  اجتامعيّة  قضيّة  لدعم  يتطّوع   -

الشأن العاّم.

- يرتّب أولويّاته بشكل يكون معه العمل التطّوعّي أهّمها.



١٧

معايري اختيار مرشوع “خدمة املجتمع”( 2

يخضع اختيار مرشوع خدمة املجتمع للمعايري اآلتية:

− أن يعّزز املرشوع التنمية، ويحّسن نوعيّة حياة رشيحة من أفراد املجتمع، ويعالج حاجة أو أكرث من الحاجات 	

الحقيقيّة للمجتمع.

− أن يكون من اختيار املتعلّمني.	

− وقيميّة 	 وسلوكيّة  ومعرفيّة  واجتامعيّة  ومواقف شخصيّة  مهارات  يكسبهم  أي  املشاركني،  قدرات  يعّزز  أن 

لتوظيفها ضمن املواقف الحياتيّة املعيشة.

− أن يكون قابالً للتنفيذ ولتحقيق أهدافه ضمن الحدود الزمنيّة والجغرافيّة املرسومة له وأن تتوافر له املوارد 	

املاليّة واملاّديّة الالزمة.

− أن يكون تنفيذه ممكناً مبشاركة فئات املجتمع املختلفة كالسلطات املحلّيّة )البلديّات(، ومؤّسسات املجتمع 	

املديّن.

−  أاّل يسمح بأّي استغالل للمتعلّمني وأاّل يعرّضهم ألّي خطر جسدّي أو نفيّس.	

− أن يُحّدد الفئة املستهدفة باملرشوع وخصوصيّاتها.	

− أن يستدعي تنفيذه حكامً، إسهام جميع املتعلّمني املشاركني يف املرشوع.	

− أن يتيح للمتعلّمني فرص االبتكار واإلبداع8.	

− أن يكون قابالً الستكامله أو إعادة تنفيذه أو التوّسع به بعد انتهاء فرتة تنفيذه، إذا أمكنه األمر.	

تتقاطع أهداف “خدمة املجتمع” ومعايري اختيار املرشوع معاً، إذ يسهم معيار أو أكرث، أحياناً، يف تحقيق هدف أو 

أكرث )تجدون ص. ١٦ الجدول 2 تقاطع األهداف واملعايري(.

تعني بحث املتعلّمني املشاركني بأنفسهم عن الحلول، وعدم تنفيذ مشاريع سابقة كنسخ طبق األصل، فيصبح االبتكار رضوريّاً وليس اختياريّاً.  -٨
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ف واملعايري
جدول 2: تقاطع األهدا

ف
األهدا

رشوع
معايري امل

ّة املتعلّم  صي
بناء شخ

ّى 
شكل متكامل حت

ب

تأيت أفعاله مالمئة 

سؤول 
ي وامل

لدوره الواع

يف املجتمع

ت لزيادة 
بناء القدرا

س
ىل النف

امد ع
االعت

ق معرفته مبفاهيم 
تعمي

ن 
ضام

التكافل والت

ني، وخدمة 
ّ امعي

االجت

ت هذه 
ن، ومجاال

اآلخري

صنيفاتها 
الخدمة وت

وظروفها ووسائلها 

ي تتوالها
ت الت

والجها

ت 
تنمية االتّجاها

ّب 
اإليجابيّة  نحو ح

ساعدة 
العمل وم

ن ومعاملتهم 
اآلخري

الواعية، واحرتام 

صيّاتهم
صو

حقوقهم وخ

ت التفكري 
تنمية مهارا

ت، 
شكال

الناقد، وحّل امل

يف أطر 
ط 

واالنخرا

ين
سا

التعاون اإلن

تعزيز املواطنة 

امرستها 
ّة  وم شاركي

الت

ب 
ف جوان

يف مختل

ّصة والعاّمة
الحياة الخا

ط 
ىل االنخرا

شجيعه ع
ت

ّي 
امع

شأن االجت
يف ال

ىل اإلسهام 
واملبادرة إ

شكل 
شأن العاّم ب

يف ال

ّي
تطّوع

ّة حياة  ن نوعي
ّس

رشوع التنمية، ويح
أن يعّزز امل

ن أفراد املجتمع، ويعالج حاجة أو 
رشيحة م

ت الحقيقيّة للمجتمع.
ن الحاجا

أكرث م
ü

ü
ü

ني.
ن اختيار املتعلّم

أن يكون م
ü

ü
ü

ü
ü

ü
سبهم 

ي يك
ني، أ

شارك
ت امل

أن يعّزز قدرا

ّة  امعيّة ومعرفي
ّة واجت صي

ف شخ
ت ومواق

مهارا

ف 
ن املواق

ضم
ّة لتوظيفها  ّة وقيمي وسلوكي

شة.
ّة املعي الحياتي

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ن 
ضم

ق أهدافه 
أن يكون قابالً للتنفيذ ولتحقي

ّة املرسومة له، وأن  ّة والجغرافي الحدود الزمني

ّة واملاّديّة الالزمة. تتوافر له املوارد املالي
ü

ü
ü

ü
ت املجتمع 

شاركة فئا
أن يكون تنفيذه ممكناً مب

ت(، 
ّة )البلديّا ت املحلّي

سلطا
املختلفة كال

ين.
ت املجتمع املد

سا
ومؤّس

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ال 
ني، وأن 

ّي استغالل للمتعلّم
سمح بأ

ال ي
أن 

يس.
ّي أو نف

سد
ّي خطر ج

يعرّضهم أل
ü

ü
ü

ü
ü

صيّاتها.
صو

ستهدفة للخدمة وخ
أن يُحّدد الفئة امل

ü
ü

ü
ص االبتكار واإلبداع.

ني فر
أن يتيح للمتعلّم

ü
ü

ü
ü

ق أو 
امل أو إعادة التطبي

أن يكون قابالً لالستك

التوّسع بعد انتهاء فرتة تنفيذه إذا أمكنه األمر.
ü

ü
ü
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مجاالت تنفيذ مرشوع “خدمة املجتمع”( 3
إّن املجاالت املتاحة للمتعلّمني، لتنفيذ مشاريع خدمة املجتمع، متنّوعة ومتعّددة، بحسب حاجات الفئات املستهدفة. 

م ضمن منظومة املشاريع ذات النطاق الواسع )Macro(، فيُنّفذ عىل مستوى  فمن املمكن أن يندرج املرشوع املصمَّ

الوطن أو املحافظة أو البلدة مبعاونة البلديّة أو منظاّمت املجتمع املديّن، ال سياّم املتخّصصة منها مبعالجة املواضيع 

البيئيّة، والثقافيّة، ومكافحة الفساد، وتعزيز العيش معاً… إلخ. أو قد يندرج املرشوع ضمن منظومة املشاريع ذات 

النطاق الضيّق )Micro(، فيُنّفذ عىل مستوى مؤّسسات اجتامعيّة وخرييّة، أو عىل مستوى املدرسة، أو بالتفاعل بني 

املنّفذين وعائالت أو أفراد ضمن املحيط الضيّق للمدرسة.

ومن املجاالت التي ميكن العمل فيها، نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:

− )تقديم 	 املجتمعّي  النسيج  فئة مهّمشة من  الذي يهدف إىل تحسني واقع  االقتصادّي:  املجال االجتامعّي- 

خدمات تحّسن من نوعيّة حياة العجزة يف دور العجزة ويف مؤّسسات الرعاية االجتامعيّة؛ وتنفيذ مشاريع 

والتهميش  الفقر  جذور  حول  التفّكر  السجون؛  تأهيل  الفقراء؛  منازل  تأهيل  الخاّصة،  االحتياجات  لذوي 

املستوى  تحسني  إىل  يهدف  والذي  وغريها(.  وطأتها،  من  للتخفيف  خاّلقة  مبادرات  وإطالق  واالنحراف 

الشمع  تصنيع  إعادة  التطّوعّي من خالل  )العمل  الفرص،  تأمني  املستهدفة، من خالل  للفئات  االقتصادّي 

وتجهيزه للنّحالني، واملشاركة يف جمع املحاصيل الزراعيّة وتوضيبها، كاملساعدة يف قطاف الزيتون وغريها(.

− املجال املديّن – الحقوقّي: الذي يهدف إىل وعي الحقوق بعاّمة )منها: الحقوق املدنيّة، اإلنسان، الطفل، املرأة 	

وغريها( وسبل املطالبة بها.

− املجال البيئّي: الذي يسعى إىل حامية البيئة، وزيادة الوعي حولها، والعمل عىل تعميم الثقافة البيئيّة من 	

خالل مبادرات محلّيّة )حمالت نظافة يف البلدات واألحراج، والتشجري والعناية بالحدائق العاّمة، وتنظيف 

الشاطئ ومجاري األنهر، وتدوير النفايات الورقيّة، وإعادة تدوير الزيت، واملشاركة يف مخيّامت بيئيّة، وتنظيف 

ينابيع القرى، والقيام بحمالت تنمية الوعي يف املجتمع املحيّلّ حول رضورة املحافظة عىل البيئة وغريها(.

− املجال الصّحّي: الذي يهدف إىل تحسني الصّحة العاّمة من خالل نرش املعارف واملفاهيم الصّحيّة املختلفة، 	

التدخني  مضاّر  حول  توعية  )حمالت  والعاّمة  الفرديّة  الصّحة  عىل  املحافظة  رضورة  حول  الوعي  وزيادة 

رات، ومطالبة البلديّات والفاعليّات بإنشاء معامل تكرير لتنقية املياه، والقيام بحمالت إحصاء  ومخاطر املخدِّ

صّحّي لألمراض املزمنة بهدف زيادة الوعي وغريها(.

− تزويد 	 املواّد،  مختلف  يف  املدريّس  الدعم  برامج  تنفيذ   ( الرتبوّي  الدعم  يف  يسهم  الذي  الرتبوّي:  املجال 

تجهيزات  وترتيب  الدرايّس،  تحصيلهم  رفع  عىل  ملساعدتهم  الذات  وإدارة  الوقت  إدارة  بخطط  املتعلّمني 

املكتبة املدرسيّة، والعمل التطّوعّي يف املكتبات العاّمة وغريها(.

− أفراد 	 جميع  بني  تعميمها  عىل  ويشّجع  الثقافيّة،  النشاطات  نرش  إىل  يهدف  الذي  والرتايّث:  الثقايفّ  املجال 

توثيقه  من خالل  الرتايّث  العمل  الضوء عىل  )تسليط  عليه  واملحافظة  الوطنّي  باإلرث  والتعريف  املجتمع، 

وأرشفته وغريها(.

− املجال الفّنّي: الذي يسهم يف نرش الفنون، ويربز أهّميّتها التاريخيّة واملعارصة يف املجتمع، ويعمد إىل إبرازها 	

عىل حقيقتها )تنظيم املعارض واملناسبات الفّنيّة الجامعة وغريها(.
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− املجال السياحّي: الذي يساعد عىل إبراز املعامل السياحيّة وتطويرها، والتعريف مبسارات السياحة الريفيّة 	

أو البيئيّة أو الدينيّة )تكريس الوقت لوضع مطويّات أو تطبيقات يف الهاتف املحمول لهذه الغاية وغريها(.

− رياضيّة 	 نشاطات  )تنظيم  الرياضيّة  النشاطات  خالل  من  اجتامعيّة  أهدافاً  يخدم  الذي  الريايّض:  املجال 

وترفيهيّة تهدف إىل تحفيز الشباب ذوي االنتامءات املختلفة، عىل االختالط، ومتتني العالقات والصالت بني 

املناطق املختلطة وغريها(.

الحاجات واألولويّات،  بّد من تحديد  التطّوعيّة، ال  الطاقات  القصوى وتوجيه  ومن أجل تحقيق اإلفادة املجتمعيّة 

حتّى ال تكون خدمة املجتمع عشوائيّة فال تحّقق النتائج املرجّوة. وال بّد أن يرُتك للمتعلّمني إمكانيّة اإلبداع، واقرتاح 

مشاريع ومبادرات جديدة غري منّمطة، يف سبيل تنمية شخصيّاتهم وقدراتهم الخاّلقة.

ومن املفيد يف هذا املجال، بناء شبكة تواصل خاّصة بني املدارس عىل اختالف مواقعها الجغرافيّة ودرجة خرباتها يف 

“خدمة املجتمع”، وبني الجمعيّات املحلّيّة. واالنفتاح عىل املبادرات عىل صعيد الوطن كلّه، يف سبيل بناء جسور 

التعارف والثقة بني اللبنانينّي والتعلّم من التجارب املتنّوعة والبناء عليها. 

املستويات املختلفة لتأدية “خدمة املجتمع”( 4
يف سياق عرض مجاالت مرشوع “خدمة املجتمع” واملعنيّني به والجهات التي ميكن التعاون بينها، ال بّد من لفت 

االنتباه إىل أّن تنفيذ مشاريع خدمة املجتمع ميكنه أن يتّم عىل مستويات مختلفة :

	 التطّوع الفردّي أو الجامعّي، لسّد حاجات تحّددها الظروف اآلنيّة أو املزمنة، فينّفذ املتعلّمون املهاّم املوكلة

إليهم مبعاونة املؤّسسات والجمعيّات املعنيّة. يندرج هذا النوع من النشاط ضمن إطار “املواطنة بحّدها 

األدىن”.

	 العمل الجامعّي الناتج من تفّكر وتخطيط، حيث يشرتك املتعلّمون يف تصميم املرشوع، مع رؤية واضحة

للتطوير الذي يبغون إحداثه نتيجة لعملهم. إّن هذا النوع من النشاط الذي يفسح يف املجال أمام مبادرات 

املتعلّمني، فيجدون الحلول ملشكالت مجتمعهم، يندرج ضمن إطار “املواطنة الفاعلة”.

	.السعي إىل التنمية والعدالة االجتامعيّة، عرب التغيري يف البنى االجتامعيّة وتحقيق االستدامة للمشاريع املنجزة

يندرج النوعان األخريان من النشاطات ضمن إطار “املواطنة بحّدها األقىص”. لذا، ال بّد من اعتامد نوَعي مشاريع 

املواطنة القصوى التي متيّز املواطنة الدميقراطيّة، وعدم االكتفاء مبشاريع املواطنة بحّدها األدىن.

سّتة مقّومات ملرشوع “خدمة مجتمع”( 5
فيام ييل املقّومات الستّة ألّي مرشوع خدمة مجتمع، والتي يُعرّب عنها باألسئلة اآلتية:

تحديد نوع/مجال املرشوع وموضوعه.ماذا؟ )ما هو؟(١-
تحديد الهدف األساس واألهداف الثانويّة.ملاذا؟2-
تحديد الفئة املستهدفة والفئة املستفيدة.من؟3-
تحديد الطرائق والوسائل املقرتح اعتامدها لبلوغ الهدف.كيف؟٤-
تحديد املكان )اإلطار الجغرايّف( والزمان )املرحلة الزمنيّة ومّدتها(.متى وأين؟٥-
تحديد املقّومات البرشيّة واملاديّة.مباذا؟٦-
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خطوات تنفيذ مرشوع “خدمة املجتمع”( 6
يتضّمن مرشوع “خدمة املجتمع” مجموعة األعامل واملبادرات التي يجب تنفيذها، ضمن فرتة زمنيّة معيّنة، يف سبيل 

تحقيق هدف أو أهداف محّددة، من خالل توظيف املوارد البرشيّة واملاّديّة الالزمة، للوصول إىل تحسني واقع معنّي، 

وتحقيق املصلحة العاّمة. ويتّم هذا عرب اتّباع الخطوات اآلتية:

6-1 التخطيط املسبق:

ال يكون اختيار مرشوع الخدمة املجتمعيّة عشوائيّاً، بل يعتمد عىل مقّومات ومعايري محّددة، لتحقيق األهداف 

ولضامن تحقيق النتائج.

اختيار املرشوع ومقّوماته من خالل جلسات حوار ومناقشة حول:أ- 

− حاجات املجتمع الحقيقيّة وتصنيفها وفق األولويّة.	

− التفكُّر يف ما يجب القيام به عمليّاً لتغيري الواقع نحو األفضل.	

− تحديد املقّومات الستّة للمرشوع )باعتامد النموذج ١ ص. 2٩(.	

تقويم اختيار املرشوع من خالل:ب- 

− اعتامد التحليل الرباعّي  ٩SWOT Analysis باعتامد النموذج 2 ص. 3١(.	

− وضع خطّة عمل إجرائيّة )باعتامد النموذج 3 ص. 3٥(.	

إرسال توصيف املرشوع إىل الوزارة للحصول عىل املوافقة املسبقة.ج- 

6-2 تنفيذ العمل:

تنفيذ خطّة العمل وفاقاً للِفَكر التي توّصل إليها املتعلّمون ، واالجراءات التي ُحّددت، يف املرحلة التحضرييّة 

من املرشوع، مع الفسح يف املجال أمام املتعلّمني التّخاذ القرارات، وحّل االختالفات يف وجهات الّنظر، والقيام 

باملبادرات املسؤولة ويتّم هذا من خالل:

أ- التحضري لكّل نشاط قبل املبارشة به )املستلزمات البرشيّة/املاديّة/املعّوقات وغريها(

ب- تنفيذ الّنشاط وفق الخطّة املحّددة مسبقاً.

ج- التقويم األّويّل بعد كّل نشاط: تقويم األداء/تقويم ما نُّفذ/تصويب العمل... )اعتامد النموذج ٤ 

ص. 3٦(.

د- جمع مناذج تقويم كّل األنشطة، الستعاملها يف التقرير النهايّئ.

6-3 التقرير النهايّئ

كتابة التقرير الذي ينقل الخربة املعيشة، والتحّديات التي واجهها املرشوع، والتوصيات التي ستساعد اآلخرين 

اعتامد التحليل الرباعّي “SWOT analysis” كأداة تقويم لالسرتاتيجيّة املعتمدة يف تخطيط املرشوع، وميكننا تعريف هذا التحليل كام ييل:  -٩

• نقاط القّوة )Strengths(: نقاط القّوة يف املرشوع والتي متيّزه من غريه من املشاريع.	

• نقاط الضعف )Weaknesses(: نقاط الضعف يف املرشوع.	

• الفرص )Opportunities(: وهي التي قد تأيت من خارج املرشوع، وقد تؤّدي عىل سبيل املثال إىل زيادة الفائدة منه.	

• املخاطر )Threats( وهي التي قد تأيت من خارج املرشوع فتؤثّر فيه سلباً.	
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عىل التقّدم يف “خدمة املجتمع”، للتفادي من املخاطر املُكتَشفة من جهة، ولإلسهام يف تطّور املشاريع املستقبليّة 

من جهة أخرى.

تقويم شفهّي/تقويم توزيع األدوار/تقويم النشاطات.أ- 

التقويم النهايّئ: تقويم خطّّي )باعتامد النموذج ٥ ص. 3٧(.ب- 

النموذج ٦ ص. 3٩( وإرساله إىل وحدة خدمة ج-  فيلم قصري)اعتامد  النهايّئ/إخراج  التقرير  كتابة 

املجتمع يف الوزارة.

يعتمد املعلّم املرشف/املواكب، النموذج ٧ لتقويم تحقيق أهداف مرشوع “خدمة املجتمع” عند املتعلّمني كافّة.

يعتمد النموذج ٨، لتدوين أسامء املتعلّمني واملشاريع والساعات املنّفذة يف إطار مرشوع “خدمة املجتمع”.

عنارص تدعم نجاح مرشوع “خدمة املجتمع”( 7
)العودة إىل القرار رقم ٦٠٧/م/2٠١٦ ص. 2٤(

تتضافر عّدة عنارص، بهدف إنجاح مشاريع “خدمة املجتمع”، نوردها كاآليت:

− تعاون إدارة املدرسة الثانويّة واملتعلّمني، إلنجاح مرشوع الخدمة املجتمعيّة.	

− املعلّمني 	 وتفريغ  املرشوع،  ملتابعة  املدرسة،  يف  املجتمع”  “خدمة  لجنة  من  مسؤول  تعيني شخص 

املعنيّني باملرشوع يف حصص محّددة من ضمن نصابهم القانويّن.

− تشكيل لجنة مرشوع “خدمة املجتمع” يف الثانويّات الرسميّة والخاّصة وفق القرار املرفق، )يف امللحق ١(.	

− تدريب املعلّم/املعلّمني املواكب/املواكبني، عىل متابعة املرشوع وإدراكه/إدراكهم ألهّميّته.	

− تدريب اإلدارينّي واملعلّمني عىل أصول تنفيذ مشاريع الخدمة املجتمعيّة.	

− تنمية وعي املتعلّمني واألهل والجمعيّات ألهّميّة “خدمة املجتمع” ومفهوم املصلحة العاّمة.	

− إرشاك األهل يف مشاريع “خدمة املجتمع”.	

− توافُر املقّومات األساسيّة الالزمة لتنفيذ املرشوع.	

− تقويم املرشوع وتوثيقه كام هو مطلوب.	

يف الخالصة، تكمن قيمة “خدمة املجتمع” املقصودة يف هذا الدليل، يف تحقيق مجموعة من األهداف التي من 

شأنها تحضري املواطن الذي يبادر إىل املشاركة يف الحياة املدنيّة بشكل فّعال ومؤثّر.

فالتدرّب عىل التفّكر والتّخطيط والعمل الفريقّي وإدارة االختالفات يف وجهات النظر، واإلبداع يف إدارة املشاريع، 

كّل هذا، من شأنه بناء شخصيّة كّل مواطن ومهنّي ريادّي. واملجتمعات الدميقراطيّة، بشكل عاّم، تقوم عىل تخطّي 

الهامشيّة عرب مامرسة املواطنة الفاعلة، من خالل املشاركة يف اتّخاذ القرارات وتحقيق التغيري املرتجى. وهو الهدف 

األسمى الذي يصبو إليه هذا املرشوع، لتكوين مواطنني لبنانيّني تغيريينّي ومبدعني.
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ملحق 1

قرار تطبيق مرشوع “خدمة املجتمع”

يف مرحلة التعليم الثانوّي

وتعميم دليل “خدمة املجتمع”
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الجمهوريّة اللبنانّية

وزارة الرتبية والتعليم العايل

الوزير

قرار رقم ٦٠٧/م/2٠١٦

يتعلّق بتطبيق مرشوع “خدمة املجتمع” يف مرحلة التعليم الثانوّي

وتعميم “دليل مرشوع خدمة املجتمع”

إّن وزير الرتبية والتعليم العايل،

بناء عىل املرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 ) تشكيل الحكومة(،

بناء عىل املرسوم رقم 10277 تاريخ 1997/5/8 ) تحديد مناهج التعليم العاّم ما قبل الجامعّي وأهدافه(،

بناء عىل املرسوم رقم 8924 تاريخ 2012/9/21 )تحديد األهداف العاّمة والخاّصة وآلّيات تطبيق مرشوع “خدمة املجتمع” يف 

مرحلة التعليم الثانوّي(،

بناء عىل القرار رقم 4/م/2013 تاريخ 2013/1/2 )تطبيق مرشوع “خدمة املجتمع” يف مرحلة التعليم الثانوّي(، والذي عهد إىل 

املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء إعداد األدلّة الرتبويّة التوجيهّية وبرامج تنمية الوعي العائدة للمشاريع املتعلّقة بخدمة املجتمع 

وتدريب الكوادر التعليمّية الالزمة وفق األصول القانونّية”.

املواطنة  ملفهوم  الوعي  يعّزز  مبا  والخاّصة،  الرسمّية  الثانويّات  يف  املتعلّمني  بني  فّعالة  مجتمع”  “خدمة  ثقافة  تعميم  وبهدف 

التشاركّية واملبادرة املسؤولة والخاّلقة.

بناء عىل اقرتاح رئيسة املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء،

بناء عىل اقرتاح املدير العاّم للرتبية،

يقرر ما يأيت:

املاّدة األوىل: يُعاد تفعيل مرشوع “خدمة املجتمع” يف الثانويّات الرسميّة والخاّصة كافّة، بدءاً من العام الدرايّس 2٠١٦-

2٠١٧، وفقاً ملواّد هذا القرار وتوجيهات “دليل مرشوع خدمة املجتمع” واملالحق التابعة له.

املاّدة الثانية: يُعّمم “دليل مرشوع خدمة املجتمع” عىل جميع الثانويّات الرسميّة والخاّصة، بدءاً من ١ أيلول 2٠١٦.

املاّدة الثالثة: تحّدد ساعات “خدمة املجتمع” يف مرحلة التعليم الثانوّي بـ٦٠ ساعة خدمة عىل مدى سنوات املرحلة الثانويّة 

الثالث، فتكون ٤٥ ساعة منها ساعات خدمة فعليّة، و١٥ ساعة تُخّصص للتخطيط املسبق والتحضري واملناقشة  

والتقويم، مع إمكانيّة تنفيذ كامل هذه الساعات خالل السنتني الثانويّتني األوىل والثانية.

املاّدة الرابعة: تنّفذ ساعات “خدمة املجتمع” عىل النحو اآليت:

الوطنيّة 	  الرّتبية  ماّدة  للثانويّة، ضمن حصص  الرسمّي  الدوام  أثناء  واملناقشة  والتحضري  التخطيط  ساعات 

والتنشئة املدنيّة أو ماّدة علم االجتامع أو املواّد األخرى بناًء عىل موافقة املدير.

ساعات الخدمة الفعليّة خارج الدوام الرسمّي يف الثانويّة/أو ضمنه، وفاقاً للنشاط. 	 

واملبادئ 	  والقيم  للمفاهيم  املتعلّمني  اكتساب  وملدى  األهداف،  تحّقق  ملدى  والتقويم  التوثيق  ساعات 

واملهارات أثناء الدوام الرسمّي.

التنفيذ مع بداية شهر كانون  املاّدة الخامسة: يبدأ التخطيط ملشاريع “خدمة املجتمع” مع مطلع العام الدرايّس، ويبدأ 

الثاين، عىل أن توزّع األعامل متوازنة قدر اإلمكان عىل أشهر السنة الدراسيّة، بهدف تنمية مهارة إدارة الوقت لدى 

املرشفني واملتعلّمني، ويتّم التقويم وانتهاء العمل يف بداية شهر أيّار يف جميع صفوف املرحلة الثانويّة.
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املاّدة السادسة: يرفع مدير الثانويّة أو من ينوب عنه إىل الجهات املعنيّة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل– املديريّة العاّمة 

للرتبية، طلب املوافقة املسبقة عىل املشاريع املختارة يف نهاية شهر ترشين األّول من كّل سنة، ومناذج توثيق 

املشاريع )النموذج ذو الرقم ١ - امللحق ذو الرقم 3( الواردة يف “دليل خدمة املجتمع”.

ويودع املدير املديريّة العاّمة للرتبية، يف األسبوع األّول من شهر حزيران من كّل عام، كحّد أقىص، مناذج توثيق 

املشاريع )النموذج ذو الرقم ٨ - امللحق ذو الرقم 3( الواردة يف “دليل خدمة املجتمع”.

املاّدة السابعة: يتّم التخطيط ملشاريع “خدمة املجتمع” وتنفيذها مبا يالئم أهداف املواد الدراسيّة ملراحل التعليم الثانوّي،  

ماّديت الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة، وعلم االجتامع وغريهام من املواّد. يرشف أساتذة التعليم  وخصوصاً 

املكلّفون لهذه الغاية، من ِقبل اللجنة املنصوص عليها يف املاّدتني التاسعة والعارشة أدناه، مبارشًة عىل كّل من 

التخطيط والتنفيذ والتقويم، وعىل ملء النامذج الخاّصة بها والواردة يف “دليل خدمة املجتمع”.

املاّدة الثامنة: تتّم تغطية تكاليف تنفيذ مشاريع “خدمة املجتمع” ومتطلّباتها، عند الحاجة، من خالل ما يقوم به املتعلّمون 

من أنشطة ريعيّة و/أو من تربّعات وتقدميات عينيّة وفّنيّة و/أو هبات من إدارات ومؤّسسات رسميّة أو خاّصة أو 

بلديّات تُخّصص لتنفيذ هذه املشاريع، و/أو من صندوقي الثانويّة ومجلس األهل، وذلك وفقاً لألصول وللقوانني 

واألنظمة املرعيّة اإلجراء.

املاّدة التاسعة: تُشّكل يف كل ثانويّة رسميّة أو خاّصة لجنة مرشوع “خدمة املجتمع” بقرار من مدير الثانويّة يف مطلع العام 

الدرايّس، لتتمّكن من دراسة املشاريع قبل نهاية شهر ترشين األّول واملوافقة عليها. تتألّف اللجنة يف كّل ثانويّة 

من ثالثة إىل سبعة أعضاء وتشمل كاّلً من املدير أو من ينوب عنه قانوناً، واألستاذ املرشف/املواكب وأساتذة 

العلوم االجتامعيّة والرتبية الوطنيّة و/أو أّي أستاذ تتوافر فيه الرشوط الواردة يف املاّدة الحادية عرشة.

املاّدة العارشة: تُحّدد مهاّم اللجنة املذكورة يف املاّدة التاسعة مبا يأيت:

− املشاركة يف اختيار املشاريع بناء عىل اقرتاح األساتذة عىل أاّل تجاوز املشاريع املختارة مرشوعني اثنني لكّل 	

سنة دراسيّة.

−  اإلسهام يف املناقشة حول املشاريع املختارة ورفدها بالتوضيحات املالمئة، واملوافقة عليها بناًء عىل “دليل 	

خدمة املجتمع”.

− فيها، 	 أو  معها  املشاريع  تنفيذ  سيتّم  التي  الجهات  أو  املؤّسسات  أو  باملراكز  الرضوريّة  االتّصاالت  إجراء 

واإلرشاف عليها.

− اإلسهام يف تقديم التوجيهات املالمئة لحسن التنفيذ، ويف تسهيل حصول املتعلّمني عىل املعلومات املالمئة.	

− متابعة تنفيذ املشاريع لتوفري فرص نجاحها.	

− املشاركة يف تقويم املشاريع بعد إنهاء تنفيذها.	

− توثيق املشاريع املنّفذة وفقاً للنموذج املدرج يف دليل “خدمة املجتمع”.	

− اإلرشاف عىل تعبئة النامذج املعتمدة والقوائم الخاّصة املرفقة بدليل “خدمة املجتمع”.	

− االستحصال عىل إفادة رسميّة لكل متعلّم، أّدى خدمة مجتمعيّة، موقّعة من املسؤولني عن املؤّسسات أو 	

الهيئات التي متّت الخدمة فيها أو معها، وحفظها يف إضبارة كّل منهم.

املادة الحادية عرشة: يُشرتط يف اختيار أعضاء اللجنة املشار إليها يف املاّدة التاسعة، ما يأيت:

− خربة تعليميّة ال تقّل عن سنتني يف مرحلة التعليم الثانوّي.	



2٦

− الوظيفيّة  	 باألمانة  والتحيّل  االختالفات،  وإدارة  التواصل  ومهارات  واالنفتاح  الواسعة  بالثقافة  التميُّز 

والجاهزيّة لتحّمل املسؤوليّة وأعباء املتابعة.

− إدراك أهّميّة “خدمة املجتمع” كنشاط إجرايّئ ميارس املتعلّم من خالله دوره يف تطوير مجتمعه وإحداث 	

التغيري املرتجى.

− إتقان اللغة العربيّة وإحدى اللغتني الفرنسيّة أو اإلنكليزيّة واإلملام باستخدام الحاسوب اآليّل.	

− االستعداد للمشاركة يف ورش التدريب املختّصة “بخدمة املجتمع”.	

− االستعداد للمشاركة بفاعليّة يف نشاطات “خدمة املجتمع” داخل الثانويّة وخارجها.	

املادة الثانية عرشة: تحتسب ساعات العمل يف مشاريع “خدمة املجتمع” ألعضاء اللجنة، من ضمن نصابهم القانوين يف مهنة 

التعليم. وتخّفض ٦٠ ساعة من نصابهم األسايّس، إذا دعت الحاجة وبعد أخذ موافقة املديريّة العاّمة للرتبية 

يف ما خّص أساتذة التعليم الرسمّي.

املادة الثالثة عرشة: تُشّكل، يف وزارة الرتبية والتعليم العايل - وحدة “خدمة املجتمع” - وتكون عالقتها باملديريّة العاّمة 

للرتبية. تضّم الوحدة مندوباً عن كّل من ديوان املديريّة العاّمة للرتبية، مديريّة التعليم الثانوّي، جهاز اإلرشاد 

بتطبيق مشاريع  يتعلّق  ما  الثقافيّة، وتشمل صالحيّاتها  الشؤون  الخاّص، مصلحة  التعليم  والتوجيه، مصلحة 

“خدمة املجتمع” يف القطاعني الرسمّي والخاّص إضافة إىل املهاّم املوكلة إليها يف املاّدة الرابعة عرشة من هذا 

القرار، وميكن للمدير العاّم للرتبية االستعانة بأساتذة من مديريّة التعليم الثانوّي أو من جهاز اإلرشاد والتوجيه، 

لفرتة زمنيّة محّددة، ملساعدة املوظّفني يف الوحدة املنّوه عنها أعاله، بغية ترسيع العمل يف دراسة املشاريع 

وتطبيقها.

املادة الرابعة عرشة: تضطلع وحدة “خدمة املجتمع” باملهاّم اآلتية:

− إىل 	 إعادتها  أو  عليها  واملوافقة  الخاّصة،  واملدارس  الرسميّة  الثانويّات  قبل  من  املرسلة  املشاريع  دراسة 

ومنهجيّته  املرشوع  أهداف  يالئم  مبا  لتطويرها  باملالحظات،  مرفقًة  األمر،  لزم  إذا  الرتبويّة،  املؤّسسات 

املعروضة يف دليل “خدمة املجتمع”، ويتّم هذا قبل منتصف شهر كانون األّول من كّل عام.

− مواكبة تنفيذ املشاريع يف الثانويّات الرسميّة والخاّصة بالتعاون بينها وبني جهاز اإلرشاد والتوجيه.	

−  استالم لوائح املتعلّمني مع عدد الساعات املنجزة سنويّاً يف مرشوع خدمة املجتمع وفقاً للنامذج املقرتحة 	

يف دليل خدمة املجتمع، وإدارة قاعدة املعلومات الرقميّة املتعلّقة باملرشوع.

− العاّم للرتبية أو من 	 بتنفيذ مرشوع خدمة املجتمع، موقّعة من املدير  الخاّصة  إفادات املتعلّمني  إعداد 

يكلّفه وفق األصول القانونيّة.

− تزويد املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء بتقرير سنوّي وتقارير إضافيّة عندما تدعو الحاجة، حول املشكالت 	

والحاجات املتعلّقة بالدليل أو بالتدريب وغريها.

املادة الخامسة عرشة: مينح كّل متعلّم أتّم ساعات خدمة املجتمع، يف التعليم الرسمّي أو الخاّص، بناء عىل لوائح الرتشيح 

المتحانات الثانويّة العاّمة املقّدمة من املؤّسسات التعليميّة الرسميّة والخاّصة، إفادة “املواطن الفاعل يف خدمة 

املجتمع” موقّعة من املدير العاّم للرتبية أو من يكلّفه باألمر وفق األصول القانونيّة.

املادة السادسة عرشة: يحّق للمتعلّم الراسب يف أّي سنة من سنوات املرحلة الثانويّة أن يحتفظ بعدد الساعات املنّفذة يف 

خدمة املجتمع وإمكانيّة استكاملها الحقاً.
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املادة السابعة عرشة: تشّكل يف املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء لجنة اإلرشاف عىل مرشوع “خدمة املجتمع” مؤلّفة من بعض 

األقسام األكادمييّة، مكتب اإلعداد والتدريب، مكتب البحوث الرتبويّة وبعض وحدات أو دوائر املركز الرتبوّي. 

العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املجتمع”  “خدمة  وحدة  وبني  بينها  والتنسيق  التعاون  صالحيّاتها  وتشمل 

وإعداد ما يطلب إليها من رئاسة املركز الرتبوّي يف شأن املرشوع.

املادة الثامنة عرشة: يُعهد إىل املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء املهاّم التالية:

− إعداد دليل خدمة املجتمع ومالحقه، وتطويره.	

− إعداد األدلّة الرتبويّة واألدلّة التوجيهيّة املساندة للدليل ولهذا املرشوع، وتطويرها.	

− إعداد برامج التوعية العائدة للمشاريع املتعلّقة بخدمة املجتمع، وتطويرها.	

− إعداد الكوادر من مديرين ومدّربني ومعلّمني وموظّفني وفق األصول، وتدريبهم.	

− إعداد املواّد التدريبيّة الالزمة.	

املادة التاسعة عرشة: تُلغى جميع القرارات التي تخالف مضمون هذا القرار.

املادة العرشون: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بريوت يف : 2٧/2٠١٦/٨

وزير الرّتبية والّتعليم العايل

الياس بو صعب
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ملحق 2

 هيكلّية التنسيق بني املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء 

واملديريّة العاّمة للرتبية، حول مرشوع “خدمة املجتمع”
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ث واإلمناء
ّي للبحو

ني املركز الرتبو
ق ب

سي
هيكلّية التن

 

رشوع “خدمة املجتمع”
ّة العاّمة للرتبية، حول م واملديري

 	
	 إعداد دليل “خدمة املجتمع” ومالحقه، وتطويره.

ق 
والداعمة لتحّق

ساندة للدليل 
ّة امل واألدلّة التوجيهي

إعداد األدلّة الرتبويّة 

رشوع ونجاحه، وتطويرها.
	 امل

شاريع “خدمة املجتمع”، وتطويرها.
رضوريّة مل
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	 إعداد برامج تنمية الوع

ق األصول، وتدريبهم.
ني وف

ني وموظّف
ني ومعلّم

ن ومدّرب
ن مديري

	 إعداد الكوادر م
ضريها.

ّة الالزمة، وتح إعداد املواّد التدريبي
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ت2

ك1
ك2

ط
شبا

آذار
سان

ني
ّار أي
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وحدة 

“خدمة 

املجتمع” 

شاريع 
يف امل

املقرتحة

مرحلة التنفيذ

مرحلة التقويم

منوذج توثيق املشاريع

إصدار اإلفادات عند الطلب

ط
ضري والتخطي

مرحلة التح

صة
س الرسمّية والخا

املدار

ث واإلمناء
ّي للبحو

املركز الرتبو
ّة العاّمة للرتبية املديري
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ملحق 3

النامذج



3١

منوذج )1( 10 )طلب املوافقة املسبقة عىل مرشوع خدمة املجتمع(

توصيف املرشوع: مرحلة التخطيط

رقم املدرسة يف املركز الرتبوّي:إسم املدرسة:

القضاء:املحافظة:

الربيد اإللكرتويّن:رقم الفاكس:رقم الهاتف:

الشعبة:الفرع:السنة املنهجيَّة:

هاتف املعلّم:األستاذ املواكب:

املتعلّمون املشاركون:اسم املرشوع:

أوالً: يُرجى التفّضل مبلء هذا النموذج لتحديد املقّومات الرئيسة السّتة لكّل مرشوع بعد اختياره.

1- ما نوع/أو مجال املرشوع؟

5- تربوّي4- صّحّي3- بيئّي2- مديّن-حقوقّي1- إجتامعّي-إقتصادّي

10- غريه حّدد:9- ريايّض8- سياحّي7- فّنّي6- ثقايفّ-ترايّث

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

املوضوع:- ما موضوعه؟ 

2- ما األهداف األسس للمرشوع؟ 

  - ما األهداف الثانويّة للمرشوع؟

الهدف األساس؟

األهداف الثانويّة؟

3- من الفئة املستهدفة من املرشوع؟ 

ومن الفئة املستفيدة؟

الفئة املستهدفة:

الفئة املستفيدة:

املقرتح  والوسائل  الطرائق  ما   -4

اعتامدها لبلوغ هذه األهداف؟

الطرائق:

الوسائل:

لتطبيق  الجغرايفّ  اإلطار  ما   -5

الزمنّية  املرحلة  وما  املرشوع؟ 

املقرتحة؟

اإلطار الجغرايّف/املكان:

املرحلة الزمنيّة/الزمان:

6- ما املوارد البرشيّة واملوارد املاّديّة 

املتوافرة؟

املوارد البرشيّة:

املوارد املاّديّة:

يُرسل هذا النموذج إىل وحدة خدمة املجتمع يف وزارة الرتبية، قبل نهاية شهر ترشين األّول من كّل سنة دراسيّة، للحصول عىل املوافقة املسبقة،  -١٠

وفقاً للامّدة ٦ من القرار ٦٠٧/م/ 2٠١٦.  
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     ثانياً: إضافة إىل مقّومات املرشوع السّتة أجب عن األسئلة اآلتية:

3- كيف حّددتم حاجة املجتمع؟2- كيف جمعتم عنارص املوضوع؟1- كيف اخرتتم املوضوع؟

عصف ذهنّي.أ- 

إستامرة حول حاجات املنطقة.	- 

مقابلة مرجعيّة معيّنة.ج- 

مصدر آخر حّدد:د- 

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

عصف ذهنّي.أ- 

إستامرة حول حاجات املنطقة.	- 

مقابلة مرجعيّة معيّنة.ج- 

مصدر آخر حّدد:د- 

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

عصف ذهنّي.أ- 

إستامرة حول حاجات املنطقة.	- 

مقابلة مرجعيّة معيّنة.ج- 

مصدر آخر حّدد:د- 

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

5- من الفئة املستهدفة باملرشوع؟4- من رشكاؤكم يف املرشوع؟

األهل.أ- 

البلديّة.	- 

جمعيّة محلّيّة.ج- 

جمعيّة عامليّة.د- 

القطاع الخاّص.	- 

مصدر آخر حّدد:و- 

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

املجتمع املحيّلّ كلّه.أ- 

فئات اجتامعيّة محتاجة.	- 

األطفال.ج- 

املسّنون.د- 

ذوو حاجات خاّصة.	- 

غريه حّدد:و- 

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

التاريخ:

توقيع املعلّم املرشف/املواكب

توقيع املدير

ختم املدرسة
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منوذج )2(11

التحليل الرباعّي للمرشوع

أوالً:  نقاط القّوة

هذه فرصتكم للنظر مبوضوعيّة إىل نقاط قّوة املرشوع. أبِرزوا مكامن القّوة وأهّم املهارات والعوامل التي ستساعد 

عىل تحقيقه.

١- ما الذي يجعل مرشوعكم فريداً من نوعه؟-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2- ما الذي مُيكنكم فعله أفضل من اآلخرين؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3- ما املهارات التي تتميّزون بها؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤- ما إسهاماتكم يف هذا املرشوع؟---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------- ٥- هل كانت آراء زمالئكم واملسؤولني عنكم يف املرشوع إيجابيّة؟ إرشحوا.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٦- ما املوارد البرشيّة املتوافرة لديكم؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٧- ما أبرز قدراتكم؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------- ٨- ما املوارد املاّديّة واملاليّة املتاحة لديكم؟ )التمويل، التجهيزات...(

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٩- ما نوع املساعدة التي قّدمتها إليكم اإلدارة )ماّديّة- معنويّة(؟------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يحفظ يف أرشيف املدرسة.  -١١

الجمهورية اللبنانية
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     ثانياً: نقاط الضعف

ْعِف املُحتََملَة يف املرشوع. أبِرزوا مكامن ضعف املرشوع، إمكانيّات  هذه فرصتكم للنظِر مبوضوعيّة إىل نقاط الضَّ

تطويره، العوامل التي قد تحول دون تحقيقه.

١- ما املواقف واملشاكل التي تتجّنبون مواجهتها، وملاذا؟--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------ 2- هل تفتقرون إىل املعرفة، أو إىل الخربة يف بعض جوانب املرشوع؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- هل تعتقدون أّن لديكم نقاط َضْعف تحتاجون إىل تطويرها أو تأهيلها )الخوف من املخاطر، نقص مهارات،...(؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤- هل لديكم نقاط َضْعف أخرى؟ حّددوها

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥- ما القدرات واملوارد البرشيّة التي تحتاجون إليها؟--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦- ما املوارد املاّديّة واملاليّة )التمويل، التجهيزات...( التي تنقصكم؟-------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٧- ما املعّوقات التي تحّد من قدرتكم عىل تنفيذ املرشوع؟ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثاً: الفرص

أبرزوا االتّجاهات والتغرّيات الخارجيّة التي ميكنها أن تسهم يف تحقيق املرشوع بشكل أفضل: إجراء األبحاث، بناء 

املشاركات، التمويل واملحيط الخارجّي.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ١- هل مثّة برامج تدريبيّة ميكنكم املُشاركة فيها؟ أذكروها

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2- هل مثّة برامج تعليميّة ميكنكم متابعتها؟ حّددوها

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3- هل تتوافر لديكم الجاهزيّة أو الخربة لتقديم الدعم ملن يحتاج إليه؟ حّددوها-------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------- ٤- هل يستطيع أحد معارفكم أو أقاربكم تقديم الدعم عند الحاجة؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------- ٥- هل تعّد القيمة املضافة إىل مرشوعكم، أو ميزاته الخاّصة، من ضمن نقاط قّوته؟ ملاذا؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعاً: املخاطر والتحّديّات

أبرزوا االتجاهات واملتغرّيات الخارجيّة التي ميكنها أن تعيق تحقيق أهداف املرشوع: إجراء األبحاث، بناء املشاركات، 

التمويل، املحيط الخارجّي.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ١- ما العقبات التي قد تقف يف طريقكم؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- هل ثقافة املجموعة وآليّة العمل يف مرشوعكم توفّران لكم بيئة عمل منتجة؟ إرشحوها.--------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- ما الصعوبات التي تعطّل أو تؤّخر تحقيق أهدافكم أو إنجازاتكم؟---------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤- هل أنتم راضون عن الدقة والشموليّة يف تحضريكم للمرشوع؟------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توقيع املعلّم املرشف/املواكب



3٦

ج )3(
منوذ

ة اإلجرائّية ط: الخطّ
مرحلة التخطي

إسم املدرسة:
ّي:

يف املركز الرتبو
رقم املدرسة 

املحافظة:
ضاء:

الق

ف:
رقم الهات

س:
رقم الفاك

ين:
الربيد اإللكرتو

َّة:                   سنة املنهجي
ال

الفرع:
شعبة:

ال
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هات
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ج )4(١2
منوذ

شطة
مرحلة التنفيذ: تقويم األن

إسم املدرسة:
ّي:

يف املركز الرتبو
رقم املدرسة 

املحافظة:
ضاء:

الق

ف:
رقم الهات

س:
رقم الفاك

ين:
الربيد اإللكرتو
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منوذج )5(

مرحلة التقويم

1- التقويم األخري بعد انتهاء املرشوع

املحافظة:إسم املدرسة:

القضاء:رقم املدرسة يف املركز الرتبوّي:

الربيد اإللكرتويّن:رقم الفاكس:رقم الهاتف:

الشعبة:الفرع:السنة املنهجيَّة:                  

هاتف املعلّم:األستاذ املواكب:

املتعلّمون املشاركون:إسم املرشوع:

أّوالً: تقويم املرشوع حسب املقّومات السّتة بعد انتهائه:

1- ما نوع/أو مجال املرشوع؟
5- تربوّي4- صّحّي3- بيئّيمديّن-حقوقّيإجتامعّي-إقتصادّي

10- غريه حّدد:9- ريايّض8- سياحّي7- فّنّي ثقايفّ-ترايّث
................................

املوضوع:- ما موضوعه؟

2- ما األهداف التي حّققها املرشوع؟

3- من الفئة التي استطاع املرشوع الوصول إليها؟

4- ما الطرائق والوسائل التي اعتمدت؟

5- أين نّفذ املرشوع ومتى؟
أين:

متى:

6- ما املوارد البرشيّة التي أسهمت يف تحقيقه؟ وما 

املوارد املاّديّة التي أسهمت يف تحقيقه؟

املوارد البرشيّة:

املوارد املاّديّة:

ثانياً: تقويم املرشوع بشكل عاّم

أجيبوا عن األسئلة اآلتية معرّبين عن رأيكم الشخيّص يف 

ما ييل: 

اإلجابة
التفّضل برشح/تعليل اإلجابة

3- ال2- نعم جزئّيا1ً- نعم كلّّياً

١١23- هل حّققتم أهداف املرشوع؟

2١23- هل قمتم “بخدمة املجتمع”

3١23- هل نجحتم يف التعاون كفريق واحد؟

٤١23- هل شارك جميع أعضاء الفريق يف تنفيذ العمل؟

٥- هل اتّخذتم تدابري تساعد عىل استدامة املرشوع أو 

خدمة املجتمع؟
١23

الجمهورية اللبنانية
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ثالثاً: تقويم املرشوع: إيجابّيات وسلبّيات

السلبّياتاإليجابّيات

-

-

-

-

-

-

رابعاً: تقويم املهارات واالنجازات

أجيبوا بـ: ممتاز، جّيد جّداً، جّيد، أو أقّل من جّيد، عن األسئلة اآلتية:

ميكنها أن 

تكون أفضل

أقّل من 

جّيد
جّيد جّيد جّداً ممتاز املهارات

٥ ٤ 3 2 ١ إدارة الوقت

٥ ٤ 3 2 ١ إدارة املوارد البرشيّة

٥ ٤ 3 2 ١ إدارة املوارد املاّديّة

٥ ٤ 3 2 ١ التزام الخطّة املرسومة

٥ ٤ 3 2 ١ التزام قواعد العمل الجامعّي

٥ ٤ 3 2 ١ معاونة رشكاء من خارج املدرسة

٥ ٤ 3 2 ١ معاونة رشكاء من خارج املحيط الذي تعيشون فيه

٥ ٤ 3 2 ١ آليّات التواصل

٥ ٤ 3 2 ١ إدارة االختالف

٥ ٤ 3 2 ١ املشاركة الفاعلة لتحسني وضع غري ُمرِض

٥ ٤ 3 2 ١ معالجة مشكلة اجتامعيّة

٥ ٤ 3 2 ١ حّل املشكالت

٥ ٤ 3 2 ١ التغذية الراجعة

٥ ٤ 3 2 ١ التعطّف عىل اآلخرين

٥ ٤ 3 2 ١ املبادرات املتّخذة

٥ ٤ 3 2 ١ تقبّل اآلخر

٥ ٤ 3 2 ١ إحتواء التشّنجات

توقيع املعلّم املرشف/املواكب
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منوذج )6(

التقرير النهايّئ

ينقسم التقرير النهايئ عّدة أقسام أساسّية:

− مة: تطرح املوضوع وأهّميّته ومقّوماته الستّة.	 املقدِّ

− الفصل األّول: يرشح املرحلة التحضرييّة، ويبنّي تفاصيل تنفيذها من خالل ملء النامذج املرفقة 	

يف امللحقات.

− الفصل الثاين: يرشح املرحلة التطبيقيّة، ويبنّي تفاصيل تنفيذها من خالل ملء النامذج املرفقة 	

يف امللحقات.

− الفصل الثالث: يعمل عىل تقويم املرشوع، ويبنّي تفاصيل تنفيذه من خالل ملء النامذج املرفقة 	

يف امللحقات.

− الخامتة: تطرح أهّم النتائج التي حّققها املرشوع وتفتح آفاقاً جديدة.	

مالحظة )1(: باإلضافة إىل املالحق األساسيّة، يتضّمن التقرير النهايّئ:

− الغالف	

− الفهرس	

− التوطئة	

− املالحق	

− الئحة الجداول/الرسوم )إذا وجدت(	

مالحظة )2(: يُستحسن ضّم فيلم مصوَّر قصري )٥ دقائق( عن مراحل املرشوع األساسيّة باإلضافة إىل مجموعة 

من الصور.

الجمهورية اللبنانية
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منوذج )7(13 

توثيق املرشوع

املحافظة:إسم املدرسة:

القضاء:رقم املدرسة يف املركز الرتبوّي:

الربيد اإللكرتويّن:رقم الفاكس:رقم الهاتف:

الشعبة:الفرع:السنة املنهجيَّة:

هاتف املعلّم:األستاذ املواكب:

إسم املرشوع:

عدد الساعات املنّفذة تاريخه املهّمة املوكلة إليه/ها إسم املتعلّم)ة( الثاليّث الرقم التسلسيّل

مجموع الساعات املنّفذة

التاريخ:

اسم املدير وتوقيعه

ختم املدرسة

يرسل إىل وحدة خدمة املجتمع يف األسبوع األّول من شهر حزيران.  -١3

الجمهورية اللبنانية
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مصادقة املؤّسسة/أو املستفيد اللذين تّم تنفيذ النشاط/األنشطة مبعاونتهام

اسم املؤّسسة/الجمعّية/املستفيد:

الربيد اإللكرتويّن:رقم العلم والخرب:

رقم الفاكس:رقم الهاتف:

، .................................................................................................................................................................................... تفيد مؤّسسة/جمعّية  

أّن الطالب .............................................................................................. ، يف الصّف .............................................................................................. ،

قد نّفذ النشاط/األنشطة املطلوبة منه يف إطار “مرشوع خدمة املجتمع”، تحت عنوان: ..................................................... 

وقد بلغ عدد الساعات املنّفذة : ................................................ ساعة موّزعة كام هو مبنّي يف الجدول أدناه.

التاريخعدد الساعاتالنشاط

التاريخ

إسم املستفيد/مدير املؤّسسة وتوقيعه توقيع األستاذ املرشف 

ختم املؤّسسة  


