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 : ملخصال

إ�� تطو�ر   �� ترتي��ا  التعليم،  ب  العناية التعليمية؛ من خالل    أنظم��ااتجهت الدول املتأخرة  بدل  جودة 

و  املنخفضة؛  ا�جودة  ذات  املدارس  عدد  لتحس�ن مخرجا��ا  �تطلب  ز�ادة  فعالية  الطرق  أك��  البحث عن 

وعليھ تقدمت الباحثة    قع،التوجھ نحو التجارب الر�ادية الناجحة ومحاولة فهمها وتطبيقها ع�� أرض الوا

لتفعيل النشاط الطال�ي الذي ُ�عد الدعامة األساسية �� ال��بية    ة��ذه الدراسة ��دف فهم الطرق املناسب 

جميع  يحبا�حديثة،     �� مخرجاتھ   من  واإلفادة  تنفيذه  طرق  ودعم  الختياره  وال��ك��  االهتمام  يتطلب  ث 

لتقو�مية لطالب املؤسسة التعليمية، داخل إطار من التفاهم  النوا�� التخطيطية والتنفيذية والتوج��ية وا

املعنية، ا�جهات  وجميع  املدرسة  ب�ن  والتنسيق  إ��  املتبادل  عمدنا  ذلك  ع��  تحليلية    و�ناء  دراسة  إجراء 

و�� التجر�ة اليابانية    وتطبيقها،  التجارب العاملية الرائدة �� مجال استخدام األ�شطة   إحدى مقارنة �� ضوء  

نظام التعليم �� اليابان ��تم باملبدع�ن ويعمل ع�� تنمية قدرات االبت�ار واإلبداع، ع�� اعتبار أن    دة،الرائ

الذي   النموذج  وهو  الشاملة،  اليابانية  املدرسة  إطار   �� املبدع�ن  لألطفال  فعال  �عليم  تقديم  طر�ق  عن 

ع��   ا�حفاظ  مع  بخطواتھ  واالس��شاد  مخرجاتھ  من  اإلفادة  فعليا  وأصالة  نحاول  العر�ية  االهو�ة  لقيم 

 . اإلسالمية ال�ي تزخر ��ا برامجنا ال��بو�ة التعليمية

الطالب    –ال�خصية    تنمية -اليابا�يالنموذج  -األهمية والتوظيف  – األ�شطة املدرسية  ال�لمات املفاتيح:  

 .واأل�شطة"
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Abstract: 

Countries that are lagging behind have tended to develop their educational systems; By 

paying attention to the quality of education, not to increasing the number of low-quality schools; 

The search for the most effective ways to improve its outcomes requires orientation towards 

successful pioneering experiences and an attempt to understand and apply them on the 

ground, and accordingly the researcher submitted this study with the aim of understanding the 

appropriate ways to activate student activity, which is the mainstay in modern education. Its 

outputs in all aspects of planning, implementation, guidance and evaluation for students of the 

educational institution, within a framework of mutual understanding and coordination between 

the school and all concerned parties, it was agreed to conduct a comparative analytical study 

in the light of one of the world’s leading experiences in the use and application of activities, 

which is the leading Japanese experience, considering The education system in Japan cares 

about the creators and works to develop the capabilities of innovation and creativity, by 

providing effective education for creative children within the framework of the comprehensive 

Japanese school, a model that we are actually trying to benefit from its outputs and be guided 

by its steps while preserving the identity and originality of the Arab and Islamic values that 

abound in our educational programs educational . 

Keywords: School activities - importance and employment - the Japanese model - 

personality development - students and activities. 
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 :  مة ّدالمق  -1

إدارة تملك    �� تتمثل  وخارجية  داخلية  اجتماعية  عالقات  وشبكة  ومعنو�ة  مادية  إم�انيات  املدرسة 

و�شمل أيًضا املنا�ج الدراسية ا�ختلفة واأل�شطة الطالبية الفعالة �� جميع    ، ن والطالب�املدرسة واملعلم

إن حياة   ا�جاالت، �ل هذه العوامل تجعل من املدرسة صورة مصغرة ل�حياة �� ا�جتمع الذي تتواجد فيھ؛ 

ي�ون    ن  خ��ات مش��كة، لذا البد أ�إنجاز  ومن  املدرسة نفسها حياة اجتماعية ب�ل ما ف��ا من أخذ وعطاء  

استمرارا   املدرسة  فتنّ� �جو  الصا�ح  البيت  و جو  ف��ا  املرغوب  القيم  الطالب  لدى  با�خ��ات  أن  ي  تمدهم 

ملا نر�د  ينب�� أن ي�ون جو املدرسة نموذًجا صا�ًحا  وهكذا    هم لي�ونوا مواطن�ن صا�ح�ن،  ال�ي �عّد   الالزمة

ابا، بحيث  ا�جتمع،  أن ي�ون عليھ  
ّ

املوجودون فيھ، ويشعرون داخلھ باالطمئنان  يفضلھ  وأن ي�ون فضاء جذ

املدرسة   اهتمام  ز�ادة  إ��  ا�حاجة  تدعو  وغ��ها  األسباب  ولهذه  واملادي،  والنف�ىي  االجتما��  واالستقرار 

�� تطبيعهم االجتما��  بفاعلية  ب��بي��م وصقل مواه��م واإلسهام  ومراقبة سلوكيا��م    ،بطال��ا واالهتمام 

�ش�لون  أ��م  �شعرون  إليھ،    اجزء  بحيث  بانتما��م  مل��م�ن  فيھ  �عيشون  الذي  ا�جتمع  من  يتجزأ  ال 

 ). 1999و�معتقداتھ وقيمھ الدينية وا�خلقية ونظمھ وأهدافھ ( �اره، 

إن ظهور مصط�ح النشاط املدر�ىي �� �عض مدارس العالم العر�ي بصفة عامة منذ األر�عينيات يدل ع��  

أهمية النشاط �� ت�و�ن �خصية الطالب،    –منذ ذلك الوقت    –وا  أن رجال التعليم �� عاملنا العر�ي أدر�

ل��فيھ عن الطالب �� املدرسة أو لقضاء وقت الفراغ، إنما  �شاط ل مجرد  ليسوأن مفهوم النشاط املدر�ىي  

(صا�ح،هو   الطالب وقدرا��م  مواهب  اكتشاف  )،    �ساعد ع��  أّن  .د.ت.  املدر�ىي    ذلك  أحد  هو  النشاط 

والنف�ىي والص��  العناصر األساسي املعر�� واالجتما��  املتعلم  نمو  ال�ي �ساعد ع��      ا�خ...ة 
ً
 متوازنا

ً
نموا

ثابتةي بخطى  التعلم   �� االستمرار�ة  من  أهمية ،  مكنھ  تتفهم  ال�ي   �� ا�جيدة  املدرسية  اإلدارة  فإن  لذلك 

التعليمية العملية   �� الر�ائز األساسية  اليابان من أك��    )،185  ،2019  :(عامر  النشاط، و�عت��ه من  و�عد 

�� إدارة الصفوف التعليمية، وأصبحت بذلك نموذجا يحتذى بھ ��    االدول تم��ا �� مجال التعليم وتقدم 

وقد عملت منظومة التعليم    هذا ا�جال حيث �انت لها الر�ادة �� العديد من ا�خطوات النظامية واملن�جية،

وقد   واالبت�ار عند الطلبة �� املراحل التعليمية ا�ختلفة،  عواالطال اليابانية بجهد مكثف ع�� رفع الدافعية  

مبكر لدى     أفردت العديد من البحوث النفسية وال��بو�ة حول عامل اإلبداع وكيفية غرسھ كسلوك ايجا�ي

يحتذي بھ ��    ااختيارها نموذج  ولهذه األسباب مجتمعة �ان)،  2014املتعلم�ن عامة �� دولة اليابان (الكرد،

 . هذه  تنادراس
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 مشکلة الدراسة:  -2

األخ��ة،   السنوات   �� الفت  �ش�ل  التعليمية  ال��بو�ة  النظر�ة   �� املدرسية  األ�شطة  مفهوم  تطو�ر  تم 

الرغم    �دة وفق األنظمة التعليمية  لهذه الدول، فع�متعّد   ألغراضوصرنا نقرأ كث�ً�ا عن كيفية استخدامها  

دون خلل   ،اتزان وتجا�س تامفإن ا�خرجات تتش�ل ��    ،من تداخل عناصر عديدة �� املنظومة التعليمية

لأل�شطة    - ومن املهم أن يتم النظر  وهو التطو�ر املستمر للنظم التعليمية،  ،أو انزالق عن الهدف األس�ى

بناًء ع�� املنظور ال��بوي التعلي�ي الشمو��؛   نجاح املنظومة التعليمية؛��      فعاال  اجزءبوصفها      -التعليمية

�ُعرف جميع   -األ�شطة  -الذي  املدرسة    بأ��ا  داخل  التالميذ  ��ا  يقوم  ال�ي  واملشاريع؛  واإلنجازات  األعمال 

 وخارجها و�حققو��ا �عد االن��اء من عملهم املدر�ىي. 

اهتمامها   ليبيا   �� والتعليم  ال��بية  وزارة  أظهرت  املدرسية؛  لأل�شطة  الكب��ة  ال��بو�ة  لألهمية  ونظرا 

 أو�لت إل��ا العديد منو  ي إدارة �ع�ى بالنشاط املدر�ىي،حيث وضعت �� هي�لها اإلدار  باأل�شطة املدرسية،

واالختصاصات، �ختلف    املسؤوليات  املدرسية  باأل�شطة  املتعلقة  ال��امج  لوضع  التخطيط  أهمها  من 

كما أقرت �� املالك الوظيفي   ، ومتا�ع��ا من خالل اإلدارات الفرعية للنشاط املدر�ىي  املراحل التعليمية،

وذلك ملتا�عة األ�شطة املدرسية وتفعيلها داخل   للنشاط املدر�ىي داخل �ل مدرسة،  قاستحداث صفة منّس 

ع�� اهتمام وزارة ال��بية    �ل ذلك دليالو �عّد  املؤسسية التعليمية، والتنسيق ب�ن م�اتب النشاط �� الوزارة ،

وع��   )،2016امل��وك ،(  إيما��ا بدوره الفعال �� املن�ج املدر�ىي ا�حديثع��  والتعليم بالنشاط املدر�ىي، و 

املتفحص للواقع ا�حا�� يقف ، فإّن الرغم من وجود تلك امل�اتب �� الهي�ل التنظي�ي لوزارة ال��بية والتعليم

 داخل  
ً
ع�� العديد من الصعو�ات ال�ي تواجھ ممارسة هذه األ�شطة ال�ي تحد من قدرتنا ع�� توظيفها فعليا

التعليمية �انت  مؤسساتنا  املد. ول�ن  تنمية    تمنح ارس  �عض   �� أهمية حقيقية  املدر�ىي  النشاط  حصص 

ميولھ؛ واكتشاف  مواهبھ  وتنمية  قدراتھ  من  والرفع  الطالب  العدد،  �خصية  محدودة  اعتادت    إذ  فإّ��ا 

شراك عدد قليل من  إ  ��استخدام نمط تقليدي من النشاط، ينحصر    ع��الغالبية العظ�ي من املدارس  

: 2019(عامر، اختيارهم من ب�ن أ�حاب املواهب أو املتم��ين من ضمن مجموع الطلبةالتالميذ الذين يتم 

عد  و )،  181
ُ
املمارسة  � األخطاء  من  هذه  ��   أفدح  وظيفتھ  وحصر  دوره  وتقديره  املدر�ىي  النشاط  فهم   ��

فقط، األخرى  املدارس  أمام  املسابقات   �� التالميذ  تحقيق  من  عدد  أك��  ملشاركة  الفرصة  إتاحة    دون 

، فيتم  
ً
  قصرواملعلم�ن �� خلق بيئة �عاونية متفاعلة مليئة با�حركة والعمل داخل املدرسة وخارجها أيضا

 .الت محددةافقط ، و�� مج  محدودةمجموعة ع��  املناشط الدراسية 

دها  يأن يتم ا�حديث عن األ�شطة املدرسية �ش�ل موسع؛ بحيث ال يتم تقي  املهّم   وتجد الباحثة أنھ من

فكرة  تأسيسا ع�� هذه الاملناشط املرتبطة باملن�ج املدر�ىي؛ و ��  جدران املدرسة أو    ب�نما يحدث  �� أطار  

جهت هذه الّدراسة إ�� 
ّ
مقارنة التعليم أو جزء منھ  وذلك ألن   ،استخدام املن�ج التحلي�� املقارن األساسّية ات

  كب��   إ�� جهد  ��ا، فاملقارنة هنا تحتاج  اختالف األنظمة التعليمية بي  �سببب�ن دولة وأخرى ليس شيًئا �س�ً�ا؛  

املقارنة   رصدل والتقاليد�عناية  أوجھ  والعادات  الدين   �� الدول  العوامل    ،؛ الختالف  ناحية  من  وتباعدها 

و�� دولة    -املؤثرة ف��ا، وعليھ سيتم ال��ك�� ع��  واقع األ�شطة املدرسية �� أشهر الدول الصناعية �� الشرق 
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ولقد انطلق    لذلك من الضروري االس��شاد ��ا،  د من التجارب الر�ادية التطو�ر�ة النافعة؛وال�ي �ع  -اليابان  

املؤسسات    �� األ�شطة  الستخدام  ا�حا��  الواقع  حول  الباحثة  اهتمام  أثارت  �ساؤالت  عدة  من  التصور 

 التعليمية الليبية: 

ماعية وتر�و�ة مختلفة؟ هل �عت�� األ�شطة وسائل علمية منظمة لتنفيذ برامج وتحقيق أهداف اجت •

�ستخدم األ�شطة املدرسية كطرق لل��فيھ والتسلية دون أن �ستفاد م��ا �� تحقيق  و��� أّي حّد  

 األهداف ال��بوي التعليمية ال�حيحة؟ 

 أهمیة الدراسة:  -3

النشاط املدر�ىي فكرة حديثة، بل قديمة قدم �شأة التعليم. و�ذلك يمكننا الوقوف ع�� النشاط    ال ُ�عّد 

ا؛ من خالل  
ً
��  استعراضقديًما وحديث املدر�ىي  النشاط  العر�ية عامة    �عض  طرق  التعليمية  املؤسسات 

 :اآل�يوالليبية �ش�ل خاص حيث الحظنا 

امل • األ�شطة  بتجاهل  العر�ية  املدارس  معظم  ع�� تم��ت  املعلم�ن  اهتمام  اقتصر  بحيث  درسية؛ 

املقررات الدراسية القائمة ع�� التلق�ن؛ ��دف حشو املادة التعليمية �� أذهان املتعلم�ن، بالرغم 

تلبية   املكتسبة   من �جز ا�خ��ات  إ�� أن هذه املرحلة    عن  حاجا��م أو حل مشكال��م، مما �ش�� 

 تم��ت بالتعليم التقليدي. 

الالصفية وتحديد أهمي��ا، وكذلك تقديم �عض املق��حات    ة األ�شطة املدرسيةالتعرف ع�� ماهي •

 ال�ي يمكن أن �سهم �� ز�ادة فاعلية أداء األ�شطة الالصفية �� ضوء التجر�ة اليابانية املعاصرة.

 أهداف الدراسة:  -4

�� مؤسسات    الدراسة إ�� املقارنة ب�ن مفهوم األ�شطة املدرسية وطرق تطبيقها واستخدامها��دف هذه  

 من ضم��ا �� ا�جوانب التالية:  –اليابان  –ال�ي �انت  –التعليم �� الدول العر�ية و�� �عض الدول املتقدمة 

   وع�� ا�جانب اآلخر نالحظ   ،عدة  وفوائدلأل�شطة �� املؤسسات التعليمية �� الدول املتقدمة مزايا

م داخل  املآخذ  من  العديد  استخدامها  وكيفية  تطبيقها   �� التعليميةأن  ��دف    . ؤسساتنا  وعليھ 

ال�ي قد   لتحديد األسباب  ا�حالية  نتيجة الدراسة  بأهمي��العدم    ت�ون  التطبيق  ب  وأ  الو��  كيفية 

 والتنفيذ. 

  ا�حالية الدراسة  االنتباه    إ��  ��دف  وامل�ي  صوب  لفت  الف�ي  و�دخال  قصد  التعليم  فيھ  التوسع 

سواء داخل املدرسة أو  –�شطة املدرسية ا�ختلفة  التقنيات ا�حديثة فيھ، من خالل االهتمام باأل

 . خارجها

   ا�حالية الدراسة  �� إ��  ��دف  الطلبة  من  املبدع�ن  وتقدير  املواهب  اكتشاف  نحو  االنتباه  لفت 

ال�ي قد �سهم األ�شطة املدرسية   اكتشافها ودعمها و��جيعها سواء داخل    �� ا�جاالت ا�ختلفة 

 املدرسة أو خارجها. 
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  تجر���ا �� األ�شطة املدرسية �� املدارس من  ستفادة من التجر�ة اليابانية التعليمية، و إم�انية اال

 املدراس الليبية ع�� وجھ ا�خصوص.  ، و��العر�ية عامة

 : ومفاهیمها   مصطلحات الدراسة  -5

رف
ّ
عـ

ُ
األمر�كية � املعارف  املدر�ىي   دائرة  بإشراف    -الالصفي–النشاط  تنفذ  ال�ي  ال��امج  “تلك  بأنھ 

املدرسة وتوج��ها، وال�ي تتناول ما يتصل با�حياة املدرسية وأ�شط��ا ا�ختلفة ذات االرتباط باملواد الدراسية  

أو   العلمية  أو  العملية  بالنوا��  ا�خاصة  االهتمامات  ذات  األندية  أو  والبيئية  االجتماعية  ا�جوانب  أو 

 . الر�اضية أو املوسيقية أو املسرحية أو املطبوعات املدرسية

رف 
ّ
ع�� أنھ “عبارة عن مجموعة من ا�خ��ات    -الالصفي–النشاط املدر�ىي    2002)(   الدخيل هذا وقد عـ

واملمارسات ال�ي يمارسها التلميذ و�كتس��ا، و�� عملية مصاحبة للدراسة ومكملة لها، ولها أهداف تر�و�ة  

 . ”متم��ة، ومن املمكن أن تتم داخل الفصل أو خارجھ

ليبياإدارة  أّما    �� والتعليم  ال��بية  بوزارة  املدر��ي  املدر�ىي):  ،النشاط  النشاط  (مفهوم  بأنھ    فعّرفت 

 للمنا�ج الدراسية و�ؤدي  
ً
 طبيعيا

ً
"العمل املنظم املفيد الذي يمارسھ التلميذ ب�امل حر�تھ و��ون امتدادا

ا �خلقية والقومية والثقافية  إ�� تر�يتھ و�عداده ل�حياة، و�ن�ي �امل حر�تھ، و��ون امتدادا فيھ ا�جوانب 

والفنية، واالجتماعية  ال��بو�ة  والبدنية  العملية  شؤون  ع��  القائم�ن  وتوجيھ  النشاط    "بإشراف  (إدارة 

 .)2010املدر�ىي،

النشاط املدر�ىي   التـالميذ    �ع�  - الالصفي–ُيمكننا وصف  أنھ جزء متكـامل مع املن�ج املدر�ىي يمارسھ 

لتناس ذا�ي)  (بدافع   
ً
حاجا��م  اختيـار�ا ليشبع  متعـّددة  مجاالت  ويشمل  ا�ختـلفة  وقدرا��م  ميولهم  مع  بھ 

البـدنية والعـقلية والنفسية واالجتماعية، ومن خاللھ يتمكن التالميذ من اكتساب العديد من ا�خ��ات، �ل  

 .حسب مرحلة نّموه

 منهج الدراسة:  -6

انتشار  مؤخرا  علميا    اوا�ح  االحظنا  باملتأخرة  تصنف  ال�ي  النامية  الدول  ب�ن  املقارنة  للدراسات 

  ال��اما ��ا من الدول املتقدمة �� ا�جاالت االقتصادية والتقنية واملعرفية ا�ختلفة؛ و انظ�� ��ن  و   ،واقتصاديا

الدراسة ا�حالية ع�  العل�يالن�ج  ب العر   �املتبع س��كز  ب�ن املنظور  �ي ومفهوم  تقديم رؤ�ة تحليلية مقارنة 

 . التعليمية ا�ختلفة األغراض األ�شطة و��ن كيفية تفعل��ا واستخدامها كجزء من املنظومة ال��بو�ة �� 

 :الخلفیة النظریة أوال: -6-1
 تمھید :  -6-1-1

�� السنوات األخ��ة من القرن العشر�ن، وزاد االهتمام بھ  -الالصفية  -ظهر ُمصط�ح األ�شطة املدرسية  

ا بدايات  مع  وا�ح  ذات  �ش�ل  املعاصرة،  والنفسية  ال��بو�ة  االتجاهات  �أحد  والعشر�ن،  ا�حادي  لقرن 

واملعاهد   املدارس  تالميذ  جانب  من  وخارجها  الصف  غرفة  داخل  م 
ّ
التعل عملية  ع��  الكب��  التأث�� 



نشطة المدرسية  
ٔ
دوار المتجددة لال

ٔ
صف  –اال

ّ
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وأهمي��ا ومجاالت تطبيقها    -الالصفية  -وا�جامعات، مما ساهم �� ز�ادة توضيح مفهوم األ�شطة املدرسية  

 ختلف التخصصات األ�اديمية واملوضوعات املدرسية وا�جامعية املتنوعة. �� م

 للمن�ج الدرا�ىي، بدونھ ال تتم العملّية ال��بوّ�ة الفعالة
ً
 مكمال

ً
ع��    هذا ويعت�� النشاط املدر�ىي عنصرا

لق ا�جيد، و وتدرب الطلبة ع�� أسلوب املعاملة ا�حسنة، إض  ،وجهها األكمل
ُ

  حيث �ساهم �� تطو�ر ا�خ
ً
افة

و�عتمد الكث�� من املدارس    ، عدل السلوك غ�� السوي �أن    السلوك املستقيم، كما من شأنھ   اكتسا��م إ��  

املتعلم�ن ألسئلة  القراءة واالستماع واالستجابة  مثل  �عليمية  �شاطات  وال��ديد و��    ،ع��  االستظهار  أي 

(ظاهر   تر�و�ا  سليم  غ��  أمر  األخرى  املفيدة  األ�شطة  دون  عل��ا  االعتماد  أن  غ��  أهمية،  ذات  �شاطات 

،2002. ( 

باأل�شطة   ال��بية  خ��اء  من  العديد  يصفها  ال�ي  املدرسية  برامج    –الالصفية    –فاأل�شطة  �ل   ��

ال�ي يمكن إلدارة املدرسة أن تنظ تضم مجموعة من  و مها خالل ف��ة الدراسة وخارجها أيضا؛  النشاطات 

املناشط ال�ي قد يتقيد ��ا الطالب �� ف��ة العطل الدراسية والفصلية والصيفية؛ بما �� ذلك املشاركة ��  

ا�ح��، ا�جتمع    ع��    خدمة 
ً
إذا ف�ي  ا�جتمع،  لهذا  األهلية  والهيئات  املؤسسات  مع  والتعاون  التنسيق 

تم تنظيمها �ش�ل جيد إ�� تحس�ن  إذا ھ إ�� تالميذ املدرسة بخاصة، وال�ي قد �سهم ن توّج �شاطات يمكن أ

 ا�جتمع ا�ح�� (هالل ، د.ت)،

ال��بو��ن   ا�خ��اء  من  عدد  أهمية  ُ�ش��  النشاطاتإ��  هذه  بمن�لة مثل  ويعّدونھ  ا�حقيقي    ،  االكتشاف 

املعلومات حول موضوع  �عض  ضا إ�� أن امتالك  كما يضيفون أي  املعلم�ن،  لدى لألف�ار ا�جديدة واملفاهيم  

  و�حدد سلوكھ  ،بل إن مع�ى هذه املعلومات عنھ هو الذي �ش�ل خ��تھ  فحسب،   الفرد   من سلوكما ال �غ�� 

 ومن أهم معاي�� اختيار األ�شطة التعليمية ما ي�� : 

�� تح  التعليمية هو مدى مساهمة هذه األ�شطة    قيق غايات املن�جإن املعيار األول الختيار األ�شطة 

تنمية قدرا��م ع�� حل املشكالت فإن األ�شطة التعليمية    مثال  إذا �ان ع�� املتعلم�نف .  وأهدافھ ومراميھ

،
ً
خلق دافعية    ع��أن �عمل األ�شطة  و   يجب أن تزودهم بالفرص املالئمة ل�ي يقوموا بحل املشكالت عمليا

  املتعلم�ن  تضع  ا�جيدة �� تلك ال�يطات التعليمية  النشا و فتعمل ع�� تنمية أنماط سلوكية جيدة،    ��م،لد

 �� مواقف وأجواء مرنة قابلة للتعديل والتغ�� حسب موقف وخ��ة التعلم .  

التطبيق العم�� واكتساب املتعلم�ن الثقافة والفهم وقوة ال�خصية والقدرة ع��  ومن البداهة القول إّن  

  ىاي�� اختيار األ�شطة ارتباطها باملنا�ج التعليمية ومدمن أهم مع . و دون تطبيق عم�� ال يتّم  حل املشكالت

 قدرة املعلم�ن ع�� تنفيذها ومراجع��ا وتقو�مها كذلك.   فضال عنفهمها وتطبيقها  �قدرة املتعلم�ن ع�

 :مجاالت األنشطة المدرسیة  من -6-1-2

ا�جما�� واملنافسة  ، هدفها تر�ية التالميذ بدنًيا و�عز�ز سلوكيات التعاون والعمل  أ�شطة ر�اضية -

َعب والصفوف أو مع فرق  
ُ

االيجابية لد��م، من خالل �شكيل فرق مدرسية وتنظيم مبار�ات ب�ن الش

 .مدرسية أخرى، وتحف�� ا�جميع ع�� املشاركة �� �افة األ�شطة واأللعاب
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ثقافية - تنظيم أ�شطة  خالل  التالميذ من  واإل�سا�ي عند  ا�جما�� والنقدي  ا�حس  تنمية  ، هدفها 

فالت موسيقية، مسرحية، سينمائية، مسابقات رسم ومعارض، رحالت استطالعية إ�� املعالم  ح

 …التار�خية �� البلد

، هدفها تنمية الو�� بكيفية ا�حافظة ع�� بيئة سليمة و�حية، من خالل برامج  أ�شطة اجتماعية -

 …توعية �حية و�يئية، وحمالت نظافة وتوزيع منشورات ا�خ

تنمية االعتماد ع�� النفس عند التالميذ، من خالل تنظيم مشارك��م ��    ، هدفها أ�شطة كشفية -

ملمارسة   وتجه��ات،  ومالعب  قاعات  من  لهم،  اللوجس�ي  الدعم  وتوف��  الكشفية  النشاطات 

 .فعاليا��م

، وهدفها تنمية الو�� بكيفية ا�حافظة ع�� ال�حة ا�جسدية والنفسية من خالل  أ�شطة �حية -

 .در�بات للمحافظة ع�� ال�حةبرامج توعية �حية وت

، وهدفها التوعية با�حقوق والواجبات وممارس��ا من خالل �شاطات و�رامج  حقوقية / مواطنية -

 توعية وحمالت وطنية متواضعة.

الطيور   بيئية، - وتر�ية  السياحية  �الرحالت  بالبيئة  املباشرة  العالقة  ذات  األ�شطة  و�شمل 

 ).2006(سعادة وآخرون،  ا�حافظة ع�� البيئة….ا�خوا�حيوانات وحمالت التوعية بالنظافة و 

 دور األنشطة المدرسیة في خدمة البیئة االجتماعیة المحلیة:  -6-1-3

نوع يمارس داخل حجرات الصف، ونوع آخر يمارس خارج حجرات    :تنقسم األ�شطة املدرسية إ�� نوع�ن

قاعات أو مسرح أو  (لها    عدم وجود أماكن دائمة مخصصة  و أ  ،نضيق األماكعسر ممارس��ا لرغم    الصف،

 .تمارس داخل الفصول في�ون ا�حّل هو أن ، ...)معامل

ا�ح��   وا�جتمع  للبيئة  بالنسبة  الطال�ي  النشاط  أن  نجد  عامة  إ��و�صفة  ي��:   ��دف  ما   تحقيق 

��ا.  -1 ا�حيطة  االجتماعية  والبيئة  املدرسة  ب�ن  أفضل  عالقات  توف��  ع��   العمل 

 والتوّجھ. فتصبح املدرسة حلقة تصل بي��م �� الفكر    ،تمام ب�ن املدرسة وا�جتمعالعمل ع�� ز�ادة االه  -2

يفعّ   -3 أن  املدر�ىي  النشاط  ا�جتمع. �ستطيع  داخل  املوجودة  املؤسسات  �عض  دور   ل 

 ).2000اد دور املدرسة �� خدمة ا�جتمع ا�ح�� (عبد الرحيم،دعن طر�ق النشاط يز  -4

�� تحقيق غايات املن�ج  إن املعيار األول   التعليمية هو مدى مساهمة هذه األ�شطة  الختيار األ�شطة 

ومرامي املتعلم�ن    ،ھوأهداف  ھ املدر�ىي  لنشاطات  أصبح  جديدة  تر�و�ة  آراء  وظهور  النفس  علم  تقدم  ومع 

يدة  ومع حلول العقد الثا�ي من القرن العشر�ن بدأت تظهر عناصر جد  أهمية كب��ة �� العملية التعليمية،

ع��   ينب��  ال�ي  التعليمية  النشاطات  وتحدد  دقيق،  �ش�ل  التعلي�ي  املوقف  عناصر  تصف  املن�ج   ��

 املتعلم�ن أن يقوموا ��ا ل�ي يتفاعلوا إيجابيا مع محتوى املقرر الدرا�ىي . 
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 ثانیا: رؤیة مقترحة ألنشطة المدرسیة في ظل التجربة الیابانیة المعاصرة  -6-2
 ر المقترح:رات التصوّ مبرّ  -6-2-1

 ألهمية ممارسة األ�شطة (الر�اضية والثقافية والفنية واالجتماعية) بالنسبة  
ً
لطالب والطالبات  ا   إ��نظرا

وما تمثلھ من إيجابيات �� إطار بناء ال�خصية وت�و���ا الفكري ودعم أواصر العالقات اإل�سانية �� أوساط  

للتحلم تكن  ا�جتمع الطال�ي،   يتفاعل    اصغ��   ابل مجتمع  ،صيل فقطاملدرسة م�اًنا يتجمع فيھ الطالب 

  بضرورة ، لذلك أخذت ال��بية ا�حديثة عن طر�ق املدرسة  ا�عضهم �عض��  يتأثرون و�ؤثرون    ،أعضاؤه فيھ

 طالب ع�� النمو السوي جسمًيا واجتماعًيا وعاطفًيا وروحًيا ح�ى يصبحوا مواطن�ن صا�ح�ن.المساعدة 

من  ، و طو�لةعملها �� مجال التعليم لف��ة    ال�ي اكتسب��ا من �ة  ا�خ��ة ال��بو   ، اعتمادا ع��الباحثةحاولت  

  ت ال�ي أجر��ا املقابال من  االعتماد ع�� املعلومات ال�ي حصلت عل��ا    ومن خالل�عاملها املباشر مع الطلبة،  

مجال األ�شطة الثقافية والفنية ا�ختلفة    تثبت أّن   مع �عض املعلمات ا�ختصات داخل �عض املدارس، أن

النتيجة   التعليمية وال��بو�ة ا�ختلفة ؛وقد �انت هذه  �� تحقيق األهداف  ال يتم االع��اف بھ كعامل هام 

الفرضيات ال�ي اعتمدت عل��ا الدراسة امليدانية ال�ي أجر�ت ��ذا ا�خصوص من قبل الباحثة خالل    إحدى 

عينة من طلبة املرحلة الثانو�ة بمدينة بنغازي ، وال�ي    �)، ع�2019-  2018�ىي (  الفصل األول من العام الدرا 

 رصدت مجموعة من النتائج الهامة نذكر م��ا : 

االهتمام  ��  دراك الطلبة لدور األ�شطة املدرسية مع مالحظة نقص  إأن هنالك مؤشرات ايجابية ��   •

  �� يجب  كما  والتفاعل  إبتفاعلها  التوافق  �� حداث  املشارك�ن  غ��  للطالب  املدر�ىي  االجتما�� 

 األ�شطة الطالبية. 

ارتفاع م�حوظا  • مواجهة    هناك  واالقتدار ع��  اآلخر�ن  مع  التعامل  والقدرة ع��  بالنفس  الثقة   ��

من   غ��هم  عن  املدرسية  األ�شطة   �� املش��ك�ن  الطلبة  قبل  من  االجتماعية  واملواقف  الظروف 

 �ن.الطالب اآلخر�ن غ�� املشارك

 شعور الطلبة بدور املدرسة االجتما��.  �لأل�شطة الطالبية تأث�� إيجا�ي ع� •

 :التجربة الیابانیة المعاصرة نجاح وریادة -6-2-2
 �� مجال ال��بية والتعليم ،  التجر�ة عت��  �

ً
 رائدا

ً
كتسب نوًعا خاًصا من التقدير  تحيث    اليابا�ي نموذجا

والتكنولو  والتنمية  التعليم  �� مجال  �� منظومة  واالهتمام  تداخل عناصر عديدة  واالقتصاد؛ فرغم  جيا 

التعلي�ي دون    ،النظام  تام  وتجا�س  اتزان   �� تتش�ل  ا�خرجات  دور    احراففإن  وهو  األهم  الهدف  عن 

�� تحقيق   املدرسية  �لًياال��بية    رهاناتاأل�شطة  ال�يأو جزئًيا  والتعليم  الرهانات  تلك  باختالف  ت  .  ختلف 

   نوعة.املتالظروف والعوامل 

 وقبل ا�خوض �� الدراسة التحليلية املقارنة وجب علينا طرح جملة من التساؤالت التالية: 

 لنظام الرائد اإلبدا��؟إ�� اكيف تطور النظام التعلي�ي اليابا�ي من الش�ل التقليدي  -



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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ما�� شروط وأساسيات التوجھ نحو األ�شطة املدرسية وكيفية توظيفها �� تطو�ر النظام التعلي�ي  -

 اليابا�ي؟ 

 :أسباب اختیار التجربة الیابانیة المعاصرة -6-2-3
هناك عدد من األسباب والعوامل ال�ي جعلتنا نختار التجر�ة اليابانية أهمها �ون التعليم اليابا�ي قدم  

 و�بداعيّ 
ً
 :نوجزه �� التا�� ان يمكن لنا  والذي العالم�� النظام التعلي�ي  انموذجا رائدا

• :
ً
إ�  أوال اليابا�ي  التعليم  نظام  مدروسة  �توجھ  بمراحل  اإلبدا��  التعليم  خالل  من    ، التطو�ر 

�عليمية  و  واقع    اكتسبت�س��اتيجية  ع��  ا�حفاظ  مع  الغر�ي  النظام  ع��  االنفتاح  من  قيم��ا 

واستعدادات املتعلم اليابا�ي، واضعة �� االعتبار األول الوصول لهدف واحد وهو التعليم من أجل 

 .داعاإلب

• :
ً
وقد    .ال��بية والتعليم فلسفات علمية مدروسة من طرف خ��اء ��  ع��التعليم اليابا�ي    ��ضت  ثانيا

وال�وادر   الشباب  إ�� مرحلة  الطفولة وصوال  بمرحلة   
ً
بداية اإلبداعية  ال�خصية  بناء  ركزت ع�� 

 .املتخصصة �� مجاالت الهندسة والصناعة التكنولوجية ا�حديثة

• :
ً
سياسة الدولة  من شرط أن يحصل ع�� دعم   ها،ظام ال��بوي حاضر األمم ومستقبليصنع الن  ثالثا

  .وا�جتمع

•  
ً
بالقدر الذي تنفقھ الدول األورو�يةرا�عا ال��بية والتعليم  اليابان ال تنفق ع��  بما ف��ا    ،: رغم أن 

  .إال أ��ا تملك أقوى نظام تر�وي �� العالم ،أمر��ا وكندا

•  
ً
من احتالل الر�ادة العلمية من خالل ا�جمع األمثل ب�ن معطيات ا�حضارة    : تمكن اليابانيون خامسا

 .الغر�ية املعاصرة وثقاف��م الشرقية، فخلقوا م�جزات اقتصادية وسياسية واجتماعية

•  
ً
اهتمامهم املبكر بالتعليم قبل االبتدائي، كما  : يتقدم اليابانيون ع�� األور�ي�ن واألمر�كي�ن ��سادسا

 ). 2014 عل��م �� حجم اهتمامهم بتحف�� التفك�� اإلبدا�� وتنميتھ (الكرد،يتقدمون 

 أھداف األنشطة المدرسیة في الیابان:  -6-2-4
م�� �عدة مبادئ رئيسية هامة تتعلق با�حقوق  تا�جدير بالذكر أن األ�شطة املدرسية �� اليابان ت •

فؤ الفرص التعليمية لل�ل  وا�حر�ات األساسية للفرد، وم��ا: �ساوي األفراد أمام القانون، وت�ا

من   ال�ي  املبادئ  من  وأك��  ذلك  �ل  قدرا��م.  أهداف    املهمحسب  لتحقيق  ��ا  التقيد  يتم  أن 

 األ�شطة املدرسية. 

ا •
ً
حديث وحظ    ،أما 

ُ
اليابان،  أّن  فل  �� املدرسية  والتجر�ب    �عتمداأل�شطة  املمارسة  ع�� 

ع� املهن  تجر�ب  أجل  من  لألطفال  رص 
ُ
ف فهناك  مع  واالستنتاج،  يتناسب  بما  الواقع  أرض   �

مراحل عمرهم. وكذلك إعطاؤهم الفرصة للمشاركة �� االهتمام با�حيوانات األليفة، مما ي��ي  

التعامل وطرق  ا�حيوان  عن  معلومات  املمارسة    معھ   لد��م  خالل  من  بھ؛  واالهتمام 

اآل تحقيق  إ��  اليابان   �� املدرسية  األ�شطة  هدفت  وعليھ    الهو�ةـ  دتأكي  :�يواالستكشاف، 
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  . اإلبداع   ـوتر�ية   ا�جماعية  الروح  وتنمية  ـ  االيجابية  واالتجاهات  االجتماعية   القيم  واكتساب

 ا�جماليةـ وال��بية ـ البيئة  ول��بية

 أھم العوامل التي تؤثر على األنشطة المدرسیة في الیابان:  -6-2-5
ا�جغرافية • �ان   :العوامل   

ً
فمثال واملناخ؛  واملوقع  املساحة  حسب  ع��  تأث��ها  قوة  تختلف  ال�ي 

 �� استمرار الدراسة �� معظم فصول السنة.  دور العتدال املناخ لد��م 

العوامل الس�انية: تختلف ع�� حسب ال��كيب العمري والت�و�ن العنصري والتوزيع الس�ا�ي،   •

 �� اليابان ُوجد انخفاض �� عدد املوال
ً

يد وارتفاع �� عدد املسن�ن؛ مما أدى إ�� تقلص عدد  فمثال

 .الطالب، كما اش��رت بالتجا�س العر��

: تختلف باختالف الدين واللغة، ففي اليابان تأثرت األ�شطة املدرسية بمنع  العوامل الثقافية •

 تدريس الدين �� املدارس، واللغة اليابانية �� اللغة الرسمية �� التعليم.

مؤثرات ��: الطلب االجتما�� ع�� التعليم، والت�و�ن الطبقي    ثالثهناك    ية:العوامل االجتماع •

 . مثال للمجتمع، وقوى التأث�� داخل ا�جتمع، ال�ي تختلف ب�ن السعودية واليابان

فاليابان    :العوامل االقتصادية • املدرسية.  تأث��ها ع�� األ�شطة  تم    ،ها دولة صناعيةبوصفلها 

الف��ا  التعليم  ترك��   التعليم  ع��  النظام االقتصادي ع�� مستوى  ال�ي يطل��ا  التعليمية  ��امج 

 العام.

التار�خية • اليابان،    :العوامل   �� التعليم  نظام  ع��  النظام  وم��ا  أثرت  إصالح  تقر�ر   �� جاء  ما 

ا...إ�خ.و لمركز�ة، لالتعلي�ي من تفتيت 
ً
 تطبيق النظام األمر��ي، وجعل التعليم مختلط

السياسية • ما  :  العوامل  وحظ 
ُ
ل إذ  الدولة.  تتبعھ  الذي  ا�حكم  نظام  خالل  اليابان من   �� أثرت 

 ).20015يحيط بنظام األ�شطة املدرسية �� اليابان من قوى وعوامل مؤثرة فيھ (العمري ،

االستفادة من التجربة الیابانیة في مجال األنشطة المدرسیة في نظام التعلیم العربي   -6-2-6
 : "اللیبي"

وقد انطلقت    االستفادة من التجر�ة اليابانية �� التعليم، باعتبارها تجر�ة ناجحة وفر�دة من نوعها.يمكن  

اليابان �� مجال تقدمها من منطلق ا�حفاظ ع�� الهو�ة واألصالة مع مواكبة ا�حداثة. وهو نفس املنطلق  

. العر�ية  للمجتمعات  ا  النظري  وزارة  تو��  املدرسية  باأل�شطة  يتعلق  كب��ا  وفيما  اهتماما  اليابا�ي  لتعليم 

) وتقوم فلسفة األ�شطة  33.ت ،ص  د(حامد وآخرون ،  %).50باأل�شطة، حيث تصل �سبة االهتمام ��ا إ�� (

 املدرسية ع�� الر�ائز التالية :

 ا�حفاظ ع�� الهو�ة واألصالة والتمسك باملوروث الثقا�� مع مراعاة التقدم وا�حداثة.   •

خر واإل�سانية وفهم الشعوب والثقافات ا�ختلفة وت�و�ن اتجاهات  اآل   مواكبة املعاصرة باح��ام  •

 خاصة بالتسامح والتعا�ش السل�ي والتفاهم الدو��.



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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والقيم    • والبيئية  ا�جمالية  القيم  مثل  الصغر  مند  اإلفراد  لدى  االجتماعية  القيم  تنمية 

   .االقتصادية واالجتماعية

 (الشر�ات واإلدارات   الجتماعية األخرى دعم املؤسسة التعليمية من قبل املؤسسات ا •

 وذلك �� أطار تقديم ا�خ��ة واملهارة الالزمة للطلبة.  ،واملستشفيات واملصا�ع) •

 . ال��بية عملية  و�نجاح إتمام �� واملدرسة األسرة ب�ن والتضافر  الت�امل •

ر �ل  عطاء الطالب حر�ة اختيار األ�شطة املالئمة ل�خصيتھ، والعمل ع�� اكتشاف واستثماإ  •

 مواهب وقدرات الطالب إ�� أق�ىى حد ممكن منذ مرحلة الطفولة املبكرة.  

   .االستفادة من املبا�ي املدرسية �� ف��ة املساء والعطالت إلقامة األ�شطة املدرسية •

تقديم وممارسة أنواع من األ�شطة الثقافية والفكر�ة �� القاعات العامة وذلك لرفع املستوى   •

 ع. فراد ا�جتمالثقا�� أل 

أولو���ا • حيث  من  وتصنيفها  األ�شطة  أهداف  لصياغة  علمية  خطط  الزم�ي   ،وضع  والوعاء 

 الالزم لها. 

يو�ح • كما  الطال�ي  عند   Kurabu(  �ورا�ي  فالنشاط  اإلبداع  ترسيخ  إ��  ��دف  ما  �ل  بأنھ  )؛ 

واملشاركة فيھ مطلو�ة من جميع املراحل الدراسية، بدءا من املرحلة االبتدائية وح�ى   الطالب؛

 ).13.ت ،داملرحلة الثانو�ة (املغما�ىي، 

ومن أهم أش�ال النشاط املدر��ي املعتاد �� مؤسساتنا التعليمية العر�ية عامة والليبية ع�� وجھ 

 :  �ما ي�ا�خصوص 

 اإلذاعة املدرسية الصباحية.  -

احتفاالت املناسبات الوطنية والدولية العامة، مثل: يوم املعلم، و�وم األرض، وغ��ه من املناسبات   -

 الوطنية ال�ي تخص البلد.  

 تنظيم �شاطات النظافة املدرسية.   -

 املعامل وا�خت��ات.   -

 الرحالت املدرسية.   -

 املسابقات الثقافية والر�اضية. -

�انت وال تزال �عض  و   .املؤسسات التعليمية �� ليبيا �سيطر عل��ا النظرة ال��بو�ة التقليديةمعظم    إّن 

  ،تنظر إ�� األ�شطة الالصفية ع�� أ��ا هدر للوقت  ، م��ا أّ��ا سائدة �� العديد من املدارس  تلك النظرة  مظاهر

 �� التحصيل الدرا�ىي
ً
راف ا�� متا�عة دراس��م، األمر  بحيث تمنع التالميذ من ال��ك�� واالنص  ،وتؤثر سلبا

، حول األ�شطة الالصفية  قائما الذي يجعل التعارض  
ً
  ،ب�ن ما تطرحھ وتقرره منا�ج التعليم ا�جديدة نظر�ا

 . داخل وخارج غرف الصف �� العديد من املدارس فعلّيا وما يتم تحقيقھ وممارستھ
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 ه الرؤ�ة املق��حة لأل�شطة: ذوذلك من خالل تقديم ه التجر�ة اليابانّية،  و�مكن االستفادة من ر�ائز 

 أھداف البرنامج المقترح لألنشطة في المؤسسات التعلیمیة اللیبیة:  -6-2-7
ـ إخضاع النشاط املدر�ىي �ش�ل عام للدراسة العلمية املن�جية املعمقة من قبل خ��اء ال��بية والنفس  1

تر�و�ة دقيقة لتحقيق أهداف متدرجة ومتتا�عة حسب مراحل النمو   واالجتماع بحيث يتم وضعھ وفق خطة

التعليم ا�جام��).   ، واملراحل الدراسية (بدءا من ر�اض األطفال وح�ى  يتناسب مع تنمية ال�خصية   و�ما 

واكتساب قيم املواطنة وا�حفاظ ع��    و�عميقها،  تأكيد الهو�ةأن ي�ون  جب  ، يوع�� غرار التجر�ة اليابانية 

 ت و�  واملوروث الثقا�� من أولو�ات صياغة أهداف النشاط الطال�ي مند املراحل الدراسية األو��.  األصالة
ّ
  ىأ�

من خالل تكثيف اإلرشاد النف�ىي ،  ذلك من تحص�ن الطالب من تيارات العوملة ا�ختلفة واملعادية للهو�ة

 رة. من �شرب القيم الغر�بة مند مرحلة الطفولة املبكلتحص�ن النشء  واالجتما�� 

ـ وضع وتصميم دليل خاص باأل�شطة املدرسية ل�ل مرحلة دراسية يو�ح أهدافها وأنواعها وكيفية  2

 عليھ من قبل املدرسة والطالب وأولياء األمور.   اممارس��ا و��ون متعارف 

واملواد  3 األدوات  من  مستلزما��ا  �ل  وتوف��  املدرسية،  األ�شطة  ع��  لإلنفاق  خاصة  م��انية  رصد  ـ 

 ق الالزمة. واملراف

(املسارح  4 ا�جديدة  املدارس  تصميم  عند  املدرسية  األ�شطة  ملمارسة  ثابتة  مقرات  إ�شاء  ضرورة  ـ 

 .)...ورش العمل واملكتباتو واملراسم واملالعب الر�اضية وأماكن التدر�ب 

بالنشاط5 املتعلق  (ا�حصص)  الزم�ي  الوعاء  دراسة  وصقل    ،ـ  للتمر�ن  الزمة  أوقات  من  يتطلبھ  وما 

و�عطاامل شمولية.  علمية  دراسة  وا�خ��ات  �ستحقها  ؤ واهب  حصص   ما  باعتبارها  األهمية   ،رئيسية  امن 

 ه األ�شطة وكيفية تقديمها �� املراحل الدراسية . ذثم وضع ترتيب ألولو�ات ه وليست ثانو�ة،

يجعله 6 بما  علمية  لرؤ�ة  وفقا  املدرسية  األ�شطة  لوضع  العل�ي  التخطيط  التغ  اـ  ملواكبة  ��  أداة 

 : �يوذلك ع�� النحو اآلوحل املشكالت االجتماعية وتحقيق التنمية البشر�ة املستدامة  ،االجتما��

 أوال :ــ صياغة أهداف ا�خطة

األهداف بما يتناسب مع احتياجات الطلبة وقدرات املعلم�ن و�م�انيات املدرسة ثم العمل ع��    تصاغ

 مثل: 
ً
 تنمية القيم واالتجاهات املرغو�ة اجتماعيا

 : ـالدينيةالقيم  ـ أ

تقديم الو�� الدي�ي من خالل ا�حصص والندوات واأل�شطة  ل  وجود مرشد دي�ي داخل املدرسةضرورة  

بصورتھ   التوازن  املتخصصة،  ع��  الطالب  ومساعدة  ا�حديث  العصر  مع  واملتماشية  املبسطة  الوسطية 

م�نقيم دينية سليمة مبنية ع�� الفهم السليم للدين وحماي  �رساءو   الرو�� والفكري،
ّ
من الوقوع ��    ة املتعل

 األزمات الفكر�ة �التطرف أو اإل�حاد. 
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 :القيم االجتماعية -ب

أخصائي  ضرورة   اآلخر   وجود  اح��ام  مثل  االجتما��  الو��  تقديم  أجل  من  املدرسة   داخل  اجتما�� 

ومد يد العون     الغ��  ةواإلحساس بمعانا   ،ا�ختلف، �غض النظر عن االختالفات والفوارق العرقية والطبقية

التكيف مع اآلخر�ن واح��امهم   ،  التعصب والتح��  ذلھ، ونب ممارسة    ع��وذلك من خالل دعم اتجاهات 

مثل   ف��ا   واملشاركة  االجتماعية  وا�حمالت  األحمر     أ�شطةاأل�شطة  الهالل  األصدقاء  و جماعة  جماعة 

ـو  البيئة  أصدقاء  والز�اراتو جماعة  التدخ�ن  ب   واالحتفال  ،الرحالت  مل�افحة  العاملي  العاملي  و اليوم  اليوم 

ال�ي تؤدي إ�� ترابط  املدرسة مع    تحقق األ�شطة الطالبية وظيف��ا االجتماعية   ��ذاللمسرح وغ��ها ....)، و 

 ا�جتمع . 

 : متطلبا��ا وال�حية و�شباعتنمية ا�جوانب النفسية -ج

وتوج��هم ملمارسة األ�شطة    وميولهم،  الكشف عن قدرات الطالب  من أجلوجود مرشد نف�ىي  يتعّ�ن  

ال�ي �ع����م مثل   مساعدة الطالب ع�� املشكالت النفسية استعدادا��م، ومن أجل  والهوايات املتوافقة مع

والتنمر.  والتحرش  والدالل  والعنف  والتمرد  واالكتئاب  وا�خجل  أهمية  تو   االنطواء  ا�جانب  هذا   �� ت�ح 

  �� �� مساعدة األسرة  العديد من األزمات.  من أجلبيد الطالب ف  األخذالنشاط الطال�ي  وت�حيح    تجاوز 

ب ع�� تحمل املسؤولية واالعتماد ع�� النفس  بتعو�د الطالوذلك  االتجاهات الفكر�ة والسلوكية ا�خاطئة،

املدرسية، البيئة  داخل  راشد  اليابانية  كفرد  باملدرسة  ينب�� ّأنوأسوة  نظافة    ،  مسؤولية  الطلبة  يتحمل 

من خالل املقاصف املدرسية (حامد وآخرون،   وتوزيعها،  املدرسة والساحات، وكذلك مهمة إعداد املأ�والت

 ).33ص .ت،د

 : االهتمام باأل�شطة الر�اضيةـز�ادة  -د

من يتعّ�ن   ممارس��ا  ضرورة  ع��  بالنسبة  قبل  ا�حث  (وخصوصا  البيئة    ،اإلناث  إ��  ا�جنس�ن  وتوف�� 

 املناسبة ملمارسة الطالبات لأللعاب الر�اضية). 

من خالل   �تطلب ذلك التوعية بأهمية ممارس��ا بالنسبة للطلبة (حسب املراحل التعليمية ا�ختلفة )،و 

و�قامة املبار�ات الر�اضية ع��    ،ارسة األلعاب الر�اضية املتنوعة والت�جيع ع�� مزاول��ا �ل حسب ميولھمم

ر�اضيا املتفوقة  العناصر  وتكر�م  املدارس  يتناسب  ،  مستوى  املدرسية  التخطيطو بما  و�ل�ى ،  لأل�شطة 

  ،ن األ�شطة متنوعة وشموليةت�و ان    أي  احتياجات الطلبة من الذ�ور واإلناث، وفق قدرا��م و�م�انيا��م؛ 

الرحالت  ،  مثل املوسيقى، القراءة ا�حرة  األخرى للذ�ور واإلناث،األ�شطة    فضال عن  ،وتر�ىى �افة األذواق

   ا�خ... والز�ارات الثقافية والبيئة 

  –شروط أساسية للنجاح �� تنفيذ النشاط املدر��ي  
ّ

 ي بنجاح:  الالصف

   :ةاإلم�انات البشر� 

 واملؤهالت للمشرف�ن والعامل�ن �� مجال النشاط املدر�ىي بصفة عامة: القدرات  •

 (قدرات الطالب ومستو�ا��م العقلية واملعرفية مهارا��م وقدرا��م ا�حركية).  •
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 نوعية النشاط املنفذ فيھ ال��نامج وحاجاتھ وأهدافھ: •

 درسة).تنفيذه وتطبيقھ بمرونة داخل وخارج امل �(مستوى تقبل الطلبة وتوفر القدرة ع� •

 اإلم�انات اإلدار�ة للمدرسة:  •

 امل��انية التسي��ية لتنفيذه فعليا: –نوع النشاط ومساحتھ واحتياجاتھ التدر�بية  •

 التشو�ق واإلشباع النف�ىي واالجتما��:  •

 املنافسة الطيبة  •

 التنمية السلوكية  •

بة ب�ن الطالب  تنمية ا�جانب ا�جما�� والتعاون وروح الفر�ق �� العمل وتنمية روابط األلفة وا�ح •

 ). 2002(ظاهر،

�� املشكالت واآلفات    من الوقوع صياغة أهداف ا�خطة بما يتناسب وتحص�ن ووقاية الطالب  ثانيا :ـ   

   االجتماعية املعاصرة

 
ُ
املشكالت االجتماعية مثل:ـ  بقدم األ�شطة املدرسية بما يتما�ىى مع �عديل سلوكيات الطلبة وتوعي��م  ت

  وع�� مواقع ،  ا�خدراتع��  دمان  اإل خطورة آفة التدخ�ن و كاملشكالت األخالقية  و   ،خطورة حمل األس�حة

 ،رفاق السوء  بخطورة وعية الطلبة  ت  ، ووالعمل ع�� ترشيد استخدام هده التقنيات  ،التواصل االجتما��

  وشغل أوقات  و��ون ذلك من خالل تفعيل األ�شطة املدرسية املتنوعة،.  قضية الزواج املبكر واملتسرعو�

وتوعية الطلبة من خالل ا�حاضرات الثقافية املرفقة بوسائل العرض التوضيحية؛ وتفعيل قيم    فراغهم،

 إشراك    .وخصوصا ب�ن ا�جنس�ن  ا،االح��ام والصداقة ب�ن الطالب واح��امهم لبعضهم �عض 
ً
ومن املهم جدا

جنة من ال�خصيات  وذلك من خالل �شكيل �  وتجديدها،  ،الطالب �� التخطيط لأل�شطة وطرق تنفيذها

ي�ونون حلقة وصل ب�ن معل�ي الذين    القيادية البارزة من الطالب املوهو��ن �� �افة أنواع األ�شطة املدرسية

 بما �شعرهم بامل�انة االجتماعية داخل املدرسة.    النشاط والطالب،

 الطلبة:ثالثا :ـ صياغة أهداف خطة األ�شطة بما يتناسب مع تنمية �خصية 

�عميق  1 املواطنة مـ  مجتمعهم    فهوم  نحو  بالفخر  واإلحساس  للوطن  والوالء  باالنتماء  والشعور 

نبذ ا�جهو�ة والقبلية،  ضرورة  وتبص�� الطلبة ب  ،واإلحساس باملسؤولية تجاههـ وخصوصا �� الف��ة الراهنة

الرأي املش��ك واح��ام  التطو�� والتعا�ش  والعمل  ا�حوار  ثقافة  املواطنة �شر  ثقافة  ،  كما �شمل   اآلخر 

والطفل املرأة  حقوق  اإل�سان  ،واح��ام  بحقوق  املعنية  واالتفاقيات  باملواثيق  مفهوم    ،والتعر�ف  و�عز�ز 

القانون. املد�ي واح��ام  (ليبيا)  ا�جتمع  الوطن  بقيمة  والتعر�ف  التار�خية    ،..وذلك من خالل ا�حاضرات 

واملعاصر القديم  التار�خ  ع��  خالل  و ،  وأهميتھ  امن  معاملها  الرحالت  غ��  للتعرف  الداخلية  لسياحية 

أن  ذلك    وا�حث ع�� االرتقاء ��ا وت�و�ن االتجاهات االيجابية نحو �ل ما يتعلق بمص�حة الوطن،  وعراق��ا.

الفهم ال�حيح ملفهوم املواطنة هو الرك��ة األساس ل�حفاظ ع�� أمن ا�جتمع وتماسكھ وتنظيم العالقة ب�ن  

 ا�جتمعات األخرى. أفراده، و�ينھ و��ن 
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واألديان  2 الشعوب  بثقافة  والتعر�ف  وانجازا��ا،  املعاصرة  اإل�سانية  ا�حضارة  م�اسب  ع��  التفتح  ـ 

وذلك �غرض توسيع    ،و��ون ذلك من خالل عرض األفالم الوثائقية وا�حاضرات االن��و�ولوجية   .ا�ختلفة

و  الطالب  آمدارك  واالك  قهم،ا فتوسيع  العلم  حب  قيمة  املعرفة  وترسيخ  اكتساب  ع��  والتدر�ب  تشاف 

تمشيا مع من�ج اليابان �� إعطاء محاضرات ثقافية للطالب عن الشعوب ا�ختلفة  ، والتفك�� العل�ي الناقد

 �� أطار ا�حفاظ ع�� األصالة ومواكبة املعاصرة.

ية مثل أشغال  اال�شطة املهنية والفنية و�عو�د الطالب ع�� املشروعات الصغ��ة وأجواء ا�حياة املهن  ـ3

وال�جاد، والتجارة،و ا�خزف،  و   النسيج  ا�خشب  الفوتوغرا��،و   أشغال  والدي�ور  و   التصو�ر  التصميم 

 . ا�خياطة والتدب�� املن��� ......)و  الزراعة،و   أشغال الزجاج،و  والزخرفة،

املشاركة    ـ4 باب  فتح  ��دف  العامة  والقاعات  األماكن   �� املدرسية  األ�شطة  وألممارسة  فراد  ألها�� 

 والرفع من املستوى الثقا��. ،ا�جتمع

الصالت والروابط ب�ن املؤسسة التعليمية و�قية املؤسسات االجتماعية ��دف إدماج الطالب ��   عقد ـ5

 ا�جتمع و�كسابھ ا�خ��ات واملهارات الالزمة. 

 طالبية ألبنا��م. عقد الندوات وال��امج اإلعالمية لتوعية أفراد ا�جتمع بفوائد وأهمية النشاطات ال ـ6

ومشر��    ـ7 للمدرس�ن  متخصصة  تدر�بية  دورات  �عقد  للقيام  التعليم  وزارة  من  التوجيھ  مضاعفة 

 . األ�شطة الطالبية

 تدعيم وتوثيق الصلة ال��بو�ة ب�ن األسرة واملدرسة من خالل عقد االجتماعات الدور�ة. ـ8

ووضع ا�خطط   ،بصفة مستمرة من قبل إدارات املدارس  ومتا�ع��ا،  مراقبة األ�شطة الطالبية املدرسية ـ 9

 . وآليات ذلك التنفيذ  ال��بو�ة املش��كة واالتفاق غ�� سبل تنفيذها

ها شهرة إعالمية  ؤ و�عطا  ،معارض ومهرجانات دور�ة متعلقة باأل�شطة ع�� مستوى املدارس  تنظيمـ  10

 ه األ�شطة. ذمع تكر�م الطالب املتفوق�ن �� ه

 االستفادة من املبا�ي املدرسية �� الف��ات املسائية والعطالت إلقامة األ�شطة املدرسية املتنوعة.  ـ11

بتقديم ا�حاضرات الثقافية عن البيئة �غرض    ـ تنمية القيم البيئية بتفعيل األ�شطة ذات العالقة،12

وترسيخ مفهوم التنمية البيئية    .ترسيخ الو�� البيئي، واملشاركة مع ا�جهات ا�ختصة �� حمالت حماية البيئة

اليابانية  املستدامة بالتجر�ة  ع��أسوة  العمل  مع  بالبيئة    ،  بدءا  واملسئولية  با�جماعة  الشعور  تنمية 

  املدرسية من اح��ام اإلدارة املدرسية واملعلم�ن وا�حافظة ع�� املبا�ي الدراسية واألدوات املدرسية و�ل ما

 11ص    .ت،د  (حامد،  ع�� نظاف��ا وجمالها.  يتعلق بالبيئة املدرسية وا�حرص
ّ

الطالب    ). و�تّم ذلك ع�� حث

واملياه، والتعامل األمثل مع البيئة واملنتجات الزراعية، وا�حفاظ    ترشيد استخدام الطاقة الكهر�ائية، ع��  

لة  ع�� األ�جار واملناطق ا�خضراء خصوصا �� املدن ، ور�ط الطالب بمشكالت البيئية العاملية مثل مش�

التلوث   ،وأضرار  األوزون  وثقب  اإللية،   البيئيالت�حر،  املركبات  عن  العشوائيات    الناجمة  ومش�لة 

ا�ختلفة... اإلمراض  وانتشار  الس�ا�ي،  البيئية  واالنفجار  القضايا  من  الرحالت  و   ،وغ��ها  خالل  من  ذلك 
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ترسيخ  وهكذا يقع    ا�خ...  ملستشفيات امليدانية ا�ختلفة �املشاركة �� حمالت الت�ج�� ونظافة املدينة وز�ارة ا

 ه املشكالت  �خلق جيل عل�ي وا�� ومثقف . ذالفكر العل�ي السليم �� كيفية التعامل السليم واألمثل مع ه

 : �عز�ز الهو�ة وغرس االنتماء الوط�ي را�عا:

�عز�ز القيم    نأدورا كب��ا �� �عز�ز االنتماء والهو�ة الوطنية، حيث    –الالصفية  -لأل�شطة املدرسية    إّن 

، إذ إن الهو�ة    -صفي والصفي  –�شاط �علي�ي مدر�ىي    ب�ّل   موصوال والهو�ة الوطنية يجب أن ي�ون  
ً
أيضا

جميع ما يرتبط  تأسيسا ع�� ذلك ينب�� أن يتّم االهتمام بالوطنية �عت�� السياج الوا�� للطفل أو املتعلم، و 

الدولة،   هو�ة  الشع�ي� بتعز�ز  يصا  الذي   املوروث  أن  أ�شطة  يجب  ش�ل  ع��  من�جية  علمية  صياغة  غ 

الدولة، و  ال�ي   وجو�ا  أحالمھ مرتبطةأن ت�ون  الصفية تجعل املتعلم �ستشعر هو�ة  بجميع قيم املواطنة 

ينب�� أن ير�ى عل��ا، فالهو�ة الوطنية ليست بتعليم دروس ا�جغرافيا وال العلوم وال ال��بية الوطنية فقط،  

بل �� أك�� من ذلك، حيث إن جميع املسابقات العلمية يجب أن �ع�ى عناية �املة بالهو�ة الوطنية من خالل  

� جميع النشاطات، وأن �عمل ا�جميع ع�� �غذية روح املواطنة وغرس  ا�حاضرات واملشار�ات �� األندية و�

 قيمها �� ا�جيل ا�جديد الصاعد.

 : االستنتاج العام  -7

 الخالصة والنتائج: -7-1
�� قمة اهتمامات أي مجتمع يبحث عن الر�� والتطور. حيث �عد عملية إعداد    بال شك،  ،ال��بيةأصبحت  

أّي  ية لنظام التعليم. ففي تنوع برامجھ وكفاءتھ ومرونتھ تكمن قوة األفراد ل�حياة العملية من املهام األساس

من الصعو�ات والعوائق ال�ي من شأ��ا أن    ا ت الدراسة التحليلية عدددوقد رص،  أمة ونجاحها ومستقبلها

ومن املعروف أن األ�شطة املدرسية الناجحة يجب أن   ؛ طور تفادة من النموذج اليابا�ي املتقلل من فرص اإل 

التنظيم   يحرص إ��  إضافة  الفعالة،  العناصر  اختيار  وحسن  عل��ا،  ا�جيد  اإلشراف  ع��  منظموها 

ح�ى ال تفشل �� تحقيق هدفها ال��بوي والتعلي�ي، وقد تم وضع �عض    تنفيذها،قبل    �نوالتخطيط ال�افي

ة ع�� أرض  ح �عض العوائق والصعو�ات ال�ي تواجھ تنفيذ األ�شطالنقاط املوجزة ال�ي من شأ��ا أن توّ� 

 الواقع . 

 عوائق التطبیق والتنفیذ:  -7-2
تطبيق التصور املق��ح داخل املؤسسات التعليمية   تواجھمن املهم أن يتم التعرض لبعض العوائق ال�ي 

وأخرى خارجّية. عوائق داخلية  إ��  و�� ليبيا ع�� وجھ ا�خصوص، وقد قسمت    ،�� الدول العر�ية عامة

 والثانية باألولياء والوزارة وسائر الهيئات... األو�� تتصل باملدرسة 

 :تتعلق باملدرسة ذا��امن العوائق الّداخلّية ال�ي  

�ع��ض س�� هذا   - ذا��ا وال�ي قد �ش�ل عائقا حقيقيا   �� التعليمية  املؤسسة  بإدارة  يتعلق  ما 

عض املدارس  ال��نامج ال��بوي التعلي�ي القائم ع�� تطبيق النشاط �� املدارس؛ م��ا أن إدارات �
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أعمال   طال��ا، فتقوم �عرض  يقدمها  تنظيم مناشط فعليھ حقيقة  ��جز �ش�ل مباشر عن 

، وا�حقيقة غ��  حيث يتم عرضها ع�� أساس أ��ا من أعمال الطلبة  ، ليست من إنتاج طال��ا

 ذلك.

غياب الفرص ال�ي �سمح باستثمار القدرات الفعلية للمتعلم�ن ملمارسة األ�شطة املدرسية؛   -

املعلموال ي�ون  قد  وعدم  و �ي  املنشط�ن  الطلبة  من  اإلفادة  فرص  تقليل   �� سببا  أنفسهم  ن 

 االع��اف بأهمية ما يقومون بھ من أعمال. 

وجعلها ضمن ا�حصص األساسية �� ا�جدول املدر�ىي؛    النشاط -  حصص-فرصعدم تنظيم   -

لبة معين�ن �� أك�� وعدم منح الطلبة الفرص املتساو�ة �� املشاركة؛ فيتم ال��ك�� ع�� إشراك ط 

و�ؤدي إ�� إحباطهم، إضافة إ��    ،يحرم بقية الطلبة من فرصة املشاركة  ، ع�� نحومن �شاط

عدم وجود خطة وا�حة �س�� عل��ا املدارس أثناء تطبيق األ�شطة الالصفية مقارنة بخطة  

 .املدر�ىياملقرر 

ال خارجيةمن  والطل  ال�ي  عوائق  األمور  أولياء  ب�ن  بالعالقة  والهيئات  تتعلق  الوزارة  دور  وكذلك  بة 

   :املعنية بتنظيم العمل داخل املؤسسات التعليمية

املناشط   - أنواع  �� تطبيق �عض  وأبنا��م  بنا��م  �� إشراك  واألمهات  اآلباء  عدم تجاوب �عض 

املدرسة تواجدهم خارج أسوار  تتطلب  ال�ي  األمور    ،خاصة  أولياء  �م  �أبنا  اصطحابف��فض 

 ه الفعاليات. للمشاركة �� مثل هذ

وعدم االهتمام    ،غياب املواد واملستلزمات ال�ي من شأ��ا أن تز�د من فرص املشاركة �� املناشط -

الرغم من مالحظتنا اليوم لنسبة تف�ىي �عض األمراض    �ع�  ،�� التوعية  ابجعل املدرسة شر�� 

و  �البدانة  الطلبة  صفوف  ا�حصص ي السكر مرض  ب�ن  من  والتذمر  ا�خمول  إ��  إضافة   ،

 لدراسية �سبب امللل.ا

النوعيالتم - حسب  املناشط    ،��   �� الذ�ور  من  الطلبة  اش��اك  ��جع  املدارس  �عض  فنجد 

 من فرص مشاركة الطلبات من اإلناث. ، �� املقابل،وتقلل ،املدرسية

-   �� تواجھ تطو�ر توظيف األ�شطة  ال�ي  العوائق  أهم  �عت�� من  ال�ي  املتاحة  املادية  اإلم�انات 

فتطبيق العديد م��ا يتطلب تزو�د الطالب واملعلم  بأجهزة ومواد    املؤسسات التعليمية الليبية ؛

ا�ختلفة بأنواعها  املناشط  ملمارسة  معينة  وقاعات  وساحات  وورش  يجعل    ،ومعامل  مما 

املدرسة ع�� صلة دائمة ومستمرة بم�اتب األ�شطة داخل الوزارة ؛ وال�ي تحتاج �ش�ل دوري  

بأنواعها   ل��و�دها   ال��ف��ية  والفنية  والر�اضية  التعليمية  واملكمالت  والوسائل  باملعدات 

وفق ل�حصة ال�ي تتحصل عل��ا   ونوعھ،  يقيد املعلم�ن �� تحديد ش�ل النشاط  وهو ماا�ختلفة؛  

حيث لم �شهد    –أن هنالك مواد ووسائل متاحة للتوزيع    -اعتبار  �هذا ع�   –املدرسة من الوزارة  

السن  ؛  خالل  ليبيا   �� التعليمية  املؤسسات   �� توف��ها  يتم  مادية  إم�انيات  أي  األخ��ة  وات 
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وا�خرائط   والتصو�ر  العرض  السينمائية وأجهزة  أن �عض اإلم�انيات مثل األشرطة  وخاصة 

والنماذج ومعدات املعامل واآلالت املوسيقية وأجهزة ا�حاسوب وما إ�� غ�� ذلك من اإلم�انيات  

 دائم يفوق قدرة املدرسة . تحتاج إ�� تمو�ل 

 التوصیات: -7-3
ختام   من  هذه  ��  �عضأن    املهّم الدراسة  ع�ا  ��ّجل  مجملها   �� تدور  ال�ي  من    �لتوصيات  االستفادة 

 
ً
ح�ى يتم   ش�ل خاص،� تطو�ر األ�شطة املدرسية    �وع�  ،النموذج اليابا�ي �� تطو�ر النظم التعليمية عامة

خصوصية التجر�ة واالقتباس م��ا بما يفيد    �التعليمية �� مؤسساتنا مع ا�حفاظ ع�تبن��ا �� تحديث النظم  

والبيئة   اليابانية  التعليمية  البيئية  ب�ن  االختالف  بمراعاة  وذلك  ا�حلية؛  الليبية  للمدرسة  الفع��  الواقع 

 ومن هذه الّتوصيات:  التعليمة �� ليبيا.

ع� - بتطو�ر    �العمل  املدر الو��  األ�شطة  ا�جال   لدى   ودورها  سةأهمية   �� وا�ختص�ن  العامل�ن 

من  التنبيھ  و املم��ات الهامة لتطبيقها �� جميع املراحل التعليمية ا�ختلفة،    �والتأكيد ع�  ال��بوي،

 �عض املآخذ والعقبات ال�ي قد تواجھ تطبيقها. ع�� جانب آخر 

التعليمية   - اليابانية  التجر�ة  من  االستفادة  البحوث  ع��  إم�انية  من  املز�د  وأجراء  العموم،  وجھ 

مؤسسات    ةالتجر�بيوالدراسات    �� ا�خصوص  بوجھ  املدرسية  األ�شطة  مجاالت   �� وامليدانية 

 التعليم �� ليبيا.

�� األ�شطة الالصفية،    لبات ع�� املشاركةا��جيع الط  ع�� التأكيد ع�� ضرورة �عاون أولياء األمور   -

 ل��يد من حماس��ن �� بذل املز�د من ا�جهد سواء �� الدراسة أو األ�شطة،  

 . األسرة �� تنمية ورعاية اإلبداع واملواهب �� املن�ل تفعيل دور  -
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