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كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء

كات المجتمعية اإلطار المرجعي للشرا

كات المجتمعية وما الهدف منه؟ ماذا يعني هذا اإلطار المرجعي للشرا
ألن المدرســة لــم تعــد كمــا كانــت هــي الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن العمليــة التربويــة، ولبــروز اتجــاه جديــد اىل 
عــدم حصــر عمليــة التربيــة باألســرة والمدرســة فقــط، واعتبارهــا عمليــة متعــّددة الوســائط يلعــب المجتمــع المحلـّـي 
كات مجتمعيــة وتفعيــل الموجــود منهــا، للفوائــد  والمــدين والبلديــات دوًرا مهّمــا فيهــا، بــات البحــث عــن إنشــاء شــرا
الجمــة التــي يجنيهــا المتعلمــون والمجتمــع المدرســي منهــا، يف مجــاالت عــّدة  أبرزهــا العمــل التطّوعــي والتوجيــه 

المهنــي وســوق العمــل، والوقايــة والحمايــة، والتوعيــة، واألهــل، والعالقــات العامــة والتواصــل مــع المجتمــع.

كات المجتمعيــة  واســتراتيجيات عملهــا وتقاســم األدوار بيــن  أمــا اإلطــار المرجعــي فيعنــي أن عقــد هــذه الشــرا
شــركاء المشــروع التربــوي وضبــط التنفيــذ وأســاليب تقويــم األداء، كل ذلــك ال يمكــن أن ُيتــرك للمبــادرات الفرديــة 
وللممارســات العفويــة والمزاجيــة واالعتباطيــة. فاإلطــار المرجعــي ينّظــم هــذه العالقــات واالســتراتيجيات انطالقــا 
مــن مرتكــزات أبرزهــا: تجــارب عالميــة ومحليــة ناجحــة مثــل خدمــة المجتمــع، مراجــع ودراســات عربيــة وأجنبيــة، 
توجيهــات عالميــة، مشــاريع وبرامــج محلّيــة وعالميــة، أنظمــة وقوانيــن ومراســيم يف لبنــان. ولإلطــار المرجعــي 
عناصــر مكّونــة، ومجــاالت ُذكــر أبرزهــا أعــاله، ولــكل مــن هــذه المجــاالت معاييــر مســتندة اىل مفاهيــم وقواعــد محــّددة 

قابلــة للقيــاس، ومبّينــات ســلوكية وإجرائيــة لقيــاس وتقويــم جــودة األداء يف الممارســة العملّيــة.

ماذا يتضّمن هذا اإلطار المرجعي؟
يــرا  يتألـّـف هــذا اإلطــار المرجعــي مــن أربعــة فصــول: أّول يرســم اإلطــار المفاهيمــي لمراجعــة األدبيــات، وثــاٍن يقــّدم تقر
كات المجتمعيــة الناشــطة مفّصــال أهدافهــا ومنهجهــا ومجاالتهــا، وصــوال اىل االســتنتاجات  عــن اســتراتيجيات الشــرا
كات المجتمعيــة فيعــرض للمجــاالت الســتة معرّفــا  والتوصيــات. أمــا الفصــل الثالــث بعنــوان: اإلطــار المرجعــي للشــرا
بهــا ومدّعمــا التعريــف بأمثلــة وخبــرات عمليــة. وقــد ُخّصــص الفصــل الرابــع لدليــل المصطلحــات والمفاهيــم حرصــا 

علــى الدّقــة والوضــوح. وأورد المؤلّفــون الئحــة المراجــع العربيــة واألجنبيــة.

لجنة وضع اإلطار وخّطة عملها
كات المجتمعّيــة الناشــطة  الجهــة التــي أنجــزت هــذا اإلطــار الممّيــز هــي لجنــة مشــروع مراجعــة اســتراتيجيات الشــرا
.S2R2 المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التربويــة، يف إطــار برنامــج دعــم توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان
عقــدت اللجنــة جلســات عمــل وتفكــر طويلــة ومتعــددة  أفضــت اىل اعتمــاد منهجيــة علميــة بــدءا مــن خطــة العمــل، 
وتحديــد اإلطــار المفاهيمــي ومراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة، واستكشــاف الواقــع وتحليلــه وبنــاء اإلطــار 

المرجعــي علــى معطياتــه المدققــة.

ما أبرز النتائج التي تحّققت وما جديد هذا اإلطار؟ 
كات المجتمعيــة وتفعيلهــا ُعرضــت يف  أســفرت جهــود اللجنــة النوعيــة المبذولــة عــن نتائــج مهمــة لتطبيــق الشــرا
الئحــة مــن االســتنتاجات وأخــرى مــن التوصيــات. ولعــّل خيــر مــا ينبــئ بروحّيتهــا مــا عّبــر عنــه أعضــاء اللجنــة بهــذه 
يــة،  األســطر: » يمكننــا القــول إن التعــاون بيــن المدرســة واألهــل والمجتمــع المحيــط أصبــح اليــوم حاجــة ضرور
خاّصــة مــع التحّديــات الكثيــرة والمعّقــدة التــي يواجههــا مجتمعنــا اليــوم، ومنهــا علــى ســبيل المثــال )الفقــر، الهجــرة، 
المشــاكل الصّحيــة والنفســية التــي تواجــه األســر والشــباب، وغيرهــا مــن التحّديــات...(. وقــد انتهــى وقــت العمــل 
الفــردي، أي أن تعمــل المدرســة بشــكل منفصــل عــن المحيــط االجتماعــي، وأصبــح التركيــز يف هــذا العصــر علــى 
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تضافــر الجهــود لدمــج الخدمــات التــي يقّدمهــا كّل طــرف مــن األطــراف لخدمــة المجتمــع ولضمــان تطــّوره وتقّدمــه. 
فالتعــاون بيــن المدرســة واألســرة والمجتمــع أصبــح مــن األهميــة بمــكان يســتوجب التحــّرك نحــو مزيــد مــن االنفتــاح 
على المجتمع. وعلى هذا االنفتاح أن يكون بمثابة المشــروع التربوي األساســي لكّل مؤّسســة تعليمية، ومؤّشــرا 

مهّمــا لنجــاح الرســالة التربويــة والثقافيــة لهــذه المؤّسســة«.

كات  لقــد نّصــت المناهــج اللبنانيــة )1997( علــى أهميــة انفتــاح المدرســة علــى المجتمــع وإرســاء مثــل هــذه الشــرا
االجتماعيــة، ولكــن ذلــك لــم يقتــرن بإطــار مرجعــي يســتند اليــه التطبيــق العملــي. وحــده مشــروع خدمــة المجتمــع 
كات  ســلك طريقــه اىل التنفيــذ، يف فتــرة الحقــة، بفضــل الدليــل الــذي رافقــه. مــن هنــا ترحيبنــا باإلطــار المرجعي للشــرا
كات التــي يعرضهــا هــذا اإلطــار الجديــد  المجتمعيــة الــذي يفتــح البــاب واســعا أمــام مبــادرات خالّقــة إلرســاء الشــرا
يــد مــن اإلنجــازات ســعيا اىل نبــذ اإلحبــاط، ومواصلــة إعــادة البنــاء  الممّيــز الــذي يســتحق الثنــاء والتنويــه. فــإىل مز

والتطويــر والتجديــد.

رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف
الدكتورة هيام إسحق
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كلمة رئيس قسم اإلدارة التربويّة 
يف ظــّل الّتغّيــرات والتطــّورات الّســريعة التــي يشــهدها العالــم يف الســنوات األخيــرة، خصوًصــا علــى الّصعيــد الّتربويّ، 
لــم يعــد باإلمــكان الحديــث عــن المدرســة وكأنّهــا كيــان منفصــل عــن البيئــة المحيطــة بهــا وعــن المجتمــع المحلّــيّ 
الحاضــن لهــا. حيــث توّجهــت معظــم األنظمــة العالمّيــة الّتربويـّـة إىل الّتركيــز علــى العالقــة البّنــاءة بيــن المدرســة مــن 
جهــة واألســر والمجتمــع المحلــيّ والمــدينّ والّروابــط والّنقابــات والمنّظمــات الحكومّيــة وغيــر الحكومّيــة مــن جهــة 
ــة إىل تطويــر مفهــوم العالقــة بيــن المدرســة والمجتمــع مــن المشــاركة إىل  أخــرى، كذلــك توّجهــت األنظمــة العالمّي

كثــر. كة والتــي تعكــس اإللزامّيــة أ الّشــرا

يف لبنــان، يشــهد النظــام التربــويّ تحــّوالت كبيــرة، ومــن أهّمهــا تطويــر منهــاج التعليــم العــاّم مــا قبــل الجامعــيّ. 
كبــّة لهــذه التطــّورات وحيــث أّن تطويــر المنهــاج مرتبــط بقــدرات المتعلّميــن وحاجــات المجتمــع وســوق العمــل،  وموا
كات المجتمعّيــة تســاعد يف توفيــر بيئــة تعليمّيــة ســليمة وتســاهم يف تحقيــق غايــات المنهــاج.  وحيــث أّن الّشــرا

ــة«. كات المجتمعّي ــّد مــن وضــع »اإلطــار المرجعــيّ للّشــرا لذلــك كان ال ب

كات المجتمعّيــة، هــو نتيجــة تضافــر جهــود وتعــاون فريــق عمــل لجنــة مشــروع مراجعــة  اإلطــار المرجعــيّ للّشــرا
كات المجتمعّية الّناشــطة المنبثقة من لجنة مشــروع اإلدارة الّتربويّة يف قســم اإلدارة الّتربويّة  اســتراتيجّيات الّشــرا
يف الهيئــة األكاديمّيــة المشــتركة يف المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء مــن خــالل برنامــج دعــم مبــادرة توفيــر الّتعليــم 
لجميــع األطفــال يف لبنــان )S2R2(، كمــا هــو نتيجــة عمــل تشــاركيّ بيــن فريــق العمــل وعــدد مــن الخبــراء الّتربويّيــن 

يف جميــع مياديــن القطــاع الّتربــويّ واإلدارة الّتربويـّـة وعلــم االجتمــاع والعلــوم الّتربويـّـة.

وبفضــل كّل هــذا الّســعي والمجهــود وحــّب العمــل الفريقــيّ والحــرص علــى اإلنتــاج والّتعــاون والّتشــارك بيــن 
أعضــاء الفريــق ودعــم رؤســاء المركــز الّتربــويّ المتواليــن علــى ســّدة الرّئاســة يف خــالل األعــوام 2020 و2021 
و2022، وبفضــل برنامــج S2R2 صــدر هــذا اإلطــار المرجعــيّ، وهــو يعــّد خطــوة مهّمــة علــى طريــق الّتنميــة والّتطويــر 

المدرســيّ يف لبنــان، وال بــّد مــن أن يقطــف المتعلّمــون ثمارهــا. 

ختاًمــا ال بــّد مــن أن أشــكر فريــق العمــل، المؤلّفــات والمؤلّفيــن، علــى الّصدقّيــة يف العمــل والحرفّيــة والجــودة، وعلــى 
المحّبــة واإلخــالص والّتفــاين يف تغطيــة كّل الجوانــب التــي خدمــت وضــع هــذا اإلطــار المرجعــيّ حتــى آخــر يــوم، وآخــر 

مراجعــة وتدقيق.

كات المجتمعّيــة تشــكّل الحجــر األســاس لتطويــر  ويف النهايــة يبقــى الهــدف األســاس هــو وضــع معاييــر للّشــرا
المتعلّميــن  وبنــاء قدراتهــم وتنميــة شــخصّيتهم..  يــز كفايــات  اللّبنانّيــة وتفعيلهــا لتعز المدرســة 

رئيس قسم اإلدارة الّتربويّة بالّتكليف
كرم محّمد سابق أ
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الفصل األّول: اإلطار المفاهيمي لمراجعة األدبّيات

1. المقّدمة  
إّن الّتطــّورات الّتي يشــهدها العالــم اليــوم مــن ثــورات معرفّيــة وتكنولوجّيــة كبيــرة أحدثــت تغّيــرات يف  جميـع نظــم 
الحيـاة االقتـصاديّة والـّسياسّية واالجتماعيـّة والّثقافيـّة، ومــن هــذه الّتغّيــرات تلــك الّتــي طالــت األنظمــة والّسياســات 
الّتربويّــة وخاّصــــة تلــك المتعلّقــة بالمدرســة ودورهـــــا وتحديــد مســؤولّياتها، فلــم تعــد المدرســة كمـــــا كانــت هـــــي 
الجهـــــة الوحيــدة المســؤولة عــن العملّية الّتربويـّـة، كمــا بــرز اتّجــاه جديــد يقضــي بعــدم حصــر عملّيــة الّتربية والّتنشــئة 
ــا فيهــا، لــذا  باألســرة والمدرســة فقــط، بــل إنّهــا عملّيــة متعــّددة الوســائط يلعــب المجتمــع المحلـّـيّ والمــدينّ دوًرا مهمًّ
يًّــا يصــب  بــرزت أهمّيــة هــذا الــّدور وتأثيــره اإليجــايبّ علــى المؤّسســات الّتربويـّـة لتصبــح مســؤولية تفعيلــه أمــًرا ضرور

يف مصلحــة المتعلّميــن.

هــذا مــا دفــع معظــم دول العالــم إىل دعــم وتفعيــل العالقــة بيــن المدرســة مــن جهــة والمجتمــع المحلــيّ والمــدينّ من 
جهــة أخــرى، فبعــد أن كانــت األنظمــة والّسياســات الّتربويّــة القديمــة تســتبعد األهــل والمجتمــع المحلّــيّ والمــدينّ 
ــا أساســيًّا يف الّتعليــم وضــرورة  ــة يف العمــل الّتربــويّ مطلًب كة المجتمعّي كونهــم غيــر متخصصيــن، أصبحــت الّشــرا

تربويـّـة وإصالحّيــة. )د.النــوح، 2015(

ــة وأهدافهــا العاّمــة حســب خّطــة الّنهــوض الّتربــويّ )المركــز الّتربــويّ  يف لبنــان، نجــد أّن غايــات المناهــج الّتعليمّي
للبحــوث واإلنمــاء، خطــة الّنهــوض الّتربــويّ يف لبنــان، 1994(، تتوخّــى مــن ناحيــة أبعــاًدا توجــب االنفتــاح علــى 
الّثقافــات والِقَيــم اإلنســانّية المتنّوعــة مــا يشــكّل مشــاركة إيجابّيــة يف الّتفاعــل مــع هــذه الّثقافــات، ومــن ناحيــة أخــرى 
أبعــاًدا اجتماعّيــة تحــّث علــى المشــاركة يف العمــل االجتماعــيّ وتجعلــه واجًبــا علــى المواطــن تجــاه مجتمعــه، وتؤكـّـد 
أّن الّتربيــة هــي ضــرورة اجتماعّيــة وعمــل جماعــيّ ومتنــّوع يف ســبيل الّتنميــة االجتماعّيــة. وأّن مشــاركة المواطنيــن 
ــر  ــة تطوي ــة مــن أجــل المصلحــة العاّمــة واجــب وطنــيّ. وضمــن هــذا اإلطــار ارتبطــت عملّي ــة الّتربويّ ــة يف العملّي كاّف
المناهــج بقــدرات المواطــن واحتياجــات المجتمــع وســوق العمــل )المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء، خطة الّنهوض 
كّــدت الّنصــوص القانونّيــة أهمّيــة دور األهــل والبلديّــات يف دعــم المدرســة  الّتربــويّ يف لبنــان، 1994(. كذلــك أ
المــاّديّ والمعنــويّ والمســاهمة يف تطويرهــا، حيــث نــّص القــرار 441 /م/ 2000 علــى أّن ››مجلــس األهــل هــو 
الّصلــة الّطبيعّيــة الوثيقــة بيــن أهــايل الّتالمــذة وإدارة المدرســة، مهّمتــه تقديــم الّدعــم المــاّديّ والمعنــويّ للمدرســة، 
والمســاهمة يف رفــع مســتواها بالّتعــاون والّتنســيق مــع إدارتهــا«. كمــا نــّص قانــون البلديّــات الّصــادر 77/118، 
تاريــخ 1977/6/30 علــى مســاهمة المجلــس بالمرســوم االشــتراعيّ البلــديّ يف نفقــات المــدارس الرّســمّية وفًقــا 
لألحــكام الخاّصــة بهــذه المــدارس )الفقــرة 14 مــن المــاّدة 49(، كمــا ونــّص المرســوم الّتنظيمــيّ لــوزارة الّتربيــة رقــم 
يــدة الرّســمية عــدد 69 يف  يــخ 1959/12/16 )وزارة الّتربيــة الوطنّيــة، 1959( )المنشــور يف الجر 2869/ 59 تار
ــة واألهلــون يف القــرى علــى تحّمــل  ــة والّســلطات المحلّي 1959/12/29( علــى أن ››تتعــاون وزارة الّتربيــة الوطنّي
يّــة، وتقــّدم الّســلطة المحلّيــة أو األهلــون البنــاء  نفقــات المــدارس، فتؤّمــن الــوزارة أفــراد الهيئــة الّتعليمّيــة واإلدار
والّتجهيــزات المدرســّية ولوازمهــا، وفاًقــا لشــروط تحــّدد بمرســوم... كمــا يمكــن للــوزارة ان تأخــذ علــى عاتقهــا جميــع 
الّنفقــات المترتّبــة علــى الّســلطات المحلّيــة أو األهليــن أو بعضهــا، وذلــك يف حــدود االعتمــادات المرصــودة لهــذه 

الغايــة يف الموازنــة‹‹ )المــادة 49( )طالــب, فيصــل(.

ســعت وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايل إىل إشــراك األهــل يف تقديــم المشــورة والّتعــاون مــع اإلدارة يف جميــع مــا 
ــات  ــة ضمــن األنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا خاّصــة يف الّثانويّ يهــّم الّتالمــذة للمســاهمة يف رفــع مســتوى الّثانويّ
الرّســمّية مــن خــالل إنشــاء مجلــس األهــل: »يتكــّون مــن أوليــاء تالميــذ الّثانويـّـة وفــق نظــام خــاص«، وإنشــاء صنــدوق 
المدرســة: » لإلنفــاق منــه يف الحــاالت الّتــي تســتدعيها مصلحــة الّثانويـّـة ومصلحــة الّتالميــذ لتنفيــذ أنشــطة مدرســّية 
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علــى مختلــف أنواعهــا« )قــرار رقــم 1974/590، 1974(. علــى أن يكــون دور المجلــس تمكيــن أوليــاء الّتالمــذة مــن 
معاونــة اإلدارة المدرســّية يف رعايــة شــؤون أوالدهــم والّســهر علــى مصالحهــم. )وزارة الّتربيــة، 1981(

وقد أىت إقرار إنشاء رابطة الّتالميذ يف الّثانويّات الرّسمّية بهدف العمل يف المجاالت الّتربويّة الفكريّة واالجتماعّية 
ياضّية والّترفيهّية والّتعاون مع إدارة الّثانويّة يف جميع ما يهم الّتلميذ )القرارا رقم 1126، 1974(. والعلمّية والّر

أّمــا القــرار رقــم 213/م/2000 تاريــخ 2000/4/26 الــذي يتعلـّـق بالّنظــام الّداخلــي لألنديــة المدرســّية، فشــّدد علــى 
كتســاب القــدرة علــى الّتخطيــط واإلبــداع والّتفكيــر الّنقــديّ  تعزيــز روح المبــادرة لــدى الّتالميــذ وتعميــق المعــارف وا
وحــّل المشــكالت كمــا حــّدد األهــداف العاّمــة والّنظــام الّداخلــيّ الخــاص بهــا مــن خــالل: تطويــر الخدمــات والّنشــاطات 
ياضّيــة الّصفّيــة والاّلصفّيــة يف المــدارس كاّفــة، وانفتــاح المدرســة علــى محيطهــا وتفعيــل  الّتربويّــة والّشــبابّية والّر
ياضّيــة والخدمــات االجتماعّيــة باإلضافــة إىل الّتعــاون المثمــر بيــن اإلدارة  دورهــا يف الّنشــاطات الّتربويـّـة الّشــبابّية والّر
يّــة والّنــوادي ونحوهــا )القــرار رقــم 213/م/2000،  والمجتمــع وذلــك مــن خــالل لجــان األهــل والجمعّيــات الخير

.)2000

وقــد شــّجعت وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايل تنفيــذ أنشــطة مدرســّية متنّوعــة نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر:

يــخ 2012/9/21 أهــداف مشــروع »خدمــة المجتمــع«(، إضافــة إىل  خدمــة المجتمــع )المرســوم رقــم 8924 تار
القــرار رقــم 607/م/2016 المتعلّــق بتحديــد آلّيــات تطبيــق خدمــة المجتمــع يف الّثانويّــات الرّســمّية والخاّصــة 

.)2012 المجتمــع،  )خدمــة 

والّتعــاون، واالنضبــاط،  الّنظــام،  يــب علــى  والّتدر الكشــفّية  الّتعاليــم والمبــادئ  بهــدف نشــر  الكشــفّية،  األنشــطة 
المســؤولّية. وتحّمــل  والّتســامح  الّنفــس،  علــى  واالعتمــاد  العاّمــة،  والخدمــة 

وأيًضــا ربــط المــدارس School net، حيــث هــدف هــذا المشــروع إىل تقريــب الّتالميــذ اللّبنانّييــن مــن مجتمــع أساســه 
المعرفــة ويقــّدم بشــكل متواصــل كاّفــة أنــواع المعــارف والّتأهيــل المتواصــل عبــر تســهيالت الّتعلّــم المرتكــزة علــى 
الوســائط المتعــّددة )multimedia(  )وزارة الّتربيــة والّتعليــم العايل-أنظمــة وقوانيــن: القــرار رقــم 213/م/-2000 

القــرار رقــم 607/م/-2016 القــرار رقــم 1028/م/2018(.

كات المجتمعّيــة بالمعنــى المباشــر بَِقَيــت تعتمــد علــى مبــادرات فرديّــة ومحــدودة حيــث أنّهــا بحاجــة  إاّل أّن الّشــرا
إىل بنــاء منهجــيّ منّظــم وضمــن أطــر محــّددة. 
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3. خلفّية البحث
كات المجتمعّيــة الّناشــطة، المنبثقــة  يــأيت هــذا البحــث يف إطــار عمــل لجنــة مشــروع مراجعــة اســتراتيجّيات الّشــرا
عــن لجنــة مشــروع اإلدارة الّتربويــة مــن ضمــن برنامــج )S2R2(، وذلــك مــن خــالل قســم اإلدارة الّتربويــة يف الهيئــة 
األكاديمّيــة المشــتركة يف المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء. يقــوم هــذا البحــث علــى مراجعــة األدبّيــات المرتبطــة 
كات المجتمعّيــة الّناشــطة يف لبنــان والعالــم، وعلــى مراجعــة القوانيــن واألنظمــة  باالســتراتيجّيات المتنّوعــة للشــرا
كات المجتمعّيــة ومــن ثــّم توليــف هــذه القــراءات وتحليلهــا،  والتشــريعات المتعلّقــة بــكل مــا هــو مّتصــل بالّشــرا
كات المجتمعّيــة  كات المجتمعّيــة الناشــطة ومــن ثــّم وضــع إطــار مرجعــيّ للشــرا يــر عــن الّشــرا وذلــك إلعــداد تقر

وتوصيــات.

4. اإلطار المفاهيمي  :
كانــت الخطــوة األوىل للّجنــة هــي وضــع خّطــة العمــل والتــي تضّمنــت المخرجــات والمهــام والمراحــل، وبعدهــا تــّم 
العمــل علــى تحديــد اإلطــار المفاهيمــي Conceptual Framework للمراجعــة األدبّيــة، الّنظريـّـة واإلجرائّيــة، لــكّل مــا 
كات المجتمعّيــة، وخدمــة المجتمــع، والعمــل الّتطّوعــيّ، والعالقــة بيــن المدرســة واألهــل وبيــن  هــو متعلّــق بالّشــرا
كات المجتمعّيــة  المدرســة والمجتمــع المحلّــيّ والمــدينّ. والبحــث أيًضــا عــن الفــرص إلنجــاح اســترتيجّيات الّشــرا
يــز روح القيــادة  الّناشــطة، وذلــك ألهمّيتهــا يف دعــم المدرســة وتطويرهــا، ويف صقــل شــخصّية المتعلّميــن وتعز
يــادة لديهــم ويف تحفيزهــم علــى العمــل الّتطّوعــيّ وخدمــة المجتمــع، ويف الّتصــدي للمشــكالت ويف تحســين  والّر

يــادة نســب االلتحــاق المدرســيّ وتخفيــض الّتســّرب والرّســوب. مســتوى األداء المدرســيّ ويف ز

إّن تحديــد اإلطــار المفاهيمــي، يوّجــه القــراءات ويحــّدد المــراد منهــا ويســهم يف تحقيــق الغايــة مــن هــذه القــراءات 
 Hallinger،( ويســاعد يف توليفهــا وتحليلهــا. لذلــك وبنــاًء عليــه، تــّم اســتخراج اإلطــار المفاهيمــي مــن مقالــة هالنجــر
 A conceptual framework for systematic reviews of research in educational leadership and
management ،2013(، حيــث قامــت اللّجنــة بجلســات تفكـّـر فرديـّـة وجماعّيــة حــول اإلطــار المفاهيمــي المعتمــد، 
ــة بحســب مداخــل اإلطــار  حّتــى تــّم الّتوّصــل إىل تحديــد أهــداف واســتراتيجّيات وطرائــق وخيــارات المراجعــة األدبّي

المفاهيمــي المعتمــد، وكل ذلــك مبّيــن يف الجــدول الّتــايل يف المســتند رقــم )1(.

المستند رفم )1(: جدول اإلطار المفاهيمي للمراجعة األدبّية

المواضيــع  األساســّية . 1
للّدراســة، أهــداف الّدراســة، 
األســئلة الموّجهــة للّدراســة

كة المجتمعّيــة الّناشــطة تــأيت هــذه  يف ظــل غيــاب اســتراتيجّيات الّشــرا
الّدراســة لُتعنــى بشــكل أساســيّ يف:

كات المجتمعّية  ومدى أهمّيتها 	  بناء الّشرا
بطريقــة 	  واســتراتيجّياتها  المجتمعّيــة  كات  الّشــرا هــذه  بنــاء  كيفّيــة 

كإدارة وجســم  المدرســة  بيــن  الّتواصــل  دائــرة  يــز  تعز علــى  تســاعد 
تعليمــيّ ومتعلّميــن مــن جهــة والمجتمــع المحلّــيّ والمــدينّ )األهــل، 

...( مــن جهــة أخــرى.   البلديّــات، المنّظمــات غيــر الحكومّيــة 
االّطــالع المعّمــق علــى األدبّيــات المحلّيــة والعربّيــة والعالمّيــة الّتــي 	 

ترتبــط بذلــك.
اإلشــكالّية األساســّية تبقــى: مــا مــدى أهمّيــة بنــاء هــذه االســتراتيجّيات يف 

كثــر مــن صعيــد؟ مجتمعنــا وانعكاســاتها علــى أ

1.1. طبيعة المشكلة التي تتطّلب  
كثر  فهًما و/ أو تعريًفا و/ أو قراًرا أ
وضوًحا )نظريّة أو بحث تجريبي أو 

سياسة أو ممارسة أو مزيج(
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الّتركيز الموضوعي لهذه الّدراسة هو:

وتوصيــات 	  نواتــج  دراســة  ناحيــة  مــن  توليفــيّ  هــو  الّتركيــز  توليفــّي: 
األدبّيــات الّتربويـّـة والقوانيــن والّتجــارب المحلّيــة  والعربّيــة والعالمّيــة 
ــة ذات الّصلــة،  ــق بحقــوق اإلنســان، ومــع المشــاريع المحلّي ومــا يتعلّ
تحديــد  علــى  يســاعد  مــا  بينهــا،  فيمــا  يّــة  الّضرور المقارنــة  وإجــراء 
األســس العلمّيــة والمنهجّيــة وإدمــاج المفاهيــم  يف بنــاء اســتراتيجّية 
مجاالتهــا  وتحديــد  والفاعلــة  الّناشــطة   المجتمعّيــة  كات  الّشــرا

األساســّية وكل مــا يرتبــط بذلــك مــن معاييــر .
واألنمــاط 	  الوســائل  اســتطالع  علــى  البحــث  يرتكــز  منهجــّي: 

واالســتراتيجّيات المعتمــدة ســابًقا والّتــي ســتعتمد يف وضــع األســس 
المجتمعّيــة  كات  للّشــرا المرجعــيّ  اإلطــار  لبنــاء  المنهجّيــة  والّركائــز 

واســتدامتها.
مفاهيمــي: تحديــد اإلطــار المفاهيمــي المرتبــط باالســتراتيجّية وتحديــد 	 

تســليط  الّضــروريّ  أنّــه مــن  الّتــي نجــد  المفاهيــم األساســّية  أغلــب 
الّضــوء عليهــا لتوضيــح العمــل ويمكــن تحديــد هــذه المفاهيــم أثنــاء 
كة المجتمعّيــة )دور األهــل،  مراجعــة األدبّيــات لتحديــد مفهــوم الّشــرا
الحماية،الّتوجيــه  الوقايــة،  األهلــيّ،  المجتمــع  المــدينّ،  المجتمــع 
المهنــيّ، العمــل الّتطوعــيّ، الرّفــاه الّنفســيّ- االجتماعــيّ وغيرهــا مــن 

المفاهيــم الّتــي ترتبــط ببنــاء االســتراتيجّية(.

إًذا الّتركيــز هــو توليفــيّ ومنهجــيّ ومفاهيمــي يرتكــز إىل مراجعــة األدبّيــات 
كات المجتمعّية  ا لناحية دور الّشرا ا وإنسانيًّ الّتربويّة محليًّا وعربيًّا ودوليًّ
ويف  المدرســيّ  األداء  مســتوى  تحســين  ويف  للمشــكالت  الّتصــدي  )يف 
والرّســوب..(،  الّتســّرب  وتخفيــض  المدرســيّ  االلتحــاق  نســب  يــادة  ز
االســتفادة مــن الّتجــارب الّناجحــة، وتماشــًيا مــع  االســتراتيجّيات المّتبعــة 
يف لبنــان، وكل ذلــك ينطلــق مــن واقــع المجتمــع اللّبنــاينّ، وبنــاء هــذا اإلطــار 
مــن خــالل محاولــة الّدمــج بيــن الّرؤيــة الّتربويـّـة الحديثــة الّتــي تقــوم علــى 
ربــط الّتعليــم بالواقــع وتعزيــز دور المدرســة يف المحيــط االجتماعــيّ مــن 
جهــة، والرّفــاه المدرســيّ لــدى المتعلّميــن وتطويــر العملّيــة الّتعليمّيــة- 

الّتعلّمّيــة مــن جهــة أخــرى.

2.1. الّتركيز الموضوعي )توليفّي، 
كثر منهجّي، مفاهيمي( واحد أو أ
توليفيّ: يسعى البحث إىل مقارنة 
وإدماج المفاهيم أو المقاربات يف 

المراجع قيد الّدرس
منهجيّ: ينظر البحث إىل المنهجيات 
التي اعتمدت يف المراجع قيد الدرس

مفاهيمي: يسعى البحث إىل 
استخراج المفاهيم ذات الّصلة 

بالموضوع 

توّجه الهدف: 

ــيّ ألّن المراجــع والّدراســات  الّتوّجــه هــو استكشــايفّ علــى الّصعيــد المحلّ
كات المجتمعّية  الّنظريـّـة والّتجريبّيــة المحلّيــة محــدودة يف موضــوع الّشــرا
الّناشــطة وتوضيحــيّ علــى الّصعيــد العــريبّ والعالمــيّ لعــدد مــن الّتجــارب 

الّناجحــة يف هــذا المضمــار.

3.1. توّجه الهدف 
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 مجموعة من األسئلة اّلتي توّجه بحثنا: 

كات المجتمعّية؟	  ماذا تقول األدبّيات الّتربويّة عن دور وأهمّية  الّشرا
لماذا نطرح هذا الّسؤال؟ لتوحيد المفاهيم وتثبيتها	 
تــّم 	  الّتــي  هــل الّسياســات واالســتراتيجّيات تتماشــى مــع المفاهيــم 

تثبيتهــا مــن خــالل مراجعــة األدبّيــات؟
لمــاذا نطــرح هــذا الّســؤال؟ يف حــال عــدم وجــود توافــق بيــن المفاهيــم 	 

والّسياســات واالســتراتيجيات يتــّم اقتــراح تغييــر أو تعديــل أو تطويــر 
هــذه الّسياســات.

كات المجتمعّيــة  المنّفــذة  تشــبه  	  إىل أي مــدى اســتراتيجّيات الّشــرا
مــا ســبق وتــّم تثبيتــه مــن مفاهيــم مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
ــا نجحــت يف لعــب دور إيجــايبّ  إىل أيّ مــدى المشــاريع المنّفــذة محليًّ

بالّنســبة إىل المدرســة والمجتمــع واألهــل والمتعلّميــن؟
لمــاذا نطــرح هــذا الّســؤال؟ لمعرفــة كيــف نســتطيع أن نســتفيد مّمــا 	 

ســبق مــن مشــاريع
أيّــة 	  وضمــن  تتــّم  وكيــف  المجتمعّيــة  كات  الّشــرا أهّميــة  هــي  مــا 

ولمــاذا؟  مجــاالت؟ 
لمــاذا نطــرح هــذا الّســؤال؟ لتســليط الّضــوء علــى أهّميتهــا ودورهــا 	 

والّتطويــريّ الّتربــويّ 
كات المجتمعّية؟ 	  ما هو مفهوم الّشرا
ماهي الّرؤية العاّمة لهذه االستراتيجّية؟	 
هــذه 	  ضمــن  األطــراف  لكاّفــة  األساســّية  )المهــام(  الرّســالة  هــي  مــا 

االســتراتيجّية؟
المجتمعّيــة 	  كات  الّشــرا باســتراتيجّية  المعنّيــون  األطــراف  هــم  مــن 

الّناشــطة؟
كات المجتمعّيــة 	  ماهــي أهــم المجــاالت األساســّية الّتــي تشــملها الّشــرا

ربــط  المهنــي:  المجتمــع-  خدمــة  الّتطوعــيّ:  االجتماعــيّ  )المجــال 
المدرســة يف  العمــل-  لجــان األهــل: دور  بالمهــن وبســوق  الّتعليــم 

تمكيــن األهــل  مــن ناحيــة الحــرف، الكومبيوتــر...(
كة وماهي حدود هذا الّدور؟	  ما هو دور األهل يف هذه الّشرا
كيــف يمكــن توســيع وتفعيــل دائــرة االتّصــال والّتواصــل بيــن المدرســة 	 

كإدارة وأســاتذة ومتعلّميــن مــن جهــة والمجتمــع المحلّــيّ مــن جهــة 
أخــرى؟

كة 	  الّشــرا اســتراتيجّية  الحكومّيــة ضمــن  غيــر  المنّظمــات  دور  ماهــو 
الــّدور علــى تطــّور المدرســة وربــط  المجتمعّيــة ومــا هــو تأثيــر هــذا 

بالمجتمــع؟ الّتعليــم 
كات المجتمعّيــة الّناشــطة أن تعــزّز 	  كيــف يمكــن الســتراتيجّيات الّشــرا

الرّفــاه المدرســيّ ؟
كات المجتمعّية؟	  ماهي أبرز المعايير لكل مجال من مجاالت الّشرا
كيــف يمكــن تحديــد مــا هــي المبّينــات األساســّية المنبثقة من المعايير 	 

كات المجتمعّية الّناشطة؟ يف مختلف المجاالت ذات الّصلة بالّشرا

4.1. الغرض من المراجعة بعبارات 
كثر وضوًحا  أ
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يف حال وجودها وذلك بعد تقويمها:
محلّّيــة  يــب  وتدر إعــداد  برامــج  مشــاريع،  توصيــات،  خبــرات،  خالصــات، 

وعالمّيــة

5.1. فحص المراجعات الّسابقة

كات،  كات المجتمعّيــة، الــّدور، األطــراف المعنّيــة بهــذه الّشــرا أهّميــة الّشــرا
مجــاالت العمــل األساســّية، المعاييــر المحــّددة ضمــن كّل مجــال ومبّيناتها

2. ما هو المنظور المفاهيمي 
الذي يوّجه المراجعة؟ )أو العدسة 
المفاهيمّية اّلتي توّجه المراجعة؟(

3. ما هي مصادر وأنواع المراجع 
والبيانات المستخدمة للمراجعة؟

 هــذه الّدراســة أو بنــاء هــذا اإلطــار المرجعــيّ  ســوف يرتكــز علــى مراجــع 
تنــدرج تحــت المحــاور الّتاليــة:

ــة )مــا هــي المراجــع؟ هــل ســتكون مــن مــدارس 1.   األدبيــات الّتربويّ
يّــة، تجريبّيــة،...( يــة؟ عربّيــة؟ هــل ســتكون نظر فرنســية؟ إنكليز

والقوانيــن 2.   الّدولــة،  ترســمها  الّتــي  واالســتراتيجّيات  الّسياســات 
وزارة  عــن  الّصــادر  للمــدارس  الّداخلــيّ  والّنظــام  والمراســيم 

الخاّصــة. المــدارس  إدارات  وعــن  والّتعليــم  الّتربيــة 
المشــاريع األخــرى الّتــي تــّم تنفيذهــا يف لبنــان أو يف الــّدول العربّيــة 3.  

كات المجتمعّية. واألجنبّيــة والّتــي تعزّز الّشــرا

1.3. البحث عن المصادر: تحديد 
الّدراسات المناسبة تماشًيا مع 

أساليب بحث متكاملة وممنهجة 
وذات مسّوغات واضحة

حــول  وتثبيتهــا  المفاهيــم  توحيــد  إىل  تســعى  الّدراســة  هــذه  أّن  بمــا 
مــع  المثّبتــة  المفاهيــم  مقارنــة  وإىل  الّناشــطة،  المجتمعّيــة  كات  الّشــرا
السياســات واالســتراتيجيات الوطنّيــة ومــع المشــاريع الوطنّيــة األخــرى 
واالعتمــاد  االتّســاق  لضمــان  يلــزم  بمــا  الـــّتوصية  بهــدف  الّصلــة  ذات 
كات  علــى المفاهيــم المثّبتــة لتطويــر إطارمرجعــيّ الســراتيجّيات الّشــرا

الّناشــطة. المجتمعّيــة 

سوف ترتكز هذه الّدراسة على مراجع تندرج تحت المحاور الّتالية:

األدبيــات الّتربويـّـة )مــن مــدارس فرنســّية، وإنكليزيـّـة، وعربّيــة ومحلّيــة، 	 
ونظريـّـة، وتجريبّيــة، ودراســات أثــر، ودروس مســتقاة(

الّسياسات واالستراتيجّيات والقوانين والمراسيم والّنظام الّداخليّ	 
كات 	   المشــاريع األخرى الّتي تّم تنفيذها يف لبنان والّتي تعنى بالّشــرا

... يادة/ الّتوجيه المهنيّ المجتمعّية/ خدمة المجتمع/ الّر

2.3. تحديد مجال الّدراسة ونوعها 
استرشاًدا بأسئلة البحث
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 أطروحــات، أبحــاث علمّيــة، دراســات طويلــة األمــد ، دراســات أثــر، مشــاريع 
منهجّيــة، اســتراتيجّيات موضوعــة مــن قبــل وزارة الّتربّيــة يف لبنــان ويف 

الــّدول العربّيــة أو األجنبّيــة، مقــاالت ...

3.3. نوع المصادر

المراسيم والقوانين واألنظمة من تاريخ صدورها	 
المراجع األدبّية منذ سنة 0002	 

4.3. اإلطار الّزمنّي

علــى  الّصلــة  ذات  ومراجــع  مصــادر  مــن  أمكــن  مــا  كّل  جمــع  شــاملة: 
المســتوى المحلـّـيّ والعالمــيّ وجمــع كل مــا أتيــح مــن سياســات وقوانيــن 

ومراســيم تتعلّــق بمختلــف جوانــب موضــوع البحــث.

5.3. تحديد آلّية البحث 

نظــرا لحداثــة الموضــوع يف مجتمعنــا نحــن بحاجــة إىل شــّتى أنــواع المراجــع 
أنــواع  وجميــع  أطروحــات...(  )دراســات،  منّوعــة  مصــادر  مــن  األدبّيــة 

الموثوقــة والمــوارد  المصــادر 

6.3. تحديد أنواع المصادر اّلتي 
سيتّم تضمينها يف المراجعة 

ووصفها

توصيف اآللّية اّلتي سوف تّتبع الستخراج البيانات مع الّلجنة:

يتــّم اســتخراج البيانــات مــن شــبكة توليــف القــراءات الّتــي قامــت اللّجنــة 
المنظــور  مــع   تتماشــى  بوضعهــا، وتحويلهــا إىل Google Form، وهــي 
حيــث  األدبّيــة.  والمراجعــة  البحــث  توّجــه  الّتــي  واألســئلة  المفاهيمــي 
خدمــة  الّتطّوعــيّ،  بالعمــل  مرتبــط  هــو  مــا  كّل  علــى  الّشــبكة  تتمحــور 
دور  والمدرســة،  األهــل  بيــن  المتبادلــة  والعالقــة  األهــل  دور  المجتمــع، 
الّتوجيــه  المدرســة،  المتبادلــة مــع  األهلــي والمــدين والعالقــة  المجتمــع 
واالتّصــال. والّتواصــل  األعمــال  يــادة  ر العمــل،  وحاجــات ســوق  المهنــيّ 

7.3. آلية استخراج البيانات 

4. تقويم البيانات وتحليلها 
وتركيبها يف المراجعة

البيانــات تــّم اســتخراجها مــن مصــادر محلّيــة وعربّيــة وعالمّيــة موثوقــة، 
تحديــد مجــاالت  اللّجنــة يف  بمــكان حيــث ســاعدت  األهمّيــة  مــن  وهــي 
كات المجتمعّيــة والّتــي ســوف تكــون مفّصلــة يف  اإلطــار المرجعــيّ للّشــرا

الفصــل الثالــث الحًقــا.

1.4. تقويم البيانات يشير الّتقييم 
أّوالً إىل تقويم جودة المعلومات 

الواردة يف الّدراسات.

كات المجتمعّيــة قليلــة،  مثلمــا ذكرنــا ســابًقا، إّن المراجــع المتعلّقــة بالّشــرا
كات المجتمعّية  وكما أنّه ال يوجد حّتى اآلن يف لبنان إطار مرجعيّ للّشرا
ــا  يًّــا وتنظيميًّ ــا وإدار كات ويكــون مرجًعــا قانونيًّ الّناشــطة، ينّظــم هــذه الّشــرا

كات وأطرافهــا. يف تحديــد آلّيــات هــذه الّشــرا
إًذا، أدوات البحث الّنوعيّ هي الّتي تّم استخدامها يف الّتحليل.

2.4. تحليل البيانات
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 Excel جــداول  علــى  القــراءات  توليــف  تــّم  األدبّيــة،  المراجعــة  بعــد 
اســتخرجت مــن الـــ Google Form لشــبكة القــراءات، وتــّم االعتمــاد عليهــا 
كات  للّشــرا الّتحليــل والّتوصيــات والحًقــا يف وضــع اإلطــار المرجعــيّ  يف 

لمجتمعّيــة. ا

3.4. توليف البيانات

الّنتائج: ساعدت مراجعة األدبّيات يف: 

كات المجتمعّية يف دعم المدرسة وتطويرها 	  الكشف عن أهمّية الّشرا
ويف تحصينهــا يف الّتصــدي للمشــكالت ويف تحســين مســتوى األداء 
يــادة نســب االلتحــاق المدرســيّ وتخفيــض الّتســّرب  المدرســيّ ويف ز
والرّســوب، كمــا يف انعــكاس دور المدرســة علــى األهــل والمجتمــع 

المحلّــي والمــدينّ )إًذا هــي اســتفادة متبادلــة(.
علــى 	  بنــاء  المجتمعّيــة  كات  للّشــرا المرجعــيّ  اإلطــار  وضــع مجــاالت 

الّســياق اللّبنــاينّ والمســاعدة يف وضــع عــدد مــن المعاييــر المناســبة 
اللّبنــاينّ. للّســياق 

العهــد  )القديمــة  القانونّيــة  الّنصــوص  بيــن  الّناقصــة  الحلقــة  القيــود: 
بعــض  إىل تحديــث  والحاجــة  الحــال،  وواقــع  والممارســات،  بمعظمهــا(، 
المدرســة  تطويــر  يف  المجتمعّيــة  كات  الّشــرا دور  لتثبيــت  القوانيــن 

مخرجاتهــا. وتحســين  وتحصينهــا 

4.4. الّنتائج والقيود والّتداعيات 
الّرئيسّية للمراجعة

5. شبكة الّتوليف
اإلطــار  علــى  المبنّيــة  الّتوليــف  بوضــع شــبكة  الباحثــون  قــام  األدبّيــة  للمراجعــة  المفاهيمــي  اإلطــار  تحديــد  بعــد 
 Google بعــد ذلــك تّمــت المراجعــة األدبّيــة وتعبئــة الـــ .Google Forms المفاهيمــي، ومــن ثــّم تــّم تحويلهــا إىل
للمراجعــات  العــام للّجنــة لتجميعهــا وتوليفهــا للحصــول علــى مســتند توليفــيّ  Forms وإرســالها إىل المنّســق 

األدبيــة.

أ- المصادر والمراجع وخصائصها
بلــغ عــدد المســتندات الّتــي تــّم توليفهــا 52 مســتنًدا مــن مراجــع ومصــادر متنّوعــة معظمهــا رقمّيــة، تــّم إرســالها عبــر 

Google form للمنّســق العاّم للّجنة.

تــّم تحديــد عــّدة خصائــص للمصــادر والمراجــع وهــي موجــودة يف جــدول Excel ومــن هــذه الخصائــص لغــة المرجــع، 
 )25.5%( يّــة  اإلنكليز وباللّغــة  المراجــع،  مــن   )66%( العربّيــة  باللّغــة  المكتوبــة  المراجــع  نســبة  بلغــت  حيــث 
والفرنســّية )%8.5(. مــن ناحيــة نــوع المرجــع، شــكّلت الّدراســات والمشــاريع المحلّيــة والعربّيــة والعالمّيــة مــا 
يقــارب نســبته )%34( مــن المراجــع، واألدبّيــات )%29.8(، واالســتراتيجّيات والّسياســات )%19.1(، واألنظمــة 

والقوانيــن )%8.5(، وتجــارب وخبــرات )%8.5( مــن المراجــع.

أّمــا العناويــن فكانــت متنّوعــة وخدمــت الغايــة المرجــّوة مــن المراجعــة األدبّيــة، وهــذا مــا يظهــره المســتند رقــم )2( 
يف الّصفحــة الّتاليــة، لعــدد مــن المصــادر الّتــي قمنــا بمراجعتهــا وتوليفهــا.
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المستند رقم )2( : عّينة من عناوين المصادر والمراجع التي تّمت قراءتها من قبل اللجنة
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ب. االستفادة من القراءات:
بنــاًء علــى شــبكة القــراءات واإلطــار المفاهيمــي المســتخرجة منــه، تّمــت االســتفادة مــن المراجــع يف اإلجابــة عــن 
األســئلة الّتــي تــّم طرحهــا يف اإلطــار المفاهيمــي، ويف الّتــايل ســتظهر لكــم بعــض البيانــات الّتــي توّضــح طبيعــة 

اإلجابــات.

ارتباط مقتطفات المراجع أو المصادر باألسئلة المطروحة يف اإلطار المفاهيمي: 	 

يظهر المستند رقم )3( ارتباط مقتطفات المراجع والمصادر بالمفاهيم والمجاالت، مع نسب تكرار كّل مفهوم.

المستند رقم )3( : ارتباط المراجع بالمفاهيم والمجاالت
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. كيفّية توظيف المستندات المقتطفة من المراجع:
يظهر الرّسم يف المستند رقم )4( كيفّية االستفادة من المقتطفات الّتي تّم أخذها من المراجع.

المستند رقم )4( : توظيف ما تّم اقتطافه من المراجع

الهدف من المقتطفات المأخوذة من المراجع:
ُيبّين الّشكل الموّضح يف المستند رقم )5( بعض أهداف المراجع الّتي تّمت قراءتها وتوليفها:

المستند رقم )5(: بعض أهداف المراجع والمصادر

المركــز  الّتربويّــة يف  اإلدارة  لــدى قســم  الّتوليفــي محفوظــة  والمســتند  الّتوليــف  تفاصيــل شــبكة  كّل  مالحظــة: 
واإلنمــاء. للبحــوث  الّتربــوي 
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الفصل الّثاين
كات المجتمعّية الّناشطة تقرير عن الّشرا

كات المجتمعّية من خالل المراجعة األدبّية  أهمّية الّشرا
مسّوغات وأهداف هذه الّدراسة 

اإلشكالّية األساسّية 
المنهج المّتبع 

كات المجتمعّية  كة والمشاركة وتعريف الّشرا الفرق بين الّشرا
تحديد األطراف المعنّية حسب المراجعة األدبّية 

كات المجتمعّية الّناشطة  مجاالت الّشرا
المجاالت الّتي ذكرتها المصادر: 

كات المجتمعّية من القراءات والمصادر ومن ضمن الّسياق اللّبناينّ:  اختيار أّويلّ لمجاالت الّشرا
يادة بمجال الّتوجيه المهنيّ  دمج مجال الّر

فصل مجال العالقات العاّمة عن مجال األهل 
كات المجتمعّية:  المجاالت الّستة المقترحة لإلطار المرِجعيّ للّشرا

االستنتاجات 
الّتوصيات
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كات المجتمعّية الّناشطة الفصل الّثاينّ: تقرير عن الّشرا

كات المجتمعّية من خلل المراجعة األدبّية أهمّية الّشرا
كات المجتمعّية أتت لتحّقق العديد من األهداف الّنفسّية واالجتماعّية والّتربويّة والّثقافّية ولعّل أهّمها: الّشرا

تبادل األفكار والخبرات بين المدرســة والمجتمع المحلّيّ بما يســهم يف دعم الكفايات الّداخلّية والخارجّية 1.  
للّتعليــم، ويضمــن تحقيــق الّتطــّور والّتنميــة لــكل مــن المدرســة والمجتمــع. 

تحســين جــودة المنتج الّتعليمــيّ، بمـا يكفـل إيجـاد مواطنيــن صالحيــن لديهــم وعـــيّ بواجباتهــم وحقوقهــم 2.  
نحــو مجتمعهــم.

توفير الموارد المالّية والماديّة الّتي يمكن أن تحّسن مستوى الّتعليم.3.  
تعميق روح الّتعاون بين األطراف. 	.  
يّــة فـي العمــل )د.النــوح، 	.   تقليل الّســلبّيات الّتــي يعاين منها الّتعليــم، الّناتجــة عــن اتّبــاع أســلوب المركز

)2015
مــن المهــم تنفيــذ خطــط تحســين العملّيــة الّتعليمّيــة الّتعلّمّيــة للمــدارس وتتمّثــل هـــذه الخطــط بوضــع رؤيــة 
كات المجتمعّيــة كخطــوة أساســّية يف تحســين جــودة الّتعليــم، فضــاًل عــن أّن الحاجــة  يــز الّشــرا اســتراتيجّية لتعز
ــا للّتعليــم نظــًرا لالرتفــاع المســتمر يف  كة مــا يؤّمــن تمويــاًل ماليًّ يــز الّشــرا متزايــدة لــدى معظــم الــّدول يف العالــم لتعز

كلفتــه.

يــز الّديمقراطّيــة يتطلـّـب إشــراك المجتمــع يف صنــع القــرار والّتمويــل واإلدارة وفتــح المجــال أمــام األفــكار  كمــا أّن تعز
كات  واإلبداعــات الجديــدة فضــاًل عــن أّن الّتربيــة والّتعليــم قضّيــة عاّمــة تّهــم كّل الّنــاس والّســعي مــن خــالل الّشــرا
ــا للمتعلّميــن  المجتمعّيــة لجعــل المتعلّميــن قــّوة منتجــة يف المجتمــع ضمــن بيئــة صحّيــة آمنــة نفســيًّا واجتماعيًّ

وتشاركّية )قشوع، 2013(. 

كات المجتمعّيــة هــو تعزيــز مفاهيــم المواطنّيــة والمســؤولّية المدنّيــة مــن  ولعــل أهــم أهــداف وانعكاســات الّشــرا
يــز حــّس الّتعــاون  خــالل العمــل الّتعــاوينّ الّتشــاركيّ يف المــدارس وتطويــر القــدرة علــى العمــل ضمــن فــرق وتعز
ومهارة القيادة من خالل األنشطة الّتشاركّية وتنمية المهارات والمعارف الاّلزمة لمعالجة قضايا مرتبطة بالّتنمية 
البشــريّة المســتدامة وكّل ذلــك يطــوِّر مفهــوم المواطــن الّناشــط. فضــاًل عــن غــرس ِقَيــم العدالــة واالحتــرام المتبــادل 
المتعلّميــن واستكشــاف  لــدى  القيــادة  يــز  الّداخلّيــة والخارجّيــة، وتعز األطــراف  بيــن مختلــف  المفتــوح  والحــوار 
.)Britich Council, 201	( ــة ومهــارات الّتعاطــف والمرونــة ــة لديهــم وتنميــة المهــارات المهنّي الّشــخصّية القياديّ

ــة تســاعد علــى خلــق الّدعــم الــذي  كات بيــن المــدارس والمنّظمــات المجتمعّي يف العديــد مــن المجتمعــات، الّشــرا
االزدهــار. تجمــع هــذه  العائــالت والمجتمعــات علــى  الّتعلّــم والّنجــاح ومســاعدة  يمكّــن األطفــال والّشــباب مــن 
كات بيــن مختلــف األفــراد والمجموعــات، بمــا يف ذلــك المديريــن والمعلّميــن ومشــريفّ المــدارس ومجالــس  الّشــرا
واآلبــاء  والبشــريّة،  الّصحّيــة  الخدمــات  وكاالت  كمــا  الّشــباب،  تنميــة  ومنّظمــات  المحلــيّ،  والمجتمــع  المــدارس 

واألّمهــات، وقــادة المجتمــع...، لتوســيع الفــرص لألطفــال واألســر والمجتمعــات.

كة ناجحــة بيــن المــدارس والمجتمــع مهّمــة معقــّدة وصعبــة وتســتغرق وقًتــا طويــاًل لكــي تكــون  إّن انشــاء شــرا
كات  كات إىل االنخــراط يف عملّيــة مدروســة لتحديــد رؤيــة واضحــة األهــداف. تحتــاج الّشــرا فّعالــة، حيــث تحتــاج الّشــرا
كة الحتياجــات  إىل أن يكــون لهــا أســس فّعالــة للَحْوكََمــة واإلدارة لضمــان عمــل البرامــج بكفــاءة، وأن تســتجيب الّشــرا
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كات المدرســّية أيًضــا إىل االســتفادة مــن مجموعــة واســعة مــن وجهــات الّنظــر والخبــرة-  المجتمــع. كمــا تحتــاج الّشــرا
كات المــدارس  مــن داخــل المدرســة وكذلــك مــن المنّظمــات واألفــراد اآلخريــن داخــل المجتمــع. أيًضــا تحتــاج شــرا
بــط والّتنســيق واالســتفادة مــن المــوارد ومــن مجموعــة متنّوعــة مــن المصــادر لدعــم ومواصلــة  المجتمعّيــة إىل الّر

.)Deslandes, 2009( عملهــا

يّــة خاّصــة  أخيــًرا يمكننــا القــول أّن الّتعــاون بيــن المدرســة واألهــل والمجتمــع المحيــط أصبــح اليــوم حاجــة ضرور
مــع الّتحديّــات الكثيــرة والمعّقــدة الّتــي يواجههــا مجتمعنــا اليــوم وتتأثّــر بهــا المؤّسســات الّتربويّــة بشــكل مباشــر، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال )الفقــر، الهجــرة، المشــاكل الّصحّيــة والّنفســّية الّتــي تواجــه األســر والّشــباب، وغيرهــا مــن 
الّتحديـّـات...(. وقــد انتهــى وقــت العمــل الفــرديّ، أي أن تعمــل المدرســة بشــكل منفصــل عــن المحيــط االجتماعــيّ، 
وأصبــح الّتركيــز يف هــذا العصــر علــى تضافــر الجهــود لدمــج الخدمــات الّتــي يقّدمهــا كّل طــرف مــن األطــراف لخدمــة 
بيــن المدرســة واألســرة والمجتمــع أصبــح مــن األهمّيــة بمــكان  المجتمــع ولضمــان تطــّوره وتقّدمــه. فالّتعــاون 
يســتوجب الّتحــّرك نحــو مزيــد مــن االنفتــاح علــى المجتمــع، وعلــى هــذا االنفتــاح أن يكــون بمثابــة المشــروع الّتربــويّ 
 Blank &( األساســيّ لــكّل مؤّسســة تعليمّيــة ومؤّشــر مهــم لنجــاح الرّســالة الّتربويّــة والّثقافّيــة لهــذه المؤّسســة

.)Langford, 2000

مسّوغات وأهداف هذه الّدراسة
إّن مــا جــاء يف المرســوم رقــم 10227/ 97 تاريــخ 1997/5/8 يؤكـّـد تنميــة شــخصّية اللّبنــاينّ كفــرد وكعضــو صالــح 
ومنتــج يف المجتمــع وتوعيتــه علــى المشــاركة يف العمــل االجتماعــيّ وتكويــن شــخصّيته الفرديّــة والّتعامــل مــع 
اآلخريــن بــروح المواطنّيــة المســؤولة والمشــاركة اإلنســانّية وممارســة الِقَيــم والمبــادئ األخالقّيــة والوطنّيــة واحتــرام 

الفــرد وترســيخ أســس العيــش المشــترك )المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء، 1997(.

كات المجتمعّيــة، وحيــث إّن هنالــك عــدًدا مــن الّنصــوص واألنظمــة  يف ظــل غيــاب أطــر مرجعّيــة واضحــة للّشــرا
كات المجتمعّيــة يف دعــم المدرســة والمجتمــع المدرســيّ، وحيــث إّن الّتجــارب المحلّيــة  شــّددت علــى أهمّيــة الّشــرا
كات ودورهــا األســاس يف إنجــاح العملّيــة الّتربويّــة، تّــم العمــل مــن قبــل لجنــة  والعالمّيــة أثبتــت أهمّيــة هــذه الّشــرا
للبحــوث  كات المجتمعّيــة الّناشــطة يف قســم اإلدارة الّتربويّــة يف المركــز الّتربــويّ  مراجعــة اســتراتيجّيات الّشــرا
واإلنمــاء ومــن ضمــن برنامــج S2R2 علــى القيــام بمراجعــة أدبّيــة لألنظمــة والقوانيــن، واالســتراتيجيات المحلّيــة 
والعربّيــة والعالمّيــة، والمراجــع والّدراســات والّتجــارب اإلقليمّيــة والعربّيــة والعالمّيــة، وتــّم توليــف كل ذلــك ليصــار، 
ــا  يًّــا وتنظيميًّ كات المجتمعّيــة يف لبنــان، والّتــي تشــكّل مرجًعــا تربويًّــا وإدار بنــاًء عليــه، إىل وضــع  إطــار مرجعــيّ للّشــرا
كات وَدْور األهــل  ــة واإلدارة المدرســّية، والــذي ســيتضّمن مجــاالت هــذه الّشــرا ــا، يف متنــاول اإلدارة الّتربويّ وتوجيهيًّ
كات  والمجتمــع يف الّتواصــل الفّعــال مــع المدرســة ودعمهــا، وكذلــك َدْور اإلدارة المدرســّية يف توطيــد هــذه الّشــرا
وتفعيلهــا واالســتفادة منهــا لصالــح المتعلّميــن، كمــا ســيتضّمن كّل مجــال مــن المجــاالت عــدًدا مــن المعاييــر ولــكّل 
معيــار ســيتّم اقتــراح مبّينــات )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( تســاهم يف قيــاس مــدى تحّقــق هــذه المعاييــر مــن 

خــالل مؤّشــرات للّتقويــم بعــد ذلــك. 

كات المجتمعّيــة ودورهــا األســاس علــى كاّفــة الّصعــد الّتربويـّـة واالجتماعّيــة واالقتصاديـّـة  لذلــك ونظــًرا ألهمّيــة الّشــرا
يــز العمــل الجماعــيّ لــدى المتعلّــم، تــأيت هــذه الّدراســة  يــادة والّتواصــل وتعز واإلنمائّيــة، ويف تنميــة القيــادة والّر

لتعنــى بشــكل أساســيّ بمــا يــأيت:



كات المجتمعّية  اإلطار المرِجعّي للّشرا
)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 24

االّطالع المعّمق على األنظمة والقوانين واألدبّيات المحلّية والعربّية والعالمّية الّتي ترتبط بذلك.	 
كات المجتمعّية وإظهار أهمّيتها.	  تعريف الّشرا
يــز دائــرة الّتواصــل بيــن المدرســة إدارًة وجســًما 	  كات المجتمعّيــة يســاعد علــى تعز وضــع إطــار مرجعــيّ للّشــرا

ــة ...(  ــات، المنّظمــات غيــر الحكومّي ــا ومتعلّميــن مــن جهــة والمجتمــع المحلــيّ والمــدينّ )األهــل، البلديّ تعليميًّ
مــن جهــة أخــرى.

اإلشكالّية األساسّية
انطالًقا مّما سبق نصل إىل اإلشكالّية الّتالية:

كثــر مــن صعيــد )تربــويّ واجتماعــيّ  مــا مــدى أهمّيــة بنــاء هــذه االســتراتيجّيات يف مجتمعنــا وانعكاســاتها علــى أ
كثــر مــن فئــة؟ ومــا مــدى مســاهمتها يف تطويــر العملّيــة الّتعليمّيــة- الّتعلّمّيــة؟ وثقــايفّ  واقتصــاديّ( وعلــى أ

المنهج المّتبع
المتعلّقــة  الوثائــق  يرتكــز علــى  تحليلــيّ،  توليفــيّ  هــو منهــج  الّدراســة  هــذه  اتّباعــه خــالل  تــّم  الّــذي  المنهــج  إّن 
كة  بالموضــوع، إذ تمكّنــا، مــن خاللهــا، مــن االّطــالع علــى األدبّيــات المحلّيــة والعالمّيــة المتعلّقــة باســتراتيجّيات الّشــرا
أو المشــاريع الّتربويـّـة ذات الّصلــة بالمجتمــع المحلـّـيّ وبالمنّظمــات غيــر الحكومّيــة وإجــراء المقارنــة الّضروريّة فيما 
كات  بينهــا، مــا ســاعدنا علــى تحديــد األســس العلمّيــة والمنهجّيــة وإدمــاج المفاهيــم يف بنــاء اســتراتيجّيات الّشــرا

المجتمعّيــة الّناشــطة وتحديــد مجاالتهــا األساســّية وكّل مــا يرتبــط بذلــك مــن معاييــر ومبّينــات.

كات  وكان مــن األهــداف األساســّية لهــذه الّدراســة وضــع األســس والّركائــز المنهجّيــة لبنــاء اإلطــار المرجعــيّ للّشــرا
المجتمعيــة، ومــن خــالل اإلطــار المفاهيمــي للمراجعــة األدبّيــة وتحديــد العدســات المرتبطة باالســتراتيجّيات وتحديد 
أغلــب المفاهيــم األساســّية الّتــي وجدنــا أنـّـه مــن الّضــروري تســليط الّضــوء عليهــا، ينطلــق العمــل يف هــذه الّدراســة 
مــن واقــع المجتمــع اللّبنــاينّ، بمحاولــة دمــج بيــن رؤيــة وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايلّ واالتّجاهــات الّتربويـّـة الحديثــة، 
والّتــي تقــوم علــى ربــط الّتعليــم بالواقــع وتعزيــز دور المدرســة يف المحيــط االجتماعــيّ مــن جهــة، والرّفــاه المدرســيّ 

لــدى المتعلّميــن وتطويــر العملّيــة الّتعليمّيــة الّتعلّمّيــة مــن جهــة أخــرى.

يّــة والّتجريبّيــة حــول  وقــد ركّزنــا يف عملنــا هــذا علــى المنحــى االستكشــايفّ نظــًرا لقلّــة المراجــع والّدراســات الّنظر
كات المجتمعّيــة الّناشــطة يف لبنــان ويف الــّدول العربّيــة وحداثــة هــذه الّتجربــة، إىل حــّد مــا، يف بعــض  موضــوع الّشــرا

الــّدول األجنبّيــة.

وقد انطلقنا يف هذه الّدراسة من أسئلة أساسّية وّجهت البحث وهي:
ماهي الّرؤية العاّمة لهذه االستراتيجّيات؟ 	 
ما هي الرّسالة )أو المهام( األساسّية لكاّفة األطراف ضمن هذه االستراتيجّيات؟  	 
كات المجتمعّية؟ 	  ما هو مفهوم الّشرا
كات المجتمعّية الّناشطة؟	  من هم األطراف المعنّيون بالّشرا
كات المجتمعّية الّناشطة؟	  ما هي أهم المجاالت األساسّية الّتي تشملها الّشرا
كات المجتمعّية الّناشطة؟	  ما هي أبرز المعايير لكّل مجال من مجاالت الّشرا
كات 	  بالّشــرا الّصلــة  ذات  المجــاالت  مختلــف  يف  المعاييــر  مــن  المنبثقــة  األساســّية  المبّينــات  أهــم  هــي  مــا 

الّناشــطة؟ المجتمعّيــة 
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ــا ومتعلّميــن مــن 	  كيــف يمكــن توســيع وتفعيــل دائــرة االتّصــال والّتواصــل بيــن المدرســة إدارًة وجســًما تعليميًّ
جهــة والمجتمــع المحلــيّ مــن جهــة اخــرى؟

كات المجتمعّيــة؟ ومــا هــو تأثيــر هــذا الــّدور علــى 	  مــا هــو دور المنّظمــات غيــر الحكومّيــة ضمــن اســتراتيجّية الّشــرا
تطــّور المدرســة وربــط الّتعليــم بالمجتمــع؟

كات المجتمعّية كة والمشاركة وتعريف الّشرا الفرق بين الّشرا
كة partnership  والمشــاركة  participation حيــث يعتبرهمــا البعــض  تخلــط األدبّيــات البحثّيــة بيــن مفهــوم الّشــرا
كثــر اتّســاًعا وشــمواًل مــن اآلخــر. ويذكــر  مصطلحيــن مترادفيــن، يف حيــن يمّيــز البعــض اآلخــر بينهمــا باعتبــار أحدهمــا أ
كة والمشــاركةعلى أنّهمــا مفهومــان  بــاري )Barry, 2001( أّن العديــد مــن المحلّليــن ينظــرون إىل مفهــوم الّشــرا

كة علــى أنّهــا نشــاط أوســع مــن المشــاركة. مترابطــان ولكّنهمــا ليســا مترادفيــن، حيــث غالًبــا مــا ُينظــر إىل الّشــرا
كة والمشــاركة تّتفقــان يف أنّهمــا قائمتــان علــى اإلســهامات والمبــادرات الّطوعّيــة،  يف حيــن يــرى نجــم الديــن، أن الّشــرا
كة، لــذا، ال توجــد محاســبة يف المشــاركة، ولكــّن المحاســبة  إاّل أّن المشــاركة ال تحمــل معنــى االلتــزام مثــل مــا يف الّشــرا
كة PARTNERSHIP علــى أنّهــا عمــل  كة كمفهــوم اصطالحــيّ. ويعــرّف معنــى الّشــرا تعــّد مــن أهــم مقوّمــات الّشــرا
كثــر للقيــام بعمــل مشــترك، أي بمعنــى تضافــر الجهــود بيــن القطاعــات الحكومّيــة واألهلّيــة  عقــد بيــن اثنيــن أو أ
والخاّصــة والخيريـّـة علــى المســتوى المحلـّـيّ أو الوطنــيّ يف مواجهــة أي مشــكلة مــن خــالل اتّصــال فاعــل للوصــول 
إىل اتفــاق مــن خــالل الّتنســيق يف إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة المشــروعات والبرامــج واألنشــطة )القاســم و النويصــر، 

.)2018

كات المجتمعّيــة بأنّهــا تضافــر جهــود المجتمــع المحلّــيّ والمدرســة مًعــا  وتعــرّف قشــوع يف بحــث بعنــوان الّشــرا
لمواجهــة الّتحديّــات الّتــي تحــول دون تحقيــق أهــداف المنظومــة الّتعلّمّيــة )قشــوع، 2013(.

كة المجتمعّيــة اإلســهامات والمبــادرات لألفــراد والجماعــة ســواء ماديـّـة أو عينّيــة، كمــا يمكــن  يقصــد بمفهــوم الّشــرا
تحديدهــا أيًضــا بأنّهــا مســؤولّية اجتماعّيــة لتعبئــة المــوارد البشــريّة غيــر المســتغلّة ووســيلة للفهــم والّتفاعــل 
المتبــادل لجهــود ومــوارد كّل أطــراف المجتمــع والّتنســيق بينهــا مــن أجــل تحقيــق الّصالــح العــام يف المجــاالت 

المختلفــة يف المجتمــع.

كات المجتمعّيــة يف إطــار الّتعليــم، الجهــود الّتــي تبذلهــا المدرســة والقائمــون علــى إدارتهــا يف  بينمــا ُيقصــد بالّشــرا
الّتعــاون والّتالحــم مــع قــوى المجتمــع والبيئــة المحيطــة بالمدرســة، والعملّيــة الّتعليمّيــة، وذلــك لبنــاء جســور 
ــة، والّتــي تهتــم باالرتقــاء والّنهــوض بالّتعليــم كمؤّسســة  مــن العالقــات والّثقافــات والمفاهيــم المشــتركة والّتبادلّي
ــة يف المجتمــع )شــويق،  ــات مترابطــة وإجــراءات بغــرض تفعيــل الــّدور الــذي تقــوم بــه المؤّسســة الّتعليمّي وكعملّي

.)2010

كات المجتمعّيــة يف إطــار  ويف اإلطــار المرجعــيّ الـّـذي ســنعمل علــى وضعــه، ســنعتمد الّتعريــف اآليت لمفهــوم الّشــرا
الّتربيــة والّتعليم:

كات المجتمعّيــة، الّتعــاون والّتنســيق بيــن مكّونــات المدرســة مــن جهــة والبيئــة المحيطــة مــن قــوى  يقصــد بالّشــرا
اجتماعّيــة ومنّظمــات حكومّيــة وغيــر حكومّيــة مــن جهــة أُخــرى، لبنــاء الجســور والعالقــات البّنــاءة  بيــن مختلــف هــذه 
األطــراف مّمــا يســاهم يف تحســين العملّيــة الّتعليمّيــة- الّتعلّمّيــة وتفعيــل دور المؤّسســات الّتعليمّيــة يف المجتمــع 

والّنهــوض فيــه. 
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األطراف المعنّية حسب المراجعة األدبّية
كات المجتمعّيــة،  إســتناًدا إىل المراجعــة األدبّيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة، تبّيــن أّن هنالــك عــّدة أطــراف معنّيــة بالّشــرا

وهي:

إدارة المدرســة والجســم الّتربــويّ ولجنــة األهــل )األســرة/أولياء األمــور( والمــدارس المحيطــة والجمعّيــات األهلّيــة 
والمجتمــع المحلّــيّ والهيئــات الحكومّيــة والّشــركات الخاّصــة ورجــال األعمــال وقــادة الــرّأي والقطاعــات الحكومّيــة 
)كإدارة الّدفــاع المــدينّ والّصليــب األحمــر والجمعّيــات الكشــفّية وإدارة المــرور وإدارة مكافحــة المخــّدرات وهيئــات

كز األبحاث العلمّية والمجتمع األهليّ والمنّظمات غير المجتمع المحلي...( والقطاع الخاص والجامعات ومرا
كز الّتدريب المهنيّ واألجهزة األمنّية والعسكريّة المعنّية. الحكومّية ومرا

كات المجتمعّية الّناشطة مجاالت الّشرا
كات المجتمعّيــة الّناشــطة التــي ذكرتهــا  بعــد القــراءات الّتــي قامــت بهــا اللّجنــة تــّم البحــث عــن مجــاالت الّشــرا
الّدراســات والّسياســات واألبحــاث والمشــاريع واألطــر والقوانيــن واألنظمــة والّتشــريعات، وذلــك بهــدف تحديــد 
كات المجتمعّيــة الّتــي تنســجم مــع الّســياق اللّبنــاينّ ويمكــن تأطيرهــا لوضــع إطــار مرجعــيّ تنظيمــيّ.  مجــاالت الّشــرا

المجاالت اّلتي ذكرتها المصادر:

ســوف نقــوم بعــرض المجــاالت بحســب المصــدر )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر(، ويف بعــض المصــادر ســوف 
نســتعرض مقتطفــات مــن المقاطــع الّتــي تخــدم الهــدف مــن هــذه الّدراســة.

المجاالت بحسب الّنظام الّداخلّي لمدرسة يسوع ومريم - الّربوة-  لبنان:1.  

البيئّية: سالمة البيئة وجمالّيتها، الّنظافة، الّتشجير، تدوير الّنفايات، المحمّيات، حمالت توعية...	 
الّصحّيــة، حمــالت 	  الوقايــة  والمســّنين،  المرضــى  المعّوقيــن، خدمــة  األوبئــة، مســاعدة  مكافحــة  الّصحّيــة: 

.. توعيــة.
يّــة، الّشــأن العــام، 	  االجتماعّية/الخدماتّيــة : الخدمــة االجتماعّيــة، الّتطــّوع، العونــة، أعمــال اإلغاثــة، األماكــن األثر

الّتعبيــر الحضــاريّ، الّتــراث، حمــالت توعيــة...
يًّا عن الّدراســة 	  الّتربويّة : ســالمة البيئة المدرســّية، المخّيمات الّصيفّية، مســاعدة األطفال المنقطعين قســر

بســبب المرض، المخّيمات الكشــفّية...

كة الّتربويّــة وتطبيقاتهــا 2.   المجــاالت بحســب دراســة علمّيــة لألســتاذ الّدكتــور محمــد الدريــج بعنــوان الّشــرا
يف الّتعليــم 

كة مع األسرة.   المجال األّول: الّشرا
المجال الّثاين: خدمة المجتمع.  

المجال الّثالث: تنمية موارد المجتمع المحلّيّ.
المجال الرّابع: العمل الّتطّوعي.
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المجال الخامس: العالقات العاّمة واالتّصال بالمجتمع.

كة الّتربويّــة وتطبيقاتهــا 3.   المجــاالت بحســب دراســة علمّيــة لألســتاذ الّدكتــور محمــد الدريــج بعنــوان الّشــرا
يف الّتعليــم   

كات ارتكز عليها الباحث يف دراسته وهي: سبعة مجاالت للّشرا

المجال األّول: الّتعاون الّثقايفّ مع المجتمع المحلّيّ.
المجال الّثاين: االستفادة من مصادر المجتمع المحلّيّ. 

المجال الّثالث: برامج الّتعليم المستمر ألفراد المجتمع المحلّيّ. 
المجال الرّابع: تقديم الخدمات اإلنسانّية واالجتماعّية للمجتمع المحلّيّ. 

المجال الخامس: المساهمة يف تقديم خدمات اقتصاديّة للمجتمع المحلّيّ.
المجال الّسادس: مساهمة المدرسة يف تقديم خدمات محّددة للمجتمع المحلّيّ.

المجال الّسابع: تشجيع أولياء األمور والمعلّمين لتقديم خدمات مدرسّية للمجتمع المحلّيّ. 

المجاالت بحســب دراســة للدكتور محمد عاشــور بعنوان دور مدير المدرســة الّثانويّة يف تحســين العالقة 	.  
بين المدرسة والمجتمع- 2005- األردن

كة مع األسر. المجال األّول: الّشرا
المجال الّثاين: خدمة المجتمع.  

المجال الّثالث: تعبئة موارد المجتمع المحلّيّ.
المجال الرّابع: العمل الّتطّوعيّ.  

المجال الخامس: العالقات العاّمة واالتّصال بالمجتمع. 

المجاالت بحسب هيئة تنمية المجتمع- حكومة ديبّ- اإلمارات العربّية المّتحدة-2016-الموقع 	.  
https://www.cda.gov.ae/ar/Pages/Partners.aspx: الّرسمّي

تركّز الهيئة من خالل خّطتها الخمسّية على الّتمكين االجتماعيّ يف المجاالت الّتالية:
الوعــي المجتمعــيّ- صنــدوق الّتضامــن االجتماعــيّ- دمــج وتمكيــن أصحــاب الهمــم- تمكيــن اإلماراتّييــن- 
حقــوق اإلنســان- تنميــة الّشــباب واألســرة- حمايــة الّطفــل- رعايــة وتأهيــل الفئــات األكثــر عرضــة للّضــرر-  رعايــة 

وســعادة كبــار الّســن - تنظيــم العمــل الّتطّوعــيّ- البحــوث والّدراســات- الّترخيــص والرّقابــة.

المجــاالت بحســب دراســة تحــت عنــوان دور كّليــة الّتربيــة يف خدمــة المجتمــع يف ضــوء رؤيــة المملكــة .  6
2030 مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة الّتدريــس بجامعــة جــّدة- المجلــة الدوليــة للدراســات الّتربويّــة 

6 العــدد  والّنفســّية- 2019- 

مجاالت المحور األّول: مجاالت خدمة المجتمع الّتي يجب أن تقوم بها كلّية الّتربية نحو األسرة.
مجاالت المحور الّثاين: الخدمات الّتي يجب أن تقّدمها كلّية الّتربية يف مجال الّتنمية البيئّية.
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7  .Rollande Deslandes, Ph. D., t. s. Professeure- :الباحــث روالنــد ديزالنــدز المجــاالت بحســب   .7
 chercheure- Travail social et collaboration entre l’ecole, la famille, et la communauté
 : réflexion sur le chemin parcouru et voix de l’ avenir-Intervention, la revue de l’Ordre
  des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec-

.Numéro 131, hiver 2009: 108-117

إّن الّتّيــارات الفكريـّـة الّتــي ُتْؤِمــن بأهّميــة دمــج المدرســة يف قلــب المجتمــع إنّمــا حــّددت العديــد مــن المجــاالت 
لذلــك، ومنهــا:

ياضــة والفنــون ...- الّتوجيــه المهنــيّ واالجتماعــيّ - خدمــات الوقايــة  مشــاركة األهــل- أنشــطة الصفّيــة تشــمل الّر
والحمايــة- األعمــال الّتطّوعّيــة واالجتماعّيــة- مجــال الحمايــة والوقاية.

8  . L école communautaire كيبــك:  يف   )ECE( الّرياديّــة  المجتمعّيــة  المدرســة  بحســب  المجــاالت 
 entrepreneuriale “UNE ÉCOLE ET SA COMMUNAUTÉ AU SERVICE DE LA RÉUSSITE
 ÉDUCATIVE” mémoire présenté dans le cadre de la consultation publique sur la
 réussite éducative du ministère de l’Éducation du Québec écrit par Rino Levesque,

fondateur et conseiller stratégique Novembre 2016.

مجال ريادة األعمال:

إّن الّنجــاح يف المدرســة ينبغــي أن يتزامــن مــع جميــع المهــام الّتــي تلعــب المدرســة دوًرا أساســيًّا فيهــا، وهــي 
الّتعليــم واالختــالط والّتأّهــل، بــداًل مــن مجــرّد إتقــان المعرفــة المدرســّية. ويتطلـّـب الّنجــاح الّتعليمــيّ والّتحديــات 
ــا. ولعــّل أبــرز المشــاكل الّتــي تواجــه الّتعليــم هــي ظاهــرة  ذات الّصلــة، رؤيــة نظامّيــة إليجــاد حلــول ملموســة حقًّ
الّتســّرب المدرســيّ وهــي ظاهــرة منتشــرة علــى عــّدة مســتويات )محلّيــة ومجتمعّيــة وإقليمّيــة وغيرها( وكذلك 

مشــكلة الفقــر، فــإّن مصــادر هــذه المشــاكل إنّمــا هــي دائًمــا متعــّددة الجوانــب.

وإّن مواجهــة هــذه المشــاكل هــي الّتحــدي الحقيقــيّ، ألّن ظاهــرة الّتســّرب أو الفقــر تــؤّدي عــادة إىل ظواهــر أخــرى 
ــة يف كيبيــك  الّتــي ســعت إىل تحويــل هــذه  ياديّ ــة الّر كثــر خطــورة. مــن هنــا كانــت تجربــة المدرســة المجتمعّي أ

.)Castets-Fontaine, 2008( الحلقــة الّســلبّية إىل دائــرة إيجابّيــة كاملــة تشــمل الجميــع

ية )مهــارات األفــراد والجماعــات  ــب اســتثمار أفضــل المهــارات ونقــاط القــّوة البشــّر ونجــاح هــذه الّتجربــة يتطلّ
والمنّظمــات، بمــا يف ذلــك مجتمــع األعمــال( وذلــك مرتبــط بتحقيــق أهــداف الّتعليــم وربطــه بالعمــل وبالقيــادة. 

)جيــل وآخــرون، 2012(. 

يــادة األعمــال  ويتيــح هــذا الّنهــج الّتربــويّ والّتعليمــيّ يف تنظيــم المشــاريع الواعــدة، وهــو نمــوذج مبتكــر لر
الّتعليمّيــة يدمــج المحتويــات المتعلّقــة بالمــواد المدرســّية يف وزارة الّتعليــم والّثقافــة، لألطفــال، منــذ ســن 
مبكــرة وطــوال حياتهــم المدرســّية )االبتــدايئّ- الّثانــويّ- والّتدريــب المهنــيّ(، تنميــة معرفتهــم بأنفســهم وثقتهــم 

بأنفســهم وشــعورهم بالمســؤولّية.
ياديّــة )ECE( يف كيبيــك علــى  نمــوذج الّنظــام اإليكولوجــيّ الــذي يشــمل  يرتكــز نظــام المدرســة المجتمعّيــة الّر
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»المجتمــع المدرســي - األســري - االجتماعــي واالقتصــادي« الــذي يتألّــف مــن 7 محــاور اســتراتيجّية و 21 
ــا، ويشــمل هــذا الّنظــام  العديــد مــن الجهــات كالّشــركاء المجتمعّييــن، وبالّطبــع جميــع الّطــالب  عنصــرّا هيكليًّ

ــة والبيئــة المحيطــة. واللّجنــة االقتصاديّ

يــادة األعمــال هــي توحيــد المدرســة بالمجتمــع وتعزيــز  ولعــل أبــرز الّنتائــج المرتبطــة بالمدرســة المجتمعّيــة لر
المهــارات الحياتّيــة لــدى المتعلّميــن.

ــا شــاماًل، يقــوم علــى  وضمــن نفــس اإلطــار نجــد ان اللّجنــة االقتصاديّــة ألوروبــا قــد وضعــت مشــروًعا تعليميًّ
يـّـة تعمــل علــى تعزيــز العالقــة بيــن المدرســة وبيئتهــا المعيشــّية. وهــذا الّتضامــن  تأســيس شــبكة عضويـّـة وتآزر
إنّمــا هــو بدافــع الّرغبــة العميقــة يف تجهيــز كّل شــاب لتلبّيــة احتياجاتــه )الّنمــو،  بيــن المدرســة والمجتمــع 
والّتنميــة، وتكويــن الهويّــة(، واحتياجــات بيئتــه المعيشــّية )مجتمعــه المحلّــيّ( وأن يكــون فاعــاًل يف مجتمــع 

أفضــل.

كــز الّتدريــب المهنــيّ  وبالّنســبة للمــدارس االبتدائّيــة أو الّثانويـّـة أو مــا بعــد الّثانويـّـة )المــدارس المتخّصصــة، ومرا
وغيرهــا(، فــإّن مشــروع الّتعليــم العــام للّجنــة االقتصاديـّـة ألوروبــا ليــس بديــاًل عــن المنهــج الّدراســيّ للّطــالب. بــل 
كبــر  يــادة األعمــال، الّتــي تســعى ليــس فقــط إىل تنمّيــة اســتقاللّية أ يـّـة ور يــادة االبتكار إنـّـه يقــوم علــى أســاس الّر
بيــن الّشــباب والبالغيــن مــن جميــع األعمــار، ولكــن أيًضــا إلعدادهــم للقيــام بــدور دينامــيّ ومســؤول يف بيئتهــم. 
وقــد تــّم بالفعــل تنفيــذ اللّجنــة االقتصاديـّـة ألفريقيــا بنجــاح يف 137 مؤّسســة تعليمّيــة يف ثــالث قــارّات )أمريــكا 
كتشــافها، وكذلــك فكــرة تعليمهــم  الّشــمالّية وأوروبـّـا وأفريقيــا(. كّل طفــل، صغيــر أو بالــغ، لديــه إمكانــات يجــب ا

الّتعبيــر عــن أنفســهم مــن خــالل ســياقات تعليمّيــة مختلفــة. 

المجــاالت بحســب دليــل مشــروع خدمــة المجتمــع يف الّتعليــم العــام ماقبــل الجامعــي المرحلــة الّثانويـّـة – .  9
المركــز الّتربــوّي للبحــوث واإلنمــاء- وزارة الّتربّيــة والّتعليــم العــايل-2016- لبنــان

المجال االجتماعيّ الّتطّوعيّ- خدمة المجتمع

المجــالت بحســب دراســة ميدانّيــة للدكتــور عبــد العزيــز بــن ســالم النــوح بعنــوان دور إدارة المدرســة يف .  10
كة بيــن المدرســة وبيــن المجتمــع المحّلــّي- جامعــة الملــك الســعود – كليــة الّتربيــة –  تفعيــل الّشــرا

قســم االدارة الّتربويّــة – مجّلــة العلــوم الّتربويّــة – العــدد الّثالــث- )2015-2014(

مشاركة األهل 	 
ياضة -الفنون ..(- الّتوجيه المهني - خدمات الوقاية والحماية	  أنشطة الصفية تشمل )الّر
األعمال الّتطّوعّية واالجتماعّية	 
كة	  المجال القانوينّ إعادة الّنظر يف القوانين والقرارت الوزاريّة الّتي تعوق تفعيل الّشرا
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المجاالت بحسب:.  11
Les parents à l’École-ministère de l education nationale et de la jeunesse -2008

 Missions et organisation du ministère, biographies du ministre et du secrétaire d’Etat, acteurs
.et partenaires du système éducatif, Histoire et patrimoine, actualités de l’éducation

المجال: لجان األهل، دور المدرسة يف تمكين األهل

كات المجتمعّية -  2013 - األردن .  12 المجاالت بحسب دراسة للدكتورة ميادة قشوع بعنوان الشرا

كة مع األسرة  المجال: الّشرا

خدمة المجتمع 	 
المجال المهنيّ / ربط االختصاص بسوق العمل 	 
تعبئة موارد المجتمع المحلّيّ	 
العمل الّتطّوعيّ 	 
العالقات العاّمة والّتواصل مع المجتمع 	 
خدمات للمتعلّمين المعرّضين لخطر الّتسّرب المدرسيّ	 
تنفيــذ برامــج تعــاون شــاملة بيــن المدرســة واألســرة والمجتمــع المحلـّـيّ تســتهدف جميــع الّطــالب واألســر يف 	 

نفــس الوقــت الــذي تســتهدف فيــه برامــج الّتدخـّـل المســتهدفة للّطــالب المعرّضيــن للخطــر 
ومنّســقين 	  الّطــالب،  لحقــوق  ومرّوجيــن  كميّســرين،  المدرســة  يف  االجتماعّييــن  األخّصائّييــن  دور  يــز  تعز

يحشــدون المــوارد ويتشــاورون مــع موّظفــيّ المــدارس ويشــكّلون نقطــة اتّصــال وتواصــل بيــن المدرســة 
).. المحلّــيّ المجتمــع  )األهــل،  والمجتمــع 

تعزيز تفاعل المتعلّم مع األهل والمجتمع	 

13  . PTA National Standards for Family-School Partnerships: An المجاالت بحسب
Implementation guide-@ PTA.org-USA

المجال االجتماعيّ الّتطّوعيّ، المدرسة، لجان األهل

المجــاالت بحســب دراســة بعنــوان دور المشــاركة المجتمعّيــة ىف تطويــر الّتعليــم ىف مصــر ىف ضــوء ال .  14
مركزيــة الّتعليــم دراســة مطّبقــة علــى مجالــس األمنــاء واآلبــاء والمعلميــن بــإدارة قنــاة الّتعليمّيــة – 

جامعــة أم القــرى - 2020- مصــر

المجال االجتماعيّ الّتطوعيّ، لجان األهل

الّتعليــم .  15 وزارة  والمجتمــع   األســرة  مــع  المدرســة  كة  لشــرا الّتنظيمــّي  الّدليــل  بحســب  المجــاالت 
)2017-2018م( ه   1439 الّســعودية  التعليــم  وزارة   – األّول  اإلصــدار  الّســعوديّة-  العربّيــة  بالمملكــة 
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المجال االجتماعيّ الّتطوعيّ، خدمة المجتمع، المدرسة، لجان األهل

المجاالت بحسب الُمؤّلف دور المشاركة المجتمعّية ىف تطوير العملّية الّتعليمّية  -27 آذار - 2010 .  16

كة مع األسر.   المجال األّول: الّشرا
 المجال الّثاين: خدمة المجتمع.

 المجال الّثالث: تعبئة موارد المجتمع المحلّيّ. 
 المجال الرّابع: العمل الّتطّوعيّ.

المجال الخامس: العالقات العاّمة واالتّصال بالمجتمع

17  .Leading the core skills-www.britshcouncil.org :المجاالت بحسب

دور المدرسة يف تمكين األهل؛	 
الّتواصل والّتعاون؛	 
خدمة المجتمع المحلّيّ؛	 
تنمية المهارات الحياتّية واألساسّية وأهّمها الّتواصل والّتعاون؛	 
ريادة األعمال؛	 
الّتواصل الّتفاعليّ بين المدرسة واألسرة؛	 
األعمال الّتطّوعّية؛ 	 
الّتشارك مع المجتمع المحلّيّ؛	 

كات المجتمعّية الّناشطة من القراءات والمصادر ومن ضمن الّسياق الّلبناينّ: اختيار أّويلّ لمجاالت الّشرا
بعــد القــراءات المعّمقــة الّتــي قمنــا بهــا، وبنــاًء علــى الّتوليــف الــذي أعددنــاه وجدنــا عــدًدا مــن المجــاالت المتعلّقــة 
كات المجتمعّيــة الّناشــطة والّتــي مــن الممكــن العمــل مــن خاللهــا يف الّســياق اللّبنــاينّ، وهــي علــى  بالّشــرا

الّشــكل اآليت:

... مجال العمل الّتطّوعيّ: فرز الّنفايات، االهتمام بذوي الحاجات الخاّصة ، الرّفاه المدرسيّ
مجــال ربــط الّتعليــم بالمهــن: مشــاغل، مشــاريع بالّتنســيق مــع حرفّييــن مــن الخارج...غــرف الّصناعــة والّتجــارة، 

كــز أبحــاث، جامعــات... مرا
مجــال خدمــات الوقايــة والحمايــة: الوقايــة مــن الحريــق ومــن الحــوادث الكهربائيــة...، والحمايــة مــن الّتحــرّش 

والعنــف والّتنّمــر، كمــا حــّل الّنزاعــات بطــرق ســلمّية ومكافحــة المخــدرات...
...school net مجال العالقات العاّمة والّتواصل مع المجتمع: اإلعالم، اإلنترنت، الّشبكة المدرسّية

مجال مشاركة األهل: لجان األهل، الّدعم المدرسيّ، المشاغل، تعزيز اندماج األهل بالبيئة المدرسّية...
 )Leadership and Entrepreneurship( مجال ريادة األعمال

مجال الّتوعية: الّصحّية والبيئّية والقانونّية والّتنمية المستدامة.   

دمج مجال الريادة بمجال الّتوجيه المهنّي 
بالّنســبة لهــذا المجــال لقــد تــّم دمــج المجاليــن بعــد مراجعــة األدبّيــات، حيــث إنّنــا وجدنــا أّن أغلــب األدبّيــات تركـّـز 

علــى الّتوجيــه المهنــيّ واعتبــاره مجــااًل أوســع، مثــاًل:
 )DESLANDES, 2009( اعتبــرت الّتوجيــه المهنــيّ مجــااًل واســًعا يرتكــز عليــه، وكذلــك ديزالنــدز )د. قشــوع )2013
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ا، و د.النــوح- 2014 يف دراســته بعنــوان »دور إدارة المدرســة يف تفعيــل  اعتبــر الّتوجيــه المهنــيّ مجــااًل أساســيًّ
كة بيــن المدرســة والمجتمــع المحلّــيّ«, ركّــز علــى مجــال الّتوجيــه المهنــيّ. أيضــا حيــث إّن مــا وجدنــاه  الّشــرا
حول ريادة األعمال كان يف دراســة قام بها رينو ليفيســك RINO LEVESQUE-2016 وتعرض هذه الّدراســة 
يــادة األعمــال مجــال مهــّم يســتحّق إدخالــه كتجربــة يف الّتعليــم. وانطالًقــا مّمــا ذكــر وبمــا  لتجربــة اعتبــرت أّن ر
أّن أغلــب المراجــع ركّــزت علــى مجــال الّتوجيــه المهنــيّ، قّررنــا نحــن الباحثيــن أعضــاء لجنــة مشــروع مراجعــة 
يــادة األعمــال معيــاًرا  كات المجتمعّيــة الّناشــطة اعتمــاد الّتوجيــه المهنــيّ كمجــال واعتبــار ر اســتراتيجّيات الّشــرا

ضمــن هــذا المجــال ويتعــزّز مــن خــالل مبّينــات مرتبطــة بــه.

فصل مجال العالقات العاّمة عن مجال األهل 
كثــر مــن دراســة، مثــال )العباديــة  يعــود ذلــك أيًضــا لمراجعــة األدبّيــات حيــث ظهــر مجــال العالقــات العاّمــة يف أ
- 2010(، وكذلــك يف مرجــع مجــاالت ومســتويات المشــاركة المجتمعّيــة يف المعاييــر القومّيــة- 2003، يظهــر 
مجــال العالقــات العاّمــة، ويف مراجــع أخــرى بحســب األدبّيــات الّتــي تــّم توليفهــا، باإلضافــة إىل مجــال لجــان 
كات المجتمعّيــة، كان ال بــّد  األهــل طبًعــا، وبمــا أّن أعمــال هــذه اللّجنــة ترتكــز علــى وضــع إطــار مرجعــيّ للّشــرا
مــن تســليط الّضــوء علــى هــذا المجــال األساســيّ، وهــو مجــال العالقــات العاّمــة واالتّصــال بالمجتمــع كمجــال 
مســتقل يعــزّز تواصــل المدرســة بالمجتمــع المحلـّـيّ والوطنــيّ والعكــس صحيــح، وهنــاك غنــى يف معاييــر هــذا 
المجــال خاّصــة تلــك المتعلّقــة باالتّصــال والّتواصــل عبــر وســائل حديثــة بيــن المدرســة والمجتمــع، وهــذا عنصــر 
كات، وعنصــر حديــث. بينمــا دور األهــل هــو شــيء إيجــايبّ ومهــم يف هــذه العالقــة  أساســيّ يف موضــوع الّشــرا
يًبــا، وهــذا يتناســب مــع القوانيــن  كة، ولكّنــه مجــال كان موجــوًدا منــذ تأســيس المنظومــة الّتعليمّيــة تقر والّشــرا
واألنظمــة يف الّســياق اللّبنــاينّ، والمطلــوب فقــط هــو تفعيلــه وفتــح آفــاق جديــدة لتفاعــل األهــل مــع المدرســة، 
كات  كثــر مــن صعيــد ويعــزّز الّشــرا بينمــا مجــال العالقــات العاّمــة واالتّصــال هــو مجــال يمكــن اســتثماره علــى أ

المجتمعّيــة 

كات المجتمعّية: المجاالت الّستة المقترحة لإلطار المرجعّي للّشرا

المجال األّول: العمل الّتطّوعيّ
المجال الّثاين: الّتوجيه المهنيّ وسوق العمل

المجال الّثالث: الوقاية والحماية
المجال الرّابع: الّتوعية

المجال الخامس: األهل
المجال الّسادس: العالقات العاّمة والّتواصل مع المجتمع
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االستنتاجات

يف مــا يتعلـّـق باالســتراتيجّيات والّسياســات المحلّيــة، نجــد شــبه غيــاب لألطــر الّتــي تنّظــم العالقــة واآللّيــات 
كات المجتمعّيــة باإلضافــة إىل غيــاب الّتحفيــز للعامليــن علــى مســتوى الوظيفــة العامــة. المناســبة للّشــرا

يف مــا يتعلّــق بالقوانيــن واألنظمــة والّتشــريعات المحلّيــة، فهــي تحتــاج إىل تحديــث حيــث يلــزم وتأطيــر 
كات المجتمعّيــة بشــكل نظامــيّ ومنصــوص عنــه. لتصــب يف هــدف تفعيــل الّشــرا

كات، وإن وجــدت فهــي  ا، نظــًرا إىل أهمّيــة الّشــرا كمــا أّن برامــج الّتدريــب الّتــي تــّم االّطــالع عليهــا قليلــة جــدًّ
كات المجتمعّيــة إىل كيفّيــة  ال تســتهدفه بشــكل مباشــر وال األطــراف المعنّيــة وال ترشــد المعنّييــن بالّشــرا

بنائهــا.

كمــا أّن الّتجــارب المحلّيــة يف هــذا المجــال يغلــب عليهــا طابــع الّتجــارب الفرديّــة ويمكــن القــول أنّهــا غيــر 
مؤّطــرة وغيــر منّظمــة وغيــر مبنّيــة علــى رؤيــة مســتدامة إاّل يف مــا يتعلـّـق بمشــروع خدمــة المجتمــع الـّـذي 

أصبــح يف مراحــل متقّدمــة يف تطويــره، لكــّن آليــات تنفيــذه وتقويمــه مــا زالــت تحتــاج إىل تأطيــر.
كات المجتمعّيــة، وبعــد قــراءة الــّدروس المســتقاة  لقــد ســبقتنا دول عديــدة يف وضــع إطــار مرجعــيّ للّشــرا
كات  الّشــرا تفعيــل  لزاًمــا  أصبــح  أنّــه  وجدنــا  اللّجنــة  بهــا  قامــت  الّتــي  والّدراســة  الّتحليــل  وبعــد  منهــا 

المجتمعّيــة لمــا يصــب يف صالــح المدرســة والمجتمــع مًعــا. 

كات  للّشــرا مرجعــيّ  إطــار  وضــع  قراءتهــا يف  تمــت  الّتــي  والّدراســات  الّتجــارب  مــن  االســتفادة  يمكــن 
اللّبنــاينّ.  الّســياق  ومــن ضمــن  لبنــان  يف  المجتمعّيــة 

أبــرز  هــي  ســابًقا  المذكــورة  المجــاالت  أّن  وجدنــا  فقــد  المجتمعّيــة  كات  الّشــرا لمجــاالت  بالّنســبة  أّمــا 
المجــاالت المقترحــة حّتــى اآلن وقــد تــّم اختيارهــا اســتناًدا إىل المراجــع والمســتندات الّتــي جــرى االّطــالع 

عليهــا والّتــي تــّم اعتمادهــا مــن قبلنــا بشــكل أّويلّ، وهــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. 
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الّتوصيات:

كات المجتمعّيــة والّناشــطة بشــكل خــاص ونظــًرا ألهمّيــة  بنــاًء علــى كل مــا ســبق، ونظــًرا ألهمّيــة الّشــرا
دورهــا للمدرســة والمجتمــع مــن جميــع الّنواحــيّ: الّتربويـّـة واالقتصاديـّـة واالجتماعّيــة والّصحّيــة والبيئّيــة 

والّتنمويّــة...

كات  وحيــث إنـّـه ال يوجــد إطــار مرجعــيّ يف لبنــان يحــّدد المجــاالت والمعاييــر والمبّينات المطلوبة لبناء شــرا
مجتمعّيــة بطريقــة فاعلة وعلمّية.

كات المجتمعّيــة تطّبــق بصــورة نســبّية يف المــدارس والّثانويـّـات الرّســمّية حيــث إنّهــا  ونظــًرا إىل أّن الّشــرا
تنحصــر بدوافــع المديــر الفرديـّـة دون أي الزامّيــة أو وجــود أطــر قانونّيــة تجعلــه يف موضــع المســاءلة، وألّن 
وجــود إطــار يســاهم يف تشــكيل خارطــة طريــق للمؤّسســات الّتربويّــة بهــدف االنفتــاح علــى المجتمــع 

واســتثمار طاقــات جميــع المعنّييــن، 

االجتماعــيّ  العمــل  دعــم  يف  يســاهم  المجتمعّيــة،  كات  للّشــرا مرجعــيّ  إطــار  بنــاء  إىل  الحاجــة  تبــرز 
كات المجتمعّيــة يف اإلطــار  الّشــرا والّتطّوعــيّ، ويؤّســس ألطــر قانونّيــة وإجرائّيــة، ويســاهم يف تفعيــل 
الّتعليمــيّ، مــا يعــزّز شــخصّية المتعلـّـم ويعكــس المواطنّيــة الفاعلــة، ويعــزّز االنتمــاء للوطــن، ويف تحقيــق 
يــز المهــارات الحياتّيــة لــدى المتعلّــم  ملمــح المتعلّــم اللّبنــاينّ، وغــرس القيــم الوطنّيــة واالجتماعّيــة، وتعز
وهــذه حاجــات أساســّية يف ظــل الواقــع االقتصــاديّ واالجتماعــيّ والّسياســيّ الـّـذي يمــّر بــه وطننــا الحبيــب 

لبنــان.
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الفصل الّثالث
كات المجتمعّية  اإلطار المرجعّي للّشرا

كات المجتمعّية جدول الّرموز لإلطار المرِجعيّ للّشرا
)VOL( ّالمجال األّول: العمل الّتطّوعي

)CG.LM( المجال الّثاينّ: الّتوجيه المهنيّ وسوق العمل
)PP( المجال الّثالث: الوقاية والحماية

)AWARE( المجال الرّابع: الّتوعية
)PARENT( المجال الخامس: األهل

)PR.COMM( المجال الّسادس: العالقات العاّمة والّتواصل مع المجتمع
كات المجتمعّية الّناشطة توصيات عاّمة حول الّشرا
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كات المجتمعّية  الفصل الّثالث: اإلطار المرجعّي للّشرا

كات المجتمعّية: أهمّية اإلطار المرجعّي للّشرا
ينسجم مع الّرؤية الّتربويّة الحديثة لجهة دور المدرسة الفّعالة 	 
يعزّز تفاعل المدرسة مع المحيط المحلّيّ والوطنيّ والّدويلّ 	 
يعزّز الرّفاه المدرسيّ وبناء المهارات الحياتّية لدى المتعلّمين 	 
يشكّل منطلًقا لتوصيف دور المدرسة بكامل مكّوناتها من ناحية العالقه مع المجتمع	 
يضع أسًسا لتفاعل المتعلّم مع البيئة المحيطة بأعمال تطّوعّية وإنمائّية وتوعويّة وتوجيهّية...	 
يّــة 	  اإلدار )الهيئــة  الّتعليمّية-الّتعلّمّيــة  العملّيــة  تطويــر  المعنّييــن يف  الفرقــاء  كّل  لــدور  ــا  مرجعيًّ إطــاًرا  يرســم 

الحكومّيــة...( وغيــر  الحكومّيــة  والمنّظمــات  األهــل،  والّتعليمّيــة، 

مرتكزات 
اإلطار 

المرجعيّ

تجارب عالمّية 
ومحلّية ناجحة

دراسات وأبحاث 
جامعّية محلّية 

وعالمّية

الّتوجهات العالمّية
مشاريع وبرامج 

عالمّية

برامج مرتبطة 
كات  بالشرا
المجتمعّية

مشاريع وبرامج 
محلّية

مراجع عربّية )أدلّة 
كات مجتمعّية( شرا

األنظمة والقوانين 
والمراسيم يف لبنان
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كات المجتمعّية  عناصر اإلطار المرجعّي للّشرا

يتضّمــن كل مجــال عــدًدا مــن المعاييــر، حيــث يشــير المعيــار إىل مفهــوم أو قاعــدة أو مبــدأ، يتــّم تحديــده واالتّفــاق 
عليــه ليتــّم اســتخدامه كمثــل أو كنمــوذج لمعرفــة أو قيــاس جــودة أو أداء أي ممارســة أو إجــراء. ومــن ثــّم تــّم اقتــراح 
مجموعــة مــن المبّينــات، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وهــي عبــارة عــن ســلوكّيات إجرائّيــة تقيــس المعاييــر وقابلــة 

للمالحظــة، وأدرجــت ضمــن منطــق تسلســليّ تتابعــيّ يف عملّيــة تحقيــق المعيــار.

المبّيناتالمعايير المجاالت

المجال 
األّول: 
العمل 

التطّوعي

المجال 
الثاين: 
التوّجه 
المهني 
وسوق 
العمل

المجال 
الثالث: 
الوقاية 

والحماية

المجال 
الّرابع: 
الّتوعية

المجال 
الخامس: 

األهل

المجال 
الّسادس:
العالقات 

العاّمة 
والّتواصل 

مع 
المجتمع

المجاالت
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كات المجتمعّية  جدول الّرموز لإلطار المرجعّي للّشرا

ACRONYM
PROFESSION AND 

DOMAIN
المهنة والمجال

CPFW  Community Partnerships
Framework

كات المجتمعّية  اإلطار المرجعيّ للّشرا

LDRSP Leadership القيادة
MGMT Management إدارة

VOL Volunteer work العمل التطوعي
CG.LM  Career guidance and labor

market
التوجيه المهني وسوق العمل

PP Prevention and protection الوقاية والحماية
AWARE Awareness التوعية
PARENT Parents األهل

PR.COMM  Public relations and
 communication with the

community

العالقات العامة والتواصل مع 
المجتمع

ACRONYM STANDARDS المعايير الّرقم

VOL.PLAN.STUDY  Planning based on studying
community needs

الّتخطيط القائم على 
دراسة احتياجات المجتمع

1

VOL.CS  Community service 
reinforcement

تعزيز خدمة المجتمع 2

VOL.SVCS  Providing services at the
local level

تقديم خدمات على 
الصعيد المحلي

3

VOL.IMP  Implementation of projects
 and programs at the

 national and international
levels

تنفيذ مشاريع وبرامج 
على الصعيد الوطنيّ 

والّدويلّ

4

VOL.CRISIS.EMERG  Confronting crises and
emergencies

مواجهة األزمات والّطوارئ 5

CG.LM.FUT  Forecasting the future
needs of the labor market

استشراف الحاجات 
المستقبلّية لسوق العمل

6
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CG.LM.CG  Promote career guidance in
schools

تعزيز الّتوجيه المهنيّ يف 
المدارس  

7

CG.LM.PTR  Strengthening partnerships
 with professional

 associations and unions,
... Ministry of Labor

كة مع  تعزيز الّشرا
الجمعّيات والّنقابات 

المهنّية ووزارة العمل...

8

CG.LM.ENTR  Empowering the
 capacities of teachers and

 learners in the field of
entrepreneurship

تمكين قدرات المعلّمين 
والمتعلّمين يف مجال ريادة 

األعمال

9

PP.PLAN  Joint planning for
 community prevention and

protection

تخطيط مشترك لوقاية 
وحماية المجتمع

10

PP.COOP  Implement comprehensive
 cooperation programs
 between the school,

 the family and the local
.community

تنفيذ برامج تعاون شاملة 
بين المدرسة واألسرة 

والمجتمع المحلّيّ.

11

PP.SW  Enhancing the role of social
workers

تعزيز دور األخّصائّيين 
االجتماعّيين

12

AWARE.FORM  A study of the various
forms of awareness

دراسة لمختلف أشكال 
الّتوعية

13

AWARE.COOP  Implement comprehensive
 awareness programs in
 cooperation between

 the school, parents, and
 local and international

organizations

تنفيذ برامج توعويّة شاملة 
بالّتعاون بين المدرسة 

واألهل والمنظمات 
المحلية والّدولية

14

AWARE.
RELATIONSHIPS

 Building a network of
 sustainable relationships

 between educational
 institutions and local and

international bodies

بناء شبكة عالقات 
مستدامة بين المؤسسات 
الّتربويّة والجهات المحلية 

والّدولية

15
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PARENT.DM  Parents’ participation in
various decision-making

مشاركة األهل يف اتخاذ 
مختلف القرارات

16

PARENT.COMM  Securing ways for parents
 to communicate with the
 educational body in the

school and vice versa

تأمين سبل اتّصال األهل 
بالجسم الّتربويّ يف 

المدرسة والعكس

17

PARENT.ACT  Involving parents in school
activities

اشراك األهل باألنشطة 
المدرسّية

18

PARENT.SKILL  Effective employment of
 the expertise and skills of

parents in various fields

الّتوظيف الفاعل لخبرات 
ومهارات األهل يف مختلف 

المجاالت

19

PR.COMM.ACT  Activating the means
 of communication and

openness to society

تفعيل وسائل الّتواصل 
واالنفتاح على المجتمع

20

PR.COMM.NET  Building a network of
 public relations with

various sectors of society

بناء شبكة عالقات عاّمة 
مع مختلف قطاعات 

المجتمع

21

PR.COMM.CHAN  Adopting connection and
communication channels

تَبّني قنوات اإلتصال 
والّتواصل

22

الّســابق )المجــال. المعيــار( علــى  الّرمــز بالمعيــار ســيتّم تباًعــا للّشــكل الموّضــح يف الجــدول  بــط  مالحظــة: ر
ســبيل المثــال: VOL.CS كمــا أّن كّل مبّيــن ســيرد مرتبًطــا برمــز المعيــار مــع اعتمــاد الّترقيــم )1,2,3…( بنــاًء 
األّول  المبّيــن   ،)VOL.CS( المجتمــع  يــز خدمــة  تعز المعيــار:  المثــال:  الّترميــز، فعلــى ســبيل  علــى متطلّبــات 

.)VOL.CS 1(
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)VOL( المجال األّول: العمل الّتطّوعّي
العمــل الّتطّوعــيّ هــو عبــارة عــن عمــل مســاعدة ومجهــود مــن أجــل الخيــر والرّخــاء دون مقابــل مــاّديّ وذلــك 

الّتكافــل االجتماعــي. المجتمــع وهــو مظهــر مــن مظاهــر  إيجابًــا علــى  ينعكــس 

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

 VOL.PLAN.STUDY

1 الّتخطيط القائم على 
دراسة حاجات المجتمع

 VOL.PLAN.STUDY
إجراء دراسات وأبحاث ميدانّية من قبل اإلدارة والمعلّمين والمتعلّمين . 1

ُتظهر احتياجات المجتمع المحلّيّ
إجراء إحصاء من قبل اإلدارة والمعلّمين والمتعلّمين لعدد الجمعّيات . 2

والمؤّسسات غير الحكومّية الفاعلة يف البيئة المحيطة بالمدرسة  
وضع برامج انطالًقا من البيانات الّتي صدرت عن الّدراسات واألبحاث . 3

الميدانّية لتطوير الواقع المحلّيّ من خالل العمل الّتطّوعيّ )إنمائّية، 
خيريّة، إغاثّية...(

إشراك المجتمع المحلّيّ يف عملّية الّتخطيط للبرامج الّتطّوعّية ودعمها من . 4
خالل اجتماعات و دورات و ورش عمل

وضع نماذج الستطالع رأي، وإجراء مسح ميداينّ آلراء األهل حول مجاالت . 5
الخدمة المجتمعّية الّتي يجب تعزيزها لدى المتعلّمين

تدريب المتعلّمين يف الحلقة الّثالثة من الّتعليم األساسيّ ومرحلة الّتعليم . 6
الّثانوي على الّتخطيط وأصول البحث الميداينّ

توجيه الّدراسات والبحوث نحو تدعيم العالقة بين المدرسة الفّعالة . 7
والمجتمع

وضع خّطة لتقويم الحاجات وتقويم البرامج الّتطوعّية بشكل دوريّ . 8
إعداد دورات تدريبّية للمتعلّمين على الّتنظيم والّتخطيط والعمل . 9

الجماعيّ الّتعاوينّ واالنضباط وتحّمل المسؤولّية
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

 VOL.CS

تعزيز خدمة المجتمع

VOL.CS
تفعيل تطبيق مرسوم خدمة المجتمع يف الّثانويّات الرّسمية والخاّصة . 1
إجراء رقابة دوريّة على تطبيق مشاريع خدمة المجتمع من خالل تقارير . 2

دوريّة 
تنظيم مسابقات دوريّة حول أفضل مشروع يف خدمة المجتمع . 3
تعزيز األنشطة الّصفّية يف المناهج الجديدة المرتبطة بخدمة المجتمع . 4

من خالل مواد الّتربية الوطنّية والّتنشئة المدنّية ومواد أخرى  
تحضير أنشطة الصفّية تساهم يف تفعيل مفهوم خدمة المجتمع بالّتنسيق . 5

مع المنّظمات الحكومّية وغير الحكومّية 
تفعيل األعمال الّتطّوعّية على المستوى االقتصاديّ واإلنمايئّ . 6

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

 VOL.SVCS

تقديم خدمات على 

الّصعيد المحلّيّ

 VOL.SVCS
إعداد برامج ترفيهّية تتضّمن مجموعة أنشطة تتوّجه لفئات مستهدفة . 1

بالّتدخّل االجتماعيّ )ُمسّنين، أرامل، أيتام، مدمنين، ذوي االحتياجات 
الخاّصة، الّسجناء، الموهوبين ...(

إعداد برامج تطّوعّية إنمائية تستهدف مناطق محرومة أو مهّمشة . 2
إعداد دورات محو أمّية بالّتنسيق مع الجمعّيات المختّصة. 3
تنظيم حمالت لتقديم الّدعم والمساعدات العينّية لسكّان المنطقة . 4

وللفئات األكثر حاجة.
تشكيل فريق عمل من مختلف األطراف المعنّية )اإلدارة- األهل- ممّثلي . 5

الجمعّيات...( لإلشراف على كاّفة المشاريع المنّفذة على الّصعيد 

المحلّيّ
تنظيم حلقات نقاش وورش عمل ُتشارك فيها األطراف المعنّية لمناقشة . 6

الواقع المحلّيّ واقتراح خطط وبرامج تنمويّة واجتماعّية
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

 VOL.IMP

تنفيذ مشاريع وبرامج 
على الّصعيد الوطنيّ 

والّدويلّ

VOL.IMP
تنظيم مشاريع وبرامج مشتركة بين األطرف المعنّية لمكافحة الّتسّرب . 1

المدرسيّ والعنف المنزيلّ والّتمييز الجنسيّ والّتنّمر والعنف واالنحراف...
تنظيم مشاريع وأنشطة ثقافّية بالّتنسيق مع البعثات األجنبّية الفاعلة . 2

يف لبنان )المعهد الفرنسيّ، المجلس الثقايفّ البريطاينّ، المركز الثقايفّ 
األلماينّ معهد غوته...(

تفعيل مشروع تدوير الّنفايات بالّتنسيق مع البلديّات والجمعّيات المعنّية. 3
إشراك األندية المدرسّية بتوأمة مع الجمعّيات البيئّية وغيرها )مثال . 4

الّتي ُتعنى بحماية الغابات وتشجير الغابات الّتي تعرّضت للحريق أو 
للقطع...(

5 .)... تنظيم مسابقات ألفضل مشروع ) وطنيّ، بيئيّ، ثقايفّ، اجتماعيّ، مدينّ
تنفيذ مشاريع مرتبطة بالّتنمية البشريّة المستدامة )الّطاقة المتجّددة...( . 6

بالّتنسيق مع جمعّيات فاعلة على المستوى الوطنيّ والّدويلّ

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

VOL.CRISIS.EMERG

مواجهة األزمات 
والّطوارئ

VOL.CRISIS.EMERG
تنمية قدرات الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية والمتعلّمين واألهل من خالل . 1

دورات تدريبّية وورش عمل حول كيفّية الّتدخّل والمساعدة يف أوقات 
ا...( ا، لوجستيًّ ا، اجتماعيًّ الّطوارئ واألزمات )نفسيًّ

الّتنسيق مع الّدفاع المدينّ والّصليب األحمر... إلعداد دورات حول . 2
اإلسعافات األّولّية... 

...لتنفيذ خّطة دعم عند الحاجة. 3 الّتنسيق مع القوى األمنّية والجيش اللّبناينّ
إشراك األندية والفرق الكشفّية المدرسّية يف تقديم المساعدة يف أعمال . 4

اإلغاثة عند الحاجة
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)CG.LM( المجال الّثاين: الّتوجيه المهنّي وسوق العمل
الّتوجيــه المهنــيّ هــو جميــع الممارســات المصّممــة لتوجيــه وتوضيــح االتّجــاه المهنــيّ. إنّــه عمــل اســتبايقّ وقــايئّ 
الهــدف منــه توفيــر العناصــر الاّلزمــة بحيــث يؤّمــن لــكّل فــرد الخيــار المهنــيّ األفضــل. ويمكــن أن يتــّم الّتوجيــه 
المهنــيّ بشــكل فــرديّ أو جماعــيّ، ألنـّـه يشــمل أنشــطة تتعلـّـق باالستكشــاف الّشــخصيّ وتحليــل الواقــع مــن خــالل 

معلومــات عــن تخّصصــات ســوق العمــل.

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

CG.LM.FUT

استشراف الحاجات المستقبلّية 
لسوق العمل

CG.LM.FUT
تتّبع /ترّقب األبحاث والّدراسات الّتي تنشرها المؤّسسات . 1

االقتصاديّة واالجتماعّية حول احتياجات سوق العمل 
رصد الّتحّوالت المستقبلّية الّتي ستؤثّر يف مستقبل المهن . 2

 )... )الّتطّور الّتكنولوجيّ، الّتحّول الرّقميّ
تنمية كفايات وقدرات أصحاب المواهب عبر تأمين البيئة . 3

المناسبة لتطويرهم
وضع نماذج الستطالعات رأي وإجراء مسح ميداين آلراء . 4

الفرقاء المعنّيين حول مجاالت حاجات سوق العمل 
المستقبلّية.
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

CG.LM.CG

تعزيز الّتوجيه المهنيّ يف المدارس  

CG.LM.CG
إجراء استطالع رأي للمتعلّمين حول المهن الّتي يرغبون . 1

فيها.
وضع استراتيجّية للّتوجيه المهنيّ يف مراحل الّتعليم ما قبل . 2

الجامعيّ مع المعنّيين والجهات المختّصة.
إعداد برامج من قبل الخبراء يف مختلف المجاالت المهنّية . 3

للمساعدة يف تطوير قدرات المتعلّمين 
تنظيم زيارات ميدانّية للمصانع والمعامل والمؤّسسات . 4

المهنّية المختلفة.
تنظيم ورش عمل من خالل المؤّسسات المهنّية . 5

واالختصاصّيين االقتصاديّين يف المدرسة وموّجهة 
للمتعلّمين 

تنظيم فعالّيات، أحداث ومعارض للجامعات داخل . 6
حرم المؤّسسات الّتربويّة لتعريف المتعلّمين على 
 Forum des( االختصاصات المتوّفرة والمستقبلّية

)métiers
تفعيل مشاركة الجامعات والمؤّسسات االقتصاديّة . 7

واالختصاصّيين يف عملّية تطوير الّتعليم
تدريب المتعلّمين ليصحبوا قّوة منتجة يف المجتمع ضمن . 8

بيئة صحّية وآمنة وراعية وتشاركية

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

CG.LM.PTR

كة مع الجمعّيات  تعزيز الّشرا
والّنقابات المهنّية ووزارة العمل...

CG.LM.PTR
تنظيم ورش عمل بالّتعاون والّتنسيق مع غرف الّصناعة . 1

والّتجارة 
تنظيم دورات تدريبّية بالّتعاون والّتنسيق مع الجمعّيات . 2

الحرفّية  
تشكيل فرق عمل المعلّمين والمتعلّمين بإشراف وزارة . 3

العمل لتنفيذ مشاريع تعزّز روح المبادرة والمسوؤلّية 
المهنّية  

بناء شبكة تآزريّه بين المدارس والّنقابات المهنّية والجامعات . 4
والجهات المعنّية
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

CG.LM.ENTR

تمكين قدرات المتعلّمين يف مجال 
ريادة األعمال

CG.LM.ENTR
إقامة الّدورات المهنّية والبرامج الّتدريبّية الّتي تسهم يف . 1

كساب المتعلّمين المعارف والمهارات الّتي تمكّنهم من  إ
االنخراط يف سوق العمل وتعزّز لديهم كفاية ريادة األعمال 

كسابهم سمات ومهارات الّسلوك . 2 تدريب المتعلّمين وا
ياديّ من خالل تنظيم لقاءات مع خبراء يف المجال  الّر

ياديّة لدى المتعلّمين من خالل فتح . 3 تحفيز القدرات الّر
مجاالت اإلبداع المهنيّ لديهم)تصميم المشاريع 

وتقويمها...(
تنظيم ورش عمل من قبل المتعلّمين لعرض أفكارهم . 4

ومشاريعهم المهنّية.
بناء شبكة تآزريّه بين المدارس والّنقابات المهنّية والجامعات . 5

والجهات المعنّية بريادة األعمال
كز لدعم . 6 تأمين الّدعم الماّديّ لوجود حاضنات أعمال ومرا

براءات االختراع
تنظيم مساهمة من شركاء المجتمع يف الجهود المبذولة . 7

للّتثقيف 
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)PP( المجال الّثالث: الوقاية والحماية
إن مفهــوم الوقايــة يشــمل جميــع االجــراءات التــي تّتخــذ والمواقــف والّســلوكّيات الّتــي تميــل إىل منــع حــدوث 
األمــراض أو الّصدمــات والحفــاظ علــى الّصّحــة وتحســينها. مفهــوم الوقايــة بحســب منّظمــة الّصّحــة العالمّيــة يعنــي: 

»مجموعــة مــن الّتدابيــر المّتخــذة  للوقايــة مــن األمــراض والحــوادث واإلعاقــات أو الّتقليــل منهــا«
الحمايــة هــي حالــة يتــّم فيهــا الّتحكّــم يف األخطــار والّظــروف الّتــي يمكــن أن تســّبب أضــراًرا جســديّة أو نفســّية أو 
ماديّــة بطريقــة تحافــظ علــى صّحــة ورفــاه األفــراد والمجتمــع. وهــو مــورد ال غنــى عنــه للحيــاة اليومّيــة الّتــي ُتمكّــن 
الفــرد والمجتمــع مــن تحقيــق تطلّعاتهــم فهــي ُتحّقــق مناًخــا مــن الّتماســك والّســالم االجتماعــيّ والمســاواة يحمــي 

الحقــوق والحريــات.

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PP.PLAN

تخطيط مشترك لوقاية وحماية 
المجتمع

PP.PLAN
 رصد أنواع المخاطر     . 1
 وضع خّطة استراتيجّية لمنع أسباب الحوادث على أنواعها . 2

وتاليف وقوعها 
يًّا لتحديد الّثغرات والّتغذية الرّاجعة.. 3  تقويم الخّطة دور
 إعداد برامج عمل للوقاية والحماية . 1
 إطالع المجتمع المدرسيّ على خطط وبرامج الوقاية . 2

والحماية 
إدراج مفاهيم مرتبطة بالوقاية والحماية من قبل المعلّمين . 3

خالل العملّية الّتعليمّية- الّتعلّمّية يف المواد الّتعليمّية 
المناسبة
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PP.COOP

تنفيذ برامج تعاون شاملة بين 

المدرسة واألسرة والمجتمع المحلّيّ

PP.COOP
تدريب المجتمع المدرسيّ على خطط وبرامج »وقاية . 1

وحماية« بالّتعاون مع جهات متخّصصة )دفاع مدينّ، 
طواقم طبّية...(

تنفيذ برامج بالّتعاون بين مختلف الفرقاء حول أهمّية . 2
الوقاية )لعب أدوار، حلقات نقاشّية، إعداد مسرحّيات، 

أنشطة فنّية، رسم، وغناء...(
تخصيص نهار يف الّشهر للّتذكير بمبادىء الوقاية والحماية.. 3
تنفيذ ورش عمل، محاضرات، موّجهة لألهل حول موضوع . 4

الحماية والوقاية. 
تشكيل فريق متابعة من مختلف الفرقاء المعنّيين . 5

)للمتابعة الّدوريّة، إعداد الّتقارير، الّتنسيق بين مختلف 
األطراف...(

إنشاء سجاّلت وخرائط وإرشادات تتعلّق بالّسالمة العاّمة                                       . 6

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PP.SW

تعزيز دور األخّصائّيين االجتماعّيين

PP.SW
إقامة ورش عمل تساهم يف الّدعم والحماية الّنفسّية . 1

واالجتماعّية والجسديّة والفكريّة للمجتمع المدرسي ويف 
تأمين بيئة آمنة خالية من المخاطر.   

تنظيم محاضرات موّجهة لألهل وللمتعلّمين والمعلّمين . 2
تعزّز أهمية الوقاية والحماية الّنفسّية واالجتماعّية 

اإلعالن عن اإلجراءات واآلليات الالزم اتباعها لإلبالغ عن أي . 3
نوع من أنواع اإليذاء من خالل األنظمة القانونّية.

تنظيم حلقات حوار وورش عمل داخلّية بين المعلمين . 4
والمتعلّمين واألهل واألخصائية االجتماعية.

الّتنسيق بين الجمعّيات المتخّصصة بمواضيع الحماية . 5
والوقاية كالصليب األحمر والّدفاع المدين والمتعلّمين 

للقيام بأنشطة مشتركة ومشاريع.  
دعم المتعلّمين الذين تعرّضوا للعنف واإليذاء من خالل . 6

برامج نفسّية بالّتنسيق مع مختّصين ومعالجين نفسّيين 
واجتماعّيين وجمعّيات مختّصة
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)AWARE( المجال الّرابع: الّتوعية
يقصــد بالّتوعيــة امتــالك المعــارف والمعلومــات حــول مواضيــع محــّددة )طــب، قانــون، علــوم، بيئــة، وغيرهــا..( وذلــك 
لتعريــف الّشــخص بمــا لــه ومــا عليــه ومــا يفيــده ومــا يضــرّه وبالّتــايل توجيــه خياراتــه يف الحيــاة وفاًقــا لمــا هــو أســلم 
لــه، وعــدم اتّخــاذ القــرار إاّل بعــد الفهــم العميــق والّتفصيلــيّ لمــا َســَيقُدم عليــه. وتلعــب وســائط الّتنشــئة الّتاليــة: 

األســرة، والمدرســة، والجمعّيــات واألنديــة وأجهــزة اإلعــالم دوًرا أساســيًّا يف ذلــك.

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

AWARE.FORM

دراسة لمختلف أشكال الّتوعية 

AWARE.FORM
رصد لمختلف الحاجات المرتبطة بالّتوعية . 1
وضع خّطة استراتيجّية لتحديد أهم المواضيع المرتبطة . 2

بالّتوعية وأشكال الّتوعية )رقمّية وغير رقمّية، تفاعلّية...(
يًّا لتحديد الّثغرات والّتغذية . 3 تقويم الخّطة االستراتيجّية دور

الرّاجعة.
ا. 4 تصميم برامج عمل مرتبطة بالّتوعية محّددة زمنيًّا ومكانيًّ
إدراج مفاهيم مرتبطة بالّتوعية من قبل المعلّمين خالل . 5

العملّية الّتعليمّية- الّتعلّمّية يف المواد الّتعليمّية 
المناسبة

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

AWARE.COOP

تنفيذ برامج توعويّة شاملة بالّتعاون 
بين المدرسة واألهل والمنّظمات 

المحلّية والّدولّية

AWARE.COOP
اطالع المجتمع المحلّيّ على خطط وبرامج الّتوعية. 1
إعداد أنشطة توعويّة يف مختلف المجاالت )الّصحّية، . 2

البيئّية، االجتماعّية، االقتصاديّة، القانونّية، الّنفسّية 
واالجتماعّية، ...( 

نشر ثقافة الّتوعية داخل المدرسة وخارجها )مطويّات، . 3
حمالت توعية عبر منّصات الكترونّية وعبر مواقع 

الّتواصل االجتماعيّ
إعداد مجلّة خاّصة من قبل كل مدرسة مرتبطة بالّتوعية، . 4

يشارك بإنتاجها مختلف الفرقاء )المتعلّمين المعلّمين، 
)... المجتمع المدينّ

إعداد أنشطة وبرامج مرتبطة بالّتوعية على اإلدمان . 5
الّتكنولوجيّ، والّتنّمر االلكتروينّ، والحماية على شبكات 

الّتواصل...
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

AWARE.RELATIONSHIPS

تعزيز العالقات اإليجابّية بين مختلف 
الجهات المعنّية

AWARE.RELATIONSHIPS
جمع بيانات ومعلومات حول الجهات المعنّية بمواضيع . 1

الّتوعية
الّتأكد من تطابق أهداف الجمعّيات والمنّظمات المحلّية . 2

والّدولّية مع الّرؤية والّسياسات الّتربويّة المعتمدة
عقد بروتوكوالت تعاون وتنسيق بين المدرسة والوزارات . 3

المعنّية والمنّظمات غير الحكومّية المحلّية والعالمّية
اإلشراف على تنفيذ البروتوكوالت . 4
تقويم مستدام لشبكة العالقات المبنّية. 5
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)PARENT( المجال الخامس: األهل
يــخ 1981/05/13 دور لجنــة األهــل يف المــدارس )لجنــة األهــل هــي الّتــي تمّثــل أوليــاء  القانــون رقــم 81/11 تار
ــا أو بموجــب كتــاب خّطــيّ مصــّدق  الّتالمــذة، ويل الّتلميــذ : والــده أو والدتــه أو مــن يكــون الّتلميــذ يف عهدتــه قانونًي

رســميًّا يف حــال غيــاب األهــل عــن لبنــان

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PARENT.DM

مشاركة األهل يف اتّخاذ مختلف 
القرارات

PARENT.DM
إشراك األهل بشكٍل فّعال يف رسم رؤية المدرسة . 1

المستقبلّية 
تسهيل تقديم أولياء األمور آلرائهم ىف الخدمة الّتعليمّية . 2

المقّدمة ألبنائهم بشكل دوريّ )حوار، مناقشة، بريد 
الكتروينّ، استبيان عبر تطبيقات مخّصصة...(

االستماع لوجهات نظر أولياء األمور واقتراحاتهم حول كيفّية . 3

تحسين البيئة المدرسّية واألداء المدرسيّ
دعم كاّفة الجهود المؤّدية إىل اجتذاب أولياء األمور يف حّل . 4

المشكالت الّتي تواجه المدرسة على تنّوعها.
تفعيل عمل لجان األهل وصناديق األهل يف المدارس . 5

والّثانويّات.

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PARENT.COMM

تأمين سبل لالتّصال بين األهل 
والجسم الّتربويّ يف المدرسة 

PARENT.COMM
إنشاء دليل ألولياء األمور حيث يتضّمن اآليتّ: )إسم . 1

المتعلّم/المتعلّمة، إسم ويل أمر المتعلّم/المتعلّمة، 
الوظيفة، رقم الّتلفون للمنزل والمحمول، المهارات 

والخبرات الّتي يتمّيز بها( 
اعتماد سياسة األبواب المفتوحة يف أّول أسبوع من العام . 2

الّدراسيّ خاّصة للمتعلّمين الجدد ومرحلة الحضانة 
تحديد أوقات معّينة لتواصل األهل مع المعلّمين وفاّقا . 3

لجدول زمنيّ اسبوعيّ يحّدد من أّول العام ويوزّع لألهل.
تعزيز وسائل االتّصال والّتواصل للّتفاعل بين األهل . 4

والمدرسة
تحديد قنوات تواصل رقمّية بين األهل والجسم الّتربويّ . 5

)... blog ،برنامج تيمز، منّصات رقمّية مفتوحة(
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PARENT.ACT

إشراك األهل باألنشطة المدرسّية

PARENT.ACT
تنظيم محاضرات وورش عمل أو ندوات يتّم خاللها دعوة . 1

أولياء أمور المتعلّمين حسب الحاجة )كيفّية زيادة الّنمو 
اللّغويّ لدى األطفال، كيفّية تقدير الّطفل لذاته، كيفّية 
مساعدته يف الواجبات المدرسّية، الّتعامل مع األبناء يف 

مرحلة المراهقة...(
تخصيص غرفة يف المدرسة للعمل االجتماعيّ الّتعاوينّ . 2
تنفيذ األهل لبرامج مختلفة بالّتنسيق مع إدارة المدرسة . 3

)تربويّة، بيئّية، معارض فنّية وحرفّية...(
إشراك أولياء األمور بمناسبات معّينة من خالل فتح أبواب . 4

المدرسة )األعياد األساسّية والوطنّية..( 
متابعة حضور أو مشاركة أولياء األمور يف األنشطة الّتي . 5

تنّفذها المدرسة

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PARENT.SKILL

الّتوظيف الفّعال لخبرات ومهارات 
األهل يف مختلف المجاالت

PARENT.SKILL
تحديد مهارات األهل واختصاصاتهم ومهنهم. 1
الّتخطيط لالستفادة من هذه الخبرات لما فيه خير الّتربية . 2

والمجتمع 
فتح المدرسة أبوابها ألولياء األمور أثناء اإلجازات والفترات . 3

المسائّية اليومّية لتبادل الخبرات فيما بينهم )تنفيذ 
برامج محو األمّية وتعليم الكبار، وممارسة األنشطة 

وتعليم الحاسب اآلىل واإلنترنت، فتح أبواب المكتبة، إقامه 
المناسبات الدينّية واالجتماعّية يف المدرسة واإلفادة من 

عوائدها يف تطوير المدرسة(
تنظيم تبادل خبرات أولياء األمور من مختلف االختصاصات . 4

عبر ورش عمل وغيره )أطّباء، مهندسين، صناعّيين، 
مزارعين، حرفّيين...( لالستفادة منهم يف تنفيذ بعض من 

البرامج
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)PR.COMM( المجال الّسادس: العلقات العاّمة والّتواصل مع المجتمع
الّتواصــل هــو عملّيــة إرســال واســتقبال الرّســائل مــن خــالل وســائل لفظّيــة وغيــر لفظّيــة، رقمّيــة وغيــر رقمّيــة، بمــا يف 
ذلــك الــكالم، أو االتصــال الّشــفويّ، الكتابــة والّتمثيــالت الرّســومّية )مثــل الرّســوم البيانّيــة والخرائــط والمخّططــات(؛ 
كبــر، يقــال أّن الّتواصــل هــو >>خلــق المعنــى  والعالمــات واإلشــارات والّســلوك، وتبــادل األفــكار واآلراء، ببســاطة أ

وتبادلــه<<.

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PR.COMM.ACT

تفعيل وسائل الّتواصل واالنفتاح على 
المجتمع

PR.COMM.ACT
الّتخطيط لتطوير العالقات العاّمة والّتواصل مع المجتمع . 1
تحديد وسائل االتّصال المعتمدة )الرّقمّية وغير الرّقمّية(. 2
تشجيع الّتواصل بين الفرقاء المعنّيين . 3
تََبّني استراتيجّيات تشّجع الّتواصل مع جميع المعنّيين يف . 4

المدرسة وخارجها
استطالع رأي موّجه للفرقاء المعنّيين حول أفضل سبل . 5

الّتواصل الّتي يمكن اتّباعها 
تنفيذ نشاطات مشتركة بين المدرسة ومختلف أطياف . 6

المجتمع
إشراك المجتمع يف صنع القرار والّتمويل واإلدارة. 7

المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PR.COMM.NET

بناء شبكة عالقات عاّمة مع مختلف 
قطاعات المجتمع

PR.COMM.NET
الّتشجيع على الّتعاون واإليجابّية وبناء الجسور مع . 1

المنّظمات 
رصد القوى الفاعلة والمؤثّرة يف المجتمع . 2
إتاحة فرص للّتعارف وتبادل المعلومات )دعوات مفتوحة . 3

للمدرسة، إقامة نشاطات ترحيبّية للقوى الفاعلة...(
تسليط الّضوء على نشاطات القوى الفاعلة من خالل . 4

تعميمها على مواقع المدرسة ومجلّة المدرسة...
يارات يف المناسبات العاّمة والوطنّية بين مختلف . 5 تبادل الّز

الفرقاء المعنّيين 
تأمين الّتمويل الماّديّ المناسب لتطوير المدرسة )تطوير . 6

وتجهيز المختبرات، المكتبات، المالعب...(
عقد وإبرام مذكّرات تفاهم مشتركة بين المؤّسسات الّتربويّة . 7

والمجتمع األهليّ والمدينّ من ضمن القوانين المرعّية 
اإلجراء
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المعيار
المبّينات

)هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر(

PR.COMM.CHAN

تَبّني قنوات االتصال والّتواصل

PR.COMM.CHAN
فتح موقع خاص بالمدرسة . 1
إنشاء مجلّة خاّصة بالمدرسة لنشر المشاريع واألنشطة . 2

الّتربويّة واالجتماعّية والّثقافّية يشارك فيها جميع االفرقاء 
المعنّيين 

إنشاء صفحات تواصل اجتماعّية خاّصة بالمدرسة تعزّز . 3
الّتواصل واالنفتاح على البيئة الخارجّية

فتح قنوات يوتيوب لنشر كل مشاريع المدرسة . 4
والفيديوهات المصّورة 

إعداد مطّويات وتوزيعها عند الحاجة بحسب المشاريع أو . 5
المناسبات الّتي يهم إعالم المجتمع بها وعنها

إعتماد سياسة للّنشر عبر اإلذاعة والّتلفزيون أو أي وسيلة . 6
إعالمّية مكتوبة أو سمعّية- بصريّة مناسبة بحسب 

األنظمة المرعّية اإلجراء 
تزويد الّصحف المحلّية ببرامج المدرسة وما تقوم به من . 7

أنشطة وإصدارات دوريّة، أسبوعّية أو شهريّة، يشارك يف 
إعدادها المتعلّمون والمعلّمون، وبعض أعضاء المجتمع 

بما يتناسب مع األنظمة والقوانين المرعّية اإلجراء



55

كات المجتمعّية  توصيات عاّمة حول تعزيز الّشرا

كات المجتمعّية.1.   إعداد مقّرر تدريبيّ مرتبط باإلطار المرجعيّ للّشرا
عقــد ورش عمــل مــع مديــري المــدارس والّثانويـّـات والمعنّييــن يف المدرســة والمجتمــع المحلّــيّ 2.  

كات المجتمعّيــة  والمــدينّ تتمحــور حــول أهمّيــة الّشــرا
كات المجتمعّية 3.   إعداد دورات تدريبّية مخّصصة للّشرا
إدخــال مفهــوم العمــل االجتماعــيّ، الّتنمــويّ، الّتطوعــيّ باإلضافــة إىل نشــاطات صفّيــة والصفّيــة 	.  

يف المناهــج الّدراســّية 
تفعيل عمل األندية المدرسّية والكّشافة المدرسّية 	.  
تســهيل الّتواصــل مــع مؤّسســات المجتمــع المحلّــي والمــدينّ والعالمــيّ للمســاهمة يف تنفيــذ 6.  

يّــة( يّــة اإلدار مشــاريع مشــتركة )اعتمــاد الاّلمركز
تعميم مفهوم ثقافة العمل الّتعاوينّ والّتشاركيّ والّتطوعيّ وخدمة المجتمع	.  
األعطــال 8.   ويف  الّصيفّيــة  العطلــة  خــالل  يف  المجتمعّيــة  كات  بالّشــرا متعلّقــة  مشــاريع  تنفيــذ 

المدرســّية
إعطــاء حوافــز عينّيــة ومعنويّــة للمشــاركين يف المشــاريع المرتبطــة باإلطــار المرجعــيّ )شــهادات 9.  

مشــاركة، جوائــز،....(
تكويــن المجالــس واللّجــان االستشــاريّة لالســتفادة مــن ذوي الخبــرات المتمّيــزة يف تطويــر .  10

المدرســة يف كاّفــة جوانبهــا برئاســة مديــر المدرســة
إنشاء موقع للمدرسة على شبكة اإلنترنت، باإلضافة إىل تفعيله وتحديثه باستمرار .  11
كة المجتمعّية  .  12 تحديث األنظمة والقوانين والّتشريعات لتتناسب مع مفهوم الّشرا
إنشــاء لجــان علــى صعيــد وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايل والمركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء .  13

كات المجتمعّيــة. تعنــى بمشــاريع وبرامــج الّشــرا
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الفصل الّرابع
دليل المصطلحات والمفاهيم
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الفصل الّرابع: دليل المصطلحات والمفاهيم

كثــر، تتوّجــه لتحقيــق الّنفــع العــام، وتســتند .  1 كة يــــشير إلــــى عالقــة بيــن طرفيــن أو أ كة: مفهــوم الّشــرا الّشــرا
ــذي يســتند إىل الّتكامــل، حيــث يقــّدم كّل طــرف  إىل اعتبــارات المســاواة واالحتــرام والعطــاء المتبــادل الّ
كة عملّيــة تقتضــي دمــج  إمكانّيــات بشــريّة وماديّــة وفنّيــة لتحقيــق األهــداف. وبتعريــف آخــر أّن الّشــرا

كة. ــيّ لتحقيــق تبــادل للمصالــح بيــن أطــراف الّشــرا قــدرات المجتمــع المحلّ
ــات الّتــي يقــوم بهــا القائمــون علــى إدارة المدرســة أو .  2 اإلدارة المدرســّية:  هــي مجموعــة األنشــطة والفعالّي

ناتجــة عنهــم مــن أجــل تحقيــق األهــداف المنشــودة والمعــارف العلمّيــة المخّطــط لهــا يف ظــل المؤّسســة 
ــة المتواجــدة فيهــا. إدارة المدرســة هــي جميــع الجهــود المنّســقة الّتــي يقــوم بهــا مديــر المدرســة  الّتربويّ
يّيــن وغيرهــم بهــدف تحقيــق األهــداف الّتربويّــة، الّتــي  مــع جميــع العامليــن معــه مــن مدرّســين وإدار

تتماشــى مــع مــا تهــدف إليــه األّمــة مــن تربيــة صحيحــة وعلــى أســاس ســليم.
العمــل الّتطّوعــّي: هــو عبــارة عــن عمــل ومجهــود مــن أجــل الخيــر والرّخــاء دون مقابــل مــاّديّ وذلــك ينعكــس .  3

إيجابـًـا علــى المجتمــع وهــو مظهــر مــن مظاهــر الّتكافــل االجتماعــيّ .
الّتوجيــه المهنــّي: هــو جميــع الممارســات المصّممــة لتوجيــه وتوضيــح االتّجــاه المهنــيّ. إنـّـه عمــل اســتبايقّ .  4

وقــايئّ الهــدف منــه توفيــر العناصــر الاّلزمــة بحيــث يؤّمــن لــكّل فــرد الخيــار المهنــيّ األفضــل. ويمكــن أن 
ــق باالستكشــاف الّشــخصيّ  يتــم الّتوجيــه المهنــيّ بشــكل فــرديّ أو جماعــيّ، ألنّــه يشــمل أنشــطة تتعلّ

وتحليــل الواقــع مــن خــالل معلومــات عــن تخّصصــات ســوق العمــل .
األهــل: يعــرّف القانــون رقــم 81/11 تاريــخ 13-5-1981 دور لجنــة األهــل يف المــدارس أنّهــا هــي الّتــي تمّثــل .  5

ــا أو بموجــب كتــاب  أوليــاء الّتالمــذة، ويل الّتلميــذ : والــده أو والدتــه أو مــن يكــون الّتلميــذ يف عهدتــه قانونيًّ
خّطــيّ مصــّدق رســميًّا يف حــال غيــاب األهــل عــن لبنــان.

االتّصــال والّتواصــل: الّتواصــل هــو عملّيــة إرســال واســتقبال الرّســائل مــن خــالل وســائل لفظّيــة وغيــر .  6
لفظّيــة، رقمّيــة وغيــر رقمّيــة، بمــا يف ذلــك الــكالم، أو االتصــال الّشــفويّ، الكتابــة والّتمثيــالت الرّســومّية 
)مثــل الرّســوم البيانّيــة والخرائــط والمخّططــات(؛ والعالمــات واإلشــارات والّســلوك، وتبــادل األفكار واآلراء، 

كبــر، يقــال إّن الّتواصــل هــو >>خلــق المعنــى وتبادلــه<<. ببســاطة أ
يــف الرفــاه الّنفســي-االجتماعي مــن خــالل .  7 الرّفــاه الّنفســّي- االجتماعــّي: عرّفــت عالمــة النفــس كارول ر

بالهــدف  الّشــعور  الّشــخصيّ، االســتقاللّية،  التمكّــن  يــن،  ســّتة مكونــات: العالقــات اإليجابيــة مــع اآلخر
والمعنــى يف الحيــاة، والّنمــو والّتطــّور الّشــخصيّ الــذي يتعــزّز مــن خــالل الّتواصــل مــع اآلخريــن.

المجتمــع المــدين: هــو مجموعــة الّتنظيمــات والبنــى الّتطوعّيــة الحــرّة الّتي تشــغل المجال العام يف الميادين .  8
يّــة وهــي تتــالىق طوًعــا حــول مجموعــة ِقَيــم  االقتصاديّــة واالجتماعّيــة والمهنّيــة والّثقافّيــة والّدينّيــة واالثر
ومصالــح مشــتركة وهــذا القطــاع يتحــّدد موقعــه بيــن الدولــة ومؤّسســاتها مــن جانــب والقطــاع الخــاص 

مــن جانــب آخــر.
الوقايــة: إّن مفهــوم الوقايــة يشــمل جميــع اإلجــراءات الّتــي تتخــذ والمواقــف والّســلوكّيات الّتــي تميــل إىل .  9

منــع حــدوث األمــراض أو الّصدمــات والحفــاظ علــى الّصّحــة وتحســينها.  ومفهــوم الوقايــة بحســب منّظمة 
الّصّحــة العالمّيــة يعنــي: »مجموعــة مــن الّتدابيــر المّتخــذة  للوقايــة مــن األمــراض والحــوادث واإلعاقــات 

أو الّتقليــل منهــا«
الحمايــة: هــي حالــة يتــّم فيهــا الّتحكّــم يف األخطــار والّظــروف الّتــي يمكــن أن تســّبب أضــراًرا جســديّة .  10

أو نفســّية أو ماديّــة بطريقــة تحافــظ علــى صّحــة ورفــاه األفــراد والمجتمــع. وهــي مــورد ال غنــى عنــه 
للحيــاة اليومّيــة، الّتــي تمكـّـن الفــرد والمجتمــع مــن تحقيــق تطلّعاتهــم، فهــي تحّقــق مناًخــا مــن الّتماســك 

يــات. والّســالم االجتماعــيّ والمســاواة، يحمــي الحقــوق والحّر
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العالقــات االجتماعّيــة: إّن اإلنســان اجتماعــيّ بطبيعتــه لــذا فإنّــه ال يســتطيع أن يعيــش يف عزلــة عــن .  11
اآلخريــن، ويف الواقــع فإنـّـه تربطــه مــع غيــره عالقــات إنســانّية متنّوعــة، فبيــن األبنــاء واألبــاء عالقــات، وبيــن 
األفــراد يف المجتمــع عالقــات، وكذلــك بيــن الموّظفيــن والمعلّميــن والمتعلّميــن عالقــات تربطهــم بعضهــم 

ببعــض.
كّية(، .  12 الرّفاهّية: تعرّف الرّفاهّية على أنّها حالة من الّصّحة الكلّية )البدنّية والّنفســّية واالجتماعّية واإلدرا

وتحقيــق هــذه الحالــة يســاعد الفــرد يف لعــب دور اجتماعــيّ فّعــال والّشــعور بالّســعادة واألمــل، والرّفاهّيــة 
هــي وجــود عالقــات إيجابّيــة وبيئّيــة داعمــة والّتكّيــف مــع الّتحديّــات مــن خــالل اســتخدام المهــارات 

الحياتّيــة االيجابّيــة والّتمتــع باألمــن والحمايــة والحصــول علــى الخدمــات الجّيــدة.
يــادة .  13 يــادة األعمــال، ولكــن بالعــودة اىل تعريــف مصطلــح »ر ريــادة األعمــال: هنــاك عــّدة تعريفــات لر

أنّــه  نجــد  هــوارد ستيفنســون،  البروفيســور  قبــل  مــن  كلّيــة هارفــارد لألعمــال  مــرّة يف  األعمــال« ألّول 
يــادة األعمــال علــى أنّهــا: »الّســعيّ وراء فرصــة أو محاولــة تأميــن فرصــة تتجــاوز المــوارد المتوّفــرة  عــرّف  ر
وينطــوي الّســعي علــى الّتصميــم والّتركيــز، وإّن صاحــب المشــروع يــرى الفــرص ويخّطــط للمشــروع، 
لكّنــه يحتــاج إىل مــوارد مثــل المهــارات الّتقنّيــة المحــّددة، أو شــبكة عالقــات ودعــم قــد تكــون مــن األســرة 

أو مــن زمالئــه أو مــن أي جهــة أخــرى«.
بأنّهــا:.  14 الّتعليــم  مجــال  يف  المجتمعّيــة  بالمشــاركة  يقصــد  المجتمعّيــة:   المشــاركة 

الجهــود الّتــي تبذلهــا المدرســة والقائمــون علــى إدارتهــا يف الّتعــاون والّتالحــم مــع قــوى المجتمــع والبيئــة 
المحيطــة بالمدرســة، وذلــك لبنــاء جســور مــن العالقــات والّثقافــات والمفاهيــم المشــتركة والّتبادلّيــة 
والّتــي تهتــم باالرتقــاء والّنهــوض بالّتعليــم كمؤّسســة وكعملّيــات مترابطــة وإجــراءات بغرض تفعيل الّدور 
ــة يف المجتمــع. كمــا عرّفــت د.ميــادة قشــوع المشــاركة المجتمعيــة  الــذي تقــوم بــة المؤسســة الّتعليمّي
أنّهــا مشــاركة واتّصـــال المؤسســة الّتعليمّيــة بالمجتمــع الخارجــي أو البيئــة المحيطـــة بهــــا لغــرض تنفيــذ 

خطــط تحســين العملّيــة الّتعلّمّيــة للمــدارس .
الّتوعيــة: يقصــد بالّتوعيــة، امتــالك المعــارف والمعلومــات حــول مواضيــع محــّددة )طــب، قانــون، علــوم، .  15

بيئــة، وغيرهــا..( وذلــك لتعريــف الّشــخص بمــا لــه ومــا عليــه ومــا يفيــده ومــا يضــرّه وبالّتــايل توجيــه خياراتــه 
يف الحيــاة وفاًقــا لمــا هــو أســلم لــه، وعــدم اتّخــاذ القــرار إاّل بعــد الفهــم العميــق والّتفصيلــيّ لمــا ســيقدم 
عليــه. وتلعــب وســائط الّتنشــئة الّتاليــة: األســرة، والمدرســة، والجمعّيــات واألنديــة وأجهــزة اإلعــالم دوًرا 

أساســيًّا يف ذلــك.

مالحظــة: إّن المصــادر والمراجــع الخاّصــة بالمصطلحــات والمفاهيــم إنّمــا هــي موثّقــة بشــكل علمــي ودقيــق يف 
الئحــة المراجــع الــواردة الحًقــا، كمــا أّن بعضهــا تــّم اعتمــاده كمــا ورد يف المراجــع.
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