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 : اغبالة الليبية منوذجاالتعليم اػباص وإشكالية اؼبواطنة واؽبوية
والعضو  - القبة –األستاذ اؼبساعد بعلم االجتماع - حردهبو  عمر موسى عمرإعداد الدكتور/ 

دبركز اؼبختار ومنسق وحدة البحوث االجتماعية والثقافية  - ابللجنة العلمية جبامعة عمر اؼبختار
 ابعبامعة

 
 اؼبلخص:

الشك أف القناة الوحيدة لتقدـ الشعوب ىي التعليم جبميع أنواعو, خاصة عندما يكوف ىذا 
الدوؿ اؼبتقدمة أف تتبٌت التعليم  حقوؽ اإلنساف وحريتو, وىذا ما دعاالتعليم مرتبط دبواطنة تضمن 

 ,ويليب رغبات سوؽ العمل ,الذي خيتاره الفرد لطرؽ ؾباؿ معُت يشق من خاللو طريقو ,اػباص
ويتالىف االغًتاب  ,وىوية اجملتمع الذي سيعمل بو ,ويضمن بذلك حرية الفرد يف اختياره

وىذا ما دعا الباحث أف يتناوؿ  ,فيكوف ؾبهوده موجو كبو ىدؼ معُت رظبو غبياتو ,والسطحية
ػباص وإشكالية اؼبواطنة واؽبوية" فالتعليم اػباص إذا حدد بدقة ووظف ػبدمة موضوع "التعليم ا

وحيافظ على النسيج  ,سيعاًف اإلشكاالت اليت تعًتض اؼبواطنة واؽبوية ,الوطن الذي حيتاج للخدمة
ويقوض أي  ,ويضمن التناسق والتكامل بُت العملية التعليمية وتنمية اجملتمع واؼبواطن ,االجتماعي

 ,حوؿ ربديد إشكالية ىذا اؼبوضوع اؼبهم ىذه الدراسة ركزتينتج من التعليم العاـ. لذا  ىدر قد
والعالقة بُت التعليم اػباص واؼبواطنة  ,واألمهية واؽبدؼ من دراستو ,وتعريف اؼبفاىيم اؼبرتبطة بو

ا التعليم إىل الكيفية اليت نطور هب ستتطرؽ الورقةوأخَتا  ,معرجا على التجربة الليبية, واؽبوية
ليليب طموحات اجملتمع وحيافظ على نسيجو اجملتمعي ويدعم حريتو واستقالليتو وحييد بو  ؛اػباص

 عن التبعية واالستغالؿ.
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The Problem of Citizenship and Identity in Special Education: 
 The Libyan Case as a Model 
Summary: 
There is no doubt that the only channel for the advancement of 
peoples is education of all kinds, especially when this education is 
linked with a citizenship that guaranteeing the human rights and 
freedom. This is why developed countries should adopt special 
education, which the individual chooses to pursue a specific field 
through which he can make his way. The individual's freedom to 
choose, the identity of the society in which he will work, and 
avoid alienation and superficiality, so his effort is directed towards a 
specific goal that he drew for his life. In this paper the researcher 
address the subject of " the problem of citizenship and identity in 
special education" which can address the problems that object the 
citizenship and identity, and maintains the social fabric, which 
ensures consistency and integration between the educational 
process and the development of society and the citizen, and 
undermines any waste may result from public education. This study 
focus on determining the problem of this important subject, 
defining the concepts associated with it, the importance and 
purpose, and the relationship between special education, 
citizenship and identity, as well as the Libyan experience. 
Finally, the paper will discuss the development of special 
education which take care of freedom and independence that 
deviate from dependency and exploitation. 
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 اؼبقدمة:
نتماء ومشاعر الوحدة الوطنية كقيم االالتعليم عادة من الوسائل اؼبهمة لتنمية قيم اؼبواطنة واؽبوية,  

, خاصة إذا علمنا أف أغلب الفئة لتظهر جلية يف اغبياة االجتماعية من خالؿ فبارسات حقيقية
وبالدان العربية أغلب مواطنيها من العناصر الشابة, الذين اؼبستهدفة من التعليم ىم الشباب,

األمم اؼبتحدة يف  وىذا ما أوصت بوحيتاجوف إىل خطط تنموية وتوعوية تغذي سبسكهم ابلوطن, 
 وابلغ لذين, ايف الشباب االستثمارإذ ركزت على  ؛ما قادمةألكثر من طبسة عشر عا اػبطة اؼبعدة

)تقرير التنمية  "الثلثُت"-ن عامايين أعمارىم تقل عن التسعة والعشر خاصة الذ -يف الوطن العريب 
من ذلك كاف  ىواألدىدوف إعداد أي مشاريع تنموية ؽبم, بل (, 5: 2016 ,اإلنسانية العربية

على الكم دوف الكيف  هتركيز وإف كاف التعليم يف ليبيا يف ظل النظاـ السابق حياوؿ أف يشق طريقو؛
يعترب  ينظرية النسق التعليمالفقإال أنو ويف ظل الوضع الراىن ضاع الكم والكيف, فو واعبودة,

ات واالنقسام والفساد والتزوير عاتاحلقة تتأثر دبا يدور حوؽبا من الوضع اؼبتأـز اؼبتمثل يف الصر 
اء واؽبوية وابلتايل اعبودة االنتم, فبا أثر على اؼبواطنة و اليت طالت كل اؼبؤسسات واألنظمة

 التعليمية.
 :ربديد اؼبشكلة

سامهت يف تشتت وتشرذـ الوطن  ؛األخَتة أحدااًث خطَتة اآلونةشهدت أغلب البالد العربية يف 
األمر الذي تطلب تكاثف اعبهود وتفعيل اؼبؤسسات وتوظيفها لتنمية اؼبواطنة , وئأبناوتصارع 
التعليم جبميع مؤسسة  ,اؼبؤسسات اؼبهمة لزرع اؼبواطنة وتعزيز اؽبوية, ومن االنتماءوتقوية 

مفتاح لكل تقدـ وأساس كل مشروع  اليت أضحت اؼبعرفة العلميةكسب الفرد ت   يتال يفه؛أنواعو
إال أف التعليم بصفة عامة مازاؿ خياطب التاريخ وخياؼ من آفاؽ جديدة للحياة,  وإضافةتنموي,

اضحة تبُت معامل اغبضارة العلمية اغبديثة, فهو بعيدا عن أىداؼ اػبوض يف خطوات ورؤى و 
التنمية اغبقيقية يكتفي برسم العالقات الكمية الرقمية, اليت ينبغي أف تتم بُت التخطيط للتعليم 

الذي حياوؿ  ,اػباص التعليم وتقدير حاجاتو, ولعل ىذه اؽبشاشة يف رسم اػبطط تتضح أكثر يف
أف يركز على دوره يف ربقيق اؼبواطنة وتعزيز اؽبوية, ويستعرض احملددات لو الباحث يف ىذه البسطة 

من الشباب يفقد األمل يف وطنو  اً خاصة عندما أصبح جزء رسالتو, إسباـاليت تقف عائقا دوف 
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ت التساؤالضاح ربديد اؼبشكلة يف ي, ومن ىنا ديكن أف يزداد إاً آخر  اً وخياطر بنفسو ليختار وطن
 :اآلتية

يعزز  اؼبعموؿ بو يف بالدان ىل التعليم اػباصما العوامل اليت سامهت يف ظهور التعليم اػباص؟ 
وإذا كاف التعليم اػباص ال يقـو بدوره فما ىي اؼبعوقات  ؟ويكسب ملكة اؼبعرفة اؼبواطنة واؽبوية

تاج اؼبعرفة ل من إنالتزاـ التعليم اػباص ابلشروط العلمية اليت ذبع ما مدى اليت حالت دوف ذلك؟
 ؟فيد اجملتمععملية فعالة ت

يعتد هبم يف تقلد مناصب ؼبا خرجيي التعليم اػباص اطإضافة إىل تساؤؿ آخر مهم يتمثل يف :
ثقة  التعليم اػباص أصبح ؿبلمعٌت ذلك أف هل تشريعية وتنفيذية يف أعلى سلم يف الدولة: ف

ابلدولة  يف مكاتب اعبودة ابلتعليم ماؼبوافقة عليهتتم ال موإذا كانت اإلجابة ابإلجياب فل   الدولة ؟
 كثر عرضة للبطالة ألهنم غَت مؤىلُت لسوؽ العمل؟وىل خرجيي التعليم اػباص أ؟الليبية

على النزعة اؼبوضوعية ويصبح ىدفو اغبصوؿ على شهادة  ىوىل النزعة الذاتية لدى اؼبتعلم تطغ
َت العالقة بُت النزعتُت؟ وكيف تتولد اؼبمارسة االجتماعية ربت أتث دوف النظر للمعرفة العلمية؟

ابة على بعضها ويبقى بعضها تساؤالت كثَتة قد يتمكن الباحث من اإلج, (27: 2011,)أضبد
 اآلخر ليثَت ذوي الشأف حملاولة تتبع اغبقيقة.

 : األمهية واؽبدؼ
نتماء الوطٍت ومشاعر االجتماعية اإلجيابية, كقيم االيم ىدؼ العملية التعليمية عادة مد األفراد ابلق

وىذه مسلمة ال ديكن (, 4: 2016و أيحي,, بوطباؿ) وسباسك اجملتمع ,الوحدة الوطنية
  -االختالؼ عليها وىي ما جعلت الباحث يهدؼ إىل اآليت:

 العريب.شأهنا ربقيق روح اؼبواطنة, وسبظهر اؼبعرفة يف العقل ليت من التعرؼ على السبل ا -
 معرفة دور التعليم اػباص يف ترسيخ قيم اؼبواطنة وإبراز اؽبوية. -
 السياسي ابلدولة الليبية على التعليم اػباص وقيم اؼبواطنة. االنقساـمعرفة أتثَت  -

 :اؼبنهج اؼبستخدـ
كذلك ابلتعليم اػباص و ات الًتبوية اؼبتعلقة دبيدبراجعة األ ستنباطياالاؼبنهج الباحث استخدـ 

 .اتاإلحصاء طالع علىاالستكشايف لالاؼبنهج 
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 :لاتليت تربط بُت التعليم وتعزيز اؽبوية الوطنيةالنظرايأىم 
اليت ديكن أف تسيطر على تفكَت الباحث يف  تالنظراينظرية اؼبمارسة االجتماعية: من  -1

ؿ واليت من أدواهتا اؽبابيتوس واجملا ,ؽبذا البحث نظرية اؼبمارسة االجتماعية "لبورديو"دراستو 
لدائمة والقابلة واؼبمارسة العلمية االنعكاسية, ونعٍت ابؽبابيتوس: نسق من االستعدادات ا

 عمل بشكل ال إرادي على استدعاء اػبربات السابقة.للتطور والتحوؿ, ت
عية, وتصبح بذلك أما اجملاؿ: يقصد بو أداة تفسَتية تربط البناء االجتماعي ابؼبمارسة االجتما

اجملاالت دبثابة البيئة اليت تتم فيها عمليات إنتاج واستهالؾ وتوزيع ـبتلف أشكاؿ اؼبوارد الرمزية 
واؼبادية, وتفهم من خالؿ كشف عالقات القوة بُت الفاعلُت ومراكز سبركز اؼبصاٌف يف غبظة لاترخيية 

 ؿبددة.
ال بد أف العلم يتبع الضرورة االجتماعية وليس  ارسة العلمية اإلنعكاسية: تعٍت أنوكذلك اؼبم

ف القتصادية, فال جيب أابؼبنفعة وخاضع للمتطلبات السياسية وا اً , ولكنو ليس مرتبطسباماً  اً متحرر 
فهو , (32: 2011,العلماء حيتكرونو لصاغبهم )أضبدػبربات بعض  اً يكوف اجملاؿ العلمي خاضع

س اؼباؿ اؼبؤسسايت, ويعترب أف رأس اؼباؿ العلمي ال يتحقق يفرؽ بُت رأس اؼباؿ العلمي الصايف ورأ
ف اؼبمارسة االجتماعية ىي ؿبصلة للعالقة اعبدلية بُت إ,ابجملهود الفردي بل حيتاج لعمل صباعي

 .وعزؿ الذات عن موضوع البحث اؽبابيتوس واجملاؿ
النظرية السلوكية: ركزت ىذه النظرية على كيفية تعليم اؼبضامُت اؼبعرفية الوطنية, إذ تركز  -2

على تعلم أو تعديل أي سلوؾ أو مفهـو يتم من خاللو االستجابة ؼبؤثرات احمليط اػبارجي 
بدءا ابألسرة ووصوال إىل اجملتمع, وابلتايل ديكن أف يتم دعم اؼبفاىيم الوطنية وتعزيزىا أو 

 اؽبا, من خالؿ اؼبثَت واالستجابة.مهإ
نظرية التعلم "اعبشطالتية": تركز ىذه النظرية على تعزيز التعلم النابع من الداخل, الذي  -3

أف يتحقق الفهم؛ لكي تتضح صبيع العالقات اؼبرتبطة ابؼبوضوع وينجلي فيو يشًتط 
دافع للتعلم, وإذا الغموض, وهبذا يتوقف التعلم على مستوى ذكاء الفرد وعمره وخربتو وال

 توفرت ىذه الشروط دفعت اإلنساف لتعلم القيم الوطنية.
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نظرية التعلم البنائية: لعل ىذه النظرية زبتلف عن سابقاهتا, إذ ترى أف التعلم يكتسب عن  -4
طريق اؼبنبع اػبارجي, حيث ركز من خالؽبا "جاف بياجي" على أف التعلم ىو تكيف الفرد مع 

إذ أف ىذا احمليط يساىم يف تشكيل اؽبوية الوطنية  ,عيشو الفرداحمليط اػبارجي الذي ي
 .(48: 2010, )عبدالرضبنلديو

ورا مهما يف تشكيل ا دميرى الباحث أف ؽب ُتىناؾ نظريتيتضح من عرض ىذه النظرايت أف 
على التعلم  افا تركز ملكوهن ونظرية اؼبمارسة االجتماعية نظرية التعلم البنائية :شخصية الفرد مها

 والتعلم من األخطاء ,واالحتكاؾ ابلواقع اؼبواقف والتجارباجملالوالعملية االنعكاسية و  عن طريق
 اً وؽبذا جيب على اجملتمع ابعتباره ؿبيط,ىي اليت تبٍت اؼبعرفة األهناليت دير هبا الفرد أو مر هبا أقرانو 

 وتعزز لديو الوطنية.أف يركز على الضوابط اليت تكسبو الوالء واالنتماء  اً خارجي
 تعريف اؼبفاىيم:

ديكن أف أحقق ما  عادة مايتبادر سؤاؿ إىل الذىن, من أان؟ وماذا أريد؟ وكيفIdentityاؽبوية: 
مفهـو اؽبوية من انحية الداللة اللغوية ىي كلمة و (.85: 2009, صالحالدين, و أريد؟ ) الشيخ

مركبة من ضمَت الغائب"ىو" مضاؼ إليو ايء النسبة, لتدؿ الكلمة على ماىية الشخص أو الشيء 
( فإنو ال يوجد  Quineوحسب )اؼبعٍت كما ىو يف الواقع خبصائصو وفبيزاتو اليت يعرؼ هبا. 

 (.168: 2013بوخريسة,نية تفرد ))كياف( من دوف ىوية, وال وجود ؽبوية دوف إمكا
وقبد عامل االنثروبوعبيا "غودولييو"  يعرؼ اؽبوية أبهنا تعٍت تبلور العالقات االجتماعية والثقافية 

مل على إعادة إنتاجها أو نبذىا  (.12: 3/2015)غودولييو,  "داخل فرد ينخرط فيها وحي 
  Citizenshipاؼبواطنة: 

, الذي لديو حقوؽ وعليو واجبات والوطنية أتيت "الوطن"اؼبواطنة واؼبواطن مأخوذة يف العربية من 
 .دبعٌت حب الوطن

ف اؼبواطنة ىي عالقة بُت فرد ودولة كما حيددىا قانوف تلك أدائرة اؼبعارؼ الربيطانية إىل " تشَت 
 لذا,(7: 2007سامح, )"ولةالدولة, ودبا تتضمنو تلك العالقة من واجبات وحقوؽ يف تلك الد

 ,دولة من البالغُت حبقوؽ اؼبواطنة فيهاقبد أف يف الدوؿ الدديقراطية يتمتع كل من حيمل جنسية ال
 .على خالؼ بعض الدوؿ غَت الدديقراطية واليت ال تتوفر ابلضرورة فيها حقوؽ اؼبواطنة السياسية
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يعتمد على  اً أساسي ئاً للمواطنُت شي أصبحت اؼبواطنة وما يًتتب عليها من حقوؽ وواجبات
الدديقراطية واغبرية, واليت يفًتض أف تصاف ضمن دستور أي دولة؛ وإال أصبحت ـبالفة قانونية 

ختالؼ شكل الدولة والعصر الذي تعيش فيو, فرغم  بَتة, وإف كانت اؼبواطنة زبتلف ابوسياسية ك
ا على اإلطالؽ التحوؿ الليربايل الذي قبد أمهه ,كل التحوالت اليت طرأت على الدولة اغبديثة

ما تتأثر ابلنضج السياسي عادة دولة أي ونوعية اؼبواطنة يف , أكد على حرية الفرد واستقالليتو
ضاري وبعقائد اجملتمعات وثقافتهم, ويف اعتقاد الباحث أف ىذا ىو مكمن الداء يف والرقي اغب

 ا االجتماعية.ؾبتمعاتنا العربية فال وجود ؼبواطنة متضمنة خواصه
 التعليم اػباص:

التعليم عن التعليم أنواعو كثَتة, ومن بُت ىذه األنواع التعليم اػباص, ويف بعض البالد يسمى 
تباع سنة دراسية إضافية يف التعليم تسمح بزايدة منو اوقد أثبتت الدراسات أف التعليم اغبر, ب عد, و 

وىناؾ دوؿ أخذت بو من فًتة ومن بينها % ألهنا تزيد من الكفاءة البشرية, 6% إىل 3تقدر ب 
هنا  : أباؼبؤسسة التعليمية اػباصة 1994لسنة  3لتعليم األردنية رقم يعرؼ قانوف وزارة ا األردف,إذ

تطبق اؼبناىج والكتاب اؼبدرسي اؼبقرر يف اؼبؤسسات  ,خصةكل مؤسسة تعليمية غَت حكومية مر 
ئر من الدوؿ العربية ااعبز وكذلك (. 1380: 2011اؼبناصَت, التعليمية اغبكومية )الطويل, و 

 الذي أصبح, تعليم اغبرشراؼ على ىذا الم لإلة بوزارة التعليأنشأت ىيإذ أالسباقة يف ىذا اجملاؿ 
, أو لديهم أعماؿ وأرادوا الربوز واالستفادة مل يستكملوا تعليمهملعماؿ واؼبوظفُت الذين لفرصة 

غًتاب فهم منقطعوف عن ؾبتمعهم  يعانوف من االُتاعبزائريالطالب , إال أف يف ؾباؿ عملهم
غًتاب وعدـ لهم ويعاعبها, ووصلت هبم درجة االاغبقيقي, ويطمحوف إىل ؾبتمع خيايل يتبٌت مشاك

ما يسمعوف, تزعزعت وطنيتهم وأصبحوا ال يتأثروف دبحيطهم  الثقة تكذيب ما يروف وتصديق
 (. 122: 2014فاروؽ,)االجتماعي, وأغلبهم أنقطع عن تراثو الثقايف, وأندمج مع اؼبنتج األجنيب

 ,ع يلتحق بووالذي اعبمي ,ن طريق التعليم العاـيف ليبيا فقد كانت سائدة دديقراطية التعليم عأما
فالنظاـ السابق مل  ,إال حديثالتعليم اػباص يف ليبيا اعرؼ بل كاف إجباراي يف السنوات األوىل, ومل ي  

 , وسيناقش الباحث بتوسع التعليم اػباص يف ليبيا يف فقرة الحقة. خَتاأيعتد بو إال 
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 اؼبعلم: 
 ؛واؼبهارات واؼبعارؼيعترب اؼبعلم دبثابة مرشد وموجو والقائم على مد اؼبتعلمُت دبختلف اػبربات 

يتأتى ذلك إال  نحو األمثل, والفنية سبكنو من أداء مهامو على ال مستخدما وسائل وأساليب
بوطباؿ, ) شخصيتو,لتزاـ بتوقَت كل ما من شأنو أف يساعده يف تنمية واال ,بضماف حقوؽ اؼبعلم

ومستقبل تو ابلقيم واألفكار واؼبعلومات وخلق جو مناسب يؤمن حيا(,5: 3/2016وأيحي, 
 .أسرتو

 العالقة بُت اؼبواطنة واؽبوية:
هنا تشَت إىل نتساب اعبغرايف لبقعة جغرافية معينة, أما اؽبوية فإيشَت مفهـو اؼبواطنة إىل اال

ي االنتساب إىل عادات وقيم ومعتقدات ربددىا الثقافة اليت ينتمي إليها االنتساب الثقايف, أ
ألف  ؛الزمة للمواطنةمالشخص, ويكتسبها من خالؿ التنشئة االجتماعية, ومعٌت ىذا أف اؽبوية 

اؼبواطن البد لو من نظاـ سياسي اجتماعي اقتصادي وقوانُت تضبط عالقاتو, اليت بنيت على 
العالقة بُت يتضح إذا أف    (.17: 1996على ىوية معينة)عيد, معتقدات وقيم معينة أو 

اؼبواطنة واؽبوية ىي عملية التعزيز السياسي والقانوين لدور الفرد يف اؼبشاركة الفاعلة يف البناء 
االجتماعي للمجتمع, إذ أف ىنالك منطا من التوافق أو التطابق بُت اؽبوية االجتماعية 

نتماء اعبغرايف ونية , وبُت االعلى ؾبموعة من األسس السياسية والقانالعامة)الوطنية( اليت تقـو 
اؽبوية ىي اليت تكسب الفرد ظبة اؼبواطنة , وهبذا تعترب (263: , د تع ما)اؼبواطنة( )كاظمجملتم

 على اعتبار أهنا السمة القانونية للفرد.
 اؼبواطنة:اؽبوية و التعليم ودوره يف تعزيز 

الدوؿ ويقاس تقدـ  ,ػبلق اؼبواطن الفعاؿ والصاٌف الطريق الرئيس وتعليم ىف التؤكد الدراسات أب 
صبايل الناتج احمللي, ونسبة عدد اؼبتعلمُت لتعليم والبحث العلمي, ونسبتو من إنفاقها على ادبدى إ

 .للسكاف
للكائن ة انشغاالتو تنمية الصفات اعبوىرية يرمزاف إىل كل تفكَت يضع يف مقدمواؼبعرفة والتعليم 

ال تتضح نتائجو وال يعطي شباره إال إذا ربط ابغبرية والتعليم, (138: 2013البشري ) بوخريسة, 
يعزي بعض اؼبفكرين التقدـ الذي حدث وساىم يف اؼبواطنة الفاعلة, وؽبذا  ,والدديقراطية
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أفعاؿ و  تأصبح ينتج إبداعات وسلوكيا,وكونو أحد أسبابو الرئيسة القطيعة مع اؼباضي؛أف للغرب
والتنمية واإلبداع الروحي  ,والفردية والدديقراطية وحقوؽ اإلنساف ,وتصورات تتمثل يف اغبرية

ومافيو من عنف ودمار  ,ت إىل اؼباضيسعامنطقتنا العربية واليت تقالتعليم يف والفٍت, عكس 
لدرجة أصبح  ,والعنصرية والطوائفجملاعة والتبذير ابوإرىاب واحتقار اإلنساف واالستهتار حبياتو و 

. فلم نتعلم من إسالمنا ودعوتو للعلم وأتملو يف اػبلق من ابؼبدنية وكبن نتميز ابلرببرية الغرب يتميز
ْسم  رَب َِّك الَّذ ي َخَلَق )( ) ملسو هيلع هللا ىلص) أوؿ آية نزلت على اؼبصطفى دمحم ْنَساَف م ْن َعَلق  1اقْػَرْأ اب   ( َخَلَق اإْل 

الدوؿ مؤسسات و شركات بل لألسف الغرب استفاد من ىذه النصيحة وعمل هبا, إذ قبد أن ( (2)
, ثناء الدراسةأمنحة  موتعطيه هم ابؼبعاىد اػباصة,تكاليفالطالب وتتحمل وجو ىي اليت ت  وربية األ
 .لديها عدد من السنوات اؼبتفق عليها بينهم واعقد أف يعمل متوقع معهو 

اؼبتمثل يف  تداخل وتشابك بُت البناء التعليم ابلعمل, فأصبح ىناؾ ربطمت يالحظ فبا سبق كيف 
 طلق مننتيالت,وفق حركة التشكل اؼبستمرة ,اؼبتمثل يف التعليم اػباص يوالفعل االجتماع اإلنساف

: 2005,أنتوينالوظيفة االجتماعية اؼبرتبطة ابلصَتورة لتشكل لنا النظم واؼبؤسسات ) خالؿ
39.) 

متلك "اؽبابيتوس" والذي يعٍت امتالؾ ملكة العلم الذي أالطريقة من خالؿ ـبرجاهتالتعليم هبذه 
لياابف مثال ذبد الرابط القوي , ففي بلد كايف ما بعد التخرجيؤسس ؼبمارسة علمية انعكاسية 

متالؾ ىذا ا,ولعل لدرجة أف العامل الياابين يعترب اؼبصنع بيتو الثاين ؛واؼبتناغم بُت التعليم والعمل
يف الصعوبة, إذ غالبا ما تكوف غاية تبلور اؽبويةأف التالحم والتناغم ىو ماجعل )أريكسوف( يعترب 

ستمرارية والتطابق مع الذات, ومع الصورة اليت حيملها اآلخروف عن اإلحساس ابال :أبهنا يعرفها
منو اؽبوية  فيو الفرد يؤثر بشكل فعاؿ يف اجملتمع الذي يعيشف,(7: 2011الشخص ) ؿبمود, 

اليت عادة ما تستند إىل الدور الذي يلعبو الفرد داخل ؾبتمعو, واؼبكانة االجتماعية اليت ينتمي 
 .االجتماعية اليت تغذي ىذه اؽبويةإليها والعوامل 

اليت جلها منخرطة يف العملية التعليمية, والذين فئة الشباب من ىذه اؼبنطلقات جيب الًتكيز على 
 ملذي قد يصل هبللتأثَتات االجتماعية الثقافية, األمر ا ماألكثر تعرضا من غَتى مىيف ؾبتمعنا 

من انحية حياوؿ أف يتمسك ابلعادات والتقاليد ومن انحية حياوؿ أف  فالشابإىل أزمة ىوية, 
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يتحرر ويتطلع إىل القيم الغربية, فتجد لديو صراع داخلي بُت ما يقدـ لو من طرؼ ؿبيطو 
 نت راض  أاعبزائري ىل تلقاه عرب الوسائل الثقافية األخرى, ففي سؤاؿ للشباب االجتماعي وما ي

ومن ىو يف حَتة ليست  ,ال, ومن أجابببُت من أجاب بنعم ةجابة متقاربعن جذورؾ؟ كانت اإل
 (.2005 ,لديو إجابة )كوسة

اؽبوية العربية م عطى قبلي سابق وجوداي على اؼبواطنة, فاؼبواطنة استحقاؽ بعدي مكتسب يتحدد و 
ظهرت اؽبوية العربية  يرجع إىل أفردبا وسبب ذلك يف ضوء الشروط والثوابت القبلية للهوية, 

عية ذات نتيجة عبنيالوجيا طويلة من اؼبعتقدات والتصورات الًتاثية اػبصبة ابلقيم واغبياة االجتما
: 2011األمهية البالغة فيما يتعلق بتحديد صَتورة تشكل اؼبواطنة العربية )سيدي دمحم ولد يب, 

11.) 
أف الشباب الذين  :ابألمم اؼبتحدةللدوؿ العربية يكشف تقرير صادر عن اؼبكتب اإلقليمي و 

قارب ي أف مابُت التقرير  خاصة إذيفًتض أف يكونوا قواـ التنمية يف اؼبنطقة والقادرين على تفعيلها,
مليوف شاب  105سنة, أي كبو  29 -15ثلث سكاف اؼبنطقة العربية ىم من الشباب يف أعمار 

الشباب يف اؼبنطقة أخفقوا يف ذلك؛ ألف , سنة 15مرىم عن وشابة, وىناؾ ثلث آخر يقل ع
 كبَتةً   اً أعدادأف العربية مازاؿ الكثَت منهم يتلقى تعليما ال يعكس احتياجات سوؽ العمل, فيما 

جيد الشباب و من االقتصاد الرظبي, ومن دوف مورد رزؽ,  عن العمل, ومستبعدةً  منهم عاطلةً 
 بيوهتم واغبصوؿ على سكن مالئم لتأمُت ,صعوبة كبَتة يف ربقيق تطلعاهتم اؼبشروعةيف الزواج

شعور ابلعجز أف ىؤالء الشباب يقعوف فرائس لإلحباط وال ويًتتب على ذلكوأسرىم اؼبستقلة, 
آفاؽ اؼبستقبل  ؼاستشراو اؼ الفرص غًتاب, والتبعية, بدال من أف ينفقوا شباهبم يف استكشالوا

 (.5: 2016, )تقرير التنمية اإلنسانية العربيةللعاـ
عتماد )الطفولة( مرحلة خيرج خالؽبا شخص من اال :مأبهنعرفهم األمم اؼبتحدة فالشباب الذين ت  

 جيداً  , مل يؤىلوا لدورىم التنموي اؼبناط هبم من خالؿ تعليمهم تعليماً )البلوغ(لية إىل االستقال
ن الشباب من سبك األمم اؼبتحدة الدوؿ العربية أبف طقة العربية ابلفائدة, ؽبذا تدعويعود على اؼبن

  منظور التنمية اإلنسانية الذي حيدد ىدؼ التنمية أبنو توسيع للخيارات واغبرايت اؼبتاحة للناس
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خصوصا يف ؾبايل التعليم تعزيز قدراهتم, , وذلك بيثمنوهناكي يعيشوا حياهتم كما يبتغوهنا و 
 والصحة.

 تقرير األمم اؼبتحدة ال يستثٍت ليبيا اليت ذبربتها ابلتعليم اػباص حديثة وغَت منضبطة فمن    
لة تنظم عمل التعليم وجد أنو ال توجد قرارات أو قوانُت مفعِّ  جراه الباحثأخالؿ استطالع بسيط 

ومل تركز على اػباص, بل أغلب اؼبدارس ابلقطاع اػباص استغلت الفوضى اليت سبر هبا البالد 
صبحت ـبرجاهتا ال زبدـ السوؽ والتنمية بقدر ما زبدـ در ما تركز على العائد اؼبادي, فأاعبودة بق

ودة لدى الدولة الليبية, اػبلل الذي قبده إما يف قنوات اعب ذوات األشخاص, واستغلت يف ذلك
لوزارات فيذية يف أعلى سلم يف الدولة كاأو يف اؼبعايَت اليت أوجدهتا ؼبن يتقلد مناصب تشريعية وتن

الدولة موافقة ػبرجيي اؼبعاىد واعبامعات اػباصة  يالضباط وغَتىم, فمن انحية ال تعطوالنواب و 
دبواصلة الدراسة والتعيُت ابعبامعات التابعة للدولة, لكن ال سبانع يف تقلده مناصب عليا يف الدولة. 

من الشباب يفقد األمل  اً جعل جزء ,2011من نوفمرب  17إضافة إىل مشكل آخر حل بعد ثورة 
وطنية لديهم, واضعف عندىم روح مر الذي زعزع الخر, األوخياطر بنفسو ليختار وطن آيف وطنو 

 .نتماءاال
 :وتقوية روح اؼبواطنة أسباب إقباؿ الطالب على التعليم اػباص

اليت , التعليم اػباص أو اغبر من الدعامات القوية لتنمية الدوؿ الغربية خاصة الدوؿ الرأظبالية
, وتقوية روح االنتماء, لكوف الذي يعترب احملدد للجودة والكفاءة ,أماـ السوؽ اً اجملاؿ مفتوح تترك

يرى نفسو من خالؿ حقوقو اليت يكتسبها مناؼبكاف الذي يعيش فيو, ويوفر لو كل  الشخص
, بل ويتعدى األمر إىل يبدع بو تيار العمل ونوع التعليم الذيمتطلبات اغبياة, ويًتؾ لو حرية اخ

م أبنائهم يف اؼبدارس عادة ما يقبل األىايل على تعليؽبذا اؼبشاركة يف سياسة الدولة, 
من ربقيق لغاايت الفرد, وتعزيز ؼبكانتو ابؼبكاف الذي خيتاره سواء على  لتعليم اػباصؼبال؛اػباصة

 :اؼبستوى الوظيفي أو اعبغرايف, وديكن أف قبمل بعض النقاط تتمثل يف
فهو يهتم بتعليم الطالب بعض  ,لسوؽ العمل مباشرة تعلمالتعليم اػباص عادة يؤىل اؼب -

 لتعليم العاـ.ابئو اللغات واغباسب اآليل اليت يتميز هبا عن نظرا
 فهو يعطي فرصة أكثر ؼبن أراد التزود ابؼبعرفة. اؼبتعلمُتالتعليم اػباص ال يلتـز أبعمار  -
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اؿ يرتبط بتخصصها, ال تًتدد الشركات واؽبيئات يف الصرؼ على من يتقدـ ؽبا ليدرس يف ؾب -
 ىؤالء الطلبة ابلشركات حسب اتفاؽ يرـب بينهم. ويف اؼبقابل يعمل

 .طالبلديو مرونة يف اختيار الوقت اؼبناسب الذي خيتاره ال التعليم اػباص -
, فبا يعطي بو إال أبناء ميسوري اغباؿ أف يلتحقال يستطيع  وف أنقل لكو طالأبعادة عدد ال -

 .فرصة لالستيعاب األكثر
: 2004)أنيس,  عدـ رضا بعض أولياء األمور على التعليم العاـ من حيث اؼبستوى التعليمي -

 يف ليبيا:اػباص التعليم (. 4
 :التعليم اػباص يف ليبيا

مدرسة ربتوي على  4351 يلتمس مكانو مع التعليم العاـ الذي يغطيالتعليم اػباص أصبح  
ـ إذ 2011السياسي الذي حدث بعد ثورة  االنقساـ, خاصة بعد فصل دراسي 45800

وسرى ,يف الغرب)الوفاؽ( وحكومة  ,ؽيف الشر  )اؼبؤقتة( كومةاغبتدار حبكومتُت أصبحت ليبيا 
, وعلى مكاتب التعليم اػباص؛ اليت وجدت أرض خصبة لالنتشارالتعليم وزارة ىذا االنقساـ على 

اؼبعلمُت ابلقطاع العاـ توجو إضافة إىل تيجة اغبرب, سبثلت يف النزوح وتدمَت بعض اؼبدارس العامة ن
التعليم اغبر أو أصبح ,و مور إىل توجيو أبنائهم للتعليم اػباصاب فبا دفع أبولياء األإىل اإلضر 

ويف ما يلي اؼبناطق اليت هبا مكاتب تعليم الشرقية والغربية ينتشر يف أغلب مناطق ليبيا اػباص 
 -آليت:كارقية وىي  خاص يف اؼبنطقة الش

مساعد, طربؽ, درنة, القبة, القيقب, األبرؽ, شحات, البيضاء, اؼبرج, األبيار, توكره, بنغازي, 
قمينس, سلوؽ, بنينو, اجدابيا, الربيقة, خليج السدرة, بن جواد, جالو, الكفرة, مراده, الزنتاف, 

كن ال توجد هبا مكاتب الرجباف, ابطن اعببل, ظاىر اعببل. وىناؾ مناطق لاتبعة للحكومة اؼبؤقتة ول
 أوجلو., بَت األشهب, ساحل اعببل, اؼباية للتعليم اػباص مثل: جردس األحرار, جغبوب, لاتزربو,

أستغل الفوضى واالنقساـ  أف الكثَت منهمالتعليم اػباص يف اؼبنطقة الشرقية يبدو اؼبستثمروف يف 
األمر الذي دعا نب اؼبادي, واعبااؼبؤسسي وتغاضى عن القوانُت واللوائح وكاف ىدفو التوسع 

اليت ال تصلح مقراهتا دارس تشكيل عباف وإصدار قرارات عناؼبإىل ابغبكومة اؼبؤقتة  وزارة التعليم
ولذلك شكلت عبنة بقرار من وكيل وزارة التعليم لزايرة اؼبباين واليت وضعت  ,أف تكوف مدرسة
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اؼبنصوص  روطمتطابقة للش: مستوى أوؿ وىو الذي معد أصال كمدرسة ربت ثالثة تصنيفات
 اً مناسب اً عطي طبس سنوات ليجهز مقر ؿبورة وىذا الصنف أ   "فيال"ى الثاين واؼبستو  عليها,
, إلجياد مقر فرصة عاـ واحد عطيثالث مبٌت سكٍت ؿبور وىذا النوع أ  واؼبستوى ال ,ؼبدرسة

صائي النفسي روط اإلدارية وشروط السالمة, واألخبوابو, إضافة إىل الشمناسب أو يقفل أ
 االجتماعي.
 : يبُت إحصائية عدد اؼبدارس اػباصة وعدد الطلبة ابلبلدايت التابعة للحكومة اؼبؤقتةيتاعبدوؿ اآل

 
 العدد نوع اؼبؤسسة التسلسل
 روضة 330 رايض األطفاؿ 1
 مدرسة 633 مدارس )أساسية واثنوية( 2
 78 معاىد متوسطة 3

طالب  134341ابلتعليم األساسي والثانوي واؼبتوسط إصبايل عدد الطلبة والطالبات 
 مدرسة. 360وعدد اؼبدارس يف بلدية بنغازي وحدىا وطالبة.

 اؼبصدر/ مكتب التعليم اػباص بوزارة التعليم ابغبكومة اؼبؤقتة.
 

 ويف مقابلة مع مدير إدارة التعليم اغبر ببلدية البيضاء التابعة للحكومة اؼبؤقتة:
أوضح أف التعليم اغبر خيدـ الطالب ابلتعليم األساسي والتعليم الثانوي ورايض األطفاؿ, إذ أف    

مدرسة, وعدد  49دبدينة البيضاء  2017/2018عدد مدارس التعليم األساسي للعاـ الدراسي 
مدرسة,  35مدرسة, واؼبدارس اليت ربتوي على رايض األطفاؿ  21اؼبدارس) أساسي+اثنوي( 

 :تيُتكما موضح ابعبدولُت اآللطلبة واإلداريُت  وعدد ا
  2017/2018: يبُت عدد مدارس التعليم اغبر دبدينة البيضاء خالؿ العاـ الدراسي يتاعبدوؿ اآل

 49 عدد مدارس التعليم األساسي 1
 21 ألساسياعدد مدارس التعليم الثانوي و  2
 35 عدد اؼبدارس اليت هبا رايض األطفاؿ 3

 مكتب التعليم اغبر البيضاءاؼبصدر : 
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: يبُت عدد الطلبة واؼبعلمُت واإلداريُت برايض األطفاؿ والتعليم األساسي والثانوي يتاعبدوؿ اآل
 .2018/ 2017بقطاع التعليم اػباص دبدينة البيضاء لعاـ 

 
 اجملموع إانث ذكور نوع اؼبؤسسة

 2049 997 1052 رايض األطفاؿ
 9334 3966 5368 طلبة التعليم األساسي
 2981 895 2086 طلبة التعليم الثانوي
 14364 5858 8506 اجملموع الكلي للطلبة

 187 90 97 اإلداريوف

 459 377 82 اؼبعلموف
 15010 6325 8685 اجملموع الكلي

 ( طالب وطالبة  12315ؾبموع طلبة التعليم اػباص األساسي والثانوي دبدينة البيضاء )
 .بتصرؼ من قبل الباحث من خالؿ إحصائية ؼبكتب التعليم اغبر البيضاءاؼبصدر: مت إعداده 

 
دير و أنمن حيث  اً أنو ال خيتلف كثَت يبدو فأما التعليم يف اؼبنطقة الغربية التابع غبكومة الوفاؽ 

وصل بعضها  ,لوفاؽالتعليم التابعة لصدرت بعض القرارات من وزارة  ولدرجة أن ؛دبشاكل واضحة
الصادر يف  1147ومن بينها القرار رقم  ,إىل إيقاؼ الدراسة جبميع مؤسسات التعليم اػباص

منحها إذف  ,ليتموضاع اؼبدارس اػباصةألتسوية  اواحد اأعطى مهلة شهر الذي , 6/8/2017
ؼبزاولة : البد أف يكوف اؼببٌت مالئما من بينهاالشروط  ن ىذا القرار عدد منتضمِّ و  ,مزاولة النشاط

ف تراعى القدرة االستيعابية للفصوؿ من حيث أعداد الطالب, وتوفر اؼبرافق أو النشاط التعليمي, 
الصحية واػبدميةؽبم, وخبصوص اؼبناىج اشًتط القرار تدريس اؼبناىج اؼبعتمدة من وزارة التعليم 

وعدد اغبصصاؼبقررة لكل  ,دوف أية إضافات, وااللتزاـ بتنفيذ اػبطة الدراسية وتوزيع الدروس
ؤىلُت تربواًي وحاصلُت على موافقة إدارة التفتيش الًتبوي قبل ممادة, وكذلك تعيُت مدرسُت 

عتماد نتائج :ات وضعت الوزارة ضوابط تتلخص يفما فيما يتعلق ابالمتحاانأمباشرة أعماؽبم, 



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكاددييةؾبلة 

883 

 

وإحالة كشوفات  ,تاالمتحاانت لسنوات النقل من اعبهات اؼبختصة دبكاتب التعليم ابلبلداي
اإلدخاؿ أبظباء اؼبتقدمُت المتحاانت شهاديت إسباـ مرحليت التعليم األساسي والثانوي إىل إدارة 

 التعليم اػباص ابلوزارة. 
 التالعب ابلنتائج:

وبناء على ذلك  ,كما الحظت الوزارة أف ىناؾ تالعب ابلنتائج من خالؿ أغلب اؼبدارس
مدرسة من مدارس  107مزاولة النشاط التعليمي من  إذفبسحب  يقضياً أخر  اً قرار أصدرت  

اليعٍت ذلك أف الشرؽ واعبنوب اللييب ال يوجد  –تقع صبيعها يف الغرب اللييب  ,التعليم اػباص
ة وإحال -ال يقع ربت سلطة حكومة الوفاؽتالعب ابلنتائج إمنا ألف الشرؽ وجزء من اعبنوب  افيه

بسبب ما وصفو القرار تالعب بنتائج أعماؿ السنة لطلبة الشهادة  للتحقيق, وذلك ُتاؼبسؤول
, وعند التحقيق مع ىذه متحاانتانت غَت صحيحة لإلدارة العامة لالاإلعدادية وتقدديها بيا

 .%100ت طالهبا نتائج بلغت نسبتها تبُت أف ىذه اؼبدارس منح اؼبدارس,
 

 :ابلدولة الليبية بعض أسباب تدين التعليم ابلقطاع اػباص
التعليم اػباص أو اغبر مل يقم بدوره اؼبنوط بو يف اجملتمع اللييب, بل مت توظيفو بطريقة زادت من 

رات قبملها يف اعتبوزعزعة لوظيفتها, وذلك لعدة احدة التخلف وتشرذـ البالد وطمس ؽبويتها
 -اآليت:

صوؽبا على إذف مزاولة من دوف ح -تردي األوضاع األمنية بليبيا ساىم يف فتح مدارس خاصة -
 العملية التعليمية وـبرجاهتا.على  األمر الذي كاف لو أتثَت سليب؛ لكسب اؼباؿ-التعليم

التعليم يف ليبيا بشقيو العاـ واػباص تعرض إىل ىوة ثقافية نتيجة ؿباولة جلب مناىج معدة من  -
؛وتوفَت الوسائل تطوير للمعلمُتر, دوف أف يصاحبها اليت قطعت شوطا يف التطو  ,دولة ماليزاي

صاؿ يفبا أوجد صعوبة لدى اؼبعلمُت يف إالتعليمية اؼبعينة سواء معملية أو غَت معملية؛ 
 .(ففاقد الشيء ال يعطيو)اؼبعلومة للطلبة 
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أحدثت ىوة ثقافية  ؛ستلمت زماـ األمورتت بعد الثورة واأخارج البالد و   النخب اليت كانت -
جوىر مشاكل اجملتمع, وحاولت تعاعبها بطريقة ال تتمشى مع لكوهنا كانت بعيدة عن 

 , بل أغلبها طغت عليها الذاتية.اجملتمع
وال توجد هبا ساحات  ,غَت معدة أصال للعملية التعليمية شققأغلب اؼبدارس يف منازؿ و  -

 للجانب الًتوحيي والنفسي.
 .الًتكيز على منح الشهادة على حساب جودة التعليم -
 ال دوف وجودئحا ؛فبا أصبحاؼبعلمُت ابلقطاع اػباص مقارنة ابلقطاع العاـتدين مرتبات  -

 األستاذ اعبيد.
ستثمار اؼبادي الصرؼ  أبف التعليم اػباص يركز على االبعض أولياء األمور واؼبدرسُتقناعة  -

 .ستثمار البشريعلى حساب اال
عدد بف إحصائية دقيقة بعدد اؼبدارس اػباصة وال ت وزارة التعليم ال توجد إىل اآلرغم ؿباوال -

 الطلبة الدارسُت هبا.
 .ب صلةخصصات لتال تنم لريس مواد بتد اؼبعلمُتبعض تكليف  -
 .كثرة نصاب اؼبعلم من اغبصص الدراسية -
 .ها ابلطالبظاظأو اكت ضيق الغرؼ اؼبعدة كفصوؿ -
 خصائي نفسي واجتماعي ابؼبدارس.أعدـ وجود  -
مهنية تدافع عن حقوؽ اؼبعلمُت فبا ولد لديهم ضعف االنتماء ؼبؤسستهم عدـ وجود نقابة  -

 الًتبوية.
 وال توجد جهة تدافع عنو. اؼبدرس غَت مستقر نفسيا فمصَته مرتبط بقرار فصلو من اؼبدير -
أما التقييم فهو بيد اإلدارة واليت تتحكم  ,التدريس فقطيف أغلب اؼبدارس ىو دور اؼبدرس  -

 التزاـ الطالب بتسديد التزاماتو اؼبادية. :فيها وفق معايَت أمهها
 .واؼبالعب واؼبكتبات واؼبختربات نقص األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية -
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 :النتائج
والطلبة,والزايرات لبعض مع اؼبسؤولُت ابلتعليم اغبر وأولياء األمور إجراء عدد من اؼبقابالت بعد

, واؼبالحظات اليت ع على اللوائح اليت تنظم عملهاطالإلؼبدارس اػباصة دبدينة البيضاء, واا
 -:الحظها الباحث حوؿ التعليم اػباص سجل الباحث النقاط اآلتية

ان اىتمامهما كاالتعليم اػباص مهم جدا ألنو يليب رغبة ويل اآلمر والطالب على السواء, فإذا   -
الشهادة, وإذا كاف ىدفهما اعبودة  ىناؾ مدارس خاصة سبنح الطالب اغبصوؿ على الشهادة

 سبنحهما التعليم اعبيد والكفاءة.العلمية والكفاءة واألداء توجد مدارس 
يليب رغبات ختيار نوع التعليم الذي سابقة على وعي الطالب وأسرتو يف اتعتمد اػبطوة ال -

 أبنهم.
دارس ـبرجاهتا جيدة, وإف كانت نسبتها بسيطة جدا ففي إحدى الحظ الباحث أف ىناؾ م -

 من خرجيي القطاع اػباص, وابؼبقابلالبيضاء بلدية كاف السبعة األوائل على مستوى   السنوات
 .األغلبية من اؼبدارس اػباصة ـبرجاهتا ضعيفة

من أداء  ىناؾ رقابة على التعليم اػباص إال إهنا تقابل ضغوطا اجتماعية وهتديدات سبنعها -
 .دورىا

ال زاؿ ىناؾ تالعب ابلنتائج خاصة يف اؼبنطقة الشرقية وذلك أبف يعطى الطالب درجة  -
بل األعماؿ كاملة, فال ينقصو سوى درجات بسيطة يف االمتحاف النهائي ليضمن النجاح, 

 ح ؽبم ىذه الفرصة.وردبا يتفوؽ على طلبة مل تت
واػباص يعتربوف الغش نوع من اؼبساعدة  واؼبدرسات يف التعليم العاـ أغلب اؼبدرسُت -

حىت لدى بعض اؼبديرين الذين يعتربونو  ةللطالب, بل ويزداد ىذا االعتقاد يف اؼبدارس اػباص
 هم.ارسوسيلة عبذب الطالب ؼبد

 .توازف بُت االستثمار اؼبادي والبشري سىناؾ مدارس ىدفها مادي وىناؾ مدار  -
 .ارىاخالقيات مديقباح اؼبدرسة يتوقف على  -
الشهادة اليت يتم تصحيحها من  إال يف امتحاف الطالب يف اؼبدارس اػباصة يضمن النجاح -

 .قبل التعليم العاـ
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ىناؾ مدارس ربافظ على جودة ـبرجاهتا فال تقبل الطلبة الذين أيتوف من مدارس أخرى إذا   -
 كانت نسبتهم ضعيفة.

 التوصيات:
اؼبدنية واؼبمارسة السياسية اؼبتمثلة يف اعبمعيات دمج الطلبة يف ؿبيطهم اجملتمعي كالعمليات  -

, فبا واألحزاب, لتمكينهم من صرؼ جهودىم اؼبثالية, وأحالمهم الثورية يف إطار النظاـ اؼبثمر
 .يزيد من حبهم وانتمائهم لوطنهم

 لذىنية يف معاعبة ؿبيطهم الطبيعي, ابؼببادئ الوطنية.استغالؿ كسبهم الفكري وقدرهتم ا -
اؼبمانعة من مكاتب التعليم اػباص يف منح رخص لفتح مدارس جديدة إذا كانت  عدـ جيب -

مستوفية الشروط, خاصة يف اؼبناطق اليت توجد هبا مدرسة واحدة, ألف ذلك يضمن اؼبنافسة 
 وعدـ االستحواذ على سوؽ التعليم.

 بعة اؼبستمرة.ت الصادرة حوؿ التعليم اػباص عن طريق الرقابة واؼبتااتفعيل القوانُت والقرار  -
 ربط التعليم اػباص بسوؽ العمل, حىت يصبح اؼبقياس ىو األداء والكفاءة. -
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(, أزمة اؽبوية لدى طلبة اؼبرحلة اإلعدادية, ؾبلة البحوث 2011ؿبمود, أضبد دمحم نوري) -16
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