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تقدٌم
ال رٌب أن البحث التربوي أصبح ٌحظى بأهمٌة كبٌرة ،لما ٌتوقع منه فً تطوٌر عملٌة التربٌة
والتعلٌم ،ومساهمته فً تقدٌم الحلول التً تلبً االحتٌاجات التربوٌة ،من أجل التنمٌة واإلبداع،
وتحقٌق الطموحات واألهداؾ المرجوة.
والبحث الذي بٌن أٌدٌنا الٌوم والمعنون ب "عالقة المتعلم باألنشطة المندمجة للحٌاة المدرسٌة
بمادة التربٌة اإلسالمٌة بالتعلٌم الثانوي اإلعدادي" الذي أنجزه األستاذ الباحث عبد الحق مرزوك،
تحت إشراؾ األستاذ الدكتور محمد منصؾ العسريٌ ،عتبر من البحوث التربوٌة الجادة والمتمٌزة التً
تسعى لتحقٌق ذلك الؽرض ،والرقً بمادة التربٌة اإلسالمٌة تعلٌما وتعلما.
وقد اختار الباحث هذا الموضوع نظرا ألهمٌة األنشطة المندمجة ودورها فً الرفع من مستوى
المتعلمٌن من خالل إكسابهم القدرة على المبادرة واإلبداع والتجدٌد ،وحملهم على التعلم الذاتً ،وبناء
المعرفة ،واكتساب مهارة حل المشكالت ،وكلها أمور تجدد المادة ،وتزٌد فً دافعٌة المتعلم وتحفزه
على اإلقبال علٌها.
وقد تناول الباحث هذا الموضوع من خالل ثالثة فصول؛ حٌث بٌن فً الفصل األول مفهوم
األنشطة المندمجة وأسسها وأهدافها واإلطار القانونً المنظم له .أما الفصل الثانً فتناول فٌه واقع
األنشطة المندمجة وعالقة المتعلم بها .وختم البحث بفصل ذكر فٌه أهم النتائج والتوصٌات المقترحة.
وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفً الذي كانت أدوات القٌاس فٌه المقابلة والمالحظة
واالستبٌان ،من خالل دراسة مٌدانٌة شملت خمس مؤسسات تعلٌمٌة فً كل من سال والرباط
والقنٌطرة بهدؾ استقصاء آراء الفاعلٌن فً الحٌاة المدرسٌة والمتدخلٌن فً أنشطتها المندمجة .وقد
تضمنت هذه الدراسة تساؤالت عدة عن واقع األنشطة فً هذه المؤسسات ،ومعٌقاتها ،وعالقة
الفاعلٌن بها ،ومدى مساهمتهم فً تفعٌلها.
وهو بحث جدٌر بالقراءة والدراسة؛ نظرا للمجهود المبذول فٌه ،والنتائج المتوصل إلٌها .وهللا من
وراء القصد وهو ٌهدي السبٌل.
ذ -سعٌد العطري
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مقدمة:
تحتل التربٌة اإلسالمٌة فً منهاج سلك التعلٌم الثانوي اإلعدادي مكانة مهمة .وانطالقا ً من ذلك،
فإن االهتمام بتدرٌسها شكال ومضمونا أمر فً ؼاٌة األهمٌة ،ذلك أن هدفها ال ٌتوقؾ عند نقل المعرفة
اإلسالمٌة وتفهٌمها ،بل ٌمتد إلى ربط المتعلم بخالقه وجعله متشبعا بقٌم دٌنه ،معتزا به ،محافظا علٌه،
عامال به ،وكلها كفاٌات كبٌرة تسهم المادة بمبادئها ومرجعٌاتها ومنطلقاتها وأسسها واختٌاراتها
القٌمٌة والبٌداؼوجٌة والدٌداكتٌكٌة القٌمٌة على بلوؼها وتحقٌقها .ولعل ذلك ما ٌكسبها والعاملٌن بها
وضعا متقدما عن ؼٌرها من المواد ،وهو حقٌقة لمستها فترة التكوٌن وقبلها متدرجا فً أسالك
التعلٌم .وألنها كذلك كان لزاما أن ٌحظى فضاءها وزمانها ورائدها األستاذ والمؤطر ودرسها النظري
وأسالٌبه وتطبٌقاته وأنشطته باالهتمام.
ونتٌجة ألن األنشطة المدرسٌة أحد الوسائل التً تساعدها على تحقٌق أهدافها وؼاٌاتها
األساسٌة ،حظٌت األنشطة المدرسٌة باهتمام بالػ فً جمٌع مراحل التعلٌم.
فقد أثبتت الدراسات الحدٌثة تفوقها أحٌانا على الطرق الصفٌة التقلٌدٌة فً التدرٌس ،إذ تساعد
على جبر النقص والقصور فً المنهاج وتجدد فً عرضه وتنوعه ،كما أنها تساهم فً إكساب
المتعلمٌن القدرة على المبادرة واإلبداع والتجدٌد .وكلها أمور ال شك تجدد للمادة وتزٌد فً دافعٌة
المتعلم وتحفزه .ولذلك كان لزاما ً على المتدخلٌن فٌها أن ٌكونوا على وعً تام بمفهومها ودورها
وإمكاناتها وطرق تنزٌلها.
واألنشطة المندمجة فرع أصٌل منها ،حرص المٌثاق علٌها باعتبارها ركنا أساسا فً المدرسة
العمومٌة الجدٌدة والتً تسعى إلى أن تكون :مفعمة بالحٌاة ،قوٌة بمدرسٌها وتالمٌذها المبدعٌن وذلك
بفضل نهج تربوي نشٌط ٌتجاوز التلقً التقلٌدي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتً ،والقدرة على
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الحوار واالجتهاد الجماعً.
وجمٌعها إشارات إلى أهمٌة النشاط المدرسً ،والذي ٌحتاج لٌنجح أن تذلل له جمٌع المعوقات
والصعوبات ،وهذا الذي حث علٌه المخطط االستعجالً لما اقترح تحوٌل أجزاء من األنشطة الفصلٌة
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إلى أنشطة مندمجة.
وانطالقا من ذلك كله ورؼبة فً النهوض بالمدرسة العمومٌة شاء هللا تعالى ﴿ وربك ٌخلق ما
ٌشاء وٌختار ﴾ ،3أن أبحث وبتوجٌه من أستاذي الدكتور محمد منصؾ العسري فً طبٌعتها وواقعها
ومعٌقاتها وعالقتها بالمادة وعالقة المتعلم بها ومدى مساهمته فً تفعٌلها ،وذلك فً بعض من
مؤسساتنا الوطنٌة بٌنها المنصور الذهبً الثانوٌة اإلعدادٌة والتً احتوت تكوٌننا وتدرٌبنا رؼبة منا
فً بعثها وبلوغ هدفها الرامً إلى تزوٌد مجالها ومحٌطها :الحً ،الجماعة ،المدٌنة ،الجهة ،الوطن
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واألمة بمواطنٌن صالحٌن فاعلٌن مؤهلٌن لبناء وعمارة األرض ومواجهة مذاهب اإلفساد.
ونشٌر هنا أنا اعتمدنا فً بحثنا هذا منهج استقصاء آراء الفاعلٌن فً الحٌاة المدرسٌة والمتدخلٌن
فً أنشطتها المندمجة ،مشرفٌن ومدراء ومعلمٌن ومتعلمٌن ،محاولٌن والتوفٌق من هللا رب العالمٌن
أن نتعرؾ ما ٌستهوٌهم وٌشدهم إلى منهاج المادة خدمة لها وإحسانا ،وذلك من توجٌه المٌثاق .فقد
ورد فٌه :أن إصالح نظام التربٌة والتكوٌن ٌنطلق من جعل المتعلم بوجه عام والطفل على األخص فً
قلب االهتمام والتفكٌر والفعل خالل العملٌة التربوٌة التكوٌنٌة ،وذلك بتوفٌر الشروط وفتح السبل أمام
5
أطفال المؽرب لٌصقلوا ملكاتهم ،وٌكونون متفتحٌن مؤهلٌن وقادرٌن على التعلم مدى الحٌاة.
وإن بلوغ هذه الؽاٌات لٌقتضً الوعً بتطلعات األطفال وحاجاتهم البدنٌة والوجدانٌة والنفسٌة
والمعرفٌة واالجتماعٌة ،كما ٌقتضً فً الوقت نفسه نهج السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعً،
من الوسط العائلً إلى الحٌاة العملٌة مرورا بالمدرسة .ومن ثمة ٌقؾ المربون والمجتمع برمته تجاه
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 .المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن :المادة التاسعة ،القسم األول.
2
 .المخطط االستعجالً.
3
 .سورة القصص :اآلٌة .28
4
 .الكتاب األبٌض.
5
 .المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن :الباب األول ،الفقرة السادسة.
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المتعلمٌن عامة ،واألطفال خاصة ،موقفا قوامه التفهم واإلرشاد واالصطحاب ،وتنشئتهم على االندماج
االجتماعً ،واستٌعاب القٌم الدٌنٌة والوطنٌة والمجتمعٌة.
وهللا أسأل أن ٌكون هذا العمل المتواضع كما هدفنا منه مفٌداً ومرشداً ،وهللا الموفق والهادي
إلى الصواب.
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الفصل األول:
األنشطة المندمجة :المفهوم ـ األسس ـ األهداؾ ـ اإلطار القانونً
المفهوم:
تشمل الحٌاة المدرسٌة أنشطة صفٌة وؼٌر صفٌةٌ ،ومٌة وأسبوعٌة ،شهرٌة وفصلٌة
وسنوٌة ،جماعٌة وفردٌة ،دٌنٌة واجتماعٌة ورٌاضٌة ،كتابٌة وشفهٌة وحركٌة ،موازٌة ومندمجة،
وهً -أي األنشطة المندمجة -أنشطة تتكامل مع محتوٌات البرنامج الدراسً بفضل مقاربة التدرٌس
بالكفاٌات ،تسعى إلى تحقٌق أهداؾ المنهاج ،والتً اعتبر دلٌل التوجٌهات التربوٌة والبرامج الخاصة
بتدرٌس مادة التربٌة اإلسالمٌة فٌها منها :تنمٌة فهم المتعلم وإدراكه للمفاهٌم الشرعٌة وتجرٌدها
وتعمٌمها ،واكتسابه المعارؾ والقٌم واألخالق ومهارات الفهم والتحلٌل واالستنباط واالستدالل
1
والتعبٌر.
وهً ممارسات ٌقوم بها التلمٌذ موظفا عقله وجمٌع موارده ومعارفه ومهاراته وطاقاته
بفاعلٌة داخل المدرسة .وهً برامج موضوعة لتكون متكاملة مع البرنامج التعلٌمًٌ ،قبل علٌها
المتعلمون جمٌعا ،تسهم فً بناء معارفه وثقافته الواعٌة بخصوصٌته ،تربطه بأمته وحضارته وتنمً
2
خبراته ومهاراته ضمن الخطوط العامة لفلسفة التربٌة والنشاطات التربوٌة المدرسٌة.
وهً أنشطة محفزة لكل المبادرات الفردٌة والجماعٌة المهتمة بواقعها المحلً والجهوي
والوطنً ،وهً أٌضا متماٌزة عن مثٌالتها الفصلٌة متكاملة معها ،تساهم موازٌة لها وتحت إشراؾ
مجالس المؤسسة ،3وفً تداخل تكاملً ،فً تحقٌق أهداؾ المنهاج.
وهً أنشطة واقعٌة ،مرنة ،منسجمة والبرنامج ،وجزء أساس منه ،تسعى إلى نمو شامل
ومتكامل ومتوازن ،وهً أنشطة ٌمارسها المتعلم مختارا ؼٌر ملزمٌ ،حقق بها الفائدة والمتعةٌ ،كتسب
بها كفاٌات وخبرات ومهارات تنفعه فً حل مشكالته .وهً أنشطة متنوعة ،اعتبر الدلٌل 4منها:
 أنشطة التوجٌه التربوي :وهً أنشطة تهدؾ إلى مواكبة المتعلمٌن وتٌسٌر نضجهم ومٌولهم
وملكاتهم واختٌاراتهم التربوٌة والمهنٌة ،وإعادة توجٌههم كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،ابتداء
من السنة األولى من التعلٌم الثانوي اإلعدادي إلى التعلٌم العالً.
 أنشطة للدعم:
 oاالجتماعً :وهً أنشطة ٌهدؾ بها توثٌق عرى المحبة واإلخاء بٌن المتعلمٌن ومن دونهم ،وأحد
مجاالتها المناسبات الدٌنٌة.
 oالتربوي والنفسً :وهً أنشطة تساعد النظام التربوي على تحقٌق كفاٌاته العامة.
 أنشطة للتفتح :صحٌة وبٌئٌة وثقافٌة وفنٌة وإعالمٌة ورٌاضٌة وعلـمٌة وإعالمٌة وتكنولوجٌة
ودٌنٌة منها :التجوٌد والترتٌل والحفظ والفهم ،والسٌرة...
وهً أنشطة رهن الدلٌل نجاح أهدافها التوجٌهٌة والدعمٌة بحسن اختٌارها وإعدادها وتخطٌطها
وتدبٌرها وتقوٌمها .وقد اعتبر المٌثاق من ذلك ما ٌلً:
 مالئمة النشاط للمنهاج وؼاٌاته،
 مراعاته لمستوى المتعلمٌن وخصوصٌاتهم النفسٌة والعقلٌة والوجدانٌة،...
5
 تلبٌته لحاجات محٌطه العام ،فلكل جٌل حاجاته التً قد تختلؾ عن حاجات ؼٌره من األجٌال  ،وقد
تأكد فً بٌان ألحد مؤتمرات القمة العربٌة :أن اإلنسان العربً هدؾ التنمٌة األول ،الذي ٌجب أن
6
ٌحتل أولوٌة خاصة فً اإلستراتٌجٌات االقتصادٌة العربٌة ضمانا لنمو اقتصادٌاتها.
1

 .التوجٌهات التربوٌة والبرامج الخاصة بتدرٌس مادة التربٌة اإلسالمٌة.
2
 .محاضرة فً أهمٌة األنشطة المندمجة لمجموعة من الباحثٌن التربوٌٌن.
3
 .أبرزها مجلس التدبٌر والمجلس التربوي والمجلس التعلٌمً.
4
 .دلٌل الحٌاة المدرسٌة :ؼشت .2008
5
 .دلٌل الحٌاة المدرسٌة :ؼشت .2008
6
 .البٌان الختامً لمؤتمر القمة العربٌة.1980 :
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 الوضوح،
 التنوع،
 المرونة،
 الواقعٌة،
 اإلثارة والجدة واإلبداع شدا لالهتمام،
 إشراك الجمٌع فً اختٌارها وبرمجتها وإعدادها وتنزٌلها :متعلمٌن ومدرسٌن وإدارة ومراقبٌن
وموجهٌن ومخططٌن تربوٌٌن ومجالس ومصالح إقلٌمٌة وجهوٌة ومركزٌة وجمعٌات وتعاونٌات
وجماعات وفاعلٌن اقتصادٌٌن ومراكز تكوٌن...
 توفٌر الوسائل واإلمكانات ،وكذلك التقوٌم ،...وجلها الحظنا ؼائبة.
كما اقترح الدلٌل إلنجازها آلٌات عدة ،منها :الخرجات والرحالت التربوٌة والورشات والمحترفات
والمسابقات والعروض السمعٌة والبصرٌة والمعارض والمنتدٌات واألبواب المفتوحة والملتقٌات
واإلذاعات والمجالت والنشرات والمسرح واألبحاثٌ ،...ختار المنشط منها ما ٌناسب نشاطه.

األهداؾ:
وٌسعى منهاج التربٌة اإلسالمٌة بجمٌع مكوناته المعرفٌة الفلسفٌة والنفسٌة واالجتماعٌة
والبٌداؼوجٌة المتكاملة ،الشاملة ،المتوازنة فً السلك الثانوي اإلعدادي إلى تحقٌق أهداؾ وؼاٌات
كبرى تجتمع فً بناء شخصٌة متكاملة ،جسمٌا وعقلٌا واجتماعٌا وروحٌا ،تكون قادرة على عمارة
األرض بمنهج هللا تعالى .وتنبثق عن هذا الهدؾ أخرى وجدانٌة ومعرفٌة ومهارٌة ذكر المٌثاق منها
معرفٌة ووجدانٌة وحركٌة وسلوكٌة:
 تنمٌة شخصٌة المتعلم تنمٌة شمولٌة ،تهتم بروحه وقلبه ووجدانه وعقله وسلوكه ومحٌطه،...
1
 تربٌته على قٌم العقٌدة اإلسالمٌة ،فقها وممارسة ،وتصحٌح معتقداته الخاطئة،
 حماٌته من التٌارات اإللحادٌة واألفكار المنحرفة والتقالٌد الممقوتة،
 زرع الثقة الكاملة فً نفسه بمقومات أمته اإلسالمٌة وأنها خٌر أمة أخرجت للناس واإلٌمان
بوحدتها على اختالؾ أجناسها وألوانها،
 تربٌته على قٌم المواطنة والحقوق والواجبات،
 إعداده للحٌاة االجتماعٌة والمواطنة المسؤولة،
 تنوٌع طرق تعلمه وتمتٌعه،
 حمله على التعلم الذاتً وبناء المعرفة واكتساب مهارة حل المشكالت،
 تقوٌم تعلماته وتثبٌتها ودعمها.
 تمكٌنه من معرفة ذاته ومٌوالته ومهاراته ،وإظهار طاقاته ومواهبه وإمكاناته ،وهذا من اختٌارات
المٌثاق الوطنً فً مجال تنمٌة وتطوٌر الكفاٌات كما دل على ذلك الكتاب األبٌض.
 تربٌته على العمل الجاد والمثمر،
 ترسٌخ حس القٌادة والمبادرة واالبتكار لدٌه،
 تمكٌنه من حسن تدبٌر أوقات فراؼه،
 تعوٌده على تحمل المسئولٌة واالعتماد على نفسه مع الشعور بالحاجة إلى العمل الجماعً،
 حمله على التفاعل الواعً مع محٌطه الضٌق والواسع.
 ربط مجال مدرسته ببٌته ،...وأهداؾ أخرى كثٌرة تؤكد أن منهاج التربٌة اإلسالمٌة وأنشطتها
المندمجة تهتم بالمتعلم كله :جسما ،وروحا ،وعقال ،فهً تربٌة شاملة ،واسعة ،بأسالٌب جدٌدة
متجددة ،ومبدعة فً تثبٌت ثوابت اإلسالم وقٌمه .وذلك مما أهمل وضٌق وضٌع فضاع به على
2
جٌل جدٌد خٌر كثٌر.
1

 .الكتاب األبٌض.
2
 .المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن.
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اإلطار القانونً والتنظٌمً:
وحٌث تراجعت األنشطة المندمجة فً حٌاة المدرسة العمومٌة ،وتراجع االهتمام بها شكال
ومضمونا ورقما ،وتفرق تهاوٌها بٌن فاعلٌن فٌها ومتدخلٌن ،أحببت البحث فً نصها القانونً
والتنظٌمً لعلً أن أعرؾ المقصر والمسؤول ،وما أبرئ نفسً إن النفس ألمارة بالسوء.
وإنً  -ؼٌر مدع لتمام استقصاء وشموله  -تتبعت جملة من النصوص القانونٌة والمذكرات
والقرارات التنظٌمٌة ذات الصلة بالحٌاة المدرسٌة واألنشطة المندمجة وهً كثٌرة منها:
 دلٌل الحٌاة المدرسٌة :2008 دلٌل مشروع المؤسسة :2008 دلٌل التدبٌر التربوي واإلداري والمالً للمؤسسة :2004 المذكرة الوزارٌة رقم  155فً موضوع تفعٌل أدوار الحٌاة المدرسٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة: المذكرة رقمٌ 87 :ــولـٌـــــوز 2003حول تفعٌل أدوار الحٌاة المدرسٌة: المرسوم  2.02.376الصادر فً ٌ 17ولٌو  2002بمثابة النظام األساسً الخاص بمؤسساتالتربٌة والتعلٌم العمومً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه بواسطة المرسوم 2.04.675فً 2004/12/29
والمرسوم رقم  2.07.112فً ٌ 13ولٌو:2007
 مذكرة  :125اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لتعمٌم مشروع المؤسسة فاتح شتنبر:2011 مذكرة وزارٌة تحمل رقم  73بتارٌخ  20ماٌو  2009كإطار عمل لدعم مشارٌع المؤسسة: مذكرة  30إحداث مجالس مؤسسات التربٌة والتعلٌم العمومً: مذكرة 03ب شان تفعٌل دور جمعٌات أباء وأولٌاء التالمٌذ: المذكرة رقم  88بتارٌخ ٌ 10ولٌوز  2003حول استؽالل فضاء المؤسسات التعلٌمٌة: المذكرة  154تأمٌن الزمن المدرسً: مذكرة  30احترام الحصص الدراسٌة: المذكرة الوزارٌة رقم  42بتارٌخ 12أبرٌل ،2001تفعٌل األندٌة التربوٌة فً المؤسسات التعلٌمً: المذكرة رقم 167بتارٌخ  30نوفمبر  2009بشأن األندٌة التربوٌة: مذكرة  244الرحالت الدراسٌة: المذكرة رقم  165بتارٌخ  30نوفمبر  2009بشأن االحتفال بالٌوم الوطنً للتعاون المدرسً: دلٌل االحتفال باألٌام الوطنٌة و العالمٌة: مذكرة 44فً  5أبرٌل  2003التعبئة االجتماعٌة لدعم التمدرس: مذكرة  126إدماج مبادئ مدونة األسرة وقٌمها فً المناهج التربوٌة: مذكرة  46مٌثاق حسن سلوك الموظؾ العمومً: مذكرة  75استثمار مواد االتفاقٌة الدولٌة الخاصة بحقوق الطفل: مذكرة  99حول ظاهرة العنؾ بالمؤسسات التعلٌمٌة: المذكرة رقم  09بتارٌخ  06فبراٌر  2008حول تنمٌة السلوك المدنً بالمؤسسات التعلٌمٌة: المذكرة رقم 119المذكرة رقم  119بتارٌخ  31ؼشت 2009فً شأن تحٌة العلم بالنشٌد الوطنً: المذكرة  89فً 29ماٌو  1991النهوض بمٌدان الصحة المدرسٌة والجامعٌة: مذكرة  89تعزٌز شروط أمن الثانوٌات: المذكرة رقم 163بتارٌخ  25نوفمبر  2009بشأن إرساء الٌقظة التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة: المذكرة  87حول تفعٌل أدوار الحٌاة المدرسٌة الصادرة بتارٌخ ٌ 10ولٌوز :2003 المذكرة  88حول استؽالل فضاء المؤسسات التعلٌمٌة بتارٌـخٌ 10ولٌوز :2003 مقرر لوزٌر التربٌة الوطنٌة والشباب حول تنظٌم السنة الدراسٌة والعطل المدرسٌة برسم سنة 2003/2004صادر بتارٌخ ٌ 08ولٌوز :2003
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 قرار لوزٌر التربٌة الوطنٌة رقم  2071.01صادر فً  7رمضان  1422الموافق ل 23نونبر 2001بشان النظام المدرسً فً التعلٌم األولً واالبتدائً والثانوي:
فوجدت بٌنها من فصل فً واجبات أستاذ التعلٌم الثانوي اإلعدادي ال ٌشٌر إلٌها ،ففً النظام
األساسً لموظفً التربٌة الوطنٌة :أن أستاذ التعلٌم الثانوي اإلعدادي من جمٌع الدرجات ٌقوم بمهام
التربٌة والتدرٌس واإلدارة بمؤسسات التعلٌم الثانوي اإلعدادي .كما ٌقومون بتصحٌح االمتحانات
التعلٌمٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة والجهوٌة والوطنٌة .وذلك خالل مدة تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومٌة
المكلفة بالتربٌة الوطنٌة والسلطة الحكومٌة المكلفة بالمالٌة والسلطة الحكومٌة المكلفة بالوظٌفة
1
العمومٌة.
وٌوجه دلٌل الحٌاة المدرسٌة الصادر فً ؼشت من سنة  2008إلى تفعٌلها وتحفٌز الفاعلٌن فٌها
بأهمٌتها من دون التنصٌص الواضح على وجوبها وعقوبة الزاهد فٌها.
وكذلك فعلت المذكرة  155الخاصة بتفعٌل الحٌاة المدرسٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة والتً نصت
محفزة ومشجعة باحتشام على ضرورة تفعٌلها وبعث الروح فً مجالس تخطٌطها وتدبٌرها وأعنً
المجالس التربوٌة والتعلٌمٌة والتدبٌرٌة ومجالس األقسام .وٌتأكد األمر مع المذكرة  87بتارٌخ 10
ٌولٌوز  2004الخاصة بتفعٌل أدوار الحٌاة المدرسٌة ،والمذكرة  125بتارٌخ 1شتنبر  2011الخاصة
بتفعٌل مشروع المؤسسة.
وكلها مذكرات ونصوص قانونٌة وتنظٌمٌة ذات طابع توجٌهً تحفٌزي أكثر منه إلزامً ،وما وجد
فٌها من ذلك فٌرتبط بالتدرٌس والممارسة الفصلٌة التقلٌدٌة .ونظن أن ذلك من أحد األسباب فً تخلً
كثٌر من الفاعلٌن عن أنشطة الحٌاة المدرسٌة إجماال واألنشطة المندمجة خاصة .ومن وجد بٌنهم
مبادرا إلٌها مهتما وؼالبا ٌكون األستاذ فإحسانا وفضال ،وهو حافز أخالقً ال ٌجب أن ٌؽٌب عن أستاذ
التربٌة اإلسالمٌة.
ثمة أمر آخر وهو أن األنشطة المندمجة مؤشر على جودة وتمٌز المدرسة الوطنٌة والتً توجه
التوجٌهات جمٌعا إلى جعلها مدرسة تتسم بالحٌاة واإلبداع والمساهمة الجماعٌة فً تحمل المسؤولٌة
تسٌٌرا وتدبٌرا ،كما أنها مدرسة للمواطنة الصالحة والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسانٌ ،شعر فٌها المتعلم
بمتعة التعلم من خالل المشاركة الفعالة فً أنشطتها مع باقً المتدخلٌن التربوٌٌن وشركاء المؤسسة:
الداخلٌٌن والخارجٌٌن ،وهذا ما ٌنشده المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن ،والذي ٌستدعً لنجاحه تعبئة
طاقات وجهود وخبرات الجمٌع باعتبار التربٌة والتكوٌن مسؤولٌة جماعٌة.
وعلٌه فإن تراجع هذه األنشطة المندمجة فً الحٌاة المدرسٌة مسؤولٌة أخالقٌة بحتةٌ ،تحملها
الجمٌع.

الفصل الثانً:

1

.النظام األساسً لموظفً التربٌة الوطنٌة ، 2007 :الباب  ، 2المادة .21
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واقع األنشطة المندمجة وعالقة المتعلم بها :مدخل ـ نتائج الدراسة
المٌدانٌة ـ تصنٌؾ وتحلٌل المعٌقات
مدخل:
ٌعتبر مشروع المؤسسة آلٌة أساسٌة لتدبٌر شأن المؤسسة وتحسٌن أدائها ،فمن مهمته تنظٌم
وتفعٌل مختلؾ اإلجراءات التدبٌرٌة والتربوٌة الهادفة إلى تحسٌن جودة العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة
وأجرأة اإلصالحات التربوٌة داخل مجال المدرسة .والذي خطط له استجابة لحاجات وتطلعات المٌثاق،
تنشٌطا للتخطٌط ،وتعبئة للفاعلٌن ،وتشجٌعا للمبادرة واالبتكار وتنمٌة المواهب ،...أن ٌكون متكامال
مع أهداؾ المنهاج ،منفتحا على محٌطهٌ ،نخرط فٌه الجمٌعٌ ،وظؾ من األنشطة ما ٌالءم طبٌعة مجال
اشتؽاله ،شامال لألنشطة المندمجة والحكامة واإلمكانات ،وذلك ترجمة لإلصالحات التربوٌة وتفعٌلها
داخل المؤسسات التعلٌمٌة ،وٌسعى بحثنا بفكرته المتمٌزة وأهدافه الكبٌرة إلى كشؾ المستور فً
عالقة طالب المرحلة الثانوٌة اإلعدادٌة باألنشطة المندمجة داخل مادة التربٌة اإلسالمٌة وذلك سعٌا
لتشخٌص مشاكله التعلمٌة وأسباب ضعفه تفعٌال لطموحات المٌثاق وأهدافه الكبٌرة ،وٌسعى إلى فهم
المتعلم وفهم صلته بأنشطة المادة اإلسالمٌة المندمجة وواقعها.
وهو ما ٌوفر لمدرس التربٌة اإلسالمٌة المادة المناسبة المساعدة على تخطٌط وتنفٌذ أنشطته،
وهو أمر ال محالة سٌساعد على تجاوز القصور الذي ابتلٌت به مدارسنا نتٌجة لتقصٌر أو قلة إمكانٌات
أو هزالة .كما أنها ستسهل – وهذا مطمعً ومناي -عملً وعمل زمالئً المتدربٌن أساتذة التربٌة
اإلسالمٌة ،وتجعل مواقفنا التعلٌمٌة مواقؾ علمٌة فعالة.
وهً دراسة ال شك تنطلق من مسلمة أن األنشطة المندمجة التً مرت من مراحل أربعة:
 أوالها ،مرحلة العدم ،وفٌها اقتصرت الحٌاة المدرسٌة على الدرس التقلٌدي فً صفته القدٌمة. الثانٌة :وفٌها برزت فً الحٌاة المدرسٌة الحدٌثة أهمٌة التنوٌع البٌداؼوجً فً التدرٌس فبرزمعها مفهوم النشاط.
 الثالثة :وفٌها صارت األنشطة جزءا من وظٌفة المدرسة. الرابعة :وفٌها بدأ إدراج هذا النوع من األنشطة ضمن المنهاج ،فصارت جزءا من مشروعالمدرسة الحدٌثة ومهمة من مهام المدرس وواجب مجتمع بأكمله اتجاه أوالدنا وحقا من حقوقهم،
خفتت فً المنصور الذهبً وكثٌر ؼٌرها من المؤسسات التعلٌمٌة لسنوات ،وهً مسلمات تدعم
س ِبٌلًِ أَدْ ُعو إِلَى
أهمٌة دراستنا ،وذلك بؽٌة أن أكون على بصٌرة أنا وزمالئً .قال تعالى ﴿ :قُلْ َٰ َه ِذ ِه َ
1
ه
هللا َو َما أَ َنا مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِن ﴾.
س ْب َحانَ ه ِ
ٌر ٍة أَ َنا َو َم ِن ا هت َب َعنًَِ ،و ُ
هللا َعلَ َٰى َبصِ َ
وقد استخدمت فً ذلك منهجا وصفٌا ،أدوات القٌاس فٌه المقابلة والمالحظة واالستبٌان توجهت
بها جمٌعا إلى مؤسسات تعلٌمٌة خمسة :عمومٌة وشبه عمومٌة وخاصة ،فً سال والرباط والقنٌطرة،
نهاٌة األسدس الدراسً الثانً لموسم  ،2013 2014اخترت لمجالها أطرها :مدٌرها ومقتصدها
وحراسها وأساتذة التربٌة اإلسالمٌة فٌها :إناثا وذكورا ،ومتعلمٌن زاد عددهم عن األربعمائة اخترتهم
بعشوائٌة متعمدة ،موزعٌن بٌن مستوٌاتها الثالث ،مستهدفا وكما قررنا:
 معرفة واقع هذه األنشطة فٌها، معرفة معٌقاتها وعالقة الفاعلٌن جمٌعا بها ومساهماتهم وذلك لتفعٌلها،وقد سعت الدراسة المشتؽلة أساسا على المتعلم فً عالقته بالحٌاة المدرسٌة واألنشطة المندمجة
ذات الصلة بالتربٌة اإلسالمٌة من خالل االستبٌان والمقابلة وكذلك المالحظة أن تجٌب عن األسئلة
التالٌة:
حقٌقة الحٌاة المدرسٌة ؟
.1
دور اإلداري والتربوي فٌها؟
.2
حقٌقة وعٌهما بأهمٌة األنشطة المندمجة فٌها ودورها؟
.3
1

 .سورة ٌوسؾ :اآلٌة .108
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

نظرتهما للعالقة بٌنها ومادة التربٌة اإلسالمٌة؟
مشاركاتهما فٌها وطبٌعتها؟
تقٌٌمهما لها؟
اقتراحاتهما لتفعٌلها وتطوٌرها؟
نظرتهما للفاعلٌن فٌها وخاصة المتعلمٌن؟ وذلك كله من وجهة نظر األطر اإلدارٌة
والتربوٌة .كما سعى االستبٌان الخاص بالمتعلم إلى الجواب عن:
نظرته أوال للمادة ،وموقعها بٌن باقً المواد فً تكوٌنه؟
مشاركته فً أنشطتها؟ ولماذا؟
رأٌه فٌها؟
اقتراحاته لتحسٌنها وتطوٌرها؟
مشاركاته فً ؼٌرها داخل وخارج المؤسسة؟

نتائج الدراسة:
لقد جاءت نتائج البحث كالتالً:
فعلى مستوى حضور هذه األنشطة داخل الحٌاة المدرسٌة عموما  -ما اتصل
بالتربٌة اإلسالمٌة أو ؼٌرها  -سجلنا ؼٌابها التام خالل هذا الموسم فً المؤسسات
المستجوٌة  ،باستثناء مبادرة واحدة فً المنصور الذهبً  ،كان بادر بها أستاذ واحد للمادة
بٌن  34آخرٌن من زمالئه فً المؤسسة ،مقترحا ومخططا بمعٌة أربعة آخرٌن فً
اختصاصات أخرى شهر أبرٌل لم ٌكتب لها النجاح ألسباب ؼامضة.
فعلى مستوى مجالس المؤسسات المستهدفة بالبحث وهً خمسة ،بٌنها ثالثة عمومٌة
ورابعة خاصة وخامسة عتٌقة ،موزعة بٌن مدن القنٌطرة والرباط وسال فً مجالها الحضري،
بٌنها مؤسسة المنصور الذهبً ،وقد رصدنا بعد المعاٌنة المباشرة والمالحظة ومقابلة
الفاعلٌن فٌها ما ٌلً:
 مجالس ؼٌر مفع لة ،ومنها مجلس التدبٌر ،الذي نص المٌثاق الوطنً على إحداثهوتفعٌل مهامه ،1وذلك ب برمجة أنشطة المؤسسة وتوفٌر حاجاتها ،وهو مجلس نص
المٌثاق على ضرورة عقده على األقل مرتٌن فً كل سنة ،وهو أمر ٌؽٌب فً أكثر من
 % 90من مجموع المؤسسات المستجوبة ،وذلك ألسباب رصدنا منها :االنشؽال وعدم
اهتمام الفاعلٌن فٌها جمٌعا بها من إدارة ومدرسٌن ومراقبٌن وموجهٌن ومخططٌن تربوٌٌن
ومجالس ومصالح إقلٌمٌة وجهوٌة ومركزٌة وجمعٌات وتعاونٌات وجماعات وفاعلٌن
اقتصادٌٌن ومراكز تكوٌن ،...وقد الحظنا أٌضا أنها مجالس فً الؽالب قدٌمة ،لم تجدد
مكاتبها ،وال تنعقد اجتماعاتها ،وهو األمر الذي أثر سلبا على األنشطة المندمجة وجودا
وعدما.
وعلى مستوى أطر المؤسسة اإلدارٌة بما فً ذلك مدراءها ومقتصدوها وحراسها ومجموعهم
 25إدارٌا ،فقد رصدنا ما ٌلً:
 تعاونا واهتماما كبٌرا ببحثنا الذي ٌنتظر منه أن ٌخدم المتعلم والمدرس ومنهاج المادةوالمدرسة ومحٌطها.
 إجماعا كبٌرا على دورها وأهمٌتها بنسبة .100% رؤٌة مؽاٌرة لرؤٌة دلٌل الحٌاة المدرسٌة عنها ،وقد رصدنا بٌنهم من ٌعتبرها للترفٌهواالستمتاع والتروٌح عن رتابة الفصل فقط.
 االعتقاد السائد  -رؼم إجماعهم على أهمٌتها ودورها ومكانتها فً البناء التربويوالتعلٌمً -أن اإلشراؾ علٌها تخطٌطا وتدبٌرا من ا ختصاص األستاذ لقربه من التلمٌذ
ومعرفته به وتوفره على الوقت الكافً لذلك ،وٌتبنى ذلك أكثر من .% 40
1

 .المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن :المادة  ، 149مجال التسٌٌر والتدبٌر.
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 انحسار دور األطر اإلدارٌة فٌها على التنسٌق والترتٌب التقنً واإلداري واألمنًوالمالً إذا توفر ،وقد عبر عن ذلك نحو  % 60من الفئة المستجوبة.
 أكد ما ٌزٌد على  % 90من األطر المستجوبة الخمسة والعشرٌن أنها تعتبر مثل هذهاألنشطة متعبة جدا.
 تأكٌد جلهم على مكانة مادة التربٌة اإلسالمٌة ومدرسها داخل المؤسسة باعتباره قدوةومثال وسباقا ومبادرا إلى هذه األنشطةٌ ،تمتع بمركزٌة دٌنٌة وأخالقٌة واجتماعٌة.
 التأكٌد على أن األنشطة الم ندمجة ذات الصلة بالمادة تحظى باهتمام وقبول بالػ بٌنصفوؾ اآلباء واألولٌاء.
 تأكٌد أكثرهم بما ٌفوق  % 90أن األنشطة المندمجة التً ٌنظمها مدرسو التربٌةاإلسالمٌة محدودة ومعروفة ،تثبت فٌها نشاطات التجوٌد والترتٌل وحفظ الحدٌث،
وكلها أنشطة تستهدؾ فئة محدودة من المتعلمٌن.
 وعن تقٌٌمها أكد الجمٌع أن انجازها فً حد ذاته فً مناخ صعب جدا ٌعتبر مؽنما هاماللمؤسسة ومتعلمٌها.
أما على مستوى أطر المؤسسات التربوٌة المستجوبة الخمسة والعشرٌن ،بٌنهم 9
أساتذة للتربٌة اإلسالمٌة فً مؤسسات عمومٌة بٌنها المنصور الذهبً ،واثنٌن فً
مؤسسات خاصة و 14فً مؤسسات عتٌقة  ،فقد توصلنا من خالل االستبٌان الذي وضع
رهن إشارتهم ومقابلة بعضهم إلى ما ٌلً:
 تعاونا كبٌرا واهتماما بموضوع البحث وفكرته. إجماعا كبٌرا على مكانة المادة بٌن مكونات المنهاج ومكانة مدرسها ودور األنشطة عموماواألنشطة المندمجة فً خدمة أهدافها.
 تأكٌد  % 95منهم أن تنظٌمها لٌس من و اجبات األستاذ ،وأن الفاعلٌن فً تنظٌمهادافعهم تطوعً أخالقً وذاتً  ،مشٌرٌن إلى عوامل أخرى تحول دون المشاركة فٌها
من قبٌل القٌام بمهام أخرى ك الخطابة والوعظ والتأطٌر فً مساجد المملكة ،والبعد
الجؽرافً ،وؼٌاب الدعم وال فضاء المناسبٌن.
 وأكثر هذه الفئة % 95 :من الذٌن ٌرون أنها لٌست من واجبات المدرس من المتقدمٌنفً السن ،الذٌن قضوا فً سلك التدرٌس أكثر من  20سنٌن.
 تأكٌد  % 60من مجموع الفئة المستجوبة أنهم ال ٌشاركون فً هذه األنشطة. تأكٌد  % 10من مجموع الفئة المستجوبة أنهم ٌب ادرون إلى إعدادها وتخطٌطهاواختٌارها وتدبٌرها وذلك بانتظام ،مرة كل عام.
 أكثر هذه الفئةٌ % 10 :ؤ كدون أن اختٌار هذه األنشطة مبنً على معرفتهم بمتعلمٌهموحاجاتهم النفسٌة والوجدانٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والمعرفٌة ،وأنها اختٌارات
شخصٌة فً الؽالب ،ال تدخل للفاعلٌ ن فً اختٌارهاٌ ،برز منها التجوٌد والترتٌل وحفظ
الحدٌث.
 لم ٌشر أحد بٌن هذه الفئة إلى تقوٌمها ،ومن أشار إلى ذلك وهم قلة ال ٌعتمدونمقاٌٌس علمٌة ،ومن ذلك :نسب اإلقبال والمشاركة ونتائج المتعلمٌن فٌها.
 تأكٌد هذه الفئة أن نسب المشاركٌن فً هذه األنشطة ٌفوق إمكاناتهم البشرٌة والمادٌة ،وأنأكثر المشاركٌن فٌها من المتعلمٌن الصفوة.
 تأكٌد جلهم أن هذه األنشطة ساهمت فً اكتشاؾ بعض المواهب. تعرض هذه الفئة أحٌانا إلى مضاٌقة بعض من زمالئهم فً مواد أخرى بدعوى أن ذلك ٌحرجهمأمام المسؤولٌن ،وأن ذلك مما ٌجرئ المتعلمٌن علٌهم.
 تأكٌد  % 25من مجموع الفئة المستجوبة أنهم ٌشاركون بانتظام فً هذه األنشطةمعاونٌن ومساعدٌن.
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 تأكٌد  % 5الباقٌة من مجموع الفئة المستجوبة أنهم ٌشاركون بؽٌر انتظام ،تلبٌةلدعوة أو توجٌها من أحد.
 تأكٌد أكثر من  % 80من عموم المستجوبٌن من األساتذة أن عالقتهم بباقً الفاعلٌنفً هذه األنشطة تكاد تكون منقطعة.
 أكد  % 90من عموم المستجوبٌن من األساتذة أن ؼٌاب الحوافز المالٌة والمعنوٌةٌعٌق هذه األنشطة فً المؤسسات التعلٌمٌة.
 أكد  % 80من عموم المستجوبٌن من األساتذة أن برمجة هذه األنشطة خارج فترة التدرٌساألسبوعٌة 24 :ساعة من معٌقاتها ،وأنه ٌحسن تنظٌمها داخل الدوام الدراسً.
 أكد  % 40من عموم المستجوبٌن من األساتذة أن فقدانهم لمهارات التنشٌط ٌمنعهم منإحداث هذه األنشطة والمشاركة فٌها.
وقد سجلنا لتفعٌلها  -متصلة بالمادة -وتطوٌرها االقتراحات التالٌة:
 تكوٌن روادها وتعوٌضهم، تفعٌل مجالس المؤسسة، خلق منصب مالً جدٌد للمنشط داخل المدرسة العمومٌة،وعلى مستوى اآلباء وأولٌاء األمور المستجوبٌن وعددهم  30انتقوا بعشوائٌة بٌن مثقفٌن وؼٌر
مثقفٌن ،نساء ورجاال ،فقد سجلنا باعتماد أداة المقابلة اآلتً:
 خوؾ بالػ من هذه األنشطة ،وأكد ذلك ثلث المستجوبٌن ،أؼلبهم من النساء ،وحجتهم أنها أنشطةللعب ،تلهً وتشؽل عن الدراسة ،وأنها مضٌعة للوقت ،دافعة إلى االنحالل.
 خوؾ بالػ على المتعلمات. تدنً نسب الخوؾ هذه ما اقترنت األنشطة بالتربٌة اإلسالمٌة ومدرسٌها. انخفاض وتدنً نسب المشاركة فٌها إلى ما دون  %2وذلك بسبب االنشؽال وااللتزام الوظٌفً...أما على مستوى التالمٌذ ،والذٌن ربت عٌنة البحث عن 400متعلم ،التقٌنا بهم فً
مؤسسات ثانوٌة إعدادٌة خمسة ،عمومٌة بٌنها المنصور الذهبً ،وخاصة وعتٌقة .وقد سألناهم
عن هواٌاتهم واهتماماتهم وعالقتهم بمادة التربٌة اإلسالمٌة ومدرسٌها ،رأٌهم فً عموم أنشطة
مدارسهم المندمجة والتً لها عالقة بالمادة ،وأنواعها ،وما ٌستهوٌهم منها ،وما ٌشاركون
فٌها ،وما ٌقترحون للرقً بها ،والموانع التً تمنع منها...فكانت النتائج كاألتً:
 أكد  %100من مجموع المستجوبٌن من المتعلمٌن أن األنشطة المندمجة هادفة. أكد معظم الذكور المستجوبون مٌلهم إلى األنشطة الحركٌة والرٌاضٌة ،وأكدت أكثر مننصؾ المستجوبات من اإلناث مٌلهن إلى الفنٌة منها كالرسم والمسرح والرحالت...
 أكد  % 3أنهم ٌمارسون أنشطة خارج مؤسساتهم التعلٌمٌة فً دور الشباب والجمعٌاتاألهلٌة ،أؼلبها ثقافٌة ودٌنٌة بٌنها حفظ القرآن وتجوٌده.
 أكد أكثر من  % 98من عموم المستجوبٌن احترامهم لمادة التربٌة اإلسالمٌة ،وتقدٌرهملمدرسٌها.
 أكد أكثر من  %80من عموم المستجوبٌن إعجابهم بأنشطة المادة المندمجة وخاصة تجوٌدالقرآن وحفظ السنة والمبادرات الخٌرٌة...
 أكد  % 25من عموم المستجوبٌن مشاركتهم فً أنشطة المادة المندمجة ،أكثرهم مناإلناث.
 أكد أكثر من  %90من عموم المستجوبٌن رؼبتهم العارمة فً تنوٌع هذه األنشطة واعتمادنشاطات أخرى من قبٌل الرٌاضٌة والفنٌة.
 أكدت كل المستجوبات من المتعلمات أنهن ال ٌتعرضن لمضاٌقة من أحد.وعلى مستوى آخر أكد لقاء مجموعة من الفاعلٌن فً الحٌاة المدرسٌة ما ٌلً:
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 ؼٌاب دور فاعل للجماعات المحلٌة فً الحٌاة المدرسٌة اللهم إال تجربتٌن أو ثالث همتثالث مؤسسات ساهم بعض المنتخبٌن فً إعداد محٌطها الخارجً ،ووفر فضاءات لهذه
األنشطة.
 رصدنا فً تجربة المؤسسات الخمسة المستجوبة ؼٌابا كبٌرا لفاعلٌن فً المجتمع المدنًاللهم إال مشاركتٌن محدودتٌن وبدعوة من أطرها التربوٌة.
 ؼٌاب صارخ للفاعلٌن االقتصادٌٌن فً الحٌاة المدرسٌة اللهم إال مشاركات محدودة سجلتفً مؤسسات التعلٌم العتٌق المستجوبة ،وتجسدت فً بناء مسجد وترمٌم سور المؤسسة
ودعم الدخول المدرسً بتوفٌر بعض الحقائب وتجهٌز قاعات متعددة الوسائط...وكلها
مبادرات تحصلت بدعوة مدٌر أو أستاذ...

تصنٌؾ وتحلٌل النتائج:
-

-

-

-

وبناء على هذه النتائج نستنتج أن هناك كثٌرا من المعٌقات تعوق هذه األنشطة منها:
معٌقات دٌداكتٌكٌة :فإذا تأملنا النصوص التً توجه إلى التالمٌذ فً التعلٌم الثانوي اإلعدادي
سنجدها نصوصا معرفٌة تخاطب العقل والمنطق والذاكرة ،فهً موجهة للقراءة المعرفٌة ،دون
تمثٌلها النعدام المؤطرٌن بالمؤسسات التعلٌمٌة ،وما ٌعزز هذا القول ،عدم تنصٌص مقدمات الكتب
المدرسٌة على الكفاٌات التنشٌطٌة ،حتى وإن وجدت ،فهً إشارات عابرة ال تدخل فً صمٌم
الممارسة الدٌداكتٌكٌة ،مما ٌدل على الطابع المعرفً التلقٌنً للمقررات والحصص الدراسٌة .وكل
ما تعلق بالممارسة الفنٌة أو الوجدانٌة أو الرٌاضٌة أو أي نشاط اجتماعً آخر ٌعد فعال زائدا
وهامشٌا القٌمة له.
معٌقات إدارٌة :فال ٌحظى التنشٌط المدرسً فً مؤسسات التعلٌم باالهتمام الذي ٌستحقه .إذ
التوجٌهات اإلدارٌة الرسمٌة ال تشٌر إلٌه إال فً مناسبات االحتفال باألعٌاد واألٌام الوطنٌة
والدولٌة ،وتبقى هذه التوجٌهات إلزامٌة نظرٌا دون أن ٌتسم تفعٌلها إدارٌا ومٌدانٌا بالشكل
المطلوب ،بسبب ضعؾ المبادرة لدى الفاعلٌن التربوٌٌن ،من أساتذة ورجال اإلدارة والتالمٌذ
وؼٌرهم ...وانعدام المنشطٌن المتخصصٌن فً هذا المجال .وال ٌمكن لرجال اإلدارة ممارسة هذا
الفعل التنشٌطً  -وحدهم -النعدام وقت الفراغ لدٌهم بسبب كثرة األعباء اإلدارٌة ،وانعدام
المحفزات.
معٌقات مادٌة وبشرٌة :إذ من المعلوم أن أي مشروع تربوي كٌفما كان ال ٌتحقق نجاحه إال بوجود
اإلمكانات المادٌة والبشرٌة الرهٌنة بتفعٌله وتنشٌطه .وإذا كانت المؤسسة التعلٌمٌة تفتقر إلى
العنصر البشري المؤهل للتنشٌط وإلى قاعات التشخٌص المسرحً واألندٌة الثقافٌة وقاعات
الرٌاضة وورشات التشكٌل وقاعات الترفٌه فإنها لن تتمكن من خلق أجواء دٌنامٌة للفعل
التنشٌطً داخل المؤسسة ال فً مجال الفن واألدب والرٌاضة وال فً مجال آخر .وأمام هذا العائق
المادي والبشري ،البد للجماعة المحلٌة والمجتمع المدنً والمؤسسات االقتصادٌة التدخل
للمساهمة فً تموٌل قطاع التربٌة والتكوٌن من أجل االستثمار فً العنصر البشري ،المتمثل فً
المتعلم الذي هو رجل المستقبل ،وتكوٌنه ٌهم المجتمع بأكمله ،ألنه هو الذي سٌحرك عجلة
التنمٌة ،وسٌقود المجتمع نحو آفاق مشرقة ومتقدمة .ولهذاٌ ،صبح واجبا على كل المتدخلٌن فً
الحٌاة المدرسٌة محاولة إزالة العوائق التً تحول دون تفعٌل الحٌاة المدرسٌة وتنشٌطها حتى
ٌنهض نظام التربٌة والتكوٌن بوظائفه كاملة تجاه األفراد والمجتمع ،وذلك بمنح األفراد فرصة
اكتساب القٌم والمعارؾ والمهارات التً تؤهلهم لالندماج فً الحٌاة العملٌة ،وبتزوٌد المجتمع
بالكفاءات من المؤهلٌن والعاملٌن الصالحٌن لإلسهام فً البناء المتواصل لوطنهم على جمٌع
المستوٌات...
معٌقـــــــات اجتمـــــــاعٌة :فمشاركة األطفال والشباب فً عملٌة التنشٌط المدرسً ؼالبا ما ٌحتاج
إلى موافقة األسرة ،ومن دون هذه الموافقة ٌستحٌل علٌهم المشاركة فً األنشطة خاصة تلك التً
تتطلب التؽٌب عن األسرة أو التأخر ،وتتخوؾ األسرة من أن تؤدي مشاركة أبنائها فً برامج
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تنشٌطٌة إلى احتكاكهم بأشخاص منحرفٌن ،ثم إن التنشٌط بالنسبة لكثٌر من اآلباء واألمهات
مضٌعة للوقت ،وال ٌمارس إال على حساب اإللمام بالمقرر الدراسً.
فهذه بعض من المعٌقات التً تحول دون تفعٌل الحٌاة المدرسٌة وتنشٌطها .ولقد تراجعت
المؤسسات التعلٌمٌة عن التنشٌط المندمج داخل الفصل .وقد أصبح االهتمام منصبا أكثر على التلقٌن
وحشو رؤوس المتعلمٌن بالمعارؾ الجاهزة فً أسرع وقت ممكن للتمكن من إنهاء المقرر واجتٌاز
الفروض واالمتحانات .ومن ثم ،أصبح الحدٌث الٌوم عن الجودة التربوٌة خطابا طوباوٌا مثالٌا ال ٌمت
بأي صلة وواقع المؤسسة المؽربٌة ،وظل مبدأ الجودة شعارا سٌاسٌا موسمٌا وقرارا إٌدٌولوجٌا
ودٌماؼوجٌا ال رصٌد له فً واقعها.
وعلٌه ،فلقد حل التلقٌن محل التنشٌط ،لذا جاء المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن لٌعالج هذه
الظاهرة التربوٌة الخطٌرة ،لٌدعو إلى التنشٌط الفعال ،وإلى الحرٌة والتجدٌد واالبتكار ،تحت شعار"
من أجل مدرسة فعالة ومتقدمة ومبدعة" ،فقد ورد فً المٌثاق ":تعد التربٌة والرٌاضٌة واألنشطة
المدرسٌة الموازٌة مجاال حٌوٌا وإلزامٌا فً التعلٌم االبتدائً واإلعدادي والثانوي ،وتشتمل على
1
دراسات وأنشطة تساهم فً النمو الجسمً والنفسً والتفتح الثقافً والفكري للمتعلم"
وٌمكن حصر بعض هذه المعٌقات فٌما ٌلً:
 مجالس ؼٌر مفعلة ،ودور ؼائب للجمعٌات والجماعات المحلٌة والفاعلٌن االقتصادٌٌن، رؤٌة مؽاٌرة للحٌاة المدرسٌة كما ٌقدمها دلٌل الحٌاة المدرسٌة، عدم اإلٌمان الحقٌقً بقٌمة النشاط وأهمٌته ،وسجل ذلك عند كثٌر من الفاعلٌن فً الحٌاةالمدرسٌة بدرجات متفاوتة خاصة عند أطر المؤسسات التعلٌمٌة اإلدارٌة والتربوٌة
المستجوبة واآلباء.
 االعتقاد أن تخطٌطها وتدبٌرها وتقوٌمها من مسؤولٌات المدرس. دور اإلدارة فً هذه األنشطة تقنً محض، ٌشكل النشاط عبئا ً زائداً على اإلداري والمدرس ألنه ٌضاؾ إلى األعمال والحصص المسندةإلى المدرس مما ٌقلل من متابعته لألنشطة وتنفٌذها.
 االحترام الكبٌر الذي تتمتع به المادة ومدرسها بٌن باقً المواد ومدرسٌها، أنشطة المادة المندمجة محدودة ومعروفة، لٌس من مسؤولٌات األستاذ تنظٌم هذه األنشطة. إقبال محدود من قبل األساتذة على هذه األنشطة، اختٌار هذه األنشطة ؼٌر مبنً على معاٌٌر علمٌة وأنه مبنً على قناعات األستاذ. هذه األنشطة ال تخضع للتقوٌم، مشاركات المتعلمٌن تفوق اإلمكانات البشرٌة والمالٌة، تصور البعض أن برمجتها خارج جدول الحصص ٌعرقل هذه األنشطة، الخوؾ من هذه األنشطة باستثناء ما ارتبط بمادة التربٌة اإلسالمٌة، ؼٌاب دور فاعل ألولٌاء المتعلمٌن فً الحٌاة المدرسٌة، رؼبة جمٌع المتعلمٌن فً المشاركة فً هذه األنشطة باعتبارها تخرج الحٌاة المدرسٌة منرتابتها وجمودها،
 جزم كثٌر من المتعلمٌن أن هذه األنشطة ال تعٌق دراستهم، مٌل كثٌر من المتعلمٌن إلى األنشطة الحركٌة الرٌاضٌة والفنٌة، قلة اإلمكانات المادٌة المتوفرة فً المدرسة من مٌزانٌات وأماكن للنشاط وأجهزة وخاماتوأدوات وورش،
 عدم توفر الوقت الكافً لممارسة األنشطة المختلفة أثناء الٌوم الدراسً،1

 .الفصل  131من المٌثاق.
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 طول المقررات وكثرة المواد الدراسٌة ،وممارسة النشاط بٌن الحصص وأثناء الٌومالدراسً ٌرهق الطالب وٌكلفه فوق طاقته.
 عدم وجود حوافز لإلشراؾ على مثل هذه األنشطة ،األمر الذي ٌجعل الكثٌرٌن من الفاعلٌنٌنظرون إلٌه باعتباره عبئا ً ثقٌال ،وقد ٌمارسه دون إقبال أو حماس فتفتر همم الطالب
المشتركٌن فٌه وإن كانوا راؼبٌن.
 نقص اإلعداد التربوي للقائمٌن على هذه األنشطة ،باإلضافة إلى قلة الخبرات مما ٌساهمفً تقلٌل فوائد األنشطة واستمرارها .
 عدم تعاون مدرسً المدرسة وتفاوتهم فً وجهات النظر إلى النشاط ،واهتمامهم بالجانبالتحصٌلى دون سواه.
 إقحام المتعلمٌن فً أنشطة قد تخالؾ رؼباتهم ومٌولهم. الكثرة المفرطة فً أعداد الطالب فً جماعة النشاط ،وأحٌانا تحدٌد أعداد الطالب فًاألنشطة وذلك بسبب قلة المؤطرٌن ،وهو أمر ٌنتج عنه حرمان لبعض الطالب الذٌن ٌملكون
المهارات ألنشطة معٌنة ،وال ٌستطٌعون االلتحاق بها الكتمال العدد.
 عدم تفهم معظم أولٌاء األمور ألهمٌة األنشطة وضرورة مشاركة الطالب فٌها على اعتبارأنه ٌعطلهم عن تحصٌل الدروس خاصة ما ٌكون منها خارج الٌوم الدراسً.
 عدم وجود دلٌل باألنشطة ٌمكن أن تسترشد به المدرسة عند التخطٌط للنشاط.وبتحلٌل بٌانات الدراسة اتضح لنا ما ٌلً:
أظهرت الدراسة أن األنشطة المندمجة ذات الصلة بالتربٌة اإلسالمٌة مهمة ال ٌنازع أحد
فً مكانتها ،فهً تحظى باالحترام والتقدٌر من جمٌع الفاعلٌن فً الحٌاة المدرسٌة ،وهً أنشطة
تؽٌب فً الحٌاة المدرسٌة رؼم أهمٌتها إال قلٌال ،وأن أبرز معٌقاتها وال أبالػ العنصر البشري:
مدرسا وإدارٌا وولٌا وجمعوٌا ،...وأنها بالرؼم من ضعؾ اإلمكانات نجحت فً بعض
المؤسسات التعلٌمٌة.
وبالنظر فً نتائج بحثنا فقد خلصنا إلى التالً:
 تعود إلى ؼٌاب دور فاعل لمجالس المؤسسة جمٌعا وخاصة مجلس التدبٌر ،والذي بؽٌابه -باعتباره آلٌة من آلٌات التخطٌط والتنسٌق واإلعداد -تؽٌب هذه األنشطة ،وٌنسحب هذا وإن
بدرجات مختلفة على الجمعٌات والجماعات المحلٌة ومختلؾ الفاعلٌن.
 ؼٌاب تصور واضح لدور هذه األطراؾ فً الحٌاة المدرسٌة ،فجلهم وإن بدرجات متفاوتةٌعتقد أن دورهم ٌنحصر فً التدرٌس ،وأن هذه النشاطات زائدة وثقٌلة ومضافةٌ ،نبؽً أن
ٌتحملها األستاذ وحده تخطٌطا وتدبٌرا وتنزٌال ،وهو الذي ال ٌرى ما ٌحفزه إلٌها وال ما
ٌساعده ،خصوصا إذا ما عرفنا طول ساعات عمله والحصص المسندة إلٌه .وربما ٌكون
ذلك من أهم األسباب لدى المتعلم الذي ٌواجه األستاذ وحده.
 تبقى المادة الدٌنٌة فً المدرسة جدٌرة باالحترام والتقدٌر البالػ ،وهً مكانة ال تتمتع بهاباقً المواد وال مدرسٌها ،وهو األمر الذي ٌنبؽً أن ٌستحضر لدى أستاذ التربٌة اإلسالمٌة
أكثر من ؼٌره.
 إن الحافز األخالقً الحاضر بقوة لدى أستاذ التربٌة اإلسالمٌة هو الذي ٌدفعه إلى المبادرةبهذه األنشطة.
 أن اختالؾ األذواق واختالؾ الخصائص النفسٌة والرؼبات والمٌوالت تقتضً تنوٌع هذهاألنشطة وتجدٌد مضامٌنها وطرق عرضها مع التركٌز على حاجات المتعلم خالل هذه
المرحلة ،استجابة لحاجات المتعلم المعرفٌة والقٌمٌة السلوكٌة الوجدانٌة والحركٌة ،...وفً
هذا كله احتواء للمتعلم واصطحابا له وتكوٌنا وتأطٌرا ومجاال للعمل قد ال ٌتاح لؽٌره.
 أؼلب األنشطة المندمجة تنصرؾ إلى التروٌح ال لخدمة المنهاج ،وأنها أنشطة ارتجالٌة ؼٌرمبنٌة على معاٌٌر علمٌة دقٌقة تراعً المجال واألهداؾ والحاجات والوسائل والمراجعة.
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وربما ٌكون ذلك من أسباب تدنً مستوى الكثٌر منها ،ومن ذلك رأٌنا ؼٌاب مهارة التأطٌر
لدى مدرس التربٌة اإلسالمٌة وقلة الكادر البشري ومشكل اكتظاظ الفئة المستهدفة التً
تؤكد البحوث تعطشها لمثل هذه األنشطة وأنها تخرجهم من حال الرتابة الفصلٌة التً تدوم
السنة كلها مع بقاء واستقرار أهدافها الخادمة ألهداؾ المنهاج.
 ثم إن الخوؾ لدى كثٌر من األطر اإلدارٌة وأولٌاء التالمٌذ ٌعوق هذه األنشطة ،وهو أمرمبرر لما صار ٌرى وٌعاش فً مؤسساتنا من االنحراؾ ،وهو أمر ٌتأكد وٌتقوى عند اآلباء
ٌجب أخذه بعٌن االعتبار.
 أن من أسباب فشل هذه األنشطة قلة اإلمكانات الزمنٌة والمادٌة المتوفرة فً المدرسة منمٌزانٌات وأماكن للنشاط وأجهزة وخامات وأدوات وورش ،والتً تكاد تؽٌب كلٌا فً بعض
المؤسسات.

الفصل الثالث:
الحلول والتوصٌات

تحتل مادة التربٌة اإلسالمٌة مكانة كبٌرة فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،وتتبوأ اهتماما ً

17

خاصا ً بٌن مناهج الدراسة فً التعلٌم العام ،1وانطالقا ً من ذلك كله فإن العناٌة بتفعٌلها هو من
أهم ما ٌنبؽً أن ٌركز علٌه تد رٌس التربٌة اإلسالمٌة فً جمٌع مراحل التعلٌم ،وفً المرحلة
الثانوٌة اإلعدادٌة على وجه الخصوص.
وانطالقا ً مما توصلت إلٌه دراستنا من نتائج تؤكد حاجة المتعلم فً المرحلة الثانوٌة اإلعدادٌة
على وجه الخصوص لهذه األنشطة ،وإٌمانا ً منا بما لها من أهمٌة كبٌرة ،واتصال وثٌق بالمادة
الدراسٌة ،والحاجة الملحة لبعثها وإحٌاء دورها نوصً بما ٌلً:
 التطبٌق الكامل لمضامٌن المذكرات الوزارٌة والجهوٌة المتعلقة بهذه األنشطة وذلك بتضافرالجهود بٌن الجهاز اإلداري وهٌئة التدرٌس وإشراك المتعلمٌن ،وذلك بتشكٌل لجنة مكلفة بمهام
التنشٌط التربوي ،تنبثق عن مجلس تدبٌر المؤسسة حٌث ٌكون من مهامها:
 oوضع خطة عمل وتصمٌم محكم وبرنامج شامل لفقرات ونماذج التنشٌط الممكنة والمزمع إنجازها
مع تحدٌد أهدافها.
 oوضع جدول زمنً لتوزٌع مختلؾ األنشطة التربوٌة على مدار السنة الدراسٌةٌ ،راعى فٌه أهداؾ
المنهاج والمادة.
 oتأسٌس أندٌة تربوٌة تكلؾ بتنفٌذ برامج األنشطة المسطرة فً إطار مشروع المؤسسة.
 oالوعً بكون هذه األنشطة وظٌفة جماعٌة تتقاسم وتتكامل فٌها أدوار كل الفاعلٌن التربوٌٌن كل
حسب اختصاصه ،باعتبار أن العمل التربوي عمل جماعً تواصلً.
 oرصد حاجٌات المؤسسة والعمل على توفٌرها وذلك بالتعاون بٌن لجنة التنشٌط والجماعات المحلٌة
والمجالس البلدٌة.
 oوضع آلٌات من طرؾ النٌابات لمراقبة وتتبع تنفٌذ البرامج المسطرة لتنشٌط الحٌاة المدرسة فً
المؤسسات التعلٌمٌة.
 oمراجعة البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة الحالٌة وجداول الحصص ،ذلك أن طول هذه
المقررات وكثرة الحصص الدراسٌة ال ٌتركان للمتعلم هامشا من الوقت للقٌام بأي نشاط تربوي
آخر.
 oتكوٌن منشطٌن متخصصٌن ،مع إدخال مادة التنشٌط داخل مقررات وزارة التربٌة الوطنٌة.
 oخلق منصب مالً جدٌد فً المدرسة الوطنٌة لرائد األنشطة أو المنشط ،2فلرائد النشاط وسط واقع
مدرسً تعلٌمً وتعلمً مثل المنصور الذهبً وكثٌر مثلها تؽٌب فٌها األنشطة المندمجة دور مهم
فٌها ،وهً التجربة التً توفرت لكثٌر من المدارس الخاصة ومدارس التعلٌم العتٌق ،التً وفً
إطار تأهٌلها وتحدٌثها تتوفر على مثل هذه األطر التربوٌة والمركزٌة التً عنت بتطوٌر وتنمٌة
برامج التنشٌط التربوي والثقافً وذلك عن طرٌق:
 تأطٌر المدرسٌن.
 إعداد الخطط ومواءمتها مع حاجات ومٌوالت ورؼبات المتعلم ومحٌطه.
 توعٌة المدرسٌن والمتعلمٌن وأولٌاء األمور بأهمٌتها ،وتوجٌههم إلى ما ٌتفق منها مع مٌولهم
ورؼباتهم.
 اإلشراؾ بمعٌة أستاذ التربٌة اإلسالمٌة على هذه األنشطة,
 تكثٌؾ الدورات التدرٌبٌة فً مجال التنشٌط لمدٌري المدارس والمدرسٌن...
 oالعمل على رصد الكفاءات وتحفٌزها على الخلق واإلبداع بتخصٌص جوائز تقدٌرٌة لها.
 oخلق إطارات جمعوٌة ألساتذة التربٌة اإلسالمٌة تعنى بتخطٌط هذه األنشطة وتنظٌمها.
 oضرورة إٌالء عناٌة خاصة لمجال الداخلٌات.
 oالعمل على ربط المؤسسة بمحٌطها الخارجً.
 ضرورة تبنً إستراتٌجٌة واضحة فً توظٌؾ النشاط المندمج فً تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة منقبل جمٌع الفاعلٌن فً هذه المرحلة.
1

 .رٌاض صالح :التربٌة اإلسالمٌة بٌن الهدؾ والؽرض والؽاٌة.
2
 .محمد حسن عبد الؽنً :مدى استخدام المعلم للنشاط المدرسً فً مجال تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة بالمرحلة الثانوٌة.
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إعداد دلٌل لألنشطة المندمجة ٌوضح أهمٌتها وأنواعها وكٌفٌة ممارستها.
تنظٌم برامج تدرٌبٌة وتوعوٌة إلرشاد الفاعلٌن جمٌعا وتوجٌههم ألهمٌتها.
اعتمـاد برنامـج على مستوى الجامعً فً مسالك اإلجازة والماستر والدكتوراه فً
األنشطـة المدرسٌة ،مماثل للبرامج الموجودة فً المناهج وطرق التدرٌس.
إشراك الفاعلٌن جمٌعا فً تخطٌط برامج هذه األنشطة وخاصة علماء النفس والتربٌة.
تعاون الجمٌع على إخراج دلٌل توجٌهً ٌتضمن أنشطة مندمجة مفصلة وٌتضمن المهارات
الالزمة إلنجاحها ،وكٌفٌة تخطٌطها وتنفٌذها وتقوٌمها وتوظٌفها مع البرنامج الدراسً الذي ٌقدم
داخل فصول المدرسة خدمة ألهداؾ المنهاج المعرفٌة والقٌمٌة والسلوكٌة،...وجعله فً متناول
ٌد الجمٌع.
التخطٌط لهذه األنشطة تخطٌطا واعٌا ٌستحضر المتوفر والمتاح وذلك بعٌدا عن المبالؽة فً الشكل
والمظهر وأن ٌكون المحور الرئٌس الستراتٌجٌة توظٌؾ النشاط المدرسً هو المتعلم.
اختٌار أقل برامج النشاط تكلفة وأكثرها نفعاً ،فالعبرة لٌست فً الشكل أو كثرة التكالٌؾ ،وإنما فً
الفائدة التً ستعود على الطالب من ممارسة األنشطة.
جعل النشاط المندمج جزءا من مكونات الكتاب المدرسً إلى جانب الوحدات والدعامات مع تخفٌؾ
عددها وٌمكن ذلك ،فهناك من دروس الوحدة التواصلٌة والحقوقٌة والبٌئٌة ما ٌمكن إدماجه فً
درس واحد.
تنوٌع هذه األنشطة ،بحٌث ٌجد كل طالب نشاطا ً ٌلبً مٌوله ورؼبته.
إشراك المتعلم فً اختٌارها وتنزٌلها وتقوٌمها.
إشاعة روح التنافس بٌن الجماعات والنٌابات وتكرٌم المتمٌز منها ،ونشٌر هنا إلى تجربة جهة
طنجة تطوان أصٌلة التً دأبت منذ سنوات على تفعٌل هذا اإلجراء بإحداث مسابقة فً القرآن
الكرٌم حفظا وتجوٌدا بٌن نوادي مؤسسات الجهة.
زٌادة االهتمام فٌما ٌتعلق بتوفٌر المكان المناسب إلقامة األنشطة المدرسٌة الالصفٌة ،وتوفٌر
الموارد والخامات المناسبة.
توفٌر مٌزانٌة خاصة لهذه األنشطة داخل كل مؤسسة.
أن ٌحتسب النشاط ضمن نصاب المعلم من الحصص ،لٌتم تأدٌته ومتابعته بشكل أفضل.
حرٌة اختٌار الطالب لجماعة النشاط التً ٌرؼبها.
تكلٌؾ الطالب بممارسة بعض األنشطة فً المنـزل.

خاتمة:
لم تعد المدرسة الٌوم فضاء للتعلٌم والتلقٌن منعزلة عن المجتمع ،بل صارت مدرسة الحٌاة
وفضاء للسعاة واألمانٌ ،شعر فٌها المتعلم بالدؾء والحمٌمٌة واالنتماء.

19

إن مدرسة الحٌاة لهً مدرسة المواطنة واإلبداع والمشاركة والتنشٌط والتفاعل البناء
واإلٌجابً بٌن كل المتدخلٌن فً الحٌاة المدرسٌة ،من فاعلٌن تربوٌٌن وشركاء المدرسة االقتصادٌٌن
واالجتماعٌٌن وكل فعالٌات المجتمع المدنً.
وإذا كان التنشٌط ذا مفهوم عامٌ ،ضم األنشطة الثقافٌة والفنٌة والرٌاضٌة واإلعالمٌة،
والشراكات المادٌة والمعنوٌة فً تفعٌل أدوار الحٌاة المدرسٌة ،فإنه ٌساهم فً تنمٌة القدرات الذهنٌة
والجوانب الوجدانٌة والحركٌة لدى المتعلم ،وتجعله إنسانا صالحا لوطنه وأمته ،مبدعا ومبتكرا وخالقا
ٌهتم بمؤسسته وٌؽٌر علٌها أٌما ؼٌرة ،وٌساهم فً تؽٌٌر محٌطه االجتماعً واستدخال الفاعلٌن
الخارجٌٌن والتواصل معهم.
إن المدرسة التً ٌنشدها المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن هً التً ٌتحقق فٌها التنشٌط بكل
مستوٌاته واالندماج بكل إٌجابٌة واقتناع ،وذلك من أجل خلق حٌاة مدرسٌة ٌنعم فٌها الفاعلون
التربوٌون بالسعادة والحرٌة والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان ،وفً مقدمتهم المتعلمون الذٌن ٌتربون
على نبذ العنؾ والتطرؾ واالنعزالٌة ،وٌتبنون مبدأ الحوار البناء والمشاركة الفعالة مع باقً
المتدخلٌن فً تفعٌل الحٌاة المدرسٌة وتنشٌطها فً فضاء المحبة والصداقة ،إلقصاء التؽرٌب
والتهمٌش واإلقصاء .إنها مدرسة منفتحة على محٌطها االقتصادي واالجتماعً والثقافًٌ ،ساهم فً
تطوٌرها كل األطراؾ المعنٌة من جماعات محلٌة وقطاع خاص ومؤسسات إنتاجٌة وجمعٌات ومنظمات
وسائر الفاعلٌن االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن ،دون إؼفال دور اآلباء واألمهات ومسؤولً األسر فً
1
المشاركة بالمراقبة والتتبع والحرص على المستوى المطلوب.
ال شك أن تضافر جهود كل هذه األطراؾ سٌخلق مدرسة مفعمة بالحٌاة ،نشٌطة ومتطورة،
نحن فً أمس الحاجة إلٌها.
وفً األخٌر ،نحن نرٌد متمدرسٌن نشٌطٌن ،وهٌئة إدارٌة نشٌطة ،وهٌئة تدرٌس نشٌطة،
ومجالس المؤسسة نشٌطة ،وهٌئة التأطٌر والمراقبة نشٌطة ،ونٌابة نشٌطة ،ومجتمع مدرسً نشٌط،
حتى ٌشارك الجمٌع فً تفعٌل الحٌاة المدرسٌة وتنشٌطها.

ملحق:
استبانة بحث تدخلً
فً موضوع عالقة األنشطة المندمجة بمادة التربٌة اإلسالمٌة
1

 .النحالوي ،أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها فً البٌت والمدرسة والمجتمع.
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إن األنشطة المندمجة جزء أصٌل ومهم من الحٌاة المدرسٌة وفرع خادم لجمٌع المواد الدراسٌة
بما فٌها مادة التربٌة اإلسالمٌة باعتبارها مادة حٌوٌة ومركزٌة فً أي إصالح أو إشعاع مجتمعً،
ولما كانت كذلك كان لزاما تفعٌلها ،وإننا لما رأٌنا ؼٌابها بمؤسسة المنصور الذهبً بادرنا إلى معرفة
أسباب ذلك على األقل من جهتنا نحن أساتذة التربٌة اإلسالمٌة رؼبة منا فً بعثها وتفعٌلها فً
مؤسسة احتضنت تدرٌبنا وتكوٌننا .ولذلك توجهنا إلٌكم رؼبة فً مشاركتنا فً هذا العمل العظٌم.
 .1الجنس.........................................................................................:
 .2التخصص......................................................................................:
 .3المؤهل العلمً أو الشهادة...................................................................:
 .4تارٌخ التوظٌؾ...............................................................................:
 .5ماذا تعرؾ عن الحٌاة المدرسٌة.............................................................:
 .6هل لك دور آخر فً الحٌاة المدرسٌة ؼٌر التدرٌس.......................................:
 .7ماذا تعرؾ عن األنشطة المندمجة..........................................................:
 .8منظورك للعالقة بٌن مادة التربٌة اإلسالمٌة واألنشطة....................................:
 .9هل سبق أن شاركت فً إحدى األنشطة المندمجة........................................:
 .10هل كنت مبادرا إلٌها أم مشاركا....................................................:
 .11تارٌخ تلك المشاركات:
 .12عددها................................................................................:
 .13نوع المشاركة..........................................................................:
 .14نوع األنشطة فٌها...................................................................:
 .15تقٌٌمك لعموم األنشطة داخل مؤسستك............................................:
 .16اقتراحاتك لتفعٌل وإحٌاء هذه األنشطة.............................................:
 .17إقتراح أنشطة خادمة للمادة.........................................................
ملحوظة :نشٌر أن ملء هذه االستمارة خطوة للوقوؾ على أسباب تعثر األنشطة المندمجة فً
المنصور الذهبً.

استبانة بحث تدخلً
فً موضوع عالقة األنشطة المندمجة بمادة التربٌة اإلسالمٌة
إن األنشطة المندمجة جزء أصٌل ومهم من الحٌاة المدرسٌة وفرع خادم لجمٌع المواد الدراسٌة
بما فٌها مادة التربٌة اإلسالمٌة باعتبارها مادة حٌوٌة ومركزٌة فً أي إصالح أو إشعاع مجتمعً،
ولما كانت كذلك كان لزاما تفعٌلها ،وإننا لما رأٌنا ؼٌابها بمؤسسة المنصور الذهبً بادرنا إلى معرفة
أسباب ذلك على األقل من جهتنا نحن أساتذة التربٌة اإلسالمٌة رؼبة منا فً بعثها وتفعٌلها فً
مؤسسة احتضنت تدرٌبنا وتكوٌننا .ولذلك توجهنا إلٌكم رؼبة فً مشاركتنا فً هذا العمل العظٌم،
 .1الجنس :ذكر أو أنثى..................................................................................... :
 .2السن.......................................................................................................:
 .3المستوى...................................................................................................:
 .4الهواٌة......................................................................................................:
 .5مهنة األب...................................................................................................:
 .6مهنة األم....................................................................................................:
 .7السن........................................................................................................:
 .8تارٌخ االلتحاق بالمؤسسة.................................................................................:
 .9هل لك من دور فً المؤسسة ؼٌر التعلم:
 .10هل شاركت فً إحدى أنشطة المؤسسة.............................................................:
 .11تارٌخ المشاركة......................................................................................:
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 .12نوع المشاركة........................................................................................:
 .13نوع األنشطة فٌها....................................................................................:
 .14رأٌك فٌها...........................................................................................:
 .15ما هً األنشطة التً تحبها...........................................................................:
 .16هل سبق وعرضت على أستاذ لك أن ٌنظم نشاطا مدرسٌا........................................:
 .17هل تشارك فً أنشطة أخرى خارج المؤسسة....................................................:
 .18أٌن تمارسها.........................................................................................:
ملحوظة :نشٌر أن ملء هذه االستمارة خطوة للوقوؾ على أسباب تعثر األنشطة المندمجة فً
المنصور الذهبً.

م
1
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4
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7
8
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11
12
13
14

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
أدٌر األنشطة المندمجة برؼبة و إدارة ذاتٌة
إلمامً باألهداؾ المتعلقة باألنشطة ضعٌؾ
أمتلك خبرة بسٌطة لتنفٌذها
أحصل على حوافز جٌدة عند إشرافً علٌها
نصابً من الحصص الدراسٌة ال ٌخفض عند اإلشراؾ علٌها
ٌتم تقوٌم على كل نشاط
أفضل ممارسة األنشطة أثناء الدوام الدراسً
أقٌس نجاح النشاط بفوزه فً المسابقات فقط
أقٌس نجاح النشاط بالنتائج التً ٌحققها التالمٌذ
ساعدنً النشاط فً تنمٌة شخصٌتً و مواهبً
أجد إقباال كبٌرا من التالمٌذ فً األنشطة التً أدٌرها
لدي أفكار مستقبلٌة لألنشطة التً أشرؾ علٌه
لم أحرز أي أعمال جدٌدة (متمٌزة) فً األنشطة
أجد صعوبة فً تحقٌق أفكاري فً مجال األنشطة من قبل إدارة المدرسة

المراجع:
 1القرآن الكرٌم.
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 .2المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن.
 .3الكتاب األبٌض.
 .4دلٌل الحٌاة المدرسٌة.
 .5النظام األساسً لموظفً التربٌة الوطنٌة.
 .6مصطفى رسالن ،طرق تدرٌس التربٌة الدٌنٌة اإلسالمٌة ،دار الكتاب المصري ودار الكتاب
اللبنانً.1992 ،
ٌ .7وسؾ حمادي ،أسالٌب تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة.
 .8رٌاض صالح :التربٌة اإلسالمٌة بٌن الهدؾ والؽرض والؽاٌة ،رسالة دكتوراه.
 .9محمد حسن عبد الؽنً :مدى استخدام المعلم للنشاط المدرسً فً مجال تدرٌس التربٌة
اإلسالمٌة ،رسالة ماجستٌر.
 .10النحالوي :أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها فً البٌت والمدرسة والمجتمع.
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