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  محمد أحمد الثني . د

  كلية اآلداب  -قسم الخدمة االجتماعية 
  جامعة طرابلس

  :مقدمة
والوسـيلة األكثـر فاعليـة     ، فهو األداة األفضلكبيرة أهميةالشك في أن للتعليم 

لتشكيل شخصية اإلنسان، وصياغة حياته، وتحديد مستقبل األمة، واألداة األساسية للنمـو  
إلـى يؤديهـا    )1(والتقدم في مختلف مجاالت الحياة، وترجع أهمية التعليم للوظائف األربعة

الثقافية، والوظيفة ، الوظيفة االقتصادية، الوظيفة الوظيفة االجتماعيةلمجتمع والمتمثلة في ل
 .السياسية

إال من خالل وضع إستراتيجية واضحة، وقائمـة علـى    الوظائفولن تتحقق هذه 
وثقافتـه،   واحتياجاته ومشـاكله واالتجاهات العلمية، التي تراعي ظروف المجتمع  األسس
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 ، واستخدام كافة الوسائل الحديثة والمتطـورة طموحاته وتطلعاته إلى باإلضافة، وإمكانياته
 أمـرا بالرعاية والمتابعة والتقييم المستمر يعـد   للتعليم والتعلم، كما أن إحاطة هذا النظام

باعتبار أن اإلنسان هو الغاية والوسـيلة  ضروريا خاصة في مخرجاته وعناصره البشرية 
، وأخيرا البد أن يكون لهذا النظام األولويـة المطلقـة   والتطور المنشودالتي تصنع التقدم 

دعمه وتوفير اإلمكانيات الماليـة والماديـة والمعنويـة     عن القادة والجهات المسؤولةلدى 
  .الالزمة لتحقيقه

، حيث نـص  اإلنسانونتيجة إلدراك العالم ألهمية التعليم فقد جعله حقا من حقوق 
 .م1948اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة سـنة  مي لحقوق لالعا اإلعالن

لكل شخص حق التعلم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا علـى األقـل   " على أن 26في مادته 
في مرحلته االبتدائية واألساسية، ويكون التعليم االبتدائي إلزاميا، ويكـون التعلـيم الفنـي    

 )2(...."والمهني متاحا للعموم

لك فقد نصت دساتير وقوانين معظم الدول على أن التعليم حق من حقوق ذوعمال ب
بشـأن التعلـيم    .م2010لسنة  18األفراد، وفي ليبيا نصت المادة األولى من القانون رقم 

حتـى   إلزامـي التعليم حق للجميع، وتعمل الدولة على تيسيره للمواطنين، وهـو  " على أن
   .(3)"األساسي مرحلة التعليم

حتـى   وإلزامـي الدولة ملزمة بتيسير هذا الحق لجميع المواطنين،  أنوهذا يعني 
اإلعدادية، ويعتبر التعليم األساسي من أهم المراحل الدراسية للتعلـيم فـي   نهاية المرحلة 

ـ  ،ليبيا، وتأتي أهمية هذه المرحلة من أهمية المرحلة العمرية للدارسين بهـا  أكثـر   يوه
تجمـع بـين مرحلتـي الطفولـة      ، كما أنهاالسنوات الدراسيةفي عدد  المراحل الدراسية

  .وهما من أخطر وأهم المراحل العمرية، والمراهقة
البـرامج  "وفي إطار أهمية هذه المرحلة الدراسية تأتي هذه الورقة تحت عنـوان  

  ". المساعدة على تطوير ودعم التعليم االجتماعية والتنظيمات
  : ينبغي اإلشارة لنقطتين تناول هذا الموضوعوقبل 
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من مقتضيات األمانة العلمية القول بوجود عدد من المحاوالت التـي   أنه :األولى
استهدفت تطوير التعليم في السنوات الماضية، حيث عقدت العديد من الملتقيـات العلميـة،   
ووضعت االستراتيجيات الخاصة بذلك، كما رصدت الميزانيات الالزمة لتنفيذها من حيث 

طالبـا   25للوصول بها لمتوسـط  التعليمية  ؤسساتالممحاورها المادية والمعنوية، كتهيئة 
في الفصل، وتطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل، وتجهيز المدارس بالوسائل التعليمية بمـا  
في ذلك البرنامج الوطني للحاسوب، والكتاب االلكتروني، وسلسلة من القنوات التعليميـة،  

في المحور المعنوي فقد تم اعتماد المناهج الحديثة لبعض المـواد التـي صـنفت بـين     و
األولى، وكذلك وضعت البرامج الخاصة بتـدريب المعلمـين وتـأهيلهم    العلمية المراتب 

 أو، بصورة شاملة للمناهج والتقنيات التعليمية، إال أن الكثير من ذلك لم يبرز لحيز الوجود
فـي تنفيـذ    -على سـبيل المثـال   –، فالمشاكل التي ظهرتلنجاحأن بعضها لم يكتب له ا

  .الطلبة أوالمقررات الجديدة واضحة سواء بالنسبة للمعلمين 
التي ينبغي اإلشارة إليها وهي أن هذه الورقة تتعلق أساسـا بعـدد    :والنقطة الثانية

تكون بعض البرامج والتنظيمات التي يمكن أن تفعيل  أو باستحداثمن المقترحات المتعلقة 
 . لها عالقة بتلك المقترحات أوعامال مساعدا في تطوير العملية التعليمية، 

  :هذه الورقة النقاط التالية تتناولهاومن أهم الموضوعات التي 
 .أهم المشكالت التي يواجهها التعليم في ليبيا -أوال

 .، وأهميتهوأهدافهماهية التعليم األساسي  -ثانيا

 تطوير ودعموالتنظيمات المساعدة على  بالبرامجالخاصة  اتالمقترح -ثالث
 : ، وهييمالتعل

 .التعليمية ذات العالقة بالعمليةتفعيل التنظيمات المهنية ) 1

  .المدرسيةاستحداث مكاتب الخدمة االجتماعية  )2
  . تهيئة المؤسسات التعليمية لممارسة مختلف األنشطة) 3
، لتعليميـة اين العاملين بالمؤسسات يين والنفسيتحديد دور األخصائيين االجتماع) 4

   بصورة
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  .واضحة، وطبقا لدورهم المهني 
، وتهيئـة البيئـة المدرسـية    )اليوم الدراسي الكامل(اعتماد نظام اليوم المدرسي) 5

  .واألسرية لذلك
  .ومدرسيه، وااللتزام بها، األساسيمرحلة التعليم  لمديريوضع شروط واضحة ) 6

  .)4( أهم المشكالت التي يواجهها التعليم في ليبيا: أوال
تتعرض المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لعدد من المشكالت المادية والمعنويـة  

في األساليب التربوية، والوسائل التعليمية، والمنـاهج   وأسواء في إمكانياتها، وتنظيماتها، 
تحديد مركـز   يلي وفيما. على مخرجات التعليم بآخر أوبشكل سلبا ثر ؤالدراسية، والتي ت

  .ألهم هذه المشكالت
باختالف مظاهرها، وفـي مختلـف المراحـل،    تفشي ظاهرة الغش في االمتحانات،  -1

كالتجـاوز   ،بأخرى أوبوسيلة  ،هايممعل أو المدرسية ساهم في ذلك بعض اإلداراتتو
  .ي ذلكفمباركة بعض أولياء أمور الطلبة  أوعنه، وكذلك مساهمة 

التنسيق والتوازن بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سـوق العمـل، واحتياجـات    قلة  -2
   .التي تشبع االحتياجات المختلفة للمجتمع أو، مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .تدني المستوى التعليمي للطالب بصورة عامة-3

بدال من الفهم والتفكير والنقد  على طريقة الحفظ،في التحصيل العلمي  الطلبةاعتماد  -4
 .التحليل و

فـي توصـيل   و  ئهـم المهنـي والتربـوي   في أدابعض المعلمين إهمال  أوضعف -5
تفشـي ظـاهرة الـدروس    وقد يكون هذا من أسـباب  المطلوبة للطالب،  المعلومات

 .الخصوصية

والمهنية في طـرق التـدريس لـدى بعـض     القصور في تطبيق األساليب التربوية -6
 .المعلمين

تدريب كافئ علـى تلـك    أوتطبيق المناهج الحديثة لبعض المواد دون تهيئة وتأهيل -7
 .المناهج وتقنياتها



التعليم ودعم تطوير المساعدة على االجتماعية والتنظيمات البرامج   ـــــــــــــــــــــ 
 

  
  م2013 - الثاني المجلد – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  -  191 -

  
  

 
 
  

 

لدى الطلبة، وأولياء أمورهم للتعليم الجـامعي، دون التعلـيم الفنـي    التوجه المفرط  -8
مما يخلق إرباكا في التعليم الجامعي، والذي يحتاجه سوق العمل والمهني والمتوسط، 

 .وعجز في متطلبات السوق من األيدي العاملة والخدمات الفنية

العادل للمعلمين والموظفين واألخصائيين االجتماعيين بين المؤسسـات  غير التوزيع  -9
الزيادة المفرطة فيها، أي التوزيـع العشـوائي    أوإما إلى النقص  التعليمية، مما يؤدي

  .اعاة لمعدالت األداءدون مر
الجماليـة،   أواالهتمام بالبيئة المدرسية سواء من الناحية المعماري والصحية  ندرة -10

  .والتجهيزات، والمرافق، والوسائل الحديثة للعملية التعليمية
عدم تفعيل دور مجالس اآلباء والمعلمين بما يحقـق ربـط المدرسـة باألسـرة،      -11

اتخـاذ   أووالتكامل فيما بينهما في مسؤوليات التربية والتعليم، وحل بعض المشاكل، 
  .، ودعمهابعض القرارات ذات العالقة بالعملية التعليمية

باع احتياجـاتهم منهـا،   التي يحتاجها الطالب إلش واألنشطةانعدام مختلف البرامج  -12
  .ممنهجة وذلك بصورة منتظمة و

ربط المدرسة بالمجتمع الخارجي والبيئـة المحليـة، سـواء     غياب وسائل وبرامج -13
استثمار المدرسة ولصالح المجتمع الخارجي  أوالعملية التعليمية،  أولصالح المدرسة 

  .كمركز إشعاع وخدمات له
بما يساعد على دعـم وتطبيـق اللـوائح والـنظم     عدم تفعيل التنظيمات الطالبية  -14

  .المدرسية، والتحصيل العلمي المنشود

  .)5( ومن ضمن المشاكل األخرى التي تواجه التعليم في بالدنا
الفساد اإلداري بصورة عامة، وتضارب بعض القرارات التي تصدر بشان التعليم،  -15

  .كمسؤولية تقع على أولياء األموروعدم وضع آلية لتطبيق إلزامية التعليم األساسي 
  .عدم االهتمام بالتعليم النوعي لذوي االحتياجات الخاصة -16
  .، وانعدام التغذية المدرسيةةتدني خدمات الصحة المدرسي -17
  .عدم وجود الدراسات العلمية لمشكلة التخلف الدراسي، والتسرب الدراسي -18
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  .عدم وضع معايير ضمان الجودة -19
  .التنسيق والتكامل بين اإلدارات المختلفة بقطاع التعليمقلة  -20
  .لعناصر ووسائل العملية التعليمية ةغياب التقييم والمتابعة الفاعلة والمستمر -21

  :مرحلة التعليم األساسي في ليبيا: ثانيا
وفي غيره مـن   -قاعدة الهرم التعليم في نظام التعلم في ليبيا األساسييم ليعد التع

، ويبرز سؤال هنـا  في ليبيا، بحكم القانون وألزمي، حق أنهوقد تمت اإلشارة إلى  -البالد
، فهل هو أساسي للمراحل التعليميـة  )األساسي كصفة لمرحلة تعليمية(عن مفهوم مصطلح 

وسيلة أساسـية إلشـباع االحتياجـات     أنهنسان، أم لإل يالتعليم األول أنهالتالية له، بمعني 
وإلزامي لكل مـن لـم    يعد حقا ، فهل)إلزاميو  ،حق(ي األساسية لإلنسان، وكذلك مفهوم

الكبار، ومـن   أواألول والثاني سواء من الشباب لم يكمله بشقيه  أويلتحق به في صغره، 
  .؟اإلناث أوالذكور 

التعليم األساسي في ليبيا، إلى تعميق اإلحساس باالنتماء القومي، وإبـراز   ويهدف
عـادات   إلـى التراث الحضاري والثقافي لألمة، وبلورة االتجاهات والقيم المرغوبة فيهـا  

وسلوك، وكذلك إحداث توازن حسي وعقلي وجسمي في شخصية التلميذ، وأخيـرا ربـط   
  .المدرسة بالبيئة المحيطة
قسم الشـؤون   :سي من أربعة أقسام هيإدارة شؤون التعليم األساويتكون هيكل 

ومـن   .)6(وقسم محو األمية وتعليم الكبـار  ،التعليمية، وقسم معدالت األداء، وقسم التنسيق
 إبـراز خالل هذا االهتمام العالمي بحق التعليم، واعتباره إلزاميا في معظم الدولة يمكـن  

  :في النقاط التالية ة التعليم اإللزاميأهمي
ضروري لمواصلة التعليم في  أنهيشكل التعليم األساسي قاعدة الهرم التعليمي، أي  -1

 أومختلف مستوياته واتجاهاته، كما يمكن أن يكون أساسا لمرحلة التعليم المهنـي  
 ).التعليم قبل المهني لإلعداد للحياة العملية( التلمذة الصناعية

مسخر ألكبر عدد من الطالب، مقارنة بمختلف مراحل التعليم، حيث يتجـاوز   أنه -2
حتـى نهايـة العـام     مدرسـة  3348، يدرسون في عددهم في ليبيا المليون تلميذ
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األمية، حيث و حهم في تعليم الكبار وم من ودون حساب. م2009/2010الدراسي 
سـي والمتوسـط   األسا -من مجموع طلبة المراحل الدراسـية % 67تبلغ نسبتهم 

 . )7(من معلمي هذه المراحل%75كما يضم  -والجامعي

تسـع   -حل الدراسيةاتتولى هذه المرحلة القيام بعمليات التربية والتعليم ألطول المر -3
 أهم وأخطر مرحلة عمرية تجمع بين مرحلتي الطفولـة والمراهقـة   وهي -سنوات

والخبرات التي تشكل أسـاس  رف والمعلومات احد أدنى من المع إلىوالتي تحتاج 
 .النفسية والبدنية والعقليةاالجتماعية وفي جميع جوانبها  ة الفردشخصي

مع ، التعليم ودعم المقترحات الخاصة بالبرامج والتنظيمات المساعدة على تطوير -ثالثا
، ودور األخصـائي االجتمـاعي المدرسـي،    ةبأهمية األنشطمنها  ما يتعلق التركيز على
، ، وندرة تناولها كعوامل مساعدة في العملية التعليميةهذين العنصرينتفعيل وذلك لعدم 

  .بالرغم من أهميتهما في ذلك

  :يةالتعليم بالعمليةلتنظيمات المهنية ذات العالقة اتفعيل  -1
 أومن ضمن أهداف التنظيمـات المهنيـة، كنقابـة المعلمـين،      أنهمن المعروف 

الروابط الطالبية، الدفاع عن حقـوق أعضـائها، ورعايـة     أو األخصائيين االجتماعيين،
، والعمل على تحسين أحاولهم المادية والمعنوية، والرفع من كفـايتهم الفكريـة   مصالحهم

والفنية والعلمية، وكذلك التواصل مع التنظيمات المناظرة لها في الدول األخـرى، لتبـادل   
تطورات النظرية والعملية في ميـدان  المعلومات والخبرات، والوقوف على المستجدات وال

   .التخصص أوعمل التنظيم 
للمحافظـة علـى سـالمة وسـمعة      تسعى التنظيمات المهنـي  أخرى ومن جهة
، ولذلك يكون من بـين مهامهـا   وأهدافهاوفق مواثيقها ومبادئها وأدائه  ،تخصصها المهني

التأكد من سير عمل أعضائها بالصورة الصحيحة والمرسومة، وذلك عن طريق عمليـات  
المقصـرين فـي    أواإلشراف والتقييم والتوجيه، وإنزال العقوبات التأديبية ضد المخالفين 

فكل . من قبل الجهات الرسمية األخرى أواألداء بالصورة المطلوبة، سواء من قبل التنظيم 
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ظيم لممارسة أعمالهم بالصورة االيجابية، ووفقا لحـدود الوظيفـة   ذلك سيدفع أعضاء التن
  . المهنية، وبما يحقق الصالح العام إطار، وفي المطلوبة

احـل  رعلى التنظيمات الطالبية، خاصة في الم أيضا األمريسرى هذا  ويمكن أن
كالتعليم المتوسط والجامعي، وذلك عندما تقوم هذه التنظيمات بواجباتهـا   ،المتقدمة دراسيا
بصورة رسمية للمشاركة من خالل مندوبيهم وتنظيماتهم لها الفرص  وإتاحةومسؤولياتها، 

وان  ،المدرسـي  بالشـأن القرارات المتعلقة  اتخاذو بالتنظيماتالخاصة  األمورفي بعض 
تتعلق بهم، مثـل المشـاكل الطالبيـة،     أوبعض النواحي، التي تخصهم بيكونوا على علم 

واللوائح الدراسية والتأديبية، والبرامج واألنشطة وغيرها مـن التنظيمـات التـي ينبغـي     
 ،المدرسـة  إدارةعليهم، وهذا كله سيدفعهم للتعاون االيجابي مـع   أوتطبيقها من طرفهم 

، بما ابتطبيقهاللتزام واالقتناع بها، وبالتالي ا تهاومبررا أهدافهاوفهم التنظيمات واستيعاب 
في ذلك االهتمام بالتحصيل الدراسي، والمحافظة على مدرستهم ومرافقها، واالستفادة مـن  

السليم  بالنمو االجتماعيلبرامج واألنشطة واإلمكانيات المتاحة بالمدرسة، بما يعود عليهم ا
  .والتحصيل العلمي المطلوب

  :استحداث مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية -2
عيـادة اجتماعيـة    أومكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية هي عبارة عن مكتب  

ونفسية، تضم عدد من األخصائيين االجتماعين، والنفسيين من ذوي الكفـاءات المهنيـة،   
وتكون عادة خارج المدرسة في منطقة تتوسط عدد من المدارس لمرحلة دراسية معينـة،  

في نطاق جغرافي محدد، ويمكن إنشاء هذه المكاتب في البداية على سبيل التجربة فـي   أو
ذات الكثافة المدرسية، ويتحدد دور هذه المكاتب في العمـل مـع الحـاالت     عض المدنب

عالج اجتماعي و تأهيـل   أو، التي تحتاج إلى دراسة متعمقة االنفعالية للطالب أوالسلوكية 
نفسي يستدعي وقت من الزمن يصعب على األخصائي االجتماعي بداخل المدرسة التعامل 

في التعامل مع هذه الحاالت، وهو من يتولى تحويـل  خبرته  أومعه، حيث ال يتسع وقته، 
القيام بعمليـات قيـاس معـدل الـذكاء     المكتب المكاتب، كما يتولى هذه  إلىهذه الحاالت 

ال يرجـع  سبب هذا التخلـف   أنما تبث  وإذاالدراسي،  التأخرالذين يعانون من  للتالميذ
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جود تخلف عقلي يتم تحويلـه  للعوامل االجتماعية، بل يرجع النخفاض معدل الذكاء، أي و
هذه المكاتب خاصة في هذه  إنشاءومن المهم لحاالت، اللمدارس أو الفصول الخاصة بهذه 

النفسـية   والتوتراتالتي سببت العديد من المشاكل  العمليات الحربية أعقبتالظروف التي 
  .لبعض التالميذ في عدد من المناطق

  :تهيئة المؤسسات التعليمية لممارسة مختلف األنشطة -3
لممارسـة   لطالبها الفرص الكافية ةتتيح المؤسسات التعليمية المختلف أنمن المهم 
ببعض المقـررات   المرتبطة أو ، والترويح،المتعلقة بوقت الفراغسواء مختلف األنشطة، 

يمكن اإلشارة  وأهمية األنشطة،وقبل الحديث عن طبيعة،  الدراسية، وغيرها من األنشطة،
  .ة وقت الفراغلمفهوم كل من وقت الفراغ، وأنشط

بأنه الوقت الذي يتحرر فيه اإلنسان من القيـام  "وقت الفراغ بصورة عامة يعرف  
االجتمـاعي   بجميع التزاماته الرسمية واالجتماعية والدينية التي يفرضها دوره ومركـزه 

والدراسة وأداء الشعائر الدينيـة، وإشـباع وقضـاء حاجاتـه     كالعمل  ومعتقداته الدينية،
وتناول الوجبات الغذائية وغيرها من الحاجات البشرية، ويتمتـع فيـه    البيولوجية كالنوم،

ضغوط، ويمكن من خالله  أوالفرد بكامل الحرية في قضائه حسب رغباته، أي دون قيود 
   .النفسية وأاالجتماعية،  أوبعض حاجاته المادية  أوإشباع كل 
طرح  ويعرف إجرائيا من الناحية الكمية بأنه هو الوقت الذي يتبقى من اليوم بعد 

  .)8( "وقت القيام بأداء مستلزمات الحياة الضرورية والرسمية واالجتماعية والبيولوجية
نوع من السلوك المفضل لدى الفرد، والذي يوفر له عادة  "هوف النشاط مفهومأما  

الرضا، وذلك في األوقات التي يتحرر فيها مـن التزاماتـه    أواإلحساس بالراحة والسعادة 
 أواجتماعيـا   أوعقليـا   أواالجتماعية والمعيشية المألوفة، سواء كان ذلك السلوك بـدنيا  

يرتبط المفهوم السائد للنشاط بالحركة، وأحيانا و" بيولوجيا، طالما كان نتيجة لطاقته الحيوية
  .)9"(بالقوة والصحة، وهو ضد الكسل والعجز والخمول

ألنشطة الترويحية، وأنشـطة وقـت الفـراغ    ا مزاولةفوائد  هماإلشارة ألويمكن 
  :مركزة في نقاطللطالب 
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وتخفيـف  ، وعالج التوترات النفسـية  و تحسين الصحة النفسية الصحة البدنيةالتمتع ب -1
  :األمراض

خاصة ما يتعلق منه بممارسة  ،بالحركة والديناميكية عادةوالترويح النشاط  يتصف
الهوايات واألنشطة الحركية والرياضية والتي تؤثر على النواحي البدنية لممارسـي هـذه   

كتحقيق التوازن والتوافق العضـلي واكتسـاب القـوة البدنيـة      ،بصورة منتظمة األنشطة
وغيرها مما يؤثر إيجابيا علـى جميـع    ،وتحسين أداء الدورة الدموية ،رشاقةوالمرونة وال
ووظائف أعضائه المختلفة فالصحة البدنية عادة ما تـؤدي إلـى الصـحة     ،أجزاء الجسم

ويرى أنصار المـذهب  " .فالعقل السليم في الجسم السليم كما تقول الحكمة ،النفسية والعقلية
الواقعي أن المتمتع بصحة نفسية هو الذي ينجح في إشباع حاجاته األساسـية،   أوالطبيعي 

 أنكمـا  . )10(" ف نفسه في األوساط االجتماعية المتنوعة التي يعيش فيهايويتمكن من تكي
والرضا واحترام الذات وتأكيد المكانة االجتماعية والقدرة علـى تحقيـق    الشعور بالسعادة

لصـحة  مظاهر ل ما هي إالس، وغير ذلك من المشاعر االيجابية النجاح وتعزز الثقة بالنف
فاألنشطة الترفيهيـة  واإلجهاد النفسي والعقلي،  ،النفسية تؤدي إلى تخفيف أعراض التوتر

حيـث   ا،ذات قيمة في عالج وإعادة تأهيل حاالت التوتر النفسي للطالب، و المتخلفين عقلي
الدوافع والرغبـات الداخليـة للفـرد، وبـين      الصحة النفسية تعتمد على التوازن بين" إن

فمن معايير الصـحة  ". الضغوط والقيود الخارجية التي قد تحول دون تحقيق تلك الرغبات
النفسية قدرة الفرد على إرضاء حاجاته البيولوجية إرضاء مناسبا، وعلى تحقيق التـوازن  

    .)11("بين دوافعه المختلفة
  :األمراض عالج التوترات النفسية وتخفيف -2

باإلضـافة  الترويحية أنها تحقق االستمتاع والسرور والرضا،  األنشطةأهم ما يميز 
من بعض المشـاعر السـلبية والضـغوط النفسـية، أي أن      الفرد تخليصإلى أنها تؤدي ل

وسيلة مهمـة أيضـا    والذي يعد بدورهالترويح يمكن أن يكون أحد وسائل العالج النفسي، 
، كارتفاع في عدد دقات القلـب  العضويةالعقلية واالجتماعية و  األمراضبعض في عالج 

  .)12(والتقلص العضلي
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  :التعلم والتنشئة االجتماعية وتعديل السلوك -3
الظروف الكتساب العديد من الخبرات والمهـارات والقـيم الثقافيـة    النشاط يهيئ 

واالجتماعية والعلمية، وإذا ما تمت ممارسة النشاط في إطار الجماعة، خاصة جماعـات  
فيهـا الحريـة والديمقراطيـة     حيث يجد ،بإرادتهالنشاط والهوايات التي ينتمي إليها الفرد 

الوعاء المرجعـي   بذلكالجماعة وتكون واإلشباع إلى جانب الترويح،  ،والتعبير عن الذات
واستعداداته لتغير وتعديل سلوكه بما يضمن رضا الجماعة عنه،  ،ألحكامه وخبراته وقيمه
أي أن ممارسة أنشطة الترويح المرغوبـة والمحببـة التـي    . )13(واستمرار عضويته فيها

 كتساب الخبرات وتعـديل السـلوك والتنشـئة   تمارس في جماعة اجتماعية تعتبر وسيلة ال
االجتماعية، وهذا ما تؤكده نظرية الجماعات الصغيرة، ونظرية تعديل السلوك في الخدمة 

  . االجتماعية
من الفوائد التي يمكن اكتسابها من خالل مزاولـة األنشـطة    جانب العديد إلىهذا 

االجتماعي والمجتمعي، كخدمة سياسة المجتمـع،   أوالمختلفة سواء على المستوى الفردي 
   .، وغيرهااالقتصادوودعم العمل واإلنتاج 

   :بالمؤسسات التعليميةأنواع األنشطة التي يمكن ممارستها 
من األفضل أن تتم ممارسة األنشطة بالمؤسسات التعليمية، عن طريق جماعـات  

والثقافيـة،  النشط المدرسية، وذلك لتحقيق العديد من األهـداف التربويـة، واالجتماعيـة    
بغض النظر عن فصولهم  -هي مجموعات من طلبة المدرسةوجماعات النشاط المدرسي 

، حرية في ممارسة نشاط معين داخل المدرسـة تجمعهم الرغبة وال -ومستوياتهم الدراسية
منهـا، و   وتتميز جماعات النشاط بعدة خصائص منها، حرية االنضمام إليهـا والخـروج  

التـرويح  والرغبة فـي   والميول، الديمقراطية، و التجانس النفسي في الهوايات والرغبات
 أومـة  وهي من الجماعات التي اصـطلح عليهـا الجماعـات المنظ    عن النفس وغيرها،

الجماعة في خدمة الجماعة، ومن خالل هذه الجماعات تتم عمليات التنشـئة االجتماعيـة   
والتغير االجتماعي، وإكساب أفرادها الصفات واالتجاهات والقيم التي يرغب المجتمع فـي  
غرسها لدى أفراده في مختلف المجاالت الدينية واالجتماعية والسياسية والصحية والبدنية 
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عن طريق ممارسة األنشطة والهويـات التـي يميلـون إليهـا، وإشـباع       وذلك، وغيرها
ومفهوم النشاط كما حددته إدارة النشاط المدرسـي بـوزارة   . احتياجاتهم وصقل مواهبهم

 اهو العمل المنظم المفيد الذي يمارسه التلميذ بكامل حريته ويكون امتداد"التعليم في ليبيا 
فيـه الجوانـب    دي إلى تربيته وأعداده للحيـاة، وينمـي  طبيعياً للمناهج الدراسية، ويؤ

الخلقية والقومية والثقافية والبدنية واالجتماعية والفنية، بإشراف وتوجيه القائمين على 
  . )14(شؤون العملية التربوية

 في المجـال المدرسـي   تمارس أنمكن ياألنشطة التي  تصنيف ألنواعوفيما يلي 
   :حسب نوع النشاط

درسـي، المقصـف التعـاوني،    ممثل الخدمة العامة، النادي ال :االجتماعية األنشطة -1
، ، العمـل التطـوعي  المساعدات االجتماعية، الرحالت، خدمة البيئة، الهالل األحمر

عدد مـن   إشباعاالجتماعية العديد من الفوائد، منها  األنشطةوتحقق  .تبادل الزيارات
قيمة  وإدراككالشعور باالنتماء والوالء، وتكسب الفرد الثقة بالنفس،  النفسيةالحاجات 
التطبيـع   إلى باإلضافةروح العمل االجتماعي، والتعاون والتكافل،  وتنميةالجماعة، 

  . االجتماعي 
، لمدرسية، المحاضرات والندواتا مثل الصحافة، المكتبة، اإلذاعة :الثقافية األنشطة -2

، ويمكن ممارسة األنشطة الثقافية في الثقافية، وحلقات النقاشالمسابقات والمناظرات 
خلق واإلبداع كالكتابة والتأليف، او مسـتوى المشـاركة،   لمستوى ا: مستويات ثالثة

كالمشاركة والمداخلة في المؤتمرات، والندوات وغيرها، والمسـتوى الثالـث وهـو    
المعرفة، وتوسيع أفـق  ، وتستهدف هذه األنشطة مستوى التلقي للمعرفة والمعلومات

الفرد والحصيلة اللغوية، وتأكيـد الخبـرة العمليـة والعلميـة،والتعبير عـن اآلراء      
   .والعواطف واألفكار، واالستمتاع وإشباع بعض الحاجات وغيرها

 القـوي،  ألعاب، زمثل كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائر، الجمبا :الرياضية األنشطة -3
اكتساب اللياقة البدنية، دف األنشطة الرياضية بصورة عامة وتسته .وغيرهاالمالكمة 

والصحة، والتوازن النفسي، والتوافق العضلي والعصبي، وإتاحة الفـرص لإلبـداع   
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يـة  نموالتألق، واكتساب أنماط من السلوك االجتماعي المفيد، كالتعاون والتنـافس، وت 
  .والوالء للجماعة والمجتمع الشعور باالنتماء،

الموسيقى، التمثيل،  ،األشغال اليدويةومثل الرسم  :، وأنشطة الهواياتالفنية األنشطة -4
، وتستهدف هذه األنشطة ، وأعمال الخشب والتجليدالنحت والتطريز، و أشغال اإلبرة

وتربية الذوق العـام   إتاحة فرص التعبير عن النفس وإشباع بعض الحاجات النفسية،
والجمالي، والمساهمة في حفظ التراث، و يفيد بعضـها فـي تخلـيص الفـرد مـن      

  . التوترات النفسية، واإلحباط 
والتـي   واللغة العربيـة،  ،مثل الكيمياء الطبيعة، الجغرافيا، األحياء: العلمية األنشطة -5

وإدراكها مـن خـالل   ، لهذه المجاالت والعملية الجوانب العلميةواستيعاب تدعم فهم 
حالتها الطبيعية، أو النماذج والتجارب، وقد تدفع الفرد إلى التفكير والتحليل واإلبداع 
في عالقة عناصرها وأجزائها، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لآلخرين لمعرفة ماهيـة  

  . سريعة و هذه العلوم واهتماماتها بصورة عامة
 إلـى لفئة المستفيدة من النشاط أنشطة الجماعات من حيث اكما يمكن تقسيم 

  :ثالثة أنواع هي 
أنشطة يستفيد بها أعضاء الجماعة الممارسين للنشاط دون غيـرهم مثـل أنشـطة     -1

   .األلعاب الرياضية ،كجماعة الرسم، الموسيقي، الخط الهويات
 أوأنشطة مزدوجة االستفادة، أي يمكن أن تمتد االستفادة من نشاطها إلـى أفـراد    -2

جماعات أخرى باإلضافة إلى أعضاء الجماعة أنفسهم مثل األنشطة الثقافية، النادي 
  .المدرسي، الخدمة العامة، المقصف التعاوني

الخيرية، وهي األنشطة التي يستفيد من برامجهـا وخـدماتها    أويثارية إلاألنشطة ا -3
المسـاعدات   أنشـطة نفسـها مثـل    المدرسة أو، فئات من خارج الجماعة أوأفراد 

  .، والتطوعخدمة البيئةوأنشطة  ،، واإلسعافاالجتماعية، والهالل األحمر
البـرامج  مقومات نجاحها كوضع  األنشطةلهذه  يكونوما ينبغي اإلشارة إليه هو أن 

لتنفيـذها، بصـورة عامـة     اإلمكانيات الالزمة والكافيـة  والتنظيمات والوسائل و
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األخصائيين  أوومنمطة، بما في ذلك توفير رواد هذه األنشطة سواء من المدرسين، 
   .مدرسي األنشطة، وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة أواالجتماعين، 

  :تحديد دور األخصائيين االجتماعيين والنفسيين بالمؤسسات التعليمية: 4
وتسـخر   ،وبمؤسسـاته المختلفـة   ،معظم المجتمعات اهتماماً بالغاً بـالتعليم  تهتم

مواردها وطاقاتها له، وتدعمه بكـل الوسـائل واإلمكانيـات، وتسـتعين بالعديـد مـن       
  .أهدافه ووظائفه يحقق بماالتخصصات العلمية والمهنية للرفع من مستواه 

ومن بين التخصصات المهنية التي يمكن أن تلعب دوراً في مساندة العملية التعليمية، مهنة 
االجتماعية، وذلك عن طريق إحدى مجاالتها وهي الخدمة االجتماعية في المجـال  الخدمة 

كبر عـدد  أالمؤسسات التعليمية  وتستقطب، خالل دور األخصائي االجتماعيمن التعليمي، 
الدور الفعلي لألخصائيين االجتمـاعيين،   أنيالحظ  أنهمن األخصائيين االجتماعيين، غير 

بالمؤسسات التعليمية في عمومه ليس بالعمل المهني، بقدر ما هو عمل عـادي يمكـن أن   
 األخصـائي تشخيصه وتحديد أسبابه، فعمل  أويقوم به أي موظف، ولسنا بصدد تقييم ذلك 

الفنية ومبادئه،  طرقه وأساليبهله ، واالجتماعي بالمؤسسات التعليمية هو دور مهني ومحدد
   .وتتم عملياته وفق الخبرات والمهارات األساسية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مهني

يمارس  أن لألخصائي االجتماعي من خاللها يمكن لخدمة االجتماعيةلطرق  وهناك خمس
  :دوره المهني بالمؤسسات التعليمية، نذكرها بإيجاز

وهي طريقـة تتركـز فـي    ) التعامل مع الحاالت الفردية( األفرادالعمل مع طريقة  -1
المواقـف الطارئـة   " ويقصد بالمشكالت الطالبية  ،معالجة المشكالت التي تواجه الطالب

وهـذه  " )15(والمستمرة التي تواجه الطالب وتعجز فيه قدراته عن مواجهتها بفاعلية مناسبة
 اجتماعية، ويتم تناولها بالعمليـات  أومدرسية،  أوأسرية،  أوعادة ما تكون مشاكل ذاتية، 

فـي   االجتمـاعي  األخصـائي  دور يقتصر، وال )الدراسة والتشخيص والعالج(المعروفة 
  .واإلنشائيةالجانب العالجي، بل يمتد للجوانب الوقائية التعامل مع الحاالت الفردية على 

الجماعة هي الوسـط  بأن ، وهذه تنطلق من فلسفة اإليمان طريقة العمل مع الجماعات -2
وتعتبر الجماعة الوسـيلة الهامـة   ". )16(المناسب واإليجابي لدعم اإلنتمائية وتعديل السلوك
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للتنشئة االجتماعية، وتحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي باإلضافة إلى أنها 
االجتماعيـة  وسيلة إلشباع عدد من الحاجات النفسية واالجتماعية للفرد، وتحقيق األهداف 

فـي ممارسـة طريقـة     االجتماعيالوسائل التي يستخدمها األخصائي  ومن أهم ،للمجتمع
هي الجماعات المدرسية، وتصنف كتب الخدمة  العمل مع الجماعات بالمؤسسات التعليمية
جماعة الفصل، وجماعة األنشـطة، ويمكـن   : االجتماعية تلك الجماعات إلى نوعين هما

 أوجماعـة أنشـطة المناسـبات    "جماعات يمكن أن نطلق عليهـا  إضافة نوع ثالث من ال
  ).جماعات األنشطة العارضة

تستهدف برامج طريقة تنظيم المجتمع في المجـال المدرسـي    ،طريقة تنظيم المجتمع -3
وبينها وبـين المجتمـع والبيئـة     ،التنسيق بين الوحدات واألجهزة اإلدارية داخل المدرسة

ودعم العالقات االيجابيـة بينهـا وكـذلك التـدرب علـى ممارسـة        ،المحيطة بالمدرسة
الديمقراطية والمشاركة في تحديد وتحقيق األهداف العامة وإشباع االحتياجات بما يتفق مع 

 .القيم والمعايير االجتماعية وإمكانيات المجتمع

 تينقي، وإدارة المؤسسـات االجتماعيـة، كطـر   هناك أيضا طريقة البحـث االجتمـاعي  و
   .ا بإيجازم، نعرضهتينساعدم
بالقيام بإجراء الدراسـات   ويهتم األخصائي في هذه الطريقة طريقة البحث االجتماعي، -4

االنحرافات السلوكية التي تظهـر   أوالمشكالت  أو ،والبحوث االجتماعية لبعض الظواهر
وإيجـاد الحلـول   والعمل على تشخيصـها،  محيطها الجغرافي،  أوعلى مستوى المدرسة 

بالتنسيق  أوالبيئة المحيطة بها  أوالمناسبة لها، سواء بالجهود واإلمكانيات الذاتية للمدرسة 
والتعاون مع الجهات والمؤسسات األخرى في المجتمع، ويمكن القيام بإجراء اسـتطالعات  

طلبة فـي  أولياء أمور ال أوالمدرسين،  أوللوقوف على أراء واتجاهات الطلبة، العام الرأي 
االهتمام بمـا  ذات عالقة بالعلمية التعليمة، وكذلك  أوتنظيم عام،  أوبرنامج  أوأي ظاهرة 

يمكن أن يتوفر من المعلومات والبيانـات واإلحصـائيات العامـة ذات العالقـة      أويتوفر 
بالمدرسة، وإمكانياتها البشرية، ونشاطاتها وبرامجها ومشـاكلها وغيرهـا مـن البيانـات     
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قد تفيد في دراسـات أو  في تقارير عامة،  تجميعها وتصنيفها وتلخيصها لتي يمكن، االعامة
 .بشأنها عمليات التخطيط واتخاذ القراراتفي 

فـي مجـال اإلدارة    المدرسي يتولى األخصائي االجتماعيطريقة إدارة المؤسسات،  -5
 والتنظـيم،  كـالتخطيط، ذات العالقة بالشؤون المدرسـية   وظائف اإلدارةعمليات بعض 

، ن تمارس في المجـال المدرسـي  أوالتنسيق، والتقييم، وغيرها من الوظائف التي يمكن 
مساعدة إدارة المدرسة في ممارسة وتنفيذ مختلف العمليات والوظـائف اإلداريـة    خاصة

وفق األساليب الفنية والعلمية خاصة في عمليات التنظيم والتنسيق بين الوحدات والوظائف 
وكذلك التوزيع األمثل للطلبة علـى   ،وبين الجداول المدرسية المختلفة ،مدرسةاإلدارية بال

جماعات األنشطة، وفي التحضير لعقد االجتماعات واللقاءات التـي   أوجماعات الفصول 
أولياء األمـور، وكـذلك مسـاعدة     أوالمدرسين  أوتتطلبها العملية التعليمية، سواء للطلبة 

طبيق األمثل للوائح والقرارات واألعـراف المدرسـية التـي    اإلدارة والعمل معها على الت
تحقق النظام المطلوب وضبط السلوك واالستفادة الكاملة من األجواء واإلمكانيات والموارد 

  .التي تتيحها المدرسة
الى انه ال يوجد فصل بين هذه طرق الخدمة االجتماعية، فهـي مترابطـة   وتجدر االشارة 

   .األخرىومتداخلة ويكمل كل منها 
، يمكن تحديـد  ونظرا ألهمية دور األخصائي االجتماعي في المؤسسات التعليمية

بالمـدارس، وذلـك   بالنسبة للمجاالت األكثر حاجة للتطبيق هذا الدور بشيء من التفصيل 
   )17(:في النقاط التالية

خاصة مع بداية السنة الدراسية لتوعية وتوجيـه   ،القيام بتنظيم برامج ولقاءات دورية -1
ويفضل أن يوزع ملخصها على جميـع   ،ووقاية الطالب من التعرض لبعض المشاكل

أن يكـون   كـن موي األمورلتعم الفائدة وتصل أيضاً ألولياء  ،الطلبة بما فيهم المتغيبين
  .اتيح فرصة أفضل لاللتزام واالهتمام بهتقد  يةرسم اتبمثابة توجيه ذلك

  :ويمكن تناول هذه اللقاءات الجوانب اآلتية  
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مثل سبب التسـمية وعنوانهـا    ،معلومات عامة عن المدرسة التي ينتمي إليها الطالب -أ
ورقم الهاتف والتبعية اإلدارية وغيرها من المعلومات الخاصة بالمدرسـة كجوانـب   

  .معرفيه يمكن أن تزيد من ارتباط الطالب بمدرسته
ات والبرامج التي تحددها المدرسة والتي تسير بها خالل العام الدراسـي  أهم التنظيم -ب

والفترات أو األيـام المناسـبة لزيـارة     ،والزي المدرسي ،كالبرنامج اليومي للدراسة
ومسؤوليات الطالب فـي المحافظـة    ،وأهمية ذلك ،أولياء أمور الطلبة لمتابعة أبنائهم
رتب من مسؤوليات على الطالب أو أسرته وما قد يت ،على محتويات وأدوات المدرسة

  .في حالة االعتداء عليها والعبث بها
والبنود التي ينبغي للطالب وأسرته معرفتها والتقيد  ،اللوائح المتعلقة بالعملية التعليمية -ج

  .خاصة ما يتعلق بالدراسة واالمتحانات والتأديب ،بها
وآثارها على الطلبـة   ،يمكن أن تواجههاالمشاكل المادية التي تواجه المدرسة أو التي  -د

بقصد اإللمام بها وأخذها في االعتبار أو التكيف معها لحين  ،أو على العملية التعليمية
  .القضاء عليها

توضيح أهم أدوار ومسؤوليات األخصائي االجتماعي بالمدرسـة أو مكتـب الخدمـة     -ه
 ،من قبل الطالـب أو أسـرته  االجتماعية وأهمية خدماته وكيفية االستفادة منها سواء 

  .وغيرها من المعلومات التي تخلق أجواء من الثقة والتعاون معه
منهـا   ،والبيئة المحيطة بها التي يمكن االسـتفادة  ،أنواع الخدمات المتوفرة بالمدرسة -و

وكذلك البرامج واألنشطة أو الجماعات التي يمكن أن ينظم إليها الطالب أو يزاولونها 
  .في أوقات فراغهم أو أثناء اليوم الدراسي

أهم المشاكل أو االنحرافات التي يمكن أن يتعرض لها من هم في سنهم من الـذكور   -ز
 يلجـاؤون السوء الذين بما في ذلك رفاق  ،واإلناث والعوامل التي تساعد في ظهورها

واإلجراءات التي علـى الطالـب    ،توريط غيرهم في المشاكل والسلوك المنحرف إلى
  .القيام بها عند حدوتها
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اتخاذ اإلجراءات الكفيلة والفاعلة لدعم التواصل بين المدرسة واألسرة وتوفير البيانات  -2
التصـال المختلفـة   التي تكفل سرعة االتصال بينهم عند الحاجة، خاصة وأن وسائل ا

متاحة في كل بيت، وربما لدى غالبية أفراد المجتمع وكذلك وسـائل حفـظ   صبحت أ
أوليـاء   المعلومات فيمكن تسجيل بعض البيانات الخاصة بأسرة الطالب وأرقام هواتف

األمور وذلك بأية وسيلة من وسائل جمع وحفظ البيانات مع بداية العام الدراسـي أو  
  .عند التسجيل والقبول

السليمة لـيس فقـط    تقوية الوازع الديني والخلقي عن طريق التربية والتوعية الدينية –3
والقدوة الحسنة بالمدرسـين   ،يولكن بالتطبيق العمل ،بالتنظير أو من خالل المقررات

من التوجيـه   -في التربية وتغير السلوك  اوالعاملين بالمدرسة، باعتبار ذلك أقوى أثر
بل يمكن أن يشتمل  ،ذلك على المعامالت والعالقات بين اإلفراد وأال يقتصر ،النظري

أيضاً على ممارسة بعض العبادات كأن تخصص أماكن خاصة للصالة الجماعيـة أو  
بإيجاد مساحة زمنية لذلك ضمن البرنامج اليومي للدراسـة أو فـي أوقـات     ،الفردية

  .االستراحة
ة جديـة وكاملـة، ووفـق األسـاليب     التعامل مع المشكالت والحاالت الفردية بصور –4

وذلك حسب طبيعة ونوع وحجـم المشـكلة مـع     والمبادئ والعمليات المهنية والفنية،
  :في االعتبار النقاط اآلتية  األخذ

ومـن   ،)حقيقية أو مفتعله(حقيقتها  ثم المشكلة التي تعترض الطالب بتميزها من حييتقي –أ
 عارضـة أو ( ومن حيث القصـد   ،)خطير أو عميقة ،بسيطة أو تافهة( هاأهميت حيث

 إلـى يز بين عواملها األساسية كأن ترجـع  يوكذلك التم .)عفوية أو مقصودة متاصلة،
واالنحرافات السلوكية أو التـأخر   ،شخصية الطالب نفسه كالمشاكل النفسية والصحية

لتحديد البدايـة  أو ترجع لعوامل اجتماعية كاألسرة والبيئة االجتماعية وذلك  ،الدراسي
  .المناسبة للتعامل مع الموقف
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خاصة الخطيرة أو العميقة منها بمـا   ،اإلسراع في تناول الحاالت والمشكالت الفردية –ب
مشاكل أخرى نتيجة لعدم اإلسراع فـي   أو المتكرر في ذلك الغياب غير المشروع او

  .حصرها ومواجهتها
الحاالت الخطيرة بمختلف الوسائل الممكنة الكتشاف االجتماعي األخصائي  يسعىأن  -ج

عـن طريـق المالحظـة     أو ،الغيابسواء من خالل المدرسين وسجالت  ،والمتاحة
وأال يكتفي األخصائي  .التركيز على الحاالت المشتبه فيها الطالب أووالمراقبة لسلوك 

 مـن الطالـب   خاصة ينتظر تحويل الحاالت إليه من المصادر األخرى أو االجتماعي
أن الطالب نادراً مـا يسـعى لعـرض     فمن المعروف ،نفسه الذي يعانى من المشكلة

ربما العتقاد الطالب بأن ذلك يعرضه  ،المدرس االجتماعي أوعلى األخصائي  مشكلته
  .وغيرها من االعتقادات واالتجاهات الخاطئة ،الدونية بالنقص أووالشعور للحرج 

بمختلف األسـاليب للتأكـد مـن     ،اكل السلوكيةأهمية متابعة بعض الحاالت ذات المش –د
وقد يقتضي ذلـك   ،وضمان عدم العودة واالنتكاسة ،استمرار الخطة العالجية ونجاحها
 .لياء األمورأو أو إشراك المحيطين به من المعلمين

 أو ما يمكن أن يحل محلها مـن سـجالت   المدرسية أوالحرص على استخدام البطاقة  -5
ومـدى   ،والتي يسجل فيها المعلومات الخاصة بكل طالب وحالته الدراسية ،استمارات

وغير ذلك من المعلومات في كل سنة دراسية، مـع متابعـة    ،نموه ونشاطه وسلوكه
مـن قبـل رواد    االجتماعية أوحسن استخدامها سواء تم ذلك من قبل مكتب الخدمة 
لغـرض   الحالـة أو في دراسة الفصول الدراسية لما لها من أهمية عند الحاجة إليها 

  .الدراسات والبحوث االجتماعية والتربوية
الـذين ال   -االلتجاء الى عقاب بعض الحاالت من المنحـرفين  إذا اقتضت الضرورة – 6

التأديـب وال   فال يستبد في....فانه ينبغي مراعاة الحيطة والحذر -يخلو منهم مجتمع
وفقا  ،وحجم السلوك المنحرف وطبيعته يؤخذ بالعنف وأن يكون العقاب مناسبا لطبيعة

هدفاً فـي حـد   العقاب وفي كل األحوال ال ينبغي أن يكون  ،لنصوص الئحة التأديب
  .بقدر ما هو وسيله للتربية واإلصالح والعالج ،انتقاماً ذاته أو
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االشتراك في توزيع الطلبة الدارسين في بداية السـنة الدراسـية علـى الفصـول أو      -7
  . الفصل طبقاً للمعايير اإلدارية أو االجتماعية أو الفنية  جماعات

االشتراك في تحديد رواد الفصول من مدرسـي المدرسـة، بعـد تحديـد الصـفات      -8
  . المطلوب توفرها فيهم والخصائص

عقد اجتماعات تمهيدية ودورية بالرواد لتوضيح مسؤولياتهم وواجباتهم خاصـة مـا    -9
لفنية والمهنية، وضرورة التنسيق والتعـاون مـع مكتـب    يتعلق باستخدام األساليب ا

  .الخدمة االجتماعية في مختلف العمليات والخطوات الخاصة بالريادة
التخطيط لتكوين جماعات النشاط بالمدرسة حسب خصـائص ورغبـات وظـروف     -10

الطالب والمدرسة والبيئة االجتماعية، وتحديد المتطلبات واإلمكانيات الالزمة لتكوين 
استمرار كل نوع من أنواع الجماعات أو األنشطة أو البرامج التي يمكـن أن تقـوم   و

  . بها 
الوسائل واإلمكانيات المالية أو المادية الالزمة لكل جماعـة، والعمـل علـى     تحديد -11

   .توفيرها
اإلعالن عن أنواع الجماعات المرغوب تكوينها، وتوضيح أهـداف وشـروط كـل    -12

  .االطالب لالنضمام إليهجماعة مع تشجيع 
تولي ريادة بعض األنشطة االجتماعيـة حسـب عـدد األخصـائيين االجتمـاعيين       -13

  .وعدد وطبيعة نشاط تلك الجماعات  بالمدرسة
 ،على عمليات الريـادة  ،من غير األخصائيين االجتماعيين ،مساعدة رواد الجماعات -14

  .الالزمة إلنجاح ريادتهموتقديم االستشارات والخبرات المهنية والمعلومات 
 تصميم وتوفير السجالت والنماذج الخاصة بنشاط الجماعات بما يساعد على توثيـق  -15

   .واجتماعاتها وميزانياتها وغيرها من األعمال  برامجها
متابعة سير نشاطات وبرامج الجماعات عبر روادها من حيث تنفيذها وتقييم أعمالها  -16

   .نمو أفرادها  تحقيق أهدافها وقياس ومدى
  .وحفظ سجالتها وتقاريرها وأعمالها ،تجميع وإعداد التقارير الخاصة بكل جماعة -17
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على تحقيق أهدافه وفق فلسفتة  ،المساهمة الفاعلة في مجلس اإلباء والمعلمين والعمل -18
 ،القائمة على تكامل دور كل من المدرسة واألسرة في عمليـة التنشـئة االجتماعيـة   

كاإلعداد لالجتمـاع واقتـراح    ،والقيام بكل اإلجراءات اإلدارية و الفنية لهذا المجلس
لمساهمة في تشكيل لجـان عمـل   جدول األعمال والمشاريع وتسجيل االجتماعات وا

بالخصوص، وأعداد  ، وتسهيل أعمالها ومتابعة تنفيذها وفق القرارات المتخذةالمجلس
 .التقرير السنوي للمجلس

وكذلك الخـدمات التطوعيـة سـواء داخـل      ،ح وتخطيط برامج الخدمة العامةأقتر -19
والعمل على تنظيم برامج وخدمات ملموسة باستغالل الطاقـات   ،المدرسة أو خارجها
بمـا يناسـب    ،أو التي يمكن إتاحتها بالجهود الذاتية للمدرسـة  ،واإلمكانيات المتاحة

المجتمع أو بتعاون و مساهمة  حاجات و قدرات الطالب واألساتذة وظروف وحاجات
 .المجتمع المحلي

و اللجان العامـة،  لروابط والنقابات كاالمساعدة في قيام وتشكيل التنظيمات الطالبية  -20
وتشـجيع   ،والرواد وغيرها من التنظيمـات الطالبيـة والمدرسـية    ،ولجان الفصول
يحقـق أهـداف    ماب ،وعلى اختيار القيادات المناسبة لها ،هايلا االنضمامالطالب على 

على المستوى الداخلي في المدرسة أو على المسـتوى   هاعالقاتهذه التنظيمات ودعم 
  .الخارجي لها

وربطها بالمجتمع المحلـي أو   ،العمل على جعل المدرسة مركزاً لإلشعاع والمعرفة -21
محيطها الجغرافي، وتمكين أفراد المجتمع أو سكان المنطقـة مـن االسـتفادة مـن     

سواء البشرية منها المتمثلة فـي الطاقـات الخالقـة للطلبـة أو      ،نيات المدرسةإمكا
 ،أو إمكانياتها الماديـة المتمثلـة فـي مرافقهـا العامـة      ،الخبرات العلمية لمدرسيها

كالساحات والمالعب والقاعات والمسارح واإلذاعة المدرسية والمعامل والتجهيـزات  
كعقد االجتماعـات العامـة وتنظـيم     ،والبرامجلتنفيذ مختلف األنشطة  ،المختلفة فيها

المحاضرات والندوات وإجراء الدراسات والبحـوث أو تنظـيم الحفـالت العامـة،     
ومـن الخبـراء    ،وبالمقابل يمكن أن تستفيد المدرسة من القيادات اإلدارية والشـعبية 



 الثني أحمد محمد. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  م2013 - الثاني المجلد – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  -  208 -

  
  

 
 
  

 

ات والفنيين والمتطوعين من سكان المنطقة في تقديم الخدمات أو توفير بعض احتياج
 .فهااتعترضها أو تعيقها في تحقيق أهد أو حل المشاكل التي قد ،المدرسة

  :لذلك يةاألسرو البيئة المدرسية اعتماد نظام اليوم المدرسي، وتهيئة -5
المدرسة من أهم المؤسسات االجتماعية في المجتمع، والى جانب دورها التعليمي 

فإنها من أهـم   ،الحقوق اإلنسانية الذي هو هدف استراتيجي من أهداف المجتمع، وحق من
، ومكملة الوسائل التي تسهم في عملية التربية والتنشئة االجتماعية، كأداة مرتبطة باألسرة

من حيث إكسابه خبرات الحياة، والسلوك االجتماعي، وغرس في أدوراها تجاه الفرد،  لها
لعلـوم، وتأهيلـه للحيـاة،    قيم وثقافة المجتمع ومعتقداته، إلى جانب المعرفة، والتربية، وا

ما هي إال صورة مصغرة من المجتمع، وهي مـن أكبـر    المدرسةو، والمواطنة الصالحة
السـكان،   االجتماعية الرسمية على اإلطالق في استقطابها إلعداد كبيرة مـن  اتالمؤسس
أال يقتصر دور المدرسة على مجرد عمليـة  ويعني هذا  .الناشئين، والبالغين منهم خاصة
أال بمعنـى  حشو أذهان التالميذ ببعض المعارف، لبضع ساعات مـن اليـوم،    أو ،التعليم
جانب التعلـيم،   إلىتكون بيئة اجتماعية وتربوية  أنمجرد بيئة تعليمية، بل ينبغي  اتكون 

  . يؤموهاتكون بيئة مستقطبة ومحببة للمتعلم والمعلم ولكل من  أن ينبغي وبوصف آخر
 بعـض  النظـر فـي  إعـادة   لـى ينبغي العمل ع بهذه المهامولكي تقوم المدرسة 

، )اليوم الدراسي الكامل(يوم مدرسي إلىاليوم الدراسي تغير وأهمها التنظيمات المدرسية، 
، لالسـتفادة مـن   من اليوم الدراسـي  في المدرسة أطول فترة ممكنة الطالبحيث يقضي 

التطبيقات الدراسـية  أداء بما في ذلك  البيئة المدرسية الجديدة، وبرامج، وإمكانيات خدمات
 الدول المتقدمةهذا النظام مطبق في عدد من ، ووالواجبات المنزلية التي تطلب من الطالب

فـي   تقريبـا  ساعة 12 بعضها مدارسبعض الي يقضي الطالب ف حيث، في مجال التعليم
   .اليوم
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 في السنة الدراسـية  الساعات ، وجملةويبين الجدول التالي المساحة الزمنية لليوم المدرسي
  *، مقارنة بليبيا األخرىفي وبعض الدول 

عدد أيام الدراسة   البلد
  الفعلية

عدد أيام اإلجازات 
  والعطالت

عدد الساعات 
  اليومية بالمدرسة

إجمالي عدد 
  الساعات بالمدرسة

  2300  11:30  165  200  سنغافورا
  2860  13  145  220  كوريا الجنوبية

  2100  10  155  210  ماليزيا
  780  5  209  156  ليبيا

كون صحيحة ت تم اقتباسها من شبكة المعلومات، وقدحيث  غير صحيحة، أو صحيحةفقد تكون ، هذه اإلحصائيات غير موثقة*

  ." ” Mrs. .Mano Hirubalanحيث علمت من إحدى خبراء التعليم بسنغافوراسنغافورا  على األقل في
   

أن الطالب هناك يقضى معظم  م 2011دورة في شهر يناير  وذلك عندما كنت فيها لتلقى 
  .يومه بالمدرسة

ليوم الكامـل إال بعـد، تهيئـة    بـا  الخاص نظامالمع مالحظة أال يتم اعتماد هذا 
  : لتحقيق ذلك، ومنها بكافة المتطلبات المادية والمعنوية الالزمة المؤسسات التعليمية

، أي المبنى )من الناحية المعمارية والصحية(جيتهيئة البيئة المدرسية كمقوم مورفولو -1
ساحات ومالعب رياضية، وقاعات لممارسـة   المناسب بجميع مرافقه ومتطلباته، من

األنشطة الفنية، والهوايات ونادي مدرسي، ومقصف، ومكتبة، وقاعـات للمطالعـة،   
  .والمسرح، وشبكة المعلومات، وغير ذلك

والخـدمات   ،المرافق، واألنشطة والبرامجكافة توفير العناصر البشرية الالزمة إلدارة  -2
 فـيهم التي تسخر لخدمة الطالب لليوم الكامل، إدارة صحيحة، والمحافظة عليها، بما 

او ، فـي إدارة   باإلضـافة إلشـراك الطلبـة    ،االجتماعين واألخصائيينالمدرسين 
ق او األنشطة، بما يحقق مبـدأ المشـاركة، وإتاحـة    المساعدة في إدارة بعض المراف

والتشغيل للـراغبين   واالعتماد على النفسالخدمة الذاتية، او تطبيق ، همفرصة تدريب
  . حسب األحوال
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بقية العناصـر البشـرية بالمدرسـة،     أوتوفير كافة الخدمات الالزمة سواء للطالب،  -3
ممارسـة مختلـف   مدرسي، ووسائل والنادي الكخدمات المكتبة، وشبكة المعلومات، 

، ودورات المياه الكافية، ومسجد، وخدمات التغذية والصحة المدرسية، وغير األنشطة
  .ذلك من الخدمات الالزمة للحياة المدرسية

ربط المدرسة وبيئتها باألسرة، باالتصاالت المباشرة بأولياء األمـور، عـن طريـق     -4
وسائل االتصال واإلعالم، بقصـد التوعيـة و   مجلس اآلباء والمعلمين، أو غيره من 

التواصل وزيارة المدرسة للوقوف على البيئة المدرسية، وما تحتويه علـى مختلـف   
الخدمات والبرامج، واألنشطة المتاحة، وذلك لكسب ثقتهم فـي البـرامج المدرسـية،    

درسـة  تعاونهم مع إدارة المدرسة في وتشجيع أبنائهم لالستفادة مما تتيحه المضمان و
من برامج وأنشطة تشبع حاجـاتهم ورغبـاتهم وهوايـاتهم، وتعمـل علـى تنميـة       
شخصياتهم، بدال من التسكع في الشوارع، والتعرض للمشاكل واالنحرافات، وتستبدل 
كرههم للمدرسة بحبهم وتعلقهم بها، وجعلها بيئة مستقطبة، بدال من بيئة طـاردة، وال  

لتعليمية في مختلف المراحل الدراسـية، مـن   مؤسساتنا ا -لألسف -نبالغ إذا وصفنا
التعليم األساسي إلى الجامعي بأنها بيئة طاردة في عمومها وال حرج في أن نضـرب  
بعض األمثلة على ذلك، ففي بعض مدارس التعليم األساسي تنطلق حنـاجر بعـض   
الطلبة صياحا للتعبير عن الفرح بمجرد سماع جرس نهاية اليوم الدراسـي، وكـأنهم   

روا من سجن، أو استعباد، وهناك من يتمنى موت احـد مدرسـيه، أو احتـراق    تحر
 -في السنوات القليلة الماضـية  -بعض الطالبات بالمرحلة الجامعية وهناكمدرسته، 

يقطعن يومهن الدراسي ليعدن إلى بيوتهن لمجرد قضاء الحاجة البشرية، لعدم وجـود  
والتطلع إلى تطبيـق اليـوم الدراسـي     فهذا الوضع ال يستقيم. دورات المياه بالجامعة

الكامل، وال مزاولة أي نشاط، وال حتى القيام بعمليات التربية والتعلـيم والتحصـيل   
  .الدراسي
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  :، وااللتزام بهارسيهمرحلة التعليم األساسي ومدديري وضع شروط لم -6
تسير اإلعمال اإلدارية واألجهزة المختلفـة   عن األول هو المسؤول مدير المدرسة

فـي   ، وان يكون قـدوة والبيئة المحليةبل قائد تربوي في المدرسة، " وهو، بالمدرسة
، وهو كذلك المخطط والمنفذ لهاعمأومبادراته، وفي سلوكه، وفكره و مواقفه وعالقاته

فقد أولته العديد من ونظرا ألهمية ومسؤوليات مدير المدرسة،  ،)18("والمتابع، والمقوم
 فـي  سواءا الكثير من االهتمام –وتنظيماتها الرسمية وخبرائها  عبر قراراتها -الدول

لتحديد مسؤولياته ومهامه، وصدرت في ليبيـا   باإلضافة ،همؤهالت ه وتحديد مواصفات
 .األساسـي العديد من القرارات التي تحدد شروط ومواصفات مديري مدارس التعليم 

أمـين   -سـابقا  الصادر عن الـوزير المخـتص   1994لسنة  673ومنها القرار رقم 
إجازة التـدريس،   شرط الحصول على هابين الشروط منمن عدد  حيث حدد -التعليم

يقل عمره عن خمس وثالثين سنة، وغير  وأال وخبرة فعلية ال تقل عن عشر سنوات،
مجموعـة مـن    )20("محمد زيدان حمدان" أوضحوقد  .)19(ذلك من الصفات، والشروط

التي ينبغي أن تتوفر فـي مـدير المدرسـة،    ، المواصفات العلمية والسلوكية التطبيقية
وتقييم التدريس، مـواد  وقياس مالحظة : بكل منومنها المعرفة األكاديمية والتطبيقية 

نسـاني  ووسائل وتكنولوجية التعليم، صناعة المناهج الدراسية، أسـاليب االتصـال اإل  
أنـواع التسـهيالت   و البناء، تقييم التحصيل المدرسي، أنواع األنشطة الالمنهجيـة،  

بأن كل هذه تعد مهمة وضرورية لتمكنه من ممارسـة   واعتقد. والتجهيزات المدرسية
  .مسؤولياته اإلدارية والفنية والمهنية بكفاءة وموضوعية

إطار الوظيفة االجتماعية والتربوية ونظرا للدور الملقى على عاتق مدير المدرسة في 
تهيئة األجواء النفسـية واالجتماعيـة   والتي منها  الخارجية،وعالقتها بالبيئة . للمدرسة

التفاعـل بـين   وتوجيـه   واألسرة والمجتمع، ها، وبينفي المدرسة وتوثيق الصلة بين
لما له مـن   األجواء االجتماعية واألسرية كبيئة خارجية، ، وبينالمدرسة كبيئة داخلية

الرعاية االجتماعيـة والخدمـة   مقرر " على العملية التعليمية، عليه اقترح إدخال تأثير
الخاصـة   ، او برامج رفع الكفاءةضمن المقررات الدراسية من "المدرسية االجتماعية
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فـي تفعيـل    مسـؤوليته  لدعم ، وذلكبتأهيل من يتولى شغل وظيفة اإلدارة المدرسية
ملمـا  من جهة، ومن جهة أخرى ليكون  التي يتناولها هذا المقرر،الجوانب االجتماعية 
المتخصص في ذلـك  - ألخصائي االجتماعيوجيه لالت شرافاإل بمتطلباته في عمليات

والتعاون معه في ذلك على أسـس مـن المعرفـة     ،-بحكم وظيفته وتخصصه المهني
  .والموضوعية

 مرحلة التعليم األساسـي،  نشير للدور المهم والخطير لمدرسي أن أيضاوال ننسى 
مع أطفال خاصة الذين يدخلون للمدرسة ألول مرة، حيث ينتقل فيهـا  والذين يتعاملون 

الطفل من بيئة خاصة، قد يجد فيها كل الحرية والدالل، واإلشباع، وربما تلبية معظـم  
رغباته، إلى بيئة جديدة، ووجوه غير مألوفة وغريبة عنه، تتميز بفـرض إجـراءات   

وقواعد، رسمية تحد من حريته، وحركته وسلوكه الذي ألفه في بيته و بيئـة   وضوابط
الدراسية من أهم المراحل العمريـة التـي   الخاصة، ومن المعروف بان هذه المرحلة 

تحتاج إلى اهتمام خاص، ودقيق في عملية التربية والتنشئة االجتماعية، عليه البـد أن  
ية، ليس فقط مـن حيـث الكفـاءة العلميـة     يتم اختيار مدرسي هذه المرحلة بكل عنا

ومعـرفتهم  والخبرة، والمعرفة بشؤون خصائص واحتياجات الطفولـة والمراهقـة،   
بمظاهر وسلوك المتخلفين عقليا، أو الموهوبين، والقدرة على اكتشـافهم، وتحـويلهم   

، التعامل مع هؤالء معاملة األبـوة واألمومـة  العمل بحرص على بل للمختصين بهم، 
   .وظيفتهم مع هذه الفئةطلبها تتالتي 
الـداخلين  تتولى مدارس هذه المرحلة وضع برنامج خـاص للتالميـذ    أنرى أو

يستهدف إدمـاجهم فـي النظـام     -قد ال يكون رسميا -للمدرسة ألول مرة في حياتهم
المدرسي بصورة تدريجية، وتكيفهم معه، أي يتحولوا من بيئتهم المنزليـة واألسـرية   

يئة الخارجية، والذي يمكن ان يبدأ باحتفالية بسيطة يشترك فيه أوليـاء  الخاصة إلى الب
مجموعـة الفصـل الواحـد    األمور والتالميذ و مدرسيهم، تم ينتقل تـدريجيا ليضـم   

يتضمن البرنامج الفقرات، واألشـياء   أنعلى  ،ام داخلهثومدرسهم، في خارج الفصل 
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مع النظـام المدرسـي، ومحبـة     التي يحبها األطفال، بما يحقق لهم التكيف الصحيح
   .المدرسة، والتعليم
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