دور النشاط المدرسي في التحصيل العلمي للطالب
د  .فرج المبروك عمر عامر ــ كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة :
إن التعليم اليوم في معظم الدول المتقدمة أصبح يعتمد في توصيل المعلومة للمتعلم
عن طريق ممارسة نشاط معين  ،وعن طريق اللعب بالنسبة لألطفال الصغار  ،فلم
يعد للتعليم التقليدي الذي يعتمد على التحفيظ والتلقين مكان في قاموسهم التعليمي  ،وال
نجد هذا النوع من التعليم الرديء الذي أكل عليه الدهر وشرب إال في مدارسنا بالرغم
من تقدم المعرفة وطرائق التدريس في عصر اليوم .
ونظرا ألهمية األنشطة المدرسية ؛ لذلك وضعها الخبراء التربويون ضمن العناصر
األساسية للمنهج الدراسي التي ال غنى عنها  .علما بأن المنهج الدراسي يتكون من
ستة عناصر أساسية وهي  :األهداف التعليمية للمنهج ــ ثم المحتوى أو ما يعرف
بالمقرر الدراسي ـ ثم طريقة التدريس ــ ثم األنشطة الدراسية المصاحبة ــ ثم الوسيلة
التعليمية ــ وأخيرا التقويم  .هذه العاصر األساسية للمنهج ال تؤدي هدفها كامال إال إذا
كانت متكاملة بحيث يكمل كل منها اآلخر  ،ولكن عندما نتفحص ما يحدث في مدارسنا
اليوم نجد أن بعض هذه العناصر المهمة غائبة  ،وال تستخدم عند معظم معلمينا
األفاضل  ،ولعل أهمها استخدام األنشطة المصاحبة للمنهج والتي بدونها ال تكتمل
عملية التعلم بالصورة المرضية  ،وال تترسخ المعلومة ويبقى أثرها في ذهن المتعلم
لفترة طويلة  ،ولذلك يجد طالبنا صعوبة في التعلم ؛ مما جعلهم يعتمدون على الحفظ
بدال من الفهم .
لقد نادى رجال التربية منذ زمن بعيد بضرورة استخدام األنشطة المدرسية في
التعلم  ،ونظرا لقلة ممارسة معلمينا وضعف اهتمامهم باألنشطة لم يستوعبوا حتى ما
يعرف بالمنهج السنغفوري الذي يعتمد في توصيل المعلومة على النشاط المصاحب ،
ولذلك فشل هذا المنهج فشال ذريعا عند محاولة تطبيقه في مؤسساتنا التعليمية لسبب
بسيط  ،وهو عدم تعود المعلمين على استخدام األنشطة في توصيل المعلومة للطالب ،
كما أن وزارة التعليم لم تقم بتطوير المعلمين من خالل إقامة دورات تدريبية لهم على
كيفية استخدام األنشطة في العملية التعليمية  ،ولذلك إذا استمر حالنا على ما نحن عليه
اآلن من تدني في استخدام النشاط  ،وعدم االهتمام به على المستويات كافة سوا ًء من
نر تقدما لمستوى التعليم في بالدنا  ،وسنظل في
المعلمين أو من وزارة التعليم فلن َ
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ركب الدول المتخلفة إلى أن تتغير النظرة الخاطئة ألهمية النشاط المدرسي في زيادة
التحصيل العلمي للمتعلمين .
وتكمن أهمية النشاط في أنه يحبب المتعلم في المدرسة والمادة الدراسية والتعلم
بشكل عام  ،وبالمناسبة هذه قصة نسوقها للقارئ تبين دور استخدام النشاط في زيادة
التحصيل العلمي وترسيخ المعلومة بشكل ميسر في ذهن المتعلم :
بينما أشاهد أحد البرامج في إحدى القنوات الفضائية يوما شدني مشهد أثر في نفسي
وهو حضور طالبة إلى البرنامج وطلبت من معد البرنامج إحضار أستاذها الذي كان
يقوم بتدريسها بالمرحلة الثانوية في مادة اللغة العربية  ،وعندما سألها مقدم البرنامج
عن السبب قالت  :كان هذا األستاذ يقوم بتدريسنا في مادة اللغة العربية  ،وكنت
ضعيفة جدا في هذه المادة  ،فكان هذا األستاذ يقوم بإحضار آلة العود ويعلمنا األوزان
الشعرية وعلم ال َعـروض مستخدما آلة العود الموسيقية  ،وعن طريقه أحببنا اللغة
العربية وعلم ال َعـروض واألوزان الشعرية وقواعد النحو وكل ما يتعلق باللغة العربية
 ،ولقد جئت اليوم ألكرمه أمام ماليين المشاهدين وأقول له شكرا لك يا أستاذي على
كل ما قدمته لنا من علوم  ،فبفضلك نجحنا وتفوقنا والحمد هلل .
هذه القصة تدلل على أهمية استخدام النشاط في توصيل المعلومة  ،وكيف يبقى
أثرها على مر السنين عالقا في أذهان التالميذ  ،فيا حبذا لو ان معلمينا قاموا باستخدام
النشاط في توصيل الدروس إلى أبنائنا ؛ كي يبقى عملهم وعلمهم راسخا في أذهان
تالميذهم .

مشكلة البحث وتساؤالته :
يحتل النشاط المدرسي جانبا مهما وأساسيا في العملية التعليمية فهو يسهم فيي حفيز
التالميذ في مجال التحصيل الدراسي  ،ويجعل من المدرسة المكان المحبب إليهم  ،لما
فيه من ترويح وتشويق يقبل معها المتعلم على التعلم واستيعاب الدروس .
ولييذلك أصييبح الميينهج الحييديث يعنييي جميييا أنييواع النشيياط التييي يقييوم بهييا التلميييذ ،
وأصبحت األنشطة من أهم مقومات العملية التربوية التي تسهم في تربية النشء تربية
متكاملة متوازنية  ،وإكسيابه خبيرات متنوعية مميا يجعليه قيادرا عليى القييام بيدور فعيال
وإيجابي في الحياة االجتماعية .
ونظييرا ألهمييية األنشييطة المدرسييية فقييد اهتمييت وزارة التربييية والتعليييم بالنشيياط
المدرسي  ،ووضعت في هيكلها اإلداري إدارة تعنى بالنشياط المدرسيي  ،أوكليت إليهيا
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المسؤوليات واالختصاصات  ،ووضيا البيرامج المتعلقية باألنشيطة المدرسيية لمختليف
المراحل التعليمية  ،ومتابعتها من خالل اإلدارات الفرعية للنشاط المدرسي .
كمييا أقييرت فييي المييالك الييو يفي إحييداث و يفيية منسييق للنشيياط المدرسييي ميين بييين
المعلمين بكل مدرسة  ،لمتابعة األنشطة المدرسية وتفعيلها داخيل المؤسسية التعليميية ،
والتنسيييق مييا مكاتييب النشيياط بييالوزارة  .هييذا باإلضييافة إلييى الحصييص األسييبوعية
بالوعياء الزمنيي ليبعض ميواد النشيياط كالرسيم والموسييقى والرياضية والمكتبيات  .كييل
ذلييك يعييد دليييال علييى حييرت وزارة التربييية والتعليييم علييى أهمييية النشيياط المدرسييي ،
وإيمانها بدوره الفعال في المنهج المدرسي الحديث .
و علييى الييرغم ميين هييذه األهمييية التييي تحضييى بهييا األنشييطة المدرسييية واالهتمامييات
التشييريعية بهييا  ،إال أن الواقييا يشييير إلييى أن ممارسيية هييذه األنشييطة يعيياني العديييد ميين
المعوقييات التييي تحييول دون تحقيييق األنشييطة ألهييدافها المحييددة  ،ولييم يعييد لهييا وجييود
مناسييب إال فييي قليية ميين المييدارس  ،وإن وجييد بعضييها فإنهييا تكيياد تنحصيير علييى بعييض
التالميذ الذين يتم اختيارهم من بين أصحاب المواهب (.)1
لذلك نحن في حاجة إلى وقفة جادة من المسئولين فيي اإلدارات التعليميية وإدارات
المدارس وكل من يعنيهم األمر  ،إلى ضرورة االهتمام بالنشياط المدرسيي لميا فييه مين
خير ومصلحة أل بنائنا التالميذ  .فالنشاط ليس مضيعة للوقيت كميا يضين اليبعض  ،بيل
هو يعني كل العملية التعليمية التي ينادي بهيا علمياء التربيية وعليم الينفس الييوم  ،ألنيه
يسيياعد علييى زيييادة التحصيييل العلمييي للمتعلمييين  ،ويجعلهييم يعشييقون المدرسيية بعييد أن
كانوا ينفرون منها  .فما أحوجنا إلى كل معلم ومعلمة يتفهم دور النشياط المدرسيي فيي
اسييتيعاب الميينهج الدراسييي  ،ومحاوليية تحويييل كييل الييدروس التعليمييية إلييى أنييواع ميين
األنشييطة يمارسييها التالميييذ  ،واالسييتفادة ميين النشيياط الموسيييقي والمسييرحي واألنشييطة
الثقافيييية بأنواعهيييا والفنيييية واالجتماعيييية وغيرهيييا فيييي تنميييية القييييم الوطنيييية والدينيييية
واألخالقية في نفوس التالميذ حتى يشبوا أبنياء صيالحين نعتميد علييهم فيي بنياء اليوطن
ورقي األمة .
ومن خالل ما سبق يمكن أن نطرح التساؤل الرئيس اآلتي :

ما دور النشاط المدرسي في التحصيل العلمي للطالب ؟
ومن السؤال الرئيس السابق نحاول أن نجيب عن األسئلة الفرعية التالية :
س1ــ ما مفهوم النشاط المدرسي ؟
س2ـ ما أهمية األنشطة المدرسية على العملية التعليمية ؟
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س3ــ ما الو يفة التعليمية التربوية للنشاط المدرسي ؟

س4ـ ما العوامل المهمة والمؤثرة في النشاط المدرسي ؟
س5ــ ما القيمة التربوية للنشاط المدرسي ؟
س6ــ ما مدى تطبيق األنشطة المدرسية في مؤسساتنا التعليمية ؟

أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث في كونه يركز على قضية مهمة وغائبة عند الكثير من
معلمينا وهي استغالل األنشطة المدرسية بأنواعها من رياضية وفنية وثقافية وغيرها
في توصيل المعلومة للطالب بشكل سهل وميسر  ،وهو ما ينقص العملية التعليمية في
جل مؤسساتنا التعليمية وتركيزها على جانب واحد فقط وهو االستظهار والحفظ
لمحتوى المقرر الدراسي لدخول االمتحان والنجاح في آخر العام الدراسي  ،وهو ما
جعل المدرسة والدراسة مملة عند معظم أبنائنا الطالب  ،فالبحث هنا يظهر إيجابيات
استغالل األنشطة المدرسية وأهميتها في زيادة التحصيل العلمي للطالب .

أهداف البحث :
1ــ توضيح مفهوم النشاط المدرسي .
2ــ شرح أهمية األنشطة المدرسية على العملية التعليمية .
3ــ التعريف بالو يفة التعليمية التربوية للنشاط المدرسي .
4ـ عوامل مهمة ومؤثرة في النشاط المدرسي .
5ــ بيان القيمة التربوية للنشاط المدرسي .
6ــ بيان مدى تطبيق األنشطة المدرسية في مؤسساتنا التعليمية .

منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لواقا الحالة أو موضوع البحث الذي
يعتمد على ما كتب حوله من أبحاث ودراسات الستخالت النتائج التي يسعى الباحث
إلى الوصول إليها  ،وتأكيد ما يرمي إليه البحث من أهمية ـ باإلضافة إلى االستعانة
ببعض اإلحصائيات التي تتناول موضوع البحث .

الدراسات السابقة :
1ــ دراسة  /ملياني عبدالكريم بعنوان  /فاعلية النشاط االجتماعي المدرسي في رفع
مستوى أداء المؤسسة التربوية  ،الجزائر 2013 ،م ()2
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فروق فاعلية النشاط االجتماعي المدرسي في رفا
مستوى األداء بين المؤسسات التربوية ومدى إسهام هذا النشاط في االستقرار بين
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المؤسسات التربوية  ،ومدى إسهام هذا النشاط في االستقرار النفسي واالجتماعي
للتلميذ  ،مما ينعكس إيجابا على نتائجه المدرسية بالوسط المدرسي .
وقد بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية النشاط االجتماعي
المدرسي تسهم في رفا مستوى األداء بين المؤسسات التربوية  ،وجاءت الفروق
لصالح المؤسسات التربوية ذات األداء المرتفا .
2ـ دراسة أحمد بن يوسف بعنوان  /آراء معلمي المرحلة المتوسطة في محافظتي
عنيزة والبدائع بالسعودية نحو األنشطة غير الصفية 2010 ،م )3( .
وهدفت الدراسة إلى التعرف على آراء معلمي المرحلة المتوسطة بالمنطقتين
المذكورتين بمنطقة القسيم بالسعودية  ،نحو األنشطة غير الصفية وتوصلت إلى النتائج
التالية :
1ــ تأكيد المعلمين في المرحلة المتوسطة على أهمية األنشطة غير الصفية .
2ــ يساعد النشاط المعلمين على التعرف على الظروف والمشكالت التي تواجه
الطالب .
3ــ كما أن ممارسة األنشطة المدرسية تدعم خبرات الطالب السابقة بالخبرات الحديثة
المكتسبة من خالل النشاط .
4ــ األنشطة تعين على اكتشاف المواهب .
5ــ تدعن األنشطة العمل الجماعي بين التالميذ والمعلمين .
6ــ تكسب األنشطة التالميذ مهارات اجتماعية مختلفة .
3ــ دراسة حسين القطيش بعنوان  /مدى ممارسة معلمي المرحلة األساسية للنشاط
المدرسي في مدارس مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية باألردن 2011 ،م .
()4
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة معلمي المرحلة األساسية للنشاط
المدرسي  ،وتوصلت الدراسة إلى أن معلمي المرحلة األساسية يمارسون النشاط
المدرسي بدرجة متوسطة  ،والمجال األكثر ممارسة التخطيط  ،واألقل مجاال التنفيذ ،
والنشاط الكثر ممارسة للطلبة لنشاط الثقافي بنسبة ( ، )%87.6كذلك أ هرت الدراسة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى داللة (  0ــ  ) 0.05في األداء
ككل تعزى إلى عامل الجنس .
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4ــ ورقة علمية للدكتور  /صالح عبدالعزيز بعنوان  /دور النشاط المدرسي في
التحصيل الدراسي  1428 ،هــ )5( .
وقد هدفت الورقة إلى التعريف بفلسفة النشاط المدرسي ودوره في تنمية التحصيل
الدراسي  ،والو ائف التي يؤديها للطالب .
وفي الختام أوصى الباحث القائمين على النشاط المدرسي أن يولوا مزيدا من
االهتمام والرعاية على جميا األصعدة العلمية والبحثية والتخطيطية والتنفيذية
والتقويمية آمالً في الرقي بمستوى الشخصية المتكاملة للتالميذ  ،ورفا المستوى
العقلي والعلمي والنفسي والبدني الذي يساعدهم على التحصيل العلمي .

تعقيب على الدراسات السابقة :
من خالل ما سبق أكدت كل الدراسات على أهمية األنشطة المدرسية في زيادة
التحصيل العلمي للطالب  ،وتدعيم خبراتهم  ،وتنمية مواهبهم ؛ كما أن ممارسة
النشاط المدرسي يسهم في االستقرار بين المؤسسات التربوية ؛ مما ينعكس إيجابا على
نتائجه المدرسية بالوسط الطالبي .

محاور البحث :
من خالل األهداف والتساؤالت السابقة التي يسعى الباحث لإلجابة عنها ؛ لذلك تم
تقسيم البحث إلى المحاور التالية :

المحور األول ـــ مفهوم النشاط المدرسي :
هناك مفهوم خاطئ للنشاط المدرسي وهو النظرة التقليدية التي كانت وال زاليت
عالقة في أذهان بعض ميديري الميدارس والمعلميين  ،وأوليياء األميور وهيو أن النشياط
المدرسي يعتبر مضيعة للوقت  ،وال فائدة من ورائه ال للمتعلم وال للمعلم  ،ولكن المهم
في رأي هؤالء هو التركييز عليى التحصييل العلميي للتالمييذ داخيل الجيدران األربعية ،
وحشو أذهان التالمييذ بالمعلوميات عين طرييق الحفيظ والتسيميا والتلقيين السيترجاعها
عنييد االمتحييان فقييط  ،وكييأنهم آليية مبرمجيية لغييرض معييين دون إتاحيية الفرصيية للتلميييذ
والطالب في المشاركة والفهم والتعبير عن آرائه وطموحاته  ،وممارسة بعض هواياته
وتنميتها لغرض إعداده للحياة .
إن هيييؤالء ال ييييدركون أن التنميييية هيييي تربيييية شييياملة لشخصيييية الميييتعلم معرفييييا
ووجدانيا وسلوكيا  ،وأن النشاطات المدرسية تسهم في تنميية بعيض الجوانيب األخيرى
من مهارات تمكنه من التفاعل داخل المدرسة وخارجها  ،وأن النشاط المدرسي ركيزة
من ركائز المنهج الدراسي ؛ بل وأصيبحت بعيض المنياهج الدراسيية تقيوم عليى أسياس
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النشاط أو ما يعرف ( بمنهج النشاط ) حيث تم نقل االهتمام فيي هيذا المينهج مين الميادة
الدر اسية إلى التلميذ نفسيه  ،فالتالمييذ هنيا يشياركون فيي اختييار األنشيطة وفيق مييولهم
ورغباتهم  ،وهم من يضعون الخطيط المناسيبة التيي توصيلهم إليى أهيدافهم  ،ويقوميون
بتنفيذها  .وفي أثناء ممارسة األنشطة تتاح لهم فرت عديدة للمالحظة  ،وتعليم القيراءة
والكتابيية والبحييث  ،وإجييراء التجييارب والتفكييير واسييتخالت النتييائج  ،وتعلييم مختلييف
العلوم األخرى  ،ويتم كل ذلك تحت إشراف المعلم وتوجيهه.
إن النشيياط المدرسييي جييزء مهييم ميين الميينهج بمفهومييه الحييديث الييذي يتييرادف مييا
مفهوم المنهج والحياة المدرسية  ،وإن المناشط تعتبر أحد العناصر األساسيية والمهمية
لبنياء شخصيية التلمييذ والطاليب وصييقلها وإعيدادها للحيياة والمسيتقبل  .كميا أن فاعلييية
تييدريس المعلييم داخييل الصييف الدراسييي تتوقييف إلييى حييد بعيييد علييى ممارسيية التالميييذ
والطالب للمناشط المدرسية  ،حيث تكون المعلومة أبقى أثرا وأرسيخ فيي ذهين الميتعلم
نظرا لما في النشاط من إثارة وتشويق وتطبيق عملي للمنهج الدراسي يسيهم فيي زييادة
دافعية التلمييذ والطاليب  ،وإقباليه عليى اليتعلم  ،ويقليل مين الشيعور بالمليل والسيأم مين
الدروس النظرية  ،والجلوس الطويل داخل الفصل  ،واالستماع إليى المعليم دون إتاحية
الفرصة له للمشاركة أو القيام بنشاط ما لتغيير الجو الرتيب والملل اليذي يتكيرر طيلية
أيام الدراسة .
ومن المفاهيم الخاطئة أيضا عند بعض المعلمين والمديرين أن الهدف من النشاط هو
الفوز في المسابقات أمام المدارس األخرى دون إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد مين
التالميذ والطالب في المناشيط الدراسيية واالقتصيار عليى مجموعية معينية فقيط  ،وفيي
مجيياالت محييددة  ،وحرمييان البقييية ميين ممارسيية النشيياط  ،وبهييذا الوضييا يقفقييد النشيياط
أهميته ومغزاه ؛ لذلك كان من األولى أن تتيح المدرسة لكل تلميذ وطالب تنمية ميوله
 ،وإشباع حاجاته  ،حيث يعييش فيي جيو يتبيادل فييه الخبيرات ميا اآلخيرين مين تالمييذ
ومعلمين  ،ويستفيد من إمكانيات المدرسة لينمي مواهبه  ،ويصقلها فيشعر بالرضا عن
النفس  ،وينمو فيه الحس الجماعي نميوا سيليما  ،وييزداد حبيه للمدرسية واليتعلم ؛ ليذلك
يجييب أن تكييون المدرسيية مركييزا للتطييوير واالبتكييار عيين طريييق أفكييار تالميييذها ،
وأعميييالهم الب نييياءة بمسييياعدة معلمييييهم واإلدارة المدرسيييية ؛ تإذ يعتبييير التالمييييذ اليييذين
يشاركون في النشاط لديهم القدرة على اإلنجاز األكياديمي  ،وهيم يتمتعيون بنسيبة ذكياء
مرتفعة  ،كما أنهم إيجابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلمييهم  ،ويتمتيا التالمييذ المشياركون
في برامج النشاط بروح قيادية  ،وثبات انفعالي  ،وتفاعل اجتماعي  .كما أنهم أكثر ثقة
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فييي أنفسييهم  ،وأكثيير إيجابييية فييي عالقيياتهم مييا اآلخييرين  ،وأنهييم يمتلكييون القييدرة علييى
اتخاذ القرار عند القيام بأعمالهم  ،وهم أكثر رضا عن الحياة االجتماعية  ،وأقيدر عليى
تحقيق العالقات االجتماعية ميا زمالئهيم ومعلمييهم  ،وأكثير مييال إليى الخليق واإلبيداع
والمشاركة في نشاطات البيئة المحلية  .كما أن التالميذ المشاركين في النشاط أ هروا
ميال في المشاركة في األحداث السياسية  ،والتفاعل االجتماعي  ،وثقة أكبير فيي النياس
والمدرسة والعاملين ت ()6

المحور الثاني ـــ دور النشاط المدرسي في العملية التعليمية :
يمثييل التحصيييل العلمييي للتالميييذ أهمييية كبيييرة للكثييير ميين اآلبيياء وأولييياء األمييور
والتربويين  ،وقد شكل هذا االهتمام بالتحصيل العلمي هاجسا كبييرا ليدى أولييا األميور
مما دفعهم إلى توجيه أبنائهم وبنياتهم إليى تركييز جهيودهم عليى التحصييل العلميي فقيط
وعدم إضاعة الوقت في أشياء ال فائدة منها في نظرهم مثل النشاط المدرسي (.) 7
والحقيقيية أن النشيياط المدرسييي يعتبيير سيييلة ميين الوسييائل الفعاليية لتحقيييق أهييداف
التربية والتعليم  ،فبالنسبة للمتعلميين يبيث فييهم روح الجماعية وحيب التفياهم والتعياون
الديمقراطي عن طريق التشاور فيما بينهم  ،ويدربهم على القييادة الجماعيية  ،والتفياني
في سيبيل المصيلحة العامية  ،واعتبيار المصيلحة العلييا هيدفا يسيعى إلييه الجمييا  ،ونبيذ
األنانييية  ،والفردييية  ،وحييب الييذات  ،كمييا يعييالج مشيياكل الخييوف والخجييل واالنطييواء ،
ويشجا الميتعلم عليى االنيدماج ميا الجماعية  ،والتعبيير عين رأييه أميام اآلخيرين  ،كميا
يكتسب التلمييذ والطاليب الشيجاعة األدبيية مين خيالل المشياركة فيي المسيابقات الثقافيية
وغيرهييا  ،وتنمييية هواياتيييه وميولييه واتجاهاتييه  ،وإتاحييية الفرصيية لإلبييداع والتيييألق ،
وغرس القيم النبيلة والسلوك السوي في نفوس المتعلمين .
أيضييا النشيياط المدرسييي يحقييق هييدف الصييحة ميين خييالل مزاوليية األنشييطة الرياضييية
والكشييافة والهييالل األحميير  ...ذلييك أن هييذه األنشييطة تمييد التلميييذ والطالييب بمعلومييات
مختلفة  ،وباألسس العلمية للصحة واإلسعافات األولية  .كما تزود األنشطة التالميذ من
خالل ممارسة ميوله واهتماماته ومواهبه بالكفاية المهنية التي يرغب فيهيا مسيتقبال ـيـ
أيضيا ـيـ النشياط المدرسييي يعنيي اسيتثمار وقيت الفييراخ  ،واسيتخدامه فيميا يفييد لتحقيييق
األهداف التربوية كأنواع الرياضة  ،واألشغال اليدوية  ،ونشاطات الجماعات المختلفية
كالكشيييافة والهيييالل األحمييير  ،وتحفييييظ القيييرآن الكيييريم  ،والجماعيييات األدبيييية والفنيييية
والعلمية وغيرها  ،وما يجد فيها من ممارسة لهواياته وتنميية ميوليه وتحقييق رغباتيه ،
وإكسابه مهارات وسيلوكيات مرغيوب فيهيا  ،وتحمييه مين االنحيراف  ،وتسياعده عليى
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التوافيق االجتمياعي  ،وشيغل أوقيات فراغيه طيليية العيام بميا يفييد  ،ويحقيق الرضيا عيين
النفس  ،والراحة  ،والشعور بقيمته  ،وأهميته ؛ مميا يدفعيه إليى اختييار السيلوك الطييب
وتجنب السلوك غير السوي حفا ا على استمرار نجاحه .
واألهمية األخرى للنشاط المدرسي هو أنه تيسيهم بشيكل كبيير فيي تثبييت المفياهيم
والمعلومات والمعارف لدى المتعلم من خالل أنشطة الرحالت  ،والزيارات وجماعات
العلوم واالجتماعيات وغيرهيا  ،وكيل نشياط قيام بيه فيي الفصيل أو خارجيه وليه عالقية
بييالمنهجت  )8( .والنشيياط المدرسييي كييذلك تينمييي الصييفات الخلقييية الفاضييلة كالصييبر
واإلخالت في العمل واألمانة واإللمام بتراث البيئة وتاريخهيا وتطويرهيا وميا هير
فيها من شخصيات لها مكانتها العلمية والبطوليةت (. )9
وأهمية النشاط المدرسي بالنسيبة للمينهج فهيو يمثيل أحيد العناصير األساسيية للمينهج
المدرسي الذي تيتكون من جميا الخبرات التربوية والثقافية واالجتماعية والفنيية التيي
تهيؤها المدرسة لتالميذها داخل المدرسة وخارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل
في جميا النواحي  ،وتعديل سلوكهم طبقا ألهدافها التربويةت ( . )10فالنشاط هو الذي
يقوم بتزويد التالميذ بالخبرات في كل ما يقومون بيه مين نشياط فكيري أو عمليي داخيل
الفصييل أو خارجييه  ،وهييو مييا يسييمى باألنشييطة المصيياحبة للميينهج  .وبمييا أن المنيياهج
الدراسية تهتم بت نمية الجانيب العقليي والمعرفيي للتالمييذ ؛ فيإن األنشيطة هيي المسيؤولة
عن تنمية باقي جوانب الشخصية بقدر تفاعل التالميذ ميا المنياهج الدراسيية واألنشيطة
بقييدر مييا يكتسييبون ميين خبييرات ؛ ألن المنيياهج الدراسييية تنطلييق ميين عقيييدة المجتمييا
وخصائص الطالب ونموهم ؛ لذا فهيي تغيرس قييم المواطنية الصيالحة عنيد المتعلميين
ليقومييوا بمسييؤوليات بالدهييم والخييدمات االجتماعييية والو ييائف الحيوييية فييي مجييتمعهم
( . ) 11وممارسة النشاط المدرسي يضيفي قيمية كبييرة عليى الكتياب المدرسيي  ،فهيو
الذي يترجم ما في بطون الكتب من موضوعات نظرية إلى ممارسة عملية تيسير عليى
المتعلم فهمه ا واستيعابها واالستفادة منها من خالل تقديمها إليه بصورة مشوقة وجذابية
عن طريق النشاط المصاحب للمنهج  ،ولقد اهتمت المنياهج الحديثية باألنشيطة اهتماميا
بالغييا  ،وأصييبحت تتضييمن أنشييطة عديييدة ومتنوعيية تعمييل علييى تحقيييق أهييداف تربوييية
متنوعيية تتمثييل فييي إكسيياب التالميييذ المعلومييات والمعييارف والمهييارات واالتجاهييات
والعادات الصحيحة  ،وتنمية قدراتهم على التفكير العلمي والعميل الجمياعي والتعياوني
وغييير ذلييك ( . )12وال معنييى للميينهج الدراسييي إذا لييم يعتمييد علييى الخبييرات التعليمييية
والتي تتم عن طريق مزاولية األنشيطة  ،فهيي الوسيائل التيي تحقيق أهيداف المينهج إليى
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جانيب المعرفيية والفهييم النيياتجين عيين محتيوى المييادة نفسييه  .ت فالنشيياط المدرسييي هييو
الذي يسهم فيي تحقييق غاييات ومراميي وأهيداف المينهج مثيل أهيداف التفكيير العلميي ،
وحل المشكالت  ،والعمل الجماعي  ،وغيرهيا  ،ولكين ال زاليت تسييطر عليى مدارسينا
حتى اليوم ثالثة أنشطة تعليمية  ،وهي القراءة والكتابة والحساب بهدف تحقييق أهيداف
المحتييوى عيين طريييق الحفييظ واالسييتذكار ت ( )13وهييذا األسييلوب ال يفييرز مخرجييات
تعليمية ذات فاعلية  ،وتفيد المجتما إذا لم يصاحبها تركيز على المناشط المدرسية .
والنشاط المدرسي له أهميته للمدرسة أيضا فهو يسهم في شعور المعلمين والتالميذ
بييالوالء لهييا  ،وزيييادة اللحميية بييين أعضييائها  ،ويجعييل ميين الجميييا يعمييل كخلييية النحييل
إل هار المدرسة بالمظهر الالئق والمشرّف  ،ويحيرت الجمييا عليى المحافظية عليى
أثاثها وتجهيزاتها وجميا ممتلكاتهيا  ،كميا يجعيل النشياط المدرسيي مين المدرسية كأنهيا
معييرض دائييم ميين خييالل الصييور والرسييومات وغيرهييا التييي يشيياهدها الزائيير فييي كييل
نواحي المدرسة  ،وهذه النشاطات تجعل من المدرسة قبلة للزوار ،ومركيز إشيعاع فيي
المجتما .
المحور الثالث ــ الوظيفة التعليمية التربوية التي يؤديها النشاط المدرسي :
أصبحت المناهج الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط المدرسي ؛ إذ يحقق النشاط
توسيا الخبرات للمتعلمين  ،وربط المنهج بالحياة والبيئة مما يسهم في استيعاب المنهج
وفهمه عندما يكون مرتبطا باألنشطة التي تساعد على تثبيت المعارف والحقائق بشكل
عملي  .كميا أن التيرويح عين الطاليب بيين الحصيص الدراسيية يجيدد نشياطه وحيويتيه
وينمي قدراته اإلبداعية ومهارات التفكير الناقد .
ويحتيياج التلميييذ إلييى خبييرات حسييية مباشييرة عنييد تييدريس المعييارف والمعلومييات ،
والنشيياط المدرسييي هييو الوسيييلة التييي تسيياعد علييى تييوفير هييذه الخبييرات حتييى تييزداد
المعيارف وضيوحا  ،ويترسيخ فهمهييا فيي أذهيان التالميييذ  ،حييث إن الدراسية النظرييية
تحتاج إلى أساس واقعي ليزداد معناهيا ومغزاهيا ـ أيضيا ـ الخبيرة الذاتيية  ،والممارسية
العملية  ،والنشاط كلها تيسر للتالميذ والطالب تعليم الكثيير مين المهيارات واالتجاهيات
التي ال يمكن أن تتحقق لهم عن طريق الدراسة النظرية وحدها .
إن المعرفيية النظرييية سييوا ًء كانييت فييي صييورة حقييائق أم معلومييات أم مييدركات أم
تعميمييات أم قييوانين ونظريييات تشييتق ميين الخبييرة العملييية  ،فييإذا انفصييلت المعرفيية عيين
الخبرة أصبحت مجيرد ألفيا عديمية المعنيى .والمدرسية الحديثية أصيبحت فيي تيدريس
مناهجهييا تعتمييد علييى الخبييرات المباشييرة والتييي تعتمييد علييى فاعلييية التلميييذ والطالييب
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ونشاطه في التعلم  ،وبذلك يكون لما يتعلميه معنيى لدييه  .كميا أن ميا يكتسيبه فيي أثنياء
قيامييه بالنشيياط ميين معلومييات ومهييارات وميييول واتجاهييات  ...يتييرك فييي نفسييه أثييارا
متعددة لها أهميتها في توجيه سلوكه .
أما الخبرة غير المباشرة فقد ال تعدو أن تكون مجرد ألفا يرددها التلميذ والطالب
دون فهمها وبذلك تتحول عمليية التيدريس إليى تلقيين يتعطيل فيهيا التفكيير  .وعليى ذليك
فييإن للخبييرة المباشييرة قيميية تربوييية كبيييرة  .ويبييرز لنييا (جييون ديييوي) أهمييية الخبييرة
المباشرة بقوله ( إن درهما من الخبرة خير من قنطار من الدراسة النظرية)  .فالدراسة
النظرية ال يكون لها معنيى بالنسيبة للفيرد إال فيي ضيوء خبراتيه السيابقة  ،فيإذا انعزليت
الدراسيية النظرييية عيين الخبييرة العملييية فقييد يتعييذر فهمهييا وتصييبح مجييرد صييي لفظييية ،
والمنهج الدراسي ال يحقق أهدافه التربوية إذا لم يستعن باألنشطة المدرسية والتي تتيح
للتالميذ والطالب فرصية الممارسية العمليية مين خيالل الزييارات واليرحالت وخيدمات
البيئة والمعسكرات الدراسية وغيرها  ،فهيذه تعتبير مين أهيم ضيروب النشياط التعليميي
بالمدرسة الحديثة  ،ألنها تغرس القيم السيلوكية التربويية المرغوبية فيي نفيوس التالمييذ
والط الب  ،وبالتالي يتم تحقيق األهيداف التربويية مين المينهج وهيو اكتسياب المتعلميين
المهييارات والسييلوكيات التييي يسييعى المجتمييا إلييى تحقيقهييا ووضييا أهييدافها ميين خييالل
المنياهج الدراسيية  .أيضيا الطرائيق الحديثية فيي التيدريس الييوم أصيبحت تعتميد علييى
نشاط المتعلم  ،إذ أصبح دور المعلم مشيرفا وموجهيا لمصيدر المعلومية  ،وبيذلك يعميل
عليى تحقيييق مفهييوم الييتعلم اليذاتي والتعليييم المسييتمر  ،ويعمييل عليى مسيياعدتهم فييي حييل
مشكالتهم  ،ومتيابعتهم فيي أثنياء قييامهم بالنشياط  .وليسيت ممارسية النشياط المدرسيي
غاية في حد ذاتها نتطلا إلى تعميق ممارستها ليدى التالمييذ  ،بيل وسييلة مهمية لتحقييق
أهداف محددة ذكرها  )14( .ومن أهمها :
 )1توسيا خبرات التالميذ والطالب في مجاالت عديدة لبناء شخصياتهم وتنميتها
 )2تنمية االتجاهات السلوكية السليمة للتالميذ والطيالب مين خيالل الحريية المنظمية
التي تتياح عنيد ممارسيتهم المناشيط المختلفية عليى نحيو ينميي قييم االعتمياد عليى
النفس  ،ويكسبهم القدرة على المبادأة والتجديد واالبتكار .
 )3إتاحية الفرصيية للتالمييذ والطييالب لالتصيال بالبيئيية والتعاميل معهييا لجعلهيم أكثيير
اندماجا بمجتمعهم وأمتهم .
 )4إكسيياب التالميييذ والطييالب القييدرة علييى المالحظيية والمقارنيية والعمييل والمثييابرة
واألناة والدقة من خالل ممارسة المناشط المختلفة .
191

 )5مساعدة التالميذ والطالب في تفهم مناهجهم واستيعابها  ،وتحقيق أهدافها
كما أن النشاط المدرسي يكسب التالميذ والطالب فرصا كثييرة لممارسية الصيدق
واألمانة وحسين التيدبير وحيب مسياعدة اآلخيرين والتكافيل االجتمياعي داخيل المدرسية
والتعاطف ما اآلخرين في السراء والضراء وحرية الرأي والرأي اآلخر  ،والصراحة
والقدرة على تقبل النقد وتقبل نقد اآلخرين  ،والرد بأسلوب مهذب  ،والقدرة عليى نشير
األفكييار ومناقشييتها  ،واإلطييالع والبحييث  ،وترسيييخ المبييادئ وتحويييل االتجاهييات إلييى
عادات سلوكية.
والو يفة التربوية التي يحققهيا النشياط المدرسيي أيضيا هيي إعيداد التلمييذ والطاليب
للحييياة ميين خييالل الدراسيية  ،حيييث يجييد فييي ممارسيية النشيياط مييا ينمييي هواياتييه ويشييبا
رغباته  ،ويرسم المتعلم لنفسيه المهنية التيي سييختارها مسيتقبال فيي حياتيه  .ولعيل مين
خالل التجربة والمشاهدة ما نالحظه اليوم على الساحة الفنية من موسيقيين ومسرحيين
ورسامين وغيرهم كانوا في األصيل تالميي َذ فيي الميدارس  ،ومارسيوا هوايياتهم الفنيية
عن طريق النشاط المدرسي  .وكذلك في بقية المواد الدراسية عندما يجد المتعلم المعليم
الذي يو ف النشاط ويستغله أحسن استغالل في توصييل المعلومية إليى أذهيان التالمييذ
يزداد تعلق التلميذ بالمادة ويزداد حبه لها  ،وفي كثير من األحييان يختارهيا كتخصيص
له  ،ومهنة يمارسها في حياته العملية المستقبلية .
والنشاط المدرسي يعتمد في كثير من برامجه على العميل فيي جماعيات صيغيرة ،
وذلك لتدريب التالميذ والطالب وتعويدهم كي يتكيفوا بنجاح ما المجتما الذي يعيشون
فيه .
كما يغرس النشاط القيم الدينية  ،واألخالقية في نفوس التالميذ والطالب من خالل
محتييوى مييادة التربييية اإلسييالمية والتييي إذا قييام المعلييم بتحويييل الييدروس النظرييية إلييى
تطبيق عملي أي إلى نشاط لتحصييل المعرفية  ،وكسيب المعلوميات الدينيية عين طرييق
ربطهييا بالممارسيية العملييية للفضييائل واآلداب اإلسييالمية  ،وتوجيييه السييلوك ومحاربيية
الفردية وأحياء المناسبات الدينية بالمدرسة  ،وتخصيص مكان للصالة  ،وحث التالميذ
والطييالب علييى ممارسيية صييالة الجماعيية وفييي أوقاتهييا  ،وغيرهييا ميين ألييوان المناشييط
الدينية التي يكون لها أثير إيجيابي وفعيال فيي غيرس العقييدة الدينيية فيي نفيوس التالمييذ
والطالب .
كذلك عندما يجد المتعلم التشيجيا مين المعليم والمدرسية عموميا عليى المشياركة فيي
األنشطة األدبية  ،والثقافية  ،وممارسة الحوار  ،والمناقشات  ،والمنا رات الشيعرية ،
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وغيرها يتمكن التالميذ من االنتفاع باللغة العربيية عملييا  ،وزييادة تحصييلهم اللغيوي ،
وحيبهم لقواعييد النحييو واللغيية  .وهييذه المناشييط وغيرهييا تسييهم بييدور إيجييابي فييي جييذب
التالميذ إلى المدرسة  ،وعدم الشعور بالملل  ،وزيادة التحصيل العلمي  ،والتقلييل مين
الغييياب أو الهييروب ميين المدرسيية  ،والفضييل فييي ذلييك كلييه يرجييا إلييى تطبيييق األنشييطة
المدرسية

المحور الرابع ــ عوامل مهمة ومؤثرة في النشاط المدرسي :
هذه بعض العوامل التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا في النشاط المدرسي حسب نوعية
واهتمامات المعنيين بها وهي )15( :
1ــ فلسفة المنهج :
يرتبط النشاط المدرسي عادة بفلسفة المنهج  ،فإذا كانت فلسفة المنهج تعتمد على
الجانب العقلي للمتعلم فقط وتهمل الجوانب األخرى من شخصيته  ،وتجعل من المادة
الدراسية محورا للتعلم  .فهذه الفلسفة تهمل النشاط المدرسي مما يؤدي إلى غيابه من
خارطة العمل التربوي ؛ ألنها تعتمد على التحصيل المعرفي دون سواه  ،وهذا النوع
من المنهج هو ما يعرف بالمنهج التقليدي الذي كان سائدا في الماضي  ،حيث كان
النشاط يعتبر من وجهة نظرهم مضيعة للوقت وال طائل من ورائه  ،وال يخدم العملية
التعليمية  .والفلسفة السائدة في هذا المنهج هي التركيز على التحصيل الدراسي من
خالل الكتاب المقرر داخل الجدران األربعة  ،وحشو أذهان التالميذ والطالب
بالمعلومات والمعارف  ،واالعتماد على الحفظ والتسميا دون سواه استعدادا الجتياز
االمتحان في آخر العام  ،وهذه الفلسفة التقليدية ال يكتسب فيها المتعلم خبرات عملية
تؤهله للحياة والتي تمارس عادة عن طريق المناشط المدرسية المختلفة ؛ كما يجعل
هذا األسلوب من المدرسة مكانا ممال  ،ويجد المتعلم صعوبة في التعلم وفهم الحقائق
والمعارف ؛ ألنها تقدم إليه مجردة ولفظية تعتمد على الشرح النظري دون التطبيق
العملي والملموس ؛ ألن فلسفة هذا المنهج تركز على الجانب العقلي للتلميذ والطالب
وتهمل بقية الجوانب التي لها األثر البال على المتعلم في تكوين شخصيته كاالجتماعية
والنفسية والصحية وغيرها  ،والتي يحتاج فيها التلميذ والطالب إلى ممارسة العديد من
األنشطة لتحقيق هواياته  ،وتفري شحناته المكبوتة  ،وإثراء معلوماته  ،وإكسابه
خبرات جديدة  ،وتنمية مختلف جوانب شخصية التلميذ من نفسية وصحية واجتماعية
وعقلية إلعداده للحياة  ،فهذا النوع من المنهج الذي يقوم على مثل هذه الفلسفة ال
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وجود للنشاط المدرسي عادة في برنامجه التعليمي  ،وتعتبر المادة الدراسية هي محور
التعلم وليس التلميذ أو الطالب .
أما إذا كانت فلسفة المنهج تعتبر المتعلم محور العملية التعليمية  ،فهذا يؤدي إلى
هور أنشطة متنوعة يمارسها التالميذ والطالب تعكس فلسفة المنهج  ،وتساعد على
ترسيخه في أذهانهم  ،وبالتالي يصبح النشاط حاضرا بقوة على خريطة العمل التربوي
 ،وهذا ما تدعو إليه فلسفة المناهج الحديثة في جعل النشاط المدرسي من الوسائل
المهمة واألساسية في التعلم  ،وربط المدرسة بالبيئة والحياة  ،فعندما تتبنى فلسفة
المنهج النشاط المدرسي أساسا للتعلم  ،وتقوم بترسيخ المعارف والمفاهيم النظرية
بشكل عملي من خالل ممارسة األنشطة المدرسية المختلفة عن طريق الرحالت
والزيارات العلمية  ،وممارسة األنشطة المسرحية والموسيقية والثقافية واالجتماعية
وغيرها  ،حيث يصبح التلميذ والطالب هو محور التعلم  ،ويكتسب الخبرات التي
يتضمنها المنهج عن طريق ممارسة النشاط  ،فهذه الفلسفة نجد فيها النشاط حاضرا
بقوة  ،ويمارس فيها بشتى أنواعه  ،وتسهم في جعل المتعلم أكثر حبا للتعلم  ،وتزداد
دافعية التالميذ والطالب اإليجابية  ،وترسخ القيم السلوكية المرغوب فيها في نفوسهم ؛
كما تهيئ هذه الفلسفة المتعلمين للحياة ؛ ألنها تعتمد على إكسابهم الخبرات المباشرة
من خالل تطبيق األنشطة المدرسية .
2ــ نوعية مدير المدرسة :
يتأثر النشاط المدرسي بنوعية مدير المدرسة  ،ثم معاونيه  .فإذا كان المدير غير
متفهم ألهمية النشاط وال مؤمنا به يجد المعلم صعوبة في ممارسة المناشط المدرسية
ما تالميذه وطالبه  ،وعدم القدرة على تخطيط النشاط وتنفيذه بسبب المعارضة التي
يجدها من السلطة اإلشرافية المتمثلة في المدير ونائبه أو الموجه أو المشرف إلى غير
ذلك  ،ولكن عندما يكون المدير ومعاونوه يشجعون المعلم والتالميذ والطالب على
ممارسة النشاطات المدرسية  ،وعلى وعي بفلسفة المنهج الحديث على اعتبار أن
النشاط أحد عناصره األساسية التي تساعد على نمو المتعلم المعرفي واالجتماعي
والنفسي والصحي إلى غير ذلك نموا متوازنا تمكنه من االستمرارية في التعلم بخطى
ثابتة عندها يجد النشاط المدرسي األرضية الخصبة داخل المدرسة  ،والممارسة
الحقيقية له م ن المعلم والتالميذ والطالب ؛ لذلك فإن اإلدارة المدرسية التي تتفهم
أهمية النشاط  ،وتعتبره من الركائز األساسية في العملية التعليمية  ،وتشجا التالميذ
والطالب والمعلمين بالمدرسة على ممارسته بشتى أنواعه  ،فإن ذلك يساعد على دفا
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مسيرة النشاط ويهيئ للتالميذ والمعلمين الجو المناسب لتنمية ميولهم وهواياتهم ،
وإكسابهم خبرات جديدة في هذه الحياة تساعدهم على شق طريقهم نحو المستقبل
بخطى ثابتة ؛ لذلك يقا على مدير المدرسة دور أساسي ومهم في ممارسة النشاط
المدرسي من عدمه داخل المؤسسة التعليمية  ،وهذا يلقي على عاتق اإلدارة التعليمية
مسؤولية اختيار المدير المناسب الذي يؤمن بأهمية ممارسة األنشطة المدرسية من
خالل وضا معايير وأسس الختيار المديرين  ،ومن خالل المتابعة والتقييم المستمر
لعمل مدير المدرسة وبخاصة في مجال النشاط المدرسي  .ولكن في غياب عدم
المتابعة  ،وقلة الوعي وعدم إدراك بعض المديرين ألهمية النشاط المدرسي إذ
يعتبرونه مضيعة للوقت  ،واألهم عندهم هو التحصيل المعرفي داخل الفصل  ،وحفظ
المعلومات المقررة بالكتاب الجتياز االمتحان النهائي في آخر العام الدراسي  ،فهذا
الدور التقليدي الذي يمارسه بعض المديرين يشكل إحباطا للمعلمين والتالميذ والطالب
الذين يرغبون في ممارسة بعض األنشطة إلكسابهم خبرات جديدة  ،وترسيخ المعارف
النظرية في أذهان التالميذ والطالب عن طريق ممارسة النشاط المدرسي.
كما يعمل هذا النمط من المديرين على تغييب النشاط من خارطة العمل التعليمي ؛
لذلك فإن نمط اإلشراف السائد الذي يتمثل في مدير المدرسة ومعاونيه له دور كبير
وأساسي في هور األنشطة المدرسية وممارستها داخل المؤسسة التعليمية أو تغييبها
وإهمالها  ،وعدم االهتمام بها  ،ومالحظة عدم وجودها في المدرسة .
3ــ اتجاه المعلم :
يقا على المعلم الدور األساسي في تنفيذ النشاط المدرسي من عدميه  ،فعليى اليرغم
من دعوة المنهج الحديث على اعتبار أن النشاط يمثل عنصرا أساسيا في المينهج ؛ إال
أن المعلم عندما يكون غير مدرك لقيمية النشياط التربويية  ،أو غيير ميؤمن بأهميتيه فيي
العملية التعليمية  ،أو نتيجة إهمال أو تقصير منيه  ،فيإن ذليك ييؤثر سيلبا عليى ممارسية
النشيياط المدرسييي عمليييا ميين قبييل المعلييم بسييبب تركيييزه علييى الييدروس النظرييية دون
محاولة إدخال األنشطة المدرسية في المنهج الدراسي  ،واالستفادة من أنواع النشاطات
المختلفة كالتمثيل والموسييقى وبعيض األلعياب لألطفيال وغيرهيا مين أنيواع النشياطات
التي تساعد على تبسيط المعلومة عند التالميذ  ،وتجعلها أبقى أثرا في أذهانهم .
إن اتجيياه المعلييم نحييو النشيياط المدرسييي عامييل مهييم فييي تطبيييق األنشييطة المدرسييية
وممارستها بالمدرسة من عدمه  ،ويحدد مدى وجودها على أرض الواقا أو غيابها من
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خارطة العمل التربوي بالمدرسة أو المادة الدراسية التي يقيوم بتدريسيها هيذا المعليم أو
ذاك .
لذلك يجب إعداد المعلمين في كليات التربية على كيفية استغالل النشاط في عمليية
الييتعلم  ،وغييرس أهميتييه ميين خييالل منيياهج دراسييية تييدرس فييي هييذا الشييأن  ،وإقاميية
الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين إلكسابهم اتجاهات إيجابية نحو ممارسة األنشطة
المدرسية  ،حتى نضيمن تطبيقهيا عملييا فيي مؤسسياتنا التعليميية  ،واالسيتفادة منهيا فيي
توسيا خبرات المتعلمين  ،وزيادة دافعيتهم في التعلم .
 4ــ عملية التقويم :
عندما يكرس المعلم كل جهده في عمليية تقيويم التحصييل المعرفيي للتلمييذ  ،ويكتفيي
بقياس جانب المعلوميات ليدى الميتعلم فقيط سييؤدي ذليك إليى إهميال النشياط واالهتميام
باالسييتعداد لالمتحانييات التييي عييادة تغطييي جانييب المعرفيية فقييط  ،وجعييل المعلييم محييور
اهتمامه لتغطية محتوى المقرر  .بينما ليو اتجيه التقيويم إليى نشياط الميتعلم واهيتم بيه ،
وجعل له وزنا نسبيا في عملية التقويم  ،فإن ذلك سيدفا التالمييذ إليى االهتميام بالنشياط
وممارسته ؛ ألنه يشكل جزءا أساسيا من المنهج وبالتالي في التقويم
إن النمط السائد اليوم فيي مؤسسياتنا التعليميية فيي عمليية التقيويم هيو التركييز عليى
الدروس النظرية التي تعطى من الكتاب المقرر  ،ويهمل فيها التركييز عليى المناشيط
العملية التي تترجم الدروس النظرية إلى سلوك  ،وتحقق األهداف التربوية التي يسيعى
إليها المنهج الدراسي ؛ إذ يعتبر هذا النمط التقليدي التلميذ الذي يميارس نشياطا فنييا أو
ثقافيا أو اجتماعيا أو غيره يضييا وقتيه وجهيده عليى حسياب اليدروس  ،بيل ويوجيه ليه
بعض العبارات المحبطة التي قد تحد من نشاطه  .ولكن المعلم المتفهم ألهمية النشاط
هييو الييذي يجعييل ميين النشيياط المدرسييي أساسييا للييتعلم  ،ويشييجا التالميييذ علييى االبتكييار
واإلبييداع  ،ويعطييي درجييات إضييافية لكييل تلميييذ وطالييب يمييارس نشيياطا معينييا داخييل
الفصل أو خارجه  ،ويعتبر النشاط المدرسي جزءا من عملية التقيويم التيي يثياب عليهيا
التالميذ والطالب .
وهكذا فإن عملية التقويم تعتبير مين العواميل التيي تسيهم إليى حيد كبيير فيي إبيراز
األنشييطة المدرسييية ووجودهييا داخييل المدرسيية عنييدما تجييد المعلييم الييذي يقييدر قيمتهييا ،
واإلدارة المدرسييية التييي تشييجعها قييوال وعمييال  ،ولكيين عنييدما يكييون العكييس  ،نالحييظ
غييياب األنشييطة  ،وعييدم اكتييراث المعلمييين والتالميييذ والطييالب بهييا  ،ويقتصيير دور
المدرسة والمعلم عليى اليدور التقلييدي اليذي يتمحيور فيي الميادة الدراسيية فقيط  ،وعيدم
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االهتمام بالتلميذ وميوله ورغباتيه وتنميية اتجاهاتيه  ،وإعيداده للحيياة بيالطرق التربويية
الحديثة
5ــ اإلمكانيات المتاحة :
تحتييل اإلمكانيييات المتاحيية المادييية جانبييا مهمييا فييي النشيياط المدرسييي  ،فالتالميييذ
والطالب والمعلميون يحتياجون إليى أجهيزة وميواد ومعاميل وورا وسياحات وقاعيات
لممارسيية ألييوان المناشييط المدرسييية والتييي بوجودهييا مييا عامييل التشييجيا ميين اإلدارة
المدرسية  ،وحث التالميذ والطالب والمعلمين على االستفادة من هذه اإلمكانيات يجيد
النشيياط الجييو المالئييم لممارسييته داخييل المدرسيية  ،وبخاصيية أن بعييض اإلمكانيييات مثييل
األشرطة السينمائية وأجهزة العرض والتصوير والخرائط والنمياذج ومعيدات المعاميل
والورا واآلالت الموسيقية وأجهزة الحاسوب إلى غير ذلك من اإلمكانييات والقاعيات
المخصصة لها تحتاج إلى تمويل يفوق قيدرة المدرسية  ،ويتطليب توفيرهيا عين طرييق
وزارة التربية والتعليم  ،فإذا لم تتوفر هذه اإلمكانيات بالمؤسسة التعليمية فإن ذلك يحيد
من نشاطاتها  ،ويقتصر دورها على ممارسة بعض األنشطة فقط التي ال تتطليب مثيل
هذه اإلمكانيات .
هييذا عنييدما تكييون اإلدارة حريصيية علييى ممارسيية النشيياط بالمدرسيية  ،ولكيين فييي ييل
وجود اإلدارة السلبية تتخذ عيادة مين قلية اإلمكانييات عيذرا فيي عيدم ممارسية األنشيطة
المدرسية بأنواعها  ،ولكن بشكل عام نقول إن تيوفر اإلمكانييات يسيهم بشيكل كبيير فيي
تطبيق النشاط المدرسي من عدميه  ،أو ممارسيته بشيكل واسيا أو ضييق  .أضيف إليى
ذلك ضرورة توفر اإلمكانيات البشرية من المعلمين والفنيين واإلداريين المتخصصيين
في مجاالت النشاط المدرسي وغيرها من التخصصات التقنية التي لها عالقة بالنشاط
المحور الخامس ــ القيمة التربوية للنشاط المدرسي :
يعتبر النشاط المدرسي كأي جانب آخر من العمليية التعليميية ليه أهميتيه فيي إكسياب
الخبرات التي يمر بها التالميذ  ،وتعدهم للحياة  ،وتحقق األهداف التربوية التيي يسيعى
إليهييا الميينهج  ،لييذلك يعتبيير النشيياط المدرسييي عنصييرا مهمييا وضييروريا فييي المدرسيية
الحديثة  ،ويهدف إلى غرس العديد من القيم التربوية والتعليمية  ،ومن أهمها :
1ـ ي يتيييح النشيياط المدرسييي المجييال لتعبييير التالميييذ والطييالب عيين ميييولهم  ،وإشييباع
حاجاتهم  ،والكشف عنها  ،وتنميتها وتوجيهها .
2ــ يهيأ النشاط للتالميذ والطالب مواقف تعليمية شبيهة بمواقف الحياة مما يترتب عليه
سهولة استفادة التالميذ مما يتعلمون داخل الفصل في المجتما الخارجي.
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3ـييـ كمييا يييزود النشيياط المدرسييي التالميييذ والطييالب بالمهييارات والخبييرات االجتماعييية
والخلقية كالتعاون وتحمل المسؤولية وغيرها .
4ــ يبث النشاط روح المنافسة الطيبة بين أفراد المجتما المدرسي التيي تكفيل النهيوض
بمعاهد العلم من جميا النواحي الرياضية واالجتماعية والثقافية .
5ــ تنمي أنواع النشياط المدرسيي فيي التالمييذ القييادة ؛ ففيي أثنياء الممارسية لألنشيطة
تتهيأ الفرصة للفرد ليقود اآلخرين في نواح  ،ويتبعهم في نواح أخرى .
6ــ تساعد أنواع النشاط المدرسيي عليى اسيتثمار أوقيات الفيراخ اسيتخداما حكيميا يعيود
بالنفا والفائدة على التالميذ والطالب .
7ــ أيضا يساعد النشياط المدرسيي عليى تكيوين القييم والتيذوق  ،فحشيو أذهيان التالمييذ
والطالب بالمعلومات  ،والحقائق ال يساعدهم على اكتساب القيم التيي توجيه سيلوكهم ،
ولكن عن طريق ممارسة األنشطة المدرسيية تتحقيق األهيداف التربويية المرغيوب فيي
غرسها في نفوس التالميذ والطالب .
8ــ كذلك النشاط يعد وسيلة تسهم في تثقييف التالمييذ والطيالب كيي يصيبحوا ميواطنين
صييالحين عيين طريييق الخبييرات والتجييارب التييي تتطلييب الريييادة والزماليية والتعيياون ،
والعمل المستقل .
9ــ كما تحقق ممارسة النشياط النميو االجتمياعي الشيامل  ،وتقويية العالقيات  ،وتعمييق
االتصاالت  ،.وتوفير الفرت أمام التالميذ والطالب كيي يشيبعوا قيدراتهم عليى الخليق
بطريقة أكثر فاعلية .
10ــ كما يعمل النشاط المدرسي على إيجاد تعاون قوي بين التالميذ والطالب ،
وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والمو فين بالمدرسة .
المحور السادس ــ مدى تطبيق األنشطة المدرسية في مؤسساتنا التعليمية:
بعد كل ما تقدم نتساءل عن مدى تطبيق األنشطة المدرسية في مؤسساتنا التعليمية ،
وعن مدى االستفادة من مختلف أنواع األنشطة التعليمية .
لكن لألسف أن تطبيق النشاط المدرسي في مؤسساتنا التعليمية ضعيف جدا وال
يكاد يذكر وخاصة في السنوات األخيرة وهذه بعض الدالئل على ذلك :
أوال ــ قام الباحث بإجراء دراسة مقارنة خالل العام الدراسي 1993/1992م على
عدد ( )22مدرسة من مدارس بلديتي طرابلس وحي األندلس تم اختيارهما بطريقة
عمدية لمعرفة مدى ارتباط نسبة نجاح التالميذ في آخر العام ما اهتمام ومشاركة
المدرسة في مختلف األنشطة المدرسية  ،وقد استعان الباحث بقسم النشاط المدرسي
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وقسم االمتحانات حيث اطلا على سجالت مشاركة عدد من المدارس في األنشطة
المدرسية المدرجة من قسم النشاط المدرسي  ،وتقييم قسم النشاط لمشاركة هذه
المدارس ؛ كما اطلا على نتائج امتحانات اتمام مرحلة التعليم األساسي لنفس العام
لمعرفة مدى تأثير اهتمام المدرسة بالنشاط المدرسي على التحصيل العلمي للتالميذ
فكانت النتيجة كما في الجدول التالي :
جدول رقم ( )1يبين عالقة مشاركة المدرسة في النشاط المدرسي بنتائج االمتحانات
تسلسل

اسم المدرسة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20

صرخة الحرية
أحمد دريبيكة
النجوم الزاهرة
التقدم
نجية الطوير
الوثيقة
طرابلس المركز
االتحاد

21
22

سليمان الباروني

حسان بن ثابت
الحي الصناعي
سالم عبدالنبي
أبوذر الغفاري
هواري أبومدين
النضال
عمر المختار
تاقرفت
الغدير
سواعد الوحدة
شهداء الخليج
معاوية بن أبي
سفيان
غرناطة

مــدى ممارستهـــا لـألنشطــــة المدرسيـــــــــة
ممتاز
جيد
متوسط
ضعيف
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

نسبة النجاح
آخر العام
%60.44
31.44
97.24
80.79
%70
92.48
%86.23
%85
%18
%16
%95
%95
%3
%30
%20
%20
%27
%2
%33
%100

√

%62

√

%79

مالحظة  /اسماء المدارس كما كانت تعرف بها في تلك الفترة
نالحظ من الجدول السابق العالقة الوثيقة التي تربط بين معدل مشاركة المدرسة
في النشاط المدرسي ونسبة نجاح التالميذ فيها في آخر العام الدراسي علما بأن
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االمتحانات في ذلك الوقت كانت تتسم بالجدية وعدم التهاون ما الغش  ،وكان ذلك
واضحا من خالل نتائج اإلحصائيات المذكورة والتي تتفاوت ما بين  %3و . %100
أيضا تم وضا معيار لقياس مستوى كل مدرسة حول مشاركاتها في األنشطة
المدرسية حيث تم تقسيم مختلف البرامج واألنشطة المدرسية التي تفوق ( )20نشاطا
ما بين رياضي وثقافي وفني على عدد من المستويات فالمدرسة التي لها أقل من ()3
مشاركات التقدير ضعيف ومن  4إلى  6مشاركات متوسط  ،ومن  7إلى  12مشاركة
جيد  ،فما فوق ممتاز .

النتيجة :
النتيجة التي تم التوصل إليها من خالل الجدول السابق هي كاآلتي :
1ــ المدارس التي معدل اشتراكها في األنشطة المدرسية مرتفا أي من  12مشاركة
فما فوق وكان تقديرها في النشاط ( جيد و ممتاز ) تراوحت نسبة نجاح التالميذ فيها
ما بين  %60.44إلى  ، %100وعددها ( )12مدرسة من مجموع العينة .
2ــ مدارس معدل اشتراكها ما بين (  4إلى  ) 6مشاركات في األنشطة المدرسية أي
بتقدير متوسط  ،فتراوحت نسبة النجاح فيا ما بين  %31إلى  ، %33وعددها
مدرستان فقط .
3ــ مدارس معدل اشتراكها في األنشطة المدرسية ضعيف أي لها أقل من ثالث
مشاركات وهذه تراوحت نسبة نجاح تالميذها ما بين  %2إلى  ، %30وعددها ()8
ثماني مدارس من مجموع العينة البال عددها  22مدرسة .
من خالل ما سبق يتبين لنا أهمية ممارسة التالميذ لألنشطة المدرسية  ،وما تخلفه
هذه الممارسة من عالقة إيجابية حيث يزداد التحصيل العلمي للتلميذ كلما كانت
المدرسة مهتمة أكثر باألنشطة المدرسية  ،وقد الحظنا ذلك من خالل ارتفاع نسبة
النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي للمدارس األكثر مشاركة في النشاط
المدرسي .
فالترويح الذي يجده الطالب في المدرسة من خالل ممارسة األنشطة المدرسية
يزداد به حبا للتعلم والمدرسة والمواد الدراسية ؛ كما تقشبا فيه ميوله ورغباته  ،وتنمي
هواياته ؛ مما يزداد تعلقه بطلب العلم  ،وهذا يساعده على توافقه النفسي واالجتماعي ،
ونجاحه في الحياة بشكل أفضل مستقبال .
ثانيا ـــ يبين الجدوالن التاليان ضعف مشاركات المدارس وقلة اهتمامها باألنشطة
المدرسية حيث يوجد بمكتب الخدمات التعليمية بحي األندلس ( )50خمسون مدرسة
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للتعليم األساسي  ،وفي تعليم طرابلس المركز يوجد ( )44أربا وأربعون مدرسة
للتعليم األساسي لم يشارك من مجموع هذه المدارس إال القليل منها في بعض
المسابقات خالل العام الدراسي 2009/2008م والذي جاء على النحو اآلتي :
جدددول رقددم (  ) 2يبددين عدددد المدددارس المشدداركة فددي كددل مسددابقة علددى مسددتوى
مدارس مكتب تعليم حي األندلس من إجمالي العدد ( )50مدرسة .
عدد المدارس المشاركة
نــــــــــــــــوع المسابقـــــــــــــــة
10
رسوم األطفال
3
اللغة العربية
1
النشاط الموسيقي
ــــ
النشاط المسرحي
4
التربية الجمالية
4
المعارض المدرسية
12
المعامل المدرسية
3
الصحة المدرسية
27
الخدمة االجتماعية
4
المسابقة األدبية
23
المكتبات
44
المسابقة المنهجية
33
كرة القدم
10
كرة الطائرة
8
كرة اليد
29
ألعاب القوى
6
الشطرنج
(المصدر قسم النشاط المدرسي بتعليم حي األندلس)

جدول رقم ( ) 3يبين عدد المدارس المشداركة فدي كدل مسدابقة علدى مسدتوى مددارس
مكتب تعليم طرابلس المركز من إجمالي العدد ( )44مدرسة
عدد المدارس المشاركة
3
23
5
9
29
6

نــــــوع المسابقـــــــــــة
المعارض المدرسية
المكتبات
رسوم األطفال
المعامل
الخدمة االجتماعية
الصحة المدرسية
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44
3
3
22
24
5
2
7
9
12
11

المسابقة المنهجية
التربية الجمالية
المسابقة األدبية
كرة الطائرة
كرة القدم
كرة السلة
كرة اليد
تنس الطاولة
ألعاب القوى
الشطرنج
الجمباز

(المصدر قسم النشاط المدرسي بتعليم بطرابلس)

يقعطي الجدولين السابقين مؤشرا ملحو ا على الضعف الواضح في مشاركات
المدارس في األنشطة المدرسية والذي يحتاج إلى وقفة جادة من المسؤولين على
المناشط المدرسية لحث المدارس على االهتمام بالنشاط المدرسي لما له من أهمية
كبرى كما سبق وأن بيناها في هذا البحث .
ويالحظ من الجدولين المذكورين أن أكثر األنشطة مشاركة من المدارس كانت في
مجال المسابقة المنهجية حيث بل عدد المشاركين فيها ( )44مدرسة عن كل مكتب
تعليم  ،وذلك نظرا لعدم اعتمادها على أي إمكانيات مادية فهي تعتمد على اختيار عدد
من الطالب األوائل عن كل مدرسة للمشاركة بهم ما المدارس األخرى  ،ثم يأتي
نشاط كرة القدم في المرتبة الثانية حيث بل عدد المدارس المشاركة في هذا النشاط
( )33مدرسة من تعليم حي األندلس و ( )24مدرسة عن تعليم طرابلس ويرجا سبب
االهتمام بهذا النشاط إلى الشعبية التي تتمتا بها هذه اللعبة عند الجميا صغارا وكبار
 ،أما نشاط الخدمة االجتماعية والمكتبات واللذان يأتيان في المرتبة الثالثة فهما ال
يعتمدان على نشاط الطالب ؛ بل نشاط كل من معلم المكتبة  ،واألخصائي االجتماعي
اما بقية المسابقات فنرى التدني الواضا في نسب المشاركة وهو ما يدعو إلى بذل
مزيد من االهتمام من قبل مسؤولي إدارات التعليم  ،وإدارات المدارس بالنشاط
المدرسي .

الخاتمة :
من خالل ما سبق يتبين لنا أهمية ودور النشاط المدرسي في زيادة التحصيل
العلمي للطالب  ،وإكساب العديد من الخبرات  ،وتنمية الهوايات  ،وجعل الطالب اكثر
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استعدادا لتلقي العلم  ،وحب التعلم  ،والتوافق النفسي واالجتماعي ما األسرة
والمدرسة والمجتما عموما .
وبالرغم من هذه األهمية الكبرى إال أنه يالحظ ضعف المشاركة في معظم األنشطة
المدرسية من قبل المدارس  ،وهذا ما يدعونا إلى أن نوصي باآلتي :

التوصيات :
1ــ االهتمام بالنشاط المدرسي من قبل المسؤولين بوزارة التعليم  ،وتوفير الدعم
المادي والمعنوي للطالب من أجل المشاركة في األنشطة المدرسية .
2ــ تشجيا الطالب وحثهم على المشاركة في مختلف األنشطة المدرسية لما يعود
عليهم بالنفا والفائدة العلمية واالجتماعية والنفسية .
3ــ توعية أولياء األمور بأهمية مشاركة أبنائهم في مناشط المدرسة .
4ــ الضغط على مديري المدارس من قبل مسؤولي التعليم بضرورة االهتمام بالنشاط
المدرسي في المدرسة ومحاسبة المقصرين منهم في ذلك .
5ــ إقامة ورا عمل للمعلمين ومديري المدارس حول كيفية تنفيذ ومتابعة األنشطة
المدرسية بالمدرسة  ،واالستفادة منها في المناهج الدراسية .
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