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ﭧﭨ
ْواىثَح ِْزْ َو َر َسقَْا ُهٌْْ ْ
ﭽ َوىَقَدْْ َم َّزٍَْاْتٍَِْْآ َد ًَْ َو َح ََيَْا ُهٌْفٍِْاىثَ ِّز َ
عيَْا ُهٌْ َػيًَْ َمثُِـ ٍزْ ْ
تْ َوفَ َّ
ٍِ َِْاىطَُِّّثَا ِ

ٍِ ََِّ َْخيَقَْاْجَف ِعُ ْلا ﭼ
(اإلسراء)ٚٓ :

أ

 إلى خير خمؽ اهلل محمد بف عبد اهلل معمـ البشرية...عميو صبلتي وسبلمي...
 إلى والدتي الحبيبة ينبوع الحناف والعطاء ...
في روح األمؿ والطموح...
 إلى والدي الحبيب الذي غرس ّ
 إلى روح والدة زوجي الطاىرة والدتي الثانية أسكنيا اهلل فسيح جناتو...
 إلى عمي والد زوجي العزيز أداـ اهلل عميو العافية...
 إلى زوجي الغالي وشريكي في آالمي وآمالي...
عدي ومعاذ ومحمد وكريـ...
 إلى فمذات أكبادي أبنائي
ّ
 إلى أخي العزيز وتاج رأسي الميندس رامي...
 إلى إخواني وأخواتي نور بصري وبصيرتي ومصدر قوتي...
 إلى كؿ أصدقائي وزمبلئي وأحبتي...
مد لي يد العوف والمساعدة...
 إلى كؿ َم ْف ّ
 إلى كؿ طبلب العمـ ورواده...
أهدي هذا اجلهد راجٍة به هثىبة ربً فهى حسيب وعلٍه اتكايل ،وصلى اللهن على سٍد خلق اهلل
حمود -صلى اهلل علٍه وسلن ،-وعلى آله وهن تبعه هن الصاحلني إىل ٌىم الدٌن...

ال احث

رولى عدهان در
طيبا مبارًكا فيو كما ينبغي لجبلؿ وجيو وعظيـ سمطانو،
حمدا ًا
الحمد هلل رب العالميف ً
كثير ً
والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا محمد  ،المعمـ األوؿ والقائد األعظـ ،وعمى آلو

وصحبو األخيار ومف وااله إلى يوـ الديف وبعد ،قاؿ تعالىَ ﴿:ر ِّب ْأَو ِسػٍِْْأَُ ْأَش ُن َز ِّْؼ ََحَ َل ْاىَّحٍِْ

ب

صاىِ ِحَُِْ
أَّ َؼَثَ ْ َػيَ ٍَّ ْ َو َػيًَ َواىِ َد َّْ
ظآُْ َوأَد ِخيٍِْْتِ َزح ََحِلَ ْفٍِ ِػثَا ِد َك ْاى َّ
صاىِ احاْجَز َ
ٌ ْ َوأَُ ْأَػ ََ َو ْ َ

﴾ )النمؿ ،(ٜٔ:ويقوؿ " :من لم شكر الهاس لم شكر ا﵀"( .الترمذي ٖ )٘ٓ٘/ح (٘٘.)ٜٔ

أخير ،وما توفيقي إال بو ،أعانني وسيؿ لي إخراج ىذا العمؿ ،واعت ارفًا لذوي
الشكر كمو هلل أوالً و ًا
الفضؿ بفضميـ ،فإنني أتقدـ بعظيـ الشكر واالمتناف والتقدير إلى المؤسسة العريقة جامعة األزىر ممثمة

بأساتذتيا األفاضؿ وأخص بالذكر عميد كمية التربية الدكتور محمد عمياف عمى دعمو المتواصؿ لي،

والشكر موصوؿ ألستاذتي الفاضمة الدكتورة صديقة حمس التي منحتني الثقة والتقدير ،وحسف التوجيو في
ىذه الدراسة ،حيث كاف لتوجيياتيا أثر كبير في إنجازىا ،فجزاىا اهلل عني كؿ الخير ،كما أتقدـ بجزيؿ

الشكر والتقدير لؤلستاذيف الكريميف عضوي لجنة المناقشة:

الدكتور /محمد عمياف حفظو اهلل .والدكتور /حسف ميدي حفظو اهلل؛ لتفضميما بقبوؿ مناقشة الرسالة،
وتقديـ مبلحظاتيما البناءة لتحسينيا واثرائيا.

مد يد العوف والمساعدة والمشورة في سبيؿ
وال يفوتني أف أتقدـ بشكري وتقديري الخالصيف لكؿ مف ّ
إنجاز ىذه الدراسة ،وأخص بالذكر األساتذة األفاضؿ :مشرفي األستاذ إبراىيـ وشاح،واألستاذ عبلء حرب،
والدكتور خميس العفيفي ،والدكتور فرج أبو شمالة ،والدكتور ماجد الزياف ،والدكتور جماؿ الفميت ،واألستاذ

وليد عباس ،والدكتور كامؿ أبو شممة ،والدكتور أيمف عماد ،والدكتورة ألفت الجوجو ،واألستاذ يحيى

ناصر ،واألستاذ خالد أبو صفية وادارة مدرسة بنات غزة اإلعدادية "ب" ،والسادة الذيف ُش ّرفت بتحكيميـ
ألدوات الدراسة.
وشكري وتقديري ألفراد عائمتي :الوالد والوالدة ،والزوج واألبناء ،واألخوة ،واألخوات عمى تشجيعيـ

ومؤازرتيـ لي في جميع مراحؿ الدراسة.

كما أتقدـ بخالص الشكر والعرفاف لزميبلتي وصديقاتي العزيزات وأخص بالذكر األستاذة نادية

حساف والمرشدة المدرسية سحر عايش عمى دعميما وجيدىما المتواصؿ معي إلتماـ دراستي ىذه ،كما
وأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ الحاضريف وليـ مني كؿ االحتراـ والتقدير.

وفي النياية ىذا جيد بشري عرضةً لمصواب والخطأ ،فما كاف مف توفيؽ ،فمف اهلل تعالى ،وما

كاف مف خطأ أو زلؿ أو نسياف فمني ،وال يسعني إال أف أرجو اهلل العمي القدير أف يجعؿ ىذا العمؿ

خالصا لوجيو الكريـ.
ً

وآخر دعواها أن الحمد ﵀ رب العالم ن.
ال احث  /رولى عدهان در

رهاما مق رح ل هم

ممخص الدراس

مهارات الق ادة في م حث حقوق اإلهسان لدى طال ات الصف
السادس ال دائي وكال الغوث الدول

ج

غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات القيادة التي ينبغي أف تمتمكيا طالبات الصؼ السادس
االبتدائي ،ومف ثـ الكشؼ عف النقص في ىذه الميارات في مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس
االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة ،ثـ بناء برنامج مقترح لتنمية تمؾ الميارات لدى طالبات الصؼ
أيضا إلى الكشؼ عف وجود فروؽ بيف
السادس االبتدائي مف خبلؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف ،وسعت
ً
متوسطات درجات الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى القياسيف القبمي والبعدي في اختبار

ميارات القيادة تعزى إلى البرنامج المقترح.
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي؛ لتحديد ميارات القيادة ،باإلضافة إلى المنيج شبو
التجريبي؛ لمتحقؽ مف أثر البرنامج المقترح.
وتكونت عينة الدراسة مف (ٗ )ٛطالبة ،مف صفيف دراسييف مف طالبات السادس االبتدائي مف
مدرسة بنات غزة اإلعدادية "ب " التابعة لوكالة الغوث الدولية بغزة ،والتي تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،وقد
تـ اختيار الصفيف بطريقة عشوائية أحدىما المجموعة(الضابطة) وعددىا(ٕٗ) طالبة ،واألخرى (التجريبية)
وعددىا (ٕٗ) طالبة.
مقياسػا؛ لقيػػاس مػػدى إلمػػاـ الطالبػػات واكتسػػابيف لميػػارات
ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة أعػػدت الباحثػػة
ً
القيادة،مكوف مف(ٖٓ) فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد ( االتصاؿ والتواصؿ ،التفكير الناقد ،حؿ المشكبلت ،
العمػػؿ الجمػػاعي الفريقػػي) ،ولتحميػػؿ البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا اسػػتخدمت الباحثػػة الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػوـ
االجتماعية ) (SPSSوىي "."Statistical Package for the Social Sciences
وقد أظهرت ه ائا الدراس ما أ ي:
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥.0.5بيف متوسط درجات طالبات المجموعةالتجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي في مقياس ميارات القيادة تعزى إلى البرنامج المقترح لصالح
القياس البعدي.

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥.0.5بيف متوسط درجات طالبات المجموعةالتجريبية والضابطة في مقياس ميارات القيادة تعزى إلى البرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية.

جدا في تنمية ميارات القيادة لدى الطالبات.
 كما أظيرت أف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح كبير ًوفي ضوء اله ائا السا ق قدمت الدراس عدة وص ات أ مها:

د

 01إعػػادة النظػػر فػػي األنشػػطة المقدمػػة لمطمبػػة ،وتشػػجيع المعممػػيف عمػػى تبنػػي األنشػػطة المقترحػػة فػػي
البرن ػػامج المقتػ ػػرح،ج والت ػػي جوىرىػ ػػا ال ػػتعمـ النشػ ػػط ف ػػي تنمي ػػة المي ػػارات القياديػ ػػة ج لتعتم ػػد عمػػػى
الممارسة العممية والتطبيقية وبصورة وظيفية لميارات القيادة .

 02إتاح ػػة مس ػػاحات كافي ػػة لمطمب ػػة م ػػف العم ػػؿ المي ػػداني والتط ػػوعي والري ػػادي داخ ػػؿ أسػ ػوار المدرس ػػة
وخارجيا؛ لتوظيؼ طاقاتيـ وتنمية قدراتيـ ومياراتيـ القيادية بشكؿ عاـ ،وطمبػة البرلمػاف الطبلبػي

بشكؿ خاص ،ورفع الروح القيادية لدييـ ،وتقديـ النموذج القيادي الحسف.

Abstract
ه

A Suggested Program for Developing the Leadership Skills in Human
Rights Syllabus for Elementary Sixth Grade Female Students
at the International Relief Agency in Gaza.
This study aimed at identifying the leadership skills that the sixth grade
female students should own, detecting the deficiency of these skills in human
right syllabus for the sixth grade at the international relief agency in Gaza, and
designing a suggested program for developing the leadership skills for the sixth
grade female students by teaching the human right syllabus. In addition, the
study sought to detect the differences between the students mean scores in the
experimental and control groups of the pre and post measurements on the
leadership skills scale attributed to the suggested program.
The study used the descriptive analytical methodology to identify the
appropriate leadership skills. Moreover, The researcher used the experimental
approach to investigate the effect of the suggested program.
The study sample consisted of (84) female students in the sixth grade
included in two classes at Gaza Prep "B" Girls school that enrolled in the
international relief agency in Gaza. The study sample was selected purposively
and the two classes were selected randomly, one of them was the control group
included (42) female students and the other was the experimental one included
(42) female students.
To achieve the study aims, the researcher prepared a measurement to
measure the extent of the students' acquaintance and acquisition of the
leadership skill, the test consists of (30) items within (4) dimensions (
communication, critical thinking, problem solving and group work)
To analyze the data, the researcher used the Statistical Package for the
Social Sciences.0
The study concluded that:
1. There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
female students' mean scores of the experimental on the pre and post
measurements in the measurement of leadership skills attributed to the
suggested program, in favor of the post measurement.
2. There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05)between the
female students' mean scores of the experimental and control group in the
measurement of leadership skills attributed to the suggested training
program, in favor of the experimental group0
3. Effect size of the suggested program is very large on the development the
leadership skills for the students.
In light of the previous results, the study recommended the following:
و

1. To reconsider the provided activities for the students and to encourage the
teachers to adopt the suggested activities included in the suggested
program- which depends on active learning in the development of
leadership skills- and that depends on the practical and applied practices of
the leadership skills.
2. To give the students chances for the field, voluntary and leadership work
inside and outside the school in order to get advantages of their abilities, to
develop their leadership skills, to raise the spirit of leadership, and to
provide the good leadership model, specially, the students of parliament.
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انفصم األول
مشكهة اندراسة وخطة حبهثا
المقدم :
يشيد عالمنا جممة مف التغي ارت والتحوالت في شتى المجاالت؛ والتي بدورىا تنعكس عمى

المجاالت التربوية ،إذ برزت كثير مف السموكات غير المألوفة ،وتغيرت المعايير التي تستند عمييا بعض

السموكات في مجتمعاتنا نتيجة لبلنفتاح الثقافي والعولمة ،فأنشطة الفرد تتجو إلى الفردية؛ وتبتعد عف روح
العمؿ الجماعي التعاوني ،فغاب عف واقع الحياة االجتماعية جوىر القيادة ،فأصبح ىناؾ حاجة ماسة
ل تنمية خبرات وميارات األبناء وصقؿ مواىبيـ واتساع مداركيـ في كافة المياديف المختمفة وزيادة االىتماـ
بقضية القيادة؛ فيي ضرورة مف ضرورات الحياة ،ويرجع ذلؾ إلى كوف اإلنساف مخموؽ اجتماعي بطبيعتو
يؤثر ويتأثر باآلخريف ىذا عمى الصعيد العاـ والقائد بشكؿ خاص ،إذ يتأثر القائد بمف حولو فيشعر

ويستشؼ حاجاتيـ ،ويؤثر في اآلخريف ،فسموكو نموذج ليـ ،فيو قوة
بأحاسيسيـ ويتحسس مشاكميـ،
ّ
مشجعة ،ومحفزة ودافعة لمعمؿ بروح معنوية عالية ،فنجاح أو فشؿ أية جماعة أو مؤسسة يعتمد عمى
طبيعة القيادة وخصائصيا.

فالقيادة ماىي إال رسالة اجتماعية تيدؼ إلى المشاركة في بناء وتنمية وتقوية ركائز المجتمع ،فمـ

ينقطع االىتماـ بيا إلى الوقت الحاضر ،كما أنيا أصبحت جزًءا ال يتج أز مف ثقافة المجتمعات المتطورة،
وىذا ما أكدت عميو شريعتنا اإلسبلمية السمحاء مف قبؿ ،حيث أمر النبي  بتعييف قائد في أقؿ

التجمعات البشرية ،فعف سعيد الخدري  أف رسوؿ اهلل  قاؿ " :إذا خرج ثالث في سفر فم أمروا

أحد م "( األلباني ، )٘ٙ :ٜٜٕٔ ،فممقائد الدور األىـ في تحديد األىداؼ ورسـ األساليب والمياـ وطرؽ
تحقيقيا.
متمما ليا ،حيث قاؿ
مف ىنا تظير أىمية االقتداء بسنة رسولنا وقيادتو وأخبلقو الذي بعث 
ً
عميو الصبلة والسبلـ" :إهما عثت مم مكارم ا خالق"(.ابف حنبؿ :رقـ الحديث ٘.) ٜٛ٘
أخبلؽ تدعـ الصواب وترفض الخطأ بأشكالو وصوره ،تُعمـ النشء ما لو وما عميو دوف أف يشعر
ويعطي دوف أف ُيطمب منو ،وال ينتظر المقابؿ ،يتحمؿ المسئولية ،
بتكمؼ ،أو مشقة عند أدائو واجباتوُ ،

يعمؿ مع الجماعة لتحقيؽ أىداؼ المرحمة التي يعيشيا.

فتتضح األىمية الكبرى لمناىج المرحمة األساسية في تنمية الميارات القيادية لدى الطمبة؛ مف

خبلؿ عممية إدماج متطمبات وميارات القيادة عمى اختبلؼ أشكاليا في المنظومة التعميمية في سياقات

طبيعيا مثؿ :االجتماعيات والعموـ
مجاال
متنوعة ،ومتكاممة وعممية عبر مقررات ومناىج دراسية تشكؿ
ً
ً
والتربية الوطنية واإلسبلمية وحقوؽ اإلنساف ،مع التأكيد عمى أىمية دور كؿ المواد الدراسية في القياـ بيذه
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الميمة التربوية لتفعيؿ متطمبات العمؿ القيادي ،خاصة وأف التربية عمى حقوؽ اإلنساف أصبحت محطَّ
اىتماـ عالمي؛ لذا فإنو مف الضروري العمؿ عمى تعميـ وتعمـ معارؼ وميارات تصؿ بالمتعمـ إلى تنمية

اإلحساس بالحقوؽ والمسئوليات وممارسة األساليب الديمقراطية وتوظيفيا في حياتو العممية.

وال تتأتى ىذه المرحمة إال مف خبلؿ تعميـ وتعمـ حقوؽ اإلنساف بطريقة منيجية مبرمجة ،ومستمرة

عمى أسس عالمية متفؽ عمييا ،والتي ال تتعارض مع ورثناه مف ديننا اإلسبلمي الحنيؼ ،فأينما ُو ِج َد
ثانيا ،فيشعر بالحياة،
إنسانا
مستقر ُو ِجد
ًا
مجتمعا
ً
ً
مطمئنا عمى حقوقو يفيميا أوالً ،ويحترميا ويحافظ عمييا ً
ً
والكرامة ،والحرية؛ ما يدفعو لممشاركة بفاعمية في تنمية ،ورفاىية مجتمعو.
فرصا لتجريب
مما تقدـ نجد أف ىناؾ حاجة ماسة وحقيقية لتوفير مناىج و برامج تحمؿ
ً
السموكات القيادية بشكؿ واقعي وعممي  ،فمف خبلؿ عمؿ الباحثة في مجاؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف عامةً ،
وفتور لمحس والروح القيادية
ًا
واعداد وتدريب البرلماف الطبلبي خاصةً ،الحظت ضعفًا في األداء القيادي
لدى الطالبات ،وبتحميؿ بعض موضوعات منياج حقوؽ اإلنساف الحظت غياب البعد المياري المتعمؽ

بمتطمبات وميارات العمؿ القيادي بدرجة كبيرة عمى الرغـ مف أىميتو البالغة ،كما وأنو يمكف استثمار

الطاقات واإلمكانات الكامنة لمطمبة واالستفادة منيا إذا توفرت ليا الرعاية والتوجيو والتنمية القيادية ،كما

أكدت عميو الكثير مف الدراسات التي تناولت موضوع القيادة "عامة " ،والتي تناولت البرامج الساعية
لتطوير الميارات القيادية "خاصةً " مثؿ دراسة ( فروانة  )ٕٓٔٗ،والتي تناولت أثر برنامج تدريبي لتنمية
الميارات القيادية لدى طبلب المرحمة الثانوية ودراسة (المناعي )ٕٓٔٓ،التي تناولت أثر برنامج الميارات

القياد ية عمى ميارات القيادة والقدرة اإلبداعية لدى الطبلب المتفوقيف بمممكة البحريف ،ودراسة

(الدعي )ٕٓٓٗ،التي أوضحت مدى فاعمية برنامج كارنز وشوفف في تنمية الميارات القيادية لدى طبلب
المرحمة الثانوية بدولة الكويت ،كما وتؤكد دراستا كؿ مف (Gibson & Pason, 2003),( Chan,

)2000عمى ضرورة تنمية مثؿ ىذه الميارات إلعداد كوادر قادرة عمى قيادة المجتمع ،وأوصت نتائج

انفتاحا ،بحيث تتضمف خبرات جديدة تسيـ في
معظـ ىذه الدراسات بضرورة جعؿ المناىج الدراسية أكثر
ً
تنمية الميارات القيادية لدى الطمبة.

قصور في المؤسسات التعميمية في جانب البرامج التدريبية المتعمقة بميارات
ًا
مما تقدـ ،نبلحظ
وبناء عميو تسعى ىذه الدراسة التجريبية إلثراء األدب التربوي ببرنامج خاص ومباشر
القيادة وتنميتيا،
ً
لطمبة المرحمة االبتدائية " الصؼ السادس" ،وقد قصدت الباحثة ىذه الفئة العمرية بالدراسة؛ لما تحممو مف

خصائص جسمية وعقمية ووجدانية؛ ولما ليا مف خصوصية وأىمية في تكويف وبناء شخصية الطالب،

وىويتو ،وأنماط تفكيره ،وقدرتو عمى تحمؿ المسئولية؛ ولما ليذه الفئة مف اعتبارية عمى أنيا نتاج لممرحمة

االبتدائية مكتممة -أي أنيا ثمرة ىذه المرحمة  ،-وىذا ال يتأتى إال مف خبلؿ تحديد الميارات القيادية،

والعمؿ عمى تطويرىا وتنميتيا بالتعمـ والتدريب وفؽ برامج وأنشطة مف خبلؿ تعمـ المواد الدراسية المختمفة
ونخص بالذكر تعميـ حقوؽ اإلنساف بأساليب تربوية ىادفة.
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مهارات الق ادة في م حث حقوق

غزة".

أسئم الدراس :
تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 -1ما ميارات القيادة المناسبة لطالبات الصؼ السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة؟
 -2ما مدى توافر ميارات القيادة المناسبة لطالبات في مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس
االبتدائي الفصؿ الثاني؟

 -3ما البرنامج المقترح لتنمية ميارات القيادة في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ
السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة ؟

 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05بيف متوسطات درجات
الطالبات في المجموعة التجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي في مقياس ميارات القيادة تعزى
إلى البرنامج المقترح؟

 -5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α ≤0.05بيف متوسطات درجات

طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس الميارات القيادية تعزى لتطبيؽ البرنامج

المقترح ؟

 -6ما أثر البرنامج المقترح لتنمية ميارات القيادة في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ
السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة ؟

فروض الدراس :
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05بيف متوسطات درجات

الطالبات في المجموعة التجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي في مقياس ميارات القيادة تعزى

إلى البرنامج المقترح.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05بيف متوسطات درجات

الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى القياسيف القبمي والبعدي في مقياس ميارات

القيادة تعزى إلى البرنامج المقترح.

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05لمبرنامج المقترح لتنمية ميارات
القيادة في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية

بغزة.
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أ داف الدراس :
ٔ -التعرؼ إلى ميارات القيادة المناسبة لطالبات الصؼ السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية
بغزة.

ٕ -الكشؼ عف مدى توافر ميارات القيادة المناسبة لطالبات الصؼ السادس االبتدائي في مبحث
حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس االبتدائي الفصؿ الثاني.
ٖ -التعرؼ إلى البرنامج المقترح لتنمية ميارات القيادة في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ
السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة.
ٗ -الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالبات في المجموعة
التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي في مقياس الميارات القيادية تعزى إلى البرنامج المقترح.

٘ -الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالبات في المجموعتيف
التجريبية والضابطة في القياسيف القبمي والبعدي في مقياس الميارات القيادية تعزى إلى البرنامج

المقترح.
 -ٙالتعرؼ إلى أثر البرنامج المقترح لتنمية ميارات القيادة في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى طالبات
الصؼ السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة.

أ م

الدراس :

ٔ -قد تفيد ىذه الدراسة كونيا األحدث مف نوعيا -عمى حد عمـ الباحثة -في التعرؼ إلى أىـ
متطمبات وميارات القيادة الواجب توافرىا في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ السادس

االبتدائي.

ٕ -جاءت الدراسة متزامنة مع االىتماـ الواضح مف قبؿ وكالة الغوث الدولية ببرنامج حقوؽ اإلنساف

عامة والبرلماف الطبلبي خاصة ،مما قد تقدـ إسيامات بارزة في رفع مستوى العمؿ القيادي لدى

الطالبات ،والذي يعتبر مف أسس برنامج حقوؽ اإلنساف.

ٖ -قد تفيد القائميف عمى المناىج في تطوير مبحث حقوؽ اإلنساف ،بما يحقؽ أىداؼ ومتطمبات
العمؿ القيادي بيا.

ٗ -قد تفيد الباحثيف بإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ موضوع الدراسة مف جوانب أخرى في مختمؼ
المراحؿ الدراسية.

٘ -قد تفيد معممي حقوؽ اإلنساف بوضع تصور واضح لتنمية ميارات ومتطمبات العمؿ القيادي
لدى طمبة المرحمة األساسية.
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 -ٙقد توجو نظر المعمميف لبلرتقاء بمستوى ودرجة النمو المتكامؿ لطبلب ىذه المرحمة مف جميع
الجوانب الروحية ،والجسمية ،والعقمية ،والوجدانية لبلنخراط في العمؿ القيادي.

 -ٚقد تساىـ في نشر ثقافة العمؿ القيادي وأىمية ممارستو في المجتمع لدى طمبة وطالبات المرحمة
االبتدائية.

حدود الدراس :
اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية:
ٔ -ميارات القيادة المناسبة لطالبات الصؼ السادس وتناولت الميارات اآلتية(:ميارات االتصاؿ
والتواصؿ ،ميارات التفكير الناقد ،ميارات حؿ المشكبلت ،ميارات العمؿ الجماعي الفريقي).

ٕ -مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة .
ٖ -تمت في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ـ.
ٗ -طالبات الصؼ السادس بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ـ.

مصطمحات الدراس :
 رهاما مق رح:
عرفو (زيتوف وزيتوف (77-76: 2003،عمى أنو" :نوع مف أنواع التدريب ييدؼ إلى إعداد األفراد
ُي ّ
وتدريبيـ في مجاؿ معيف وتطوير معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ بما يتفؽ مع الخبرات التعميمية
لممتدربيف ونموىـ وحاجاتيـ لتنمية ميارة ما".
ال عر ف اإلجرائي لم رهاما المق رح:
عرؼ بأنو :مجموعة مف الخبرات والميارات المنظمة التي تقدـ لطالبات الصؼ السادس؛ بيدؼ
ُي ّ
إكسابيف بعض الميارات القيادية بطرائؽ منيجية وعممية ،وبما يمكني ّف مف تحقيؽ أىداؼ ىذه
ّ

المرحمة بكفاءة وفاعمية.
 مهارات الق ادة:

ُيع ّرؼ (دباش )ٚ :ٕٖٓٔ،ميارات القيادة بأنيا" قدرة القائد عمى إحداث المواءمة بيف الفريؽ والبيئة
الخارجية والداخمية المحيطة بيذا الفريؽ بحيث يجعؿ مف ىذه البيئة قوة دافعة لتحقيؽ أىداؼ
الفريؽ".
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عرؼ (أحمد )ٔٓٓ: ٕٖٓٓ،ميارات القيادة بأنيا" :السموكات واألنشطة التي تساعد الفرد في
وُي ّ
تحقيؽ أىداؼ وانجاز مسؤولياتو ،والقدرة عمى تكويف العبلقات وعرض المعمومات وادارة وتنسيؽ
المياـ".
ال عر ف اإلجرائي لمهارات الق ادة:
عرؼ بأنيا :مجموعة السموكات التي تصدر عف مجموعة الطالبات المشاركات في برامج النشاط
تُ ّ
المرتبطة بالقدرة عمى االتصاؿ والتواصؿ ،والتفكير الناقد ،وحؿ المشكبلت ،وانجاز العمؿ ،وتحفيز
المشاركيف معيف؛ لتجعميـ يعمموف بروح الفريؽ لتحقيؽ األىداؼ القيادية المنشودة.
 حقوق الهسان :
عرؼ (المقاني والجمؿ )ٕٔ٘ :ٜٜٜٔ،حقوؽ االنساف بأنيا" :مجموعة مف الحقوؽ التي تحفظ لئلنساف
ي ّ
أقرتيا المواثيؽ والق اررات المعاىدات واالتفاقيات كالحقوؽ االجتماعية
إنسانيتو وحريتو وكرامتو التي ّ
واالقتصادية والسياسية وغيرىا مف الحقوؽ األخرى".

عرفيا رينيو كاساف بأنيا" :فرع خاص مف فروع العموـ االجتماعية ،يختص بدراسة العبلقات بيف
ّ
استنادا إلى كرامة اإلنساف ،وبتحديد الحقوؽ والرخص الضرورية الزدىار شخصية كؿ كائف
الناس،
ً
إنساني"( .منيسي)2002 :

عرؼ بأنيا :مجموعة مف الحقوؽ التي يحتاجيا اإلنساف لتصوف
ال عر ف اإلجرائي لحقوق اإلهسان :تُ ّ
إنسانيتو ،وقد كفميا لو الديف والقانوف والقيـ.
 م حث حقوق اإلهسان:
ال عر ف اإلجرائيُ :ي ّعرؼ بأنو ذلؾ المقرر الذي ُي ّدرس في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات
قطاع غزة ،والذي تتناوؿ ىذه الد ارسة تحميؿ محتواه لدى صفوؼ المرحمة األساسية مف العاـ الدراسي

(ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘ -ـ).

 وكال الغوث( ا وهروا):
وكالة مف وكاالت ىيئة األمـ المتحدة ،متخصصة بإغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف تـ إنشاؤىا
بعد موافقة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا رقـ( )302الصادر في الثامف مف كانوف أوؿ

لسنة  1948ـ ،لتقديـ خدماتيا التعميمية والصحية والغذائية لبلجئيف الفمسطينييف ،وقد بدأت الوكالة

عممياتيا الميدانية في أوؿ مايو عاـ 1950ـ ،وفي غياب حؿ لمشكمة البلجئيف الفمسطينييف تقوـ

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالتجديد المتكرر لوالية األونروا.
 www.un.org/unrwa/arabic
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لمدراس :

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا والتحقؽ مف مدى صحتيا وفروضيا قامت الباحثة

باإلجراءات اآلتية:

ٔ -االطّبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة مف كتب وأبحاث محكمة ورسائؿ ماجستير ودكتوراة ذات
عبلقة بمتغيرات الدراسة حقوؽ اإلنساف ،والميارات القيادية؛ لبلستفادة منيا.

ٕ -تحديد مجتمع الدراسة وىو جميع طالبات الصؼ السادس االبتدائي بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة
 -األونروا -والبالغ عددىـ (ٕ )ٕٜٔٗطالبة ،لمعاـ الدراسيٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ـ.

ٖ -تحديد ميارات القيادة البلزمة والواجب تنميتيا لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي؛ مف خبلؿ
إعداد قائمة بالميارات القيادة التي تـ تحكيميا مف قبؿ خبراء ومتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ

محكما ،كما في ممحؽ(ٕ) ،وفي ضوء مبلحظات المحكميف
التدريس وحقوؽ اإلنساف وعددىـ (ٕٕ)
ً
تـ تعديؿ القائمة األولية ممحؽ (ٔ) ،ولمتأكد مف صدقيا مرة أخرى تـ عرض ىذه األداة عمى

المحكميف المختصيف لتصبح في صورتيا النيائية كما في ممحؽ (ٖ).

ٗ -تحميؿ محتوى مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس -الفصؿ الثاني  -لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ -
المعدة والمحكمة؛ لتحديد مدى توافر ىذه الميارات في
ٕ٘ٔٓـ وفؽ أداة قائمة ميارات القيادة
ّ
المحتوى كما في مخطط التحميؿ ممحؽ (.)ٙ
٘ -إعداد مقياس ميارات القيادة الذي يقيس مدى إلماـ الطالبات واكتسابيف لميارات القيادة الواردة في

الفصؿ الثاني في مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس االبتدائي في مدارس وكالة الغوث الدولية –

األونروا -بغزة لمعاـ الدراسي ٗٔٓٔ ٕٓٔ٘-ـ ،وعرضو عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف
والمحكميف واجراء التعديبلت البلزمة واعداده لمتطبيؽ عمى العينة االستطبلعية التي اشتممت عمى

(ٓٗ ) طالبة؛ بغرض تقنيف أدوات الدراسة ،والتحقؽ مف صبلحيتو لمتطبيؽ عمى العينة األصمية
ممحؽ (ٗ).
 -ٙإعداد البرنامج المقترح الذي يتناوؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي في

مدارس وكالة الغوث بغزة وفؽ أنشطة مقترحة لتنمية ميارات القيادة ،وتـ بناء ىذا البرنامج في ضوء

قائمة الميارات القيادية التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ الخبراء والمتخصصيف ،وقد اعتمدت كأىداؼ
تعميمية ليذا البرنامج عمى أف يكوف جوىر الطرائؽ واألساليب المستخدمة في تطبيؽ أنشطة البرنامج

ىي إستراتيجية التعمـ النشط.
 -ٚإعداد دليؿ المعمـ لمبرنامج المقترح الذي يتناوؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ السادس
االبتدائي في مدارس وكالة الغوث بغزة وفؽ أنشطة مقترحة لتنمية ميارات القيادة ،وعرضو عمى
8
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مجموعة مف الخبراء والمختصيف والمحكميف لمتأكد مف مدى صبلحيتو ،واعداد الصورة النيائية

لمبرنامج في ضوء آراء ومقترحات المحكميف.ممحؽ (٘).

 -ٛاختيار عينة الدراسة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مف طالبات الصؼ السادس بمدرسة
بنات غزة اإلعدادية "ب".

 -ٜالتطبيؽ القبمي لمقياس ميارات القيادة عمى المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة بتاريخ
ٗٔ ٕٓٔ٘/ ٕ /ـ.
ٓٔ -تطبيؽ البرنامج المقترح في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ – ٕ٘ٔٓ ـ عمى عينة الدراسة
أسبوعيا في الفترة ما بيف ٕٗٔ/
أسبوعا بواقع جمسة
المستيدفة وىي المجموعة التجريبية لمدة (٘ٔ)
ً
ً
 ٕٓٔ٘/ـ  ٕٓٔ٘/ ٘ /ٕٖ -ـ.
ٔٔ -التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات القيادة عمى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بتاريخٖٕ٘ /
 ٕٓٔ٘/ـ.
ٕٔ -تقصي الفروؽ بيف أداء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج المقترح.
ٖٔ -تحميؿ نتائج مقياس ميارات القيادة مف خبلؿ المعالجة اإلحصائية البلزمة .
ٗٔ -تفسير النتائج؛ وبنا ًء عمى ذلؾ تقديـ التوصيات والمقترحات.
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انفصم انهث ين
اإلط ر اننظري
قامت الباحثة باالطّبلع عمى األدب التربوي المتعمؽ بحقوؽ اإلنساف وميارات القيادة -مراجع،

إطار نظرًيا؛ لتعطي القارئ فكرة حوؿ الموضوع وأىمية تضميف
ودراسات سابقة ،وأبحاث  ،-وجمعت ًا
منياج حقوؽ اإلنساف لميا ارت القيادة.

يتكوف اإلطار النظري مف مبحثيف ىما:
الم حث ا ول :حقوق اإلهسان )(Human Rights
الم حث الثاهي :المهارات الق اد

()Leaderships Skills

املبحث األول
حقوق اإلنس ن ((Human Rights
عانت اإلنسانية فترات عصيبة مف ويبلت الحروب ،والظبلـ المطبؽ ال تعرؼ َم ْف يصوف ليا
كرامتيا وحقيا في الحياة والحرية ،ولكف ىناؾ مف سعى نحو تأصيؿ ىذه الحقوؽ ليسود السبلـ العالمي،
وينعـ العالـ بحياة كريمة عماده التربية عمى ىذه الحقوؽ.

كبير في مختمؼ المحافؿ العممية
حضور ًا
ًا
إذ تشيد اليوـ مسألة التربية عمى حقوؽ اإلنساف
والسياسية في العالـ ،ويزداد االىتماـ بيا في فمسطيف بالرغـ مف ما تشيده الساحة الفمسطينية مف جرائـ
إسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني ،وما يشيده العالـ أجمع مف إرىاب وعنؼ تجاه األبرياء ،وازاء ىذه
أف التربية وحدىا يمكنيا الوقوؼ في وجو ىذه االنتياكات ،وأف
األحداث ىناؾ نظرة تربوية معاصرة ترى ّ
تحصف األجياؿ ضد العنؼ والتطرؼ ،وتتعدد مؤسسات التربية لتشمؿ األسرة والمدرسة ومجتمع الرفاؽ

ودور العبادة والنوادي والجمعيات وغيرىا مف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والنظامية وغير النظامية،
وينبغي أف يتكامؿ دور المؤسسات؛ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ (.أعمر) ٖٔٛ: ٕٓٓٛ ،
فيما يمي تعرض الباحثة أىـ المفاىيـ والتعريفات الخاصة بحقوؽ اإلنساف:

اإلهسان:
اإلهسان في المغ  :اسـ يطمؽ عمى الذكر واألنثى ،والواحد والجمع فيقاؿ لمرجؿ ( إنساف ) ،وال ُيقاؿ لو
إنسانا؛ ألنو عيد إليو فنسى(.الفيومي" ، )ٔٛ :ٜٕٔٔ ،واإلنساف الراقي
(إنسانة) وربما ُس ّمي اإلنساف
ً

ذىنا وخمقًا " (المعجـ الوسيط.)ٔٛٚ :ٜٕٔٚ ،
ً
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الحق:
الحق في المغ  :الحق نقيض الباطل ،وأنه الثابت الذي ال يزول وال يتغير.فالحق لغة هو الشيء الثابت بال
شك ،أو هو النصيب الواجب سواء للفرد أو الجماعة(.ابن منظور) 49–25،1.:1979 ،

أيضا عمى الواجب ،فيقاؿ حؽ الشيء يحؽ ،أي وجب ،ومف ىذا
الحق
اصطالحا :كذلؾ فإف الحؽ يطمؽ ً
ً
ػيًَْأَمثَ ِز ِهٌْفَهٌُْالَُْؤ ٍُِْىَُْ﴾ (يس.)7 :
ْحقَّْاىقَى ُهْ َ
قولو تعالى ﴿ىَقَد َ
 وأورد (الطعيمات )26 -22:2003 ،أنو " :ما ثبت عمى وجو االختصاص ،وقرر بو الشارع سمطةأو تكميفًا؛ تحقيقًا لمصمحة معينة".

عر ف حقوق الهسان:
 ُي ّعرؼ (المتوكؿ )1999 ،حقوؽ اإلنساف بأنيا "مجموعة الحقوؽ والمطالب الواجبة الوفاء ،لكؿ البشرعمى قدـ المساواة دونما تمييز فيما بينيـ".
وي ّعرؼ(المقاني والجمؿ )ٕٔ٘ :ٜٜٜٔ،حػقػوؽ اإلنساف بأنيا "مجموعة مف الحقوؽ التي تحفظ
‒ ُ
لئلنساف إنسانيتو وحريتو وكرامتو التي أقرتيا المواثيؽ والق اررات المعاىدات واالتفاقيات كالحقوؽ

االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرىا مف الحقوؽ األخرى".

‒ وتُ ّعرؼ (األمـ المتحدة)3 :2003،عمى أنيا :تمؾ الحقوؽ المتأصمة في طبيعتيا ،والتي ال يمكف
بدونيا أف نعيش كبشر ،وتستند ىذه الحقوؽ إلى سعي الجنس البشري؛ مف أجؿ حياة تضمف االحتراـ
والحماية لمكرامة المتأصمة والقيمة الذاتية لئلنساف.
‒ وتُ ّعرؼ (الشامي )ٔٚ :ٕٕٓٓ ،حقوؽ اإلنساف بأنيا" :تمؾ المبادئ الثبلثوف التي أعمنتيا الجمعية
العامة سنة ( ،)ٜٔٗٛوالتي وافقت عمييا جميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة ،كما اتفؽ معظميا
مع مبادئ حقوؽ اإلنساف التي قدميا "البياف العالمي عف حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ" الصادر عف

المجمس اإلسبلمي العالمي في لندف في أبريؿ مف سنة (ٓ.")ٜٔٛ

وي ّعرؼ (ثابت )154 :2006 ،بأنيا ":حقوؽ اإلنساف تتمثؿ بتمؾ االختصاصات التي أقرىا الشرع
‒ ُ
لئلنساف ،والتي ال يمكف أف يحيا بدونيا بكرامة كبشر".
تستخمص الباحثة أىـ ما ذىبت إليو التعريفات السابقة وىو أف لئلنساف حقوؽ يجب صونيا بما
يتفؽ مع الشرائع والقوانيف.

ال عر ف اإلجرائي لحقوق اإل هسان:
وتُ ّعرؼ بأنيا :مجموعة مف الحقوؽ التي يحتاجيا اإلنساف لتصوف إنسانيتو ،وقد كفميا لو الديف والقانوف
والقيـ.
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صه ف حقوق اإلهسان:
يقسـ حجازي الحقوؽ إلى :
‒ حقوق عام  :وىي التي تقوـ عمى أساسيا عبلقة الجماعة مع بعضيا لبعض أو في عبلقة الجماعة
مع األفراد.
‒ حقوق خاص  :وىي التي تنشأ مف عبلقة يحمييا القانوف الخاص( .قيطة) ٖٕ: ٕٓٔٓ ،
ويذكر(الخياط )ٚٚ :ٜٜٖٔ ،أنو جاء في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف تقسيمات الحقوؽ إلى :
 -1الحقوق الشخص  :وىي حؽ الفرد في أف يعيش حياة خاصة دوف تدخؿ اآلخريف.
 -2الحقوق الق صاد  :كحؽ التممؾ ،وحؽ العمؿ ،والتنظيـ النقابي.
 -3الحقوق الس اس

والج ماع  :كالحؽ في المشاركة في األمور العامة.

وترى الباحثة أنو ِّأيا كانت ىذه التصنيفات باختبلفيا أوتشابييا فإنيا تتمحور حوؿ أمور اإلنساف

الخاصة وأموره العامة.

خصائص حقوق الهسان:
كما جاء في الدليؿ االسترشادي لمتربية عمى حقوؽ اإلنساف الصادر عف جامعة الدوؿ العربية

( )5 :2010أف حقوؽ اإلنساف تتميز باآلتي:

‒ إنيا حقوؽ طبيعية ممتصقة بوجود اإلنساف.
يعد أُولى مؤشرات الحرية.
‒ إف األصؿ في اإلنساف أف يكوف ًا
حر ،والتمتع بتمؾ الحقوؽ ّ

‒ إف اختبلؼ أفراد المجتمع أو البشر ال يمنع حقوؽ اإلنساف ،بؿ أنيا صورة تعبر عف مفاىيـ سامية
كالعدالة والمساواة.

قاسما مشترًكا
تعد
‒ إنيا فرع ومجاؿ عممي واسع يختص بالدراسات اإلنسانية ،وبذلؾ فحقوؽ اإلنساف ّ
ً
بيف عموـ عدة مثؿ القانوف ،والفمسفة ،واالجتماع ،والسياسة ،والتاريخ...إلخ.
‒ إف كرامة اإلنساف وسعادتو مرتبطة بصورة وثيقة بتمؾ الحقوؽ.
‒ ليس ألحد الحؽ في مصادرتيا.
وطني خاص باألفراد ومسؤولية تقع عمى عاتؽ
‒ عمى الدوؿ أف توفرىا وتدعميا وتحمييا ،وىذا مطمب
ّ
الدولة.
در
إيجابيا عمى تنمية الفرد والمجتمع ،أي أف مصادرة الحقوؽ أو الحد منيا يعد ى ًا
‒ إف احتراميا ينعكس
ً
اضحا وعائقًا أماـ التنمية البشرية ،والتي ال تتـ إال باإلنساف ،ومف أجمو.
و ً
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عم م حقوق اإلهسان:
عرفيا (عبد المطيؼ وآخروف ( 2002 ،بأنيا  ":الجيد المخطط والمنظـ
عر ف عم م حقوق اإلهسانّ :
معا؛ بغية ترجمة األىداؼ التعميمية التعممية المتصمة بحقوؽ اإلنساف إلى
الذي يقوـ بو المعمـ أو المتعمـ ً

نتاجات تعممية لدى المعمـ تظير عمى شكؿ تغيرات في بناه العقمية (الحالة العقمية ( والمعرفية والقيمية،
ويستدؿ عمييا مف خبلؿ التغيرات أو التعديبلت التي تط أر عمى سموكو ،والتي يمكف مبلحظتيا وقياسيا

في النياية".
عرؼ تعميـ حقوؽ اإلنساف بأنو :جميع اإلجراءات والخبرات
ال عر ف اإلجرائي ل عم م حقوق اإلهسانُ :ي ّ
واألنشطة اليادفة لتزويد المتعمـ بمعارؼ وميارات وقيـ مرتبطة بحقوؽ اإلنساف؛ بيدؼ خمؽ متعمـ يعرؼ
ما لو وما عميو مف حقوؽ وواجبات ،بطريقة عممية ووظيفية يمكف قياسيا مف خبلؿ سموكو.

ما

عم م حقوق اإلهسان:

موضحا ما صدر عف منظمة العفو الدولية في ىذا المجاؿ" إف تعميـ
جاء في ( وشاح)ٕٕٓٔ ،
ً
تعميما حوؿ حقوؽ اإلنساف في إطارىا المعرفي فقط ،وانما يتناوؿ الجانب التطبيقي
حقوؽ اإلنساف ليس
ً

تعميما مف أجؿ حقوؽ اإلنساف؛ فتعميـ الناس حوؿ القانوف الدولي أو حوؿ انتياكات
السموكي ليصبح
ً
مثبل ،ىو تعميـ حوؿ حقوؽ اإلنساف ،وتعميـ الناس كيفية
حقوؽ اإلنساف ،كالتعذيب والتطيير العرقيً ،
احتراـ الحقوؽ وحمايتيا ىو تعميـ مف أجؿ حقوؽ اإلنساف ،فتعميـ مفاىيـ حقوؽ اإلنساف يعنى بمساعدة

األشخاص عمى تنمية إمكاناتيـ إلى الحد الذي ِّ
يمكنيـ مف فيـ حقوؽ اإلنساف والشعور بأىميتيا،
وبضرورة احتراميا والدفاع عنيا ،فيو تعميـ يعتمد عمى المشاركة؛ ألنو أكثر األساليب كفاءة وفعالية

بالنسبة لتطوير المعارؼ والميارات والمواقؼ لدى األطفاؿ والبالغيف- ،عمى حد سواء ،-باعتبارىا أىـ

الجوانب التي ييدؼ تعميـ مفاىيـ حقوؽ اإلنساف إلى تطويرىا ،وفيما يمي عرض مبسط لبعض المعارؼ
والميارات والمواقؼ:

 المعارف :مثؿ :معرفة وجود وثائؽ لحقوؽ اإلنساف؛ ومعرفة الحقوؽ التي تتضمنيا تمؾ الوثائؽ؛ وأف
ىذه الحقوؽ غير قابمة لمتصرؼ وتنطبؽ عمى جميع البشر ،ومعرفة عواقب انتياؾ ىذه الحقوؽ،

وتساعد ىذه المعارؼ المتعمميف عمى حماية حقوقيـ وحقوؽ اآلخريف.

 المهارات :مثؿ :اإلصغاء إلى اآلخريف ،واجراء تحميؿ أخبلقي ،والتعاوف ،واالتصاؿ ،وحؿ المشكبلت،
واالعتراض عمى الوضع القائـ .وتساعد ىذه الميارات الطبلب في المسائؿ التالية:
‒ تحميؿ العالـ المحيط بيـ.
‒ تفيُّـ كوف حقوؽ اإلنساف ىي طريقة لتحسيف حياتيـ وحياة اآلخريف.

14

اإلطار الهظري لمدراس

الفصل الثاني

‒

العمؿ مف أجؿ حماية حقوؽ اإلنساف.

 المواقف  :مثؿ :أف حقوؽ اإلنساف ذات أىمية؛ وأف الكرامة اإلنسانية متأصمة في جميع البشر،
وينبغي احتراـ الحقوؽ ،وأف التعاوف أفضؿ مف الصراع ،وأننا مسؤولوف عف أفعالنا؛ ونستطيع أف

أخبلقياُّ ،
وتعدىـ لممشاركة
نحسِّف عالمنا إذا حاولنا ذلؾ ،وتساعد ىذه المواقؼ عمى تنمية المتعمميف
ً
اإليجابية في المجتمع.
 المههج  :تعتبر منيجية المشاركة والتفاعؿ تُشرؾ المتعمميف في عممية التعمـ إش ار ًكا كامبلً،
فيصبحوف مع معمميـ مكتشفيف نشيطيف لمعالـ المحيط بيـ ،بدالً مف أف يكونوا مجرد متمقيف سمبييف
لخبرة المعمـ .وىذه المنيجية مبلئمة بصفة خاصة عند تناوؿ مسائؿ حقوؽ اإلنساف ،حيث تنطوي

في كثير مف األحياف عمى العديد مف وجيات النظر المختمفة حوؿ مسائؿ معينة.

وقد يساعد الشكؿ الوارد أدناه عمى رؤية العبلقة القائمة بيف الميارات والمعارؼ والمواقؼ والمنيجية

في إطار تعميـ وتعمـ حقوؽ اإلنساف.

المهارات

المواقف

المعارف
المنهجية

شكل رقم ( )6وضح العوامل ال ي ش مل عم ها كل هشاط ل عم م حقوق اإلهسان

أ داف عم م حقوق اإلهسان:
إف تعميـ حقوؽ اإلنساف ييدؼ إلى تمكيف الفرد مف اإللماـ بمفاىيـ ومعارؼ وميارات وقيـ حقوؽ
اإلنساف؛ لتوعيتيـ بحقوقيـ وتعميميـ كيفية الدفاع عنيا؛ ولغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوؽ األفراد
والمصالح العامة.
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أشارت التوصية التي أصدرىا المؤتمر العاـ لمنظمة اليونسكو دورتو التاسعة عشرة إلى أف مف

أىداؼ تدريس حقوؽ اإلنساف تنمية الشعور بأصالة حؽ تقرير المصير في الطالب ،سواء بالنسبة لوطنو

أو بالنسبة لسائر الشعوب ،وتنمية روح التفاىـ والتعاوف المشترؾ ،بما يخدـ التمسؾ بحقوؽ اإلنساف

وحرياتو األساسية( .الوحيدي.)ٕٓ : ٜٔٛٛ ،

كما حدد كثير مف المؤتمرات أىداؼ تعميـ حقوؽ اإلنساف مثؿ :مؤتمر فينا عاـ (  ٜٔٚٛـ)،
ومؤتمر مالطا ( ٜٔٛٚـ) ،ومؤتمر كندا ،ومؤتمر السنغاؿ ( ٜٜٔٛـ) ،ومؤتمر الباسفيؾ ( ٜٜٜٔـ).
واشتممت ىذه المؤتمرات عمى مجموعة مف األىداؼ ذكرىا(عواد وآخروف )ٔ٘ٓ- ٔ٘ٔ :ٕٓٓٛ ،أىميا:
-

تطوير شخصية الطبلب وتنمية مواىبيـ وقدراتيـ العقمية والبدنية ،بالتركيز عمى احتراـ كرامتيـ

اإلنسانية ،وتعديؿ سموكيـ نحو احتراـ حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ ،والممارسة الديمقراطية.

 نشر المعارؼ عف حقوؽ اإلنساف في بعدييا الوطني والدولي عمى السواء وعف المؤسسات التي أقيمتلتنفيذىا أو تطبيقيا.
 التأكيد عمى حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية.سمميا.
 تضميف ثقافة حقوؽ اإلنساف مبادئ التسامح واالحتراـ وحؿ الصراعات ً تشجيع التفاىـ والتسامح بيف الجماعات الدينية واألخبلقية والمغوية ،وتشجيع الطبلب عمى المشاركةواإليجابية في مجتمع حر ٍ
خاؿ مف العوائؽ.
 تسييؿ حصوؿ الطبلب عمى معمومات حوؿ حقوؽ اإلنساف ،مف خبلؿ زيارة مواقع ومراكز حقوؽاإلنساف.

 تعزيز ثقافة السبلـ وتدعيمو القائـ عمى العدؿ وعمى احتراـ حقوؽ اإلنساف ،وعمى رأسيا الحؽ فيتقرير المصير والحؽ في مقاومة المحتؿ.

-

تسميح الطبلب بالمعمومات واألساليب القانونية؛ لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف ضد سياسات القمع
والضغوط النفسية التي يتعرض ليا أبناء الشعب الفمسطيني.

 تنمية قدرة الطبلب عمى احتراـ ىوية كؿ شعب والعمؿ؛ مف أجؿ تفاىـ أكبر بيف البشر.تفكير متعمقًا في القضايا العربية والقومية ،وترسيخ اإليماف بالوحدة
ًا
 مساعدة الطبلب عمى أف يفكرواالعربية.

أ م

عم م و عمم حقوق اإلهسان:
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ويشير (عبد المطيؼ وآخروف )10 -7 :2003 ،أنو تتضمف الحاجة إلى اىتماـ التربية بوجو عاـ

والمدرسة بشكؿ خاص بالتربية الموجية نحو تعميـ وتعمـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية والتسامح وحؿ
النزاعات ،وضرورة تنظيـ برامج ونشاطات تعميمية تعممية خاصة بيا نتيجة لمجموعة مف العوامؿ أىميا:
 -1لـ تعد وظيفة المدرسة محصورة في تنمية الجانب األكاديمي المعرفي المتضمف في المناىج
تعدت ذلؾ إلى إعداد وتنمية الشخصية المتكاممة ليـ
والكتب المدرسية لدى التبلميذ ،وانما ّ
بأبعادىا العقمية ،واالنفعال ية ،والجسمية ،واالجتماعية ،والثقافية أو السموكية ،ومثؿ ىذا األمر
يستمزـ تطوير منظومة مف المعارؼ والميارات والقيـ واالتجاىات ذات العبلقة بتكويف شخصيات

المتعمميف.
 -2في إطار التغيرات والتحديات المتسارعة التي نعيشيا في القرف الحادي والعشريف ،والتي تفرض

عمى النظـ التربوية ضرورة االستجابة ليا؛ حتى تصبح ىذه النظـ قادرة عمى تحقيؽ التنمية
االجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافية في مجتمعاتنا ،يصبح تعميـ حقوؽ اإلنساف ،والتسامح،

وحيويا.
أمر ضرورًيا
وحؿ النزاعات والخبلفات ،والديمقراطية ًا
ً

 -3تقع عمى التربية بشكؿ عاـ والمدرسة بشكؿ خاص مسؤولية تنمية القدرة عمى تقدير قيمة الحرية
والميارات البلزمة لمواجية تحدياتيا ،باإلضافة إلى القيـ مثؿ :المشاركة ،والتعاوف ،وتحمؿ

المسؤولية ،والتواد ،والتآخي ،والتسامح ،واألمف ،والرحمة ،والعطاء ،والرفؽ ،والمساواة ،والعدالة،

والتضامف ،وغيرىا ،ولمثؿ ىذه القيـ بأبعادىا المعرفية والوجدانية واألدائية ليس ىناؾ مكاف أو

مؤسسة أفضؿ مف المدرسة لغرسيا وتعميقيا وتعزيزىا لدى الناشئة.

 -4في إطار ثورة المعمومات واالتصاالت فقد أصبح العالـ قرية صغيرة عمى الرغـ مف بعد المسافات

عالميا ،وأصبح ينظر إلييا
طابعا
بيف دولو وأقطاره ،وعمى ىذا أصبحت العممية التربوية تأخذ
ً
ً
فعالة لتحقيؽ التفاىـ والتعاوف بيف األفراد عمى الصعيد العالمي ،ولما كانت المفاىيـ
كوسيمة َّ
والمبادئ واالتجاىات والميارات المرتبطة بحقوؽ اإلنساف والتسامح والديمقراطية وحؿ النزاعات

ذات صبغة عالمية متفؽ عمييا بيف معظـ دوؿ العالـ ،فإف تعميميا وتعمميا سيؤدي إلى تحقيؽ
أكبر قدر مف التفاىـ والتعاوف والتواصؿ الدولي عمى مستوى األفراد والشعوب والدوؿ.

 -5نتيجة التغيرات المتسارعة التي تعيشيا المجتمعات بشكؿ عاـ والمجتمع العربي الفمسطيني بشكؿ
خاص الذي تعرض ،وما زاؿ يتعرض لظروؼ االحتبلؿ والتشرد ،وما يرتبط بيذه الظروؼ مف
انعكاسات اقتصادية ونفسية واجتماعية وثقافية ،فقد تولد عف ىذه التغيرات والظروؼ مجموعة مف

مظاىر السموؾ غير المرغوب فييا لدى تبلميذ مدارسنا شأنيـ شأف المدرس األخرى مثؿ :العنؼ،

والعدواف ،واإلحساس بالقير واإلحباط ،ومثؿ ىذه المظاىر تستمزـ تعميميـ وتطوير بعض
السموكيات لدييـ ،مثؿ :التسامح ،والمحبة ،وحؿ الخبلفات بالوسائؿ اإليجابية.
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 -6إف أبناء البلجئيف الفمسطينييف ىـ جزء ال يتج أز مف أبناء العالـ؛ وحتى يكوف ىؤالء األبناء قادريف
أقرتيا
عمى العيش مواطنيف إيجابييف في ىذا العالـ الكبير البد ليـ مف وعي حقوقيـ التي ّ

الشرعية الدولية.

إحساسا بمسؤولياتيـ تجاه
 -7إف وعي أبناء البلجئيف الفمسطينييف لحقوقيـ اإلنسانية يجعميـ أكثر
ً
ىذه الحقوؽ ،ويطّور لدييـ روح المبادرة في السعي نحو تحقيؽ ىذه الحقوؽ مف جية ،ويدفعيـ
نحو السعي العقبلني نحو حماية ىذه الحقوؽ مف التعدي واالنتياؾ مف جية أخرى.

 -8إف تعمـ ميارات حؿ الخبلؼ والنزاع عمى نحو إبداعي وايجابي يوفّر ألبناء البلجئيف الفمسطينييف
البناء مع أنفسيـ وغيرىـ،
يحا لمحياة اآلمنة ،ويساعدىـ عمى تحقيؽ التكيؼ اإليجابي ّ
جوا مر ً
ً
ِّ
ويمكنيـ مف تعمـ ميارات اجتماعية تجعميـ أكثر قدرة عمى بناء عبلقات اجتماعية تقوـ عمى
االحتراـ والمحبة بدالً مف الكراىية والنزاع.

 -9إف وعي المربي الفمسطيني -عمى اختبلؼ مركزه الوطني في العممية التربوية -لحقوؽ اإلنساف

وميارات حؿ الخبلؼ وادراكو ألدواره ومسؤولياتو في إطار تعميـ وتعمـ ىذه الحقوؽ والميارات؛

مما يمكنو مف ممارسة أدواره بصورة أكثر كفاية وفاعمية.
 -1.إف ثقافة حقوؽ اإلنساف تمثؿ جزًءا ال يتج أز مف الثقافة اإلنسانية واألخبلقية لممجتمع الدولي،
أداء سوؼ يجعؿ منيـ مواطنيف عالمييف.
واكتساب أبنائيا ليذه الثقافة وتمثميا وممارستيا سمو ًكا و ً
يحسف مف نوعية
 -11إف تعميـ وتعمـ مفاىيـ حقوؽ اإلنساف ومبادئيا ومياراتيا وحؿ الخبلؼ سوؼ ِّ
الحياة المدرسية ،ويزيد مف فاعمية المدرسة في تحقيؽ رسالتيا التربوية بصورة أفضؿ.

 -12إف األحداث التي شيدتيا األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة سوؼ ال تتوقؼ

نتائجيا وانعكاساتيا عمى حاضر أبناء البلجئيف الفمسطينييف؛ وانما ستتعدى ذلؾ إلى مستقبميـ،
وسيكوف ليا آثارىا السمبية عمى جميع مناحي حياتيـ ،وبخاصة تفشي مظاىر الخوؼ واإلحباط
والعدواف واالكتئاب وفقداف األمف وظيور النزاعات والخبلفات ،ويتوقع أف يؤدي تعميـ وتعمـ حقوؽ

اإلنساف وميا ارت حؿ الخبلفات إلى التقميؿ مف اآلثار السمبية وتخفيؼ حدتيا.

 -13يؤمؿ مف خبلؿ تعميـ وتعمـ المفاىيـ والقيـ واالتجاىات والميارات ذات العبلقة بحقوؽ اإلنساف
لتبلميذ المدارس أف يتـ نقؿ ىذا التعمـ إلى أسرىـ.

ال ر

عمى حقوق الهسان:
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عر ف ال ر

عرفيا(عبد المطيؼ (2001،بأنيا" :سمسمة مف النشاطات التربوية
عمى حقوق اإلهسانّ :

اجتماعيا ،مف خبلؿ توعيتو بالحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ والقيـ والميارات المتصمة
اليادفة إلى تنشئة الفرد
ً
بحقوقو اإلنسانية التي أقرتيا الشرائع السماوية والقوانيف والمواثيؽ الدولية  ,وعمى نحو يمكنو ممارسة
مسؤولياتو وواجباتو في احتراـ ىذه الحقوؽ والدفاع عنيا".
عرؼ بأنيا :مجموعة اإلجراءات المخططة واليادفة إلى
ال عر ف اإلجرائي لم ر عمى حقوق اإلهسان :تُ ّ
تسعى لنمو الفرد في جميع النواحي الجسمية والمعرفية والقيمية والميارية والمرتبطة ،بما لو مف حقوؽ
ومسئوليات والتي كفميا لو الديف والقانوف والقيـ.

دوليا
وتذكر منظمة العفو الدولية أف التربية عمى حقوؽ اإلنساف قد أصبحت
أسموبا معترفًا بو ً
ً
ييدؼ إلى تعزيز حقوؽ اإلنساف عمى المستويات المحمي والوطني والعالمي في أوساط العديد مف

المعنييف ،إف معرفة الحقوؽ والحريات تعتبر أداة أساسية لضماف احتراـ الحقوؽ لمجميع.

أجياال
ويعتقد عمى نطاؽ واسع أف المدارس مرآة مجتمعاتيا ،وأنيا تجعؿ مف األجياؿ الناشئة
ً
ُ
اجتماعيةُّ ،
وتعد المتعمميف؛ كي يصبحوا أعضاء فعاليف وناجحيف في المجتمع؛ فأطفاؿ وشباب اليوـ ىـ
مواطنو الغد ،ويعتبر تعزيز البيئات التربوية الصديقة لحقوؽ اإلنساف في كؿ مكاف مف العالـ ذا أىمية

بالغة لضماف إرساء ثقافة عالمية لحقوؽ اإلنساف ،وتمثؿ إحدى أفضؿ الطرؽ لتربية األشخاص عمى

كيفية خمؽ ثقافة حقوؽ اإلنساف في جعميـ يألفوف العيش في ظؿ ثقافة حقوؽ اإلنساف في بيئتيـ

جدا في حياة أغمبية األطفاؿ والشباب الصغار في العالـ
دور ًا
المدرسية ،وىي البيئة التي تؤدي ًا
كبير ً
أجمع.

http://www.amnesty.org/ar/human-rights-education/projects-initiatives/rfsp

ويذكر (االنتصار) "إف االتجاه إلى تعزيز حقوؽ اإلنساف مف داخؿ العممية التعميمية ،وفي إطار

الممارسة التربوية ،ىو ما ينعت اليوـ بػ"التربية عمى حقوؽ اإلنساف" ،وىو اتجاه ال يقصد تعميـ معارؼ
وتصورات حوؿ حقوؽ اإلنساف لؤلطفاؿ والمتعمميف ،بقدر ما يرمي إلى تأسيس القيـ التي ترتبط بتمؾ

الحقوؽ"http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n30-07intisar.%282%29.htm .

لذلؾ فإف التربية عمى حقوؽ اإلنساف جزء ال يتج أز مف الحؽ في التربية والتعميـ ،فيي تندرج

ضمف األىداؼ التربوية التي نصت عمييا المادة )  ( 26مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف،

تنص عمى أف األىداؼ األساسية لمتربية ىي تنمية
والمادة ) )29مف إتفاقية حقوؽ الطفؿ ،إذ كميا ّ
الذات البشرية لدى الطفؿ ،وتدعيـ احتراـ وتقدير حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ومنصوص عمييا
بالمواد( .أعمر. (128: 2008،

ويؤكد ( وطفة والرميضي (359-219: 2006 ،عمى أىمية التربية عمى حقوؽ اإلنساف ،حيث

يرياف أف التربية عمى حقوؽ اإلنساف أكثر شموالً وعمقًا مف تعميـ حقوؽ اإلنساف ،وبيذا فيما يروف أف
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التربية عمى حقوؽ اإلنساف يشمؿ جميع الممارسات والفعاليات الذىنية والعقمية واالجتماعية والوجدانية

التي تؤكد حقوؽ اإلنساف في الممارسة والوعي ،وىذا يشمؿ في المستوى التعميمي جميع النشاطات
والممارسات القيمية الصفية والبلصفية المنظورة والمخفية ،المستترة والكامنة ،الظاىرة والمعمنة ،التي تؤكد

قيـ حقوؽ اإلنساف ومبادءىا ،بمعنى أف التربية عمى حقوؽ اإلنساف تيدؼ إلى بناء حالة وجدانية معرفية

راسخة الجذور في وعي المتعمـ وفي تكوينو الوجداني الشعوري والبلشعوري ،وتجعمو يتفانى في الدفاع عف
حقوؽ اإلنساف وفي ممارستيا دوف حدود أو قيود؛ ألف التربية عمى حقوؽ اإلنساف تعني كما يرياف

استدماج مبادئ حقوؽ اإلنساف وقيميا واتخاذىا مرجعية أخبلقية توجو المواقؼ ،وتقود السموكات ،وتوجو
الفعاليات اإلنسانية لمشخصية ،وباختصار فاف ذلؾ يبني في عقؿ المتعمـ الوجداف الديمقراطي الحر.
مما سبؽ نجد أف التربية والتعميـ عمى حقوؽ اإلنساف تعتبر مف أىـ أولويات الدوؿ التي تسعى

إلى ُرِقي مجتمعاتيا وتحقيؽ الرفاىية ألبنائيا وتنمية قدراتيـ ،بما يمكنيـ مف التعامؿ مع مشكبلتيـ
وقضاياىـ ،ىذا ما تِؤكده دراستي ( ،)Yamasaki, 2003ودراسة )) (Lapayese, 2002عمى أىمية
حقوؽ اإلنساف لممتعمـ ،والكثير مف الدراسات التي تناولت موضوع تعميـ حقوؽ اإلنساف ،إذ أف تعميـ

حقوؽ اإلنساف يزيد مف وعي الطمبة بحقوقيـ ،ويسمح ليـ بمناقشة قضايا غير عادية ،والتربية عمى حقوؽ

اإلنساف ترتقي بتفكيرىـ الناقد في التفاعؿ االجتماعي ،وتوجد لدييـ بيئة صفية ديمقراطية ،ويجعميـ أكثر

تمركز حوؿ حقوؽ اإلنساف.
ًا

سمات ال ر

عمى حقوق اإلهسان:

تتسـ التربية عمى حقوؽ اإلنساف بمجموعة مف السمات  ،وتحدد طبيعتيا وىويتيا بأنيا ما يأتي:
أـ ر
بـ ر

إهساه  :ذلؾ أنيا تتجو إلى توعية اإلنساف بحقوقو.
هو ر  :ألنػيا تػؤسػس خطابيا عمى مفاىيـ تنويرية ،كالذات والعقؿ والحرية والتسامح.

ج ـ ر ـ هقد ـ  :تػػدعو إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي مختمػػؼ القػػيـ والمبػػادئ والسػػموكيات التػػي تتنػػافى وحقػػوؽ
اإلنساف المواطف.
د .ر ـــ ق م ـــ ســـموك  : :تيػػدؼ إلػػى تأسػػيس نسػػؽ قيمػػي سػػموكي جديػػد ،يعتمػػد عمػػى إعمػػاؿ العقػػؿ،
والتحوؿ اإليجابي في األفكار واألعماؿ والمواقؼ( .االقتصار)14 :2004،
ــ ر

حد ث  :وتتسـ التربية الحقوقية بسمة تجعميا متناسبة مع التربية الحديثة؛ وذلؾ مف حيث إنيا

تربية تتضمف مبدأ تفتح شخصية المتعمـ (المواطف) عمى المحيط الذي تعيش فيو ،وتقصد التربية

الحقوقية تكويف مواطف يؤمف بقيـ حقوؽ اإلنساف ويحترميا ،ويعترؼ بحقوؽ اآلخريف ،ويرفض ما

ينافي ىذه الحقوؽ لدى الفرد وفي المجتمع ،ويسمؾ سمو ًكا يطابقيا ويعززىا ،فإنما ىي بذلؾ ترمي إلى
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إيجابيا مع ىذا
أف تكوف شخصية المتعمـ (المواطف) شخصية منفتحة بوعي عمى محيطيا ،وتتفاعؿ
ً
المحيط ،وما يتكوف منو مف أفراد ومؤسسات وقوانيف.
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n30-07intisar.%282%29.htm

المدرس الصد ق لحقوق اإلهسان:
تذكر منظمة العفو الدولية( أمنستي ) أف المدرسة الصديقة لحقوؽ اإلنساف تقوـ بتعزيز ما يأتي:
‒ مناخ عاـ مف المساواة والكرامة واالحتراـ ،وعدـ التمييز والمشاركة في المدرسة بأسرىا.
‒ منيج تشاركي ديمقراطي كامؿ لمقيادة المدرسية ،حيث يشارؾ جميع أفراد المجتمع المدرسي في
الق اررات التي تؤثر عمييـ.

‒ تمكيف الطمبة والعامميف مف المشاركة في وضع وتطبيؽ السياسات المدرسية بشكؿ حقيقي.
‒ مشاركة الطمبة في المناقشات المتعمقة بالتغيير.
‒ تزايد الشعور بالمشاركة والترابط لتنمية المسؤولية المتبادلة والتضامف المحمي والعالمي.
‒ تجارب التعمـ الغنية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف داخؿ غرفة الصؼ وخارجيا.
ويطمؽ عمى منيج التربية عمى حقوؽ اإلنساف الذي يتخطى غرفة الصؼ ويصؿ إلى جميع
ُ
مناحي الحياة المدرسية اسـ "المنيج المدرسي الكمي" ،وىو منيج كمي ،أو المنيج الذي يقوـ عمى الحقوؽ،

وتبيف ىذه المصطمحات مشاركة جميع أفراد المجتمع المدرسي في خمؽ بيئة يتـ فييا تعمـ حقوؽ اإلنساف

وتعميميا وممارستيا واحتراميا والدفاع عنيا وتعزيزىا.

http://www.amnesty.org/ar/human-rights-education/projects-initiatives/rfsp

كف

عم م حقوق اإلهسان :

يشير (وشاح )ٕٕٓٔ ،أف الكيفية التي تُعمّـ بيا حقوؽ اإلنساف ليا قدر كبير مف األىمية؛ ألنيا
تحدد طريقة بموغ اليدؼ ،حيث إف تعميـ حقوؽ اإلنساف عميو أف يراعي اآلتي:
‒ تبسيط المغة المستخدمة في تعميـ حقوؽ اإلنساف؛ لتتناسب مع خصائص المتعمميف.
‒ إشراؾ المتعمميف في عمميتي التعميـ والتعمـ بصورة نشطة؛ كي ال يكونوا متمقيف بؿ فاعميف ومشاركيف.
‒ االبتعاد عف التمقيف مع التركيز عمى التعمـ النشط الذي يتيح الفرص لممتعمميف لمنقاش والحوار
واالكتشاؼ وحؿ المشكبلت ،وادراؾ العبلقات بيف األحداث والتفكير التأممي والناقد ،والربط بيف

األسباب والنتائج...الخ.
‒ استثمار المواقؼ الحياتية سواء في غرفة الصؼ أو خارجيا في تعميـ حقوؽ اإلنساف.
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‒ انخراط الجميع في عممية تعميـ حقوؽ اإلنساف ،سواء األسرة أو المدرسة أو المجتمع بكؿ مكوناتو
في تعميـ األطفاؿ عمى وجو الخصوص مفاىيـ ومبادئ حقوؽ اإلنساف ،باعتبارىـ مؤثريف في

تشكيؿ شخصية الطفؿ ،وفؽ خطوط عريضة واضحة المعالـ؛ كي ال نضع األطفاؿ في حالة مف

اإلرباؾ ،بسبب ما قد يحدث مف تناقضات بيف ما يمثمو الوالداف ،وما يمثمو المعمـ ،وبيف ما تمثمو

األسرة والمدرسة ،وما يمثمو المجتمع بكؿ مكوناتو ،بيف القوؿ واألنماط السموكية التي يسمكيا
كبير في شخصية األطفاؿ ،وعقبة كأداء أماـ نجاح أي نيج تربوي في
الكبار؛ ألنيا تشكؿ تشوي ًشا ًا
تحقيؽ أىدافو.
فالتربية عمى حقوؽ اإلنساف مسؤولية جماعية ،فيي ليست مسؤولية المدرسة وحدىا ،بؿ ينبغي

عمى األسرة والمدرسة والمعمـ ومنظمات المجتمع المدني أف تتكامؿ فيما بينيا؛ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ

التربية مف أجؿ حقوؽ اإلنساف.

ال حد ات والصعو ات ال ي مكن أن واجه عم م حقوق اإلهسان:
‒ ورد في الدليؿ التدريبي لحقوؽ اإلنساف (األونروا  )ٕٔٓ :ٜٔٔ -ٕٓٔٓ،التحديات والصعوبات
التي يمكف أف تواجو تعميـ حقوؽ اإلنساف:

‒ عدـ اقتناع البعض بأىمية تعميـ حقوؽ اإلنساف.
‒ اختبلؼ الواقع المعاش مع ما يطرح مف مفاىيـ حقوؽ اإلنساف.
‒ اعتقاد البعض بأف اتفاقيات حقوؽ اإلنساف تتعارض مع الديف.
‒ االعتقاد بأف حقوؽ اإلنساف مرتبطة بأفكار دخيمة عمى المجتمع.
‒ رفض التغيير.
‒ استغبلؿ بعض الدوؿ موضوع حقوؽ اإلنساف لتحقيؽ مكاسب سياسية والضغط عمى المجتمعات
الضعيفة.
‒ ربط زمف تنفيذ البرنامج بالتطورات السياسية واالعتقاد بأف البرنامج مفروض عمينا.
سمبيا مف نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف؛ ألف ذلؾ يتعارض مع طموحاتيـ غير
‒ اتخاذ البعض موقفًا ً
المشروعة.
فيما لخص (البمعاوي )178: 2001،المعوقات التي تعترض سبيؿ التربية عمى حقوؽ اإلنساف
في اآلتي:
‒ المعوقات الفكرية واأليديولوجية.
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‒ المعوقات التربوية واألكاديمية.
‒ المعوقات االجتماعية.
‒ المعوقات السياسية والقانونية.
تستخمص الباحثة مما سبؽ ما يتفؽ ونتائج دراسة (الشرافي  )ٜٜٖٔ،وىو غياب إستراتيجية

عربية في مجاؿ التربية عمى حقوؽ اإلنساف ،وغياب تشريعات خاصة بالتربية عمى حقوؽ
اإلنساف ،وضرورة وضع الخطط اإلعبلمية لزيادة الوعي بحقوؽ اإلنساف ،وزيادة ثقافة اإلنساف العربي
بيذه الحقوؽ.

وفي ضوء ما سبؽ ،تعتقد الباحثة أف التبايف واالختبلؼ بيف ما طرحتو األبحاث السابقة لممعوقات

والتحديات ما يؤكد عمى أىمية السعي نحو العمؿ عمى تجميد ىذه العوامؿ ومحاولة التخمص منيا،
وتكثيؼ الجيود لنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف والتقدـ بخطوات متسارعة نحو التربية عمى حقوؽ اإلنساف،

وخاصةً في الجامعات العربية ومحتويات المناىج الدراسية ،فإذا ارتبطت التربية عمى حقوؽ االنساف
بالمناىج الدراسية ىذا يجعؿ عممية تعميـ حقوؽ اإلنساف عممية منظمة مستمرة ومبرمجة ،مف خبلليا

نستطيع تنمية الميارات والمعارؼ والقيـ المختمفة وخاصة الميارات القيادية ،إذ يعتبر منياج حقوؽ

اسعا الكتساب المتعمـ ىذه الميارات وتنميتيا؛ ألنو مجاؿ تطبيقي لمتمييز
اإلنساف حقبلً
ً
تعا و ً
خصبا ،ومر ً
بيف ما ىو صحيح وما ىو مجرد افتراءات وأقاويؿ ،ومف ىنا فالعبلقة وثيقة بيف الميارات القيادية ومنياج
حقوؽ اإلنساف كونيا مف أىـ األىداؼ التربوية لمبحث حقوؽ اإلنساف ،والتي مف أىميا القدرة عمى

االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف والتفاعؿ معيـ ،وتفسير الواقع ،والربط بيف ما يكوف وما ىو كائف واصدار
األحكاـ ،واجراء النقد البناء وقت الحاجة ،وايجاد الحموؿ والمخارج ،واختيار أفضؿ البدائؿ ،وتعزيز
التعاوف والعمؿ الجماعي وبروح الفريؽ كؿ ذلؾ وغيره مف جوىر منياج حقوؽ اإلنساف ،وتفترض الباحثة

أنو مف خبلؿ طرؽ التعمـ النشط والتفاعمي نستطيع تحقيؽ ىذه األىداؼ.
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الوبحث الثاني
الوهاراث القياديت ()Leaderships Skills
المحور ا ول
الق ادة
تبيف اختبلؼ اآلراء والمحاوالت لتعريؼ القيادة وتحديد
مف خبلؿ االطّبلع عمى األدب التربوي ّ
مفيوميا؛ وذلؾ الختبلؼ المجاالت والمدارس التي ينتمي إلييا الباحثوف ،ىذا ما يؤكد عمى األىمية

الكبيرة التي حظيت بيا القيادة مف قبؿ الباحثيف .

عر ف الق ادة:
ال عر ف في المغ  :إف الجذر المغوي لمفعؿ (قاد) فيو تقريب لممعنى إلى الذىف ،فقد ورد في مختار
وقيادا .قاد الدابة مشى أماميا آخ ًذا بقيادتيا ،والقيادة ما
قودا وقيادة
ً
الصحاح والقاموس المحيط :قاد يقود ً
قواد وقادة ،والقيادة ىي مينة القائد( .ابف منظور:ٜٔٓٓ ،
تُقَاد بو الدابة مف حبؿ ونحوه ،والقائد جمعو ّ
.)ٖٚٚ

ولفظة "القيادة" مشتقة مف "قاد" و"القود" في المغة نقيض "السوؽ" يقاؿ :يقود الدابة مف أماميا

ويسوقيا مف خمفيا ،وعميو فمكاف القائد في المقدمة كالدليؿ والقدوة والمرشد ،والقيادة ىي عبارة عف
عبلقات بيف قائد ومقوديف ،والقائد ىو مف يقوـ بعمؿ ما؛ لموصوؿ إلى اليدؼ المنشود ،وىو الذي يصدر

األوامر ،والمقوديف ىـ الذيف ينفذوف أمر قائدىـ بالعمؿ الذي يوصميـ لتحقيؽ األىداؼ التي يسعوف

إلييا"(.كنعاف.)ٛٙ :ٜٜٔ٘ ،
اصطالحا:
ال عر ف
ً

يعرؼ حسيف ( )ٜٔٚٙالقيادة عمى أنيا "نشاط اجتماعي ىادؼ لصالح الجماعة ،عف طريؽ التعاوف
 ّفي رسـ الخطة وتوزيع المسئوليات حسب الكفاءة واالستعداد البشري والمادي المتاح"(.الكندري،
٘.)ٜٜٔ

 ويذكر) أحمد وحافظ (59: 2003 ،تعريؼ )كونتر وأوندؿ( لمقيادة بأنيا" القدرة عمى إحداث تأثيرفي األشخاص عف طريؽ االتصاؿ بيـ وتوجيييـ لتحقيؽ أحد األىداؼ".

 ويرى ستوجدؿ()stogdill:1974القيادة بأنيا":عممية التأثير في نشاطات الجماعة لتحقيؽ األىداؼ".ويعرؼ(الطراونة )ٕٔٓ: ٕٕٓٔ ،القيادة بأنيا " قدرة الفرد في التأثير عمى شخص أو مجموعة
ّ

وتوجيييـ وارشادىـ؛ مف أجؿ كسب تعاونيـ وحفزىـ عمى العمؿ بأعمى درجة مف الكفاية في سبيؿ

تحقيؽ األىداؼ الموضوعة".
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يعرؼ (البدري )ٔٛٗ :ٕٕٓٓ ،القيادة عمى أنيا" :فف التوجيو والتنسيؽ وتشجيع األفراد والجماعات؛
 و ّلبموغ األىداؼ المطموبة".
وعرفيا)الزياف )ٔٚ :ٕٕٓٔ ،بأنيا " التأثير في الناس ،بحيث يمتزموف برؤية القائد واألىداؼ التي
ّ
حددىا ،وبالمياـ التي كمفيـ بيا باختيارىـ دونما قسر أو إجبار".

ويعرؼ (الوكيؿ )ٚ :ٜٔٛٓ ،مفيوـ القيادة" :ىي تحمؿ مسئولية أمر المسمميف ،بتدبير أمورىـ
ّ
الدنيوية والرجوع إلييا ،إذ أف أحواؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع عمى اعتبارىا بمصالح اآلخرة".
عرؼ ( ربيع )ٖٔٔ :ٕٓٓٙ ،القائد أنو" :الشخص الذي يعمؿ مف أجؿ الوصوؿ بالجماعة التي
 كما ّيقودىا إلى تحقيؽ أىدافيا وأغراضيا".
مما سبؽ نجد جوىر القيادة يكمف في قدرة القائد عمى التأثير باآلخريف ،وتحمؿ مسؤولياتو؛ ليصؿ

بيـ إلى بر األماف ،فالتعريؼ النبوي يمخص مفيوـ القيادة  ،فعف ابف عمر  عف النبي



أنو قاؿ:

"أل كمكم راع ،وكمكم مسئول عن رع ه" ،فا م ر راع و و مسئول عن رع ه ،والرجل راع عمى
أ ل

ه و و مسئول عههم ،والمرأة لراع

عمى ت عمها وولده و ي مسئول عههم ،والع د راع

عمى مال س ده و و مسئول عهه ،أل فمكمكم راع وكمكم مسئول عن رع ه" (المنذري:ٕٓٓٚ ،
منصبا عمى قدر ما ىي تحمؿ لممسؤولية تجاه اآلخريف.
 ،) ٕٚٙفيي ليست تشريفًا وال
ً

ال عر ف اإلجرائي لمق ادة:
تعرؼ القيادة بأنيا :مجموعة مف القدرات والميارات التي تتمتع بيا الطالبة ،والتي تمكنيا مف
ّ
التأثير في اآلخريف مف أفراد المجموعة ،وتجعميـ يعمموف بروح الفريؽ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

صفات القائد ومها ار ه:
تؤكد (عيد )ٛ :ٕٕٓٓ،أف ىناؾ خمس مجموعات مف القدرات والميارات التي يتطمبيا القائد ومنيا:
ٔ -القدرات والمهارات اإلهساه  :وتتمثؿ في قدرة القائد عمى فيـ نفسو وفيـ اآلخريف ،والقدرة عمى قيادة
اآلخريف ،وتحفيزىـ وفيـ الجماعات والتعامؿ معيا .
ٕ -القدرات والمهارات الم عمق

اس خدام المعمومات :وىي التي تتعمؽ بتمقي المعمومات ورصدىا

وتخزينيا واسترجاعيا وتوظيفيا لخدمة أىداؼ التنظيـ.
ٖ -القدرات والمهارات المر ط ا خاذ الق اررات :التي تجعؿ عممية اتخاذ الق اررات أكثر كفاءةً ،وأىميا
القدرة عمى اتخاذ ق اررات فعالة ،والقدرة عمى حؿ المشكبلت التي تواجو التنظيـ ،والقدرة عمى إدارة
الوقت.
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ٗ -القدرات والمهارات الفه  :وتتعمؽ بالنواحي التي تساعد المدير عمى فيـ العمؿ وتسيير أموره في
مجاؿ تخصصي أو أكثر.
٘ -القدرات والمهارات الفكر  :تتعمؽ بالقدرات التي تمكف القادة مف رؤية الصور الكمية لمموضوع ،ومف
أىميا القدرة عمى فيـ ما يجري في التنظيـ مف أحداث ،والقدرة عمى رد األمور إلى أسبابيا الحقيقية،
والقدرة عمى إدراؾ النتائج لق ارر أو حدث.
ويذكر (العساؼ  )ٕٓ-ٜٔ :ٕٕٓٓ،صفات وخصائص لمقائد مف أىميا:
ٔ -خصائص ذا " فطر " :كالتفكير والتخطيط واإلبداع والقدرة عمى التصور".
ٕ -مهارات إهساه " اج ماع  ":كالعبلقات واالتصاؿ والتحفيز".
ٖ -مهارات فه " خصص ":كحؿ المشكبلت واتخاذ الق اررات".
فصفات القادة الممتزميف بالمبادئ :كما يراىا ستيفف كوفي في كتابو "القيادة عمى ضوء المبادئ:
-

عممون اس مرار :القراءة ،التدريب ،الدورات ،االستماع .
سارعون إلى قد م الخدمات :ينظروف إلى الحياة كرسالة وميمة ال كمينة ،ويشعروف بالحمؿ الثقيؿ
شعوف طاقة إيجابية؛ فالقائد مبتيج دمث سعيد نشيط مشرؽ الوجو باسـ الثغر طمؽ
وبالمسؤولية ،وُي ّ
المحيا ،تقاسيـ وجيو ىادئة ال يعرؼ العبوس والتقطيب إال في موضعيما ،متفائؿ إيجابي ،وتمثؿ
طاقتيـ ُشحنة لمضعيؼ ونزًعا لسمبية القوي.

-

ثقون اآلخر ن :ال يبالغ القائد في رد الفعؿ تجاه التصرفات السمبية أو الضعؼ اإلنساني ،ويعمموف
كبير بيف اإلمكانات والسموؾ ،فمدى الناس إمكانات غير مرئية لمتصحيح واتخاذ
أف ىناؾ فرقًا ًا
المسار السميـ.

-

ثقافيا ،ويتمتعوف بصحة نفسية وجسدية
ع شون ح اة م وازه  :فيـ نشيطوف
اجتماعيا ،ومتميزوف ً
ً

طيبة ،ويشعروف بقيمة أنفسيـ ،وال يقعوف أسارى لؤللقاب والممتمكات ،وىـ أبعد ما يكونوف عف

المبالغة وعف تقسيـ األشياء إلى نقيضيف ،ويفرحوف بإنجازات اآلخريف ،واذا ما أخفقوا في عمؿ أروا
ىذا اإلخفاؽ بداية النجاح.
-

رون الح اة كمغامرة :ينبع األماف لدييـ مف الداخؿ وليس مف الخارج؛ لذا فيـ سباقوف لممبادرة
تواقوف لئلبداع ،ويروف أحداث الحياة ولقاء الناس كأفضؿ فرصة لبلستكشاؼ وكسب الخبرات
الجديدة؛ إنيـ رواد الحياة الغنية الثرية بالخبرات الجديدة.
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 م كاممون مع غ ر م :يتكامموف مع غيرىـ ويحسنوف أي وضع يدخموف فيو ،ويعمموف مع اآلخريفبروح الفريؽ؛ لسد النقص واالستفادة مف الميزات ،وال يترددوف في إيكاؿ األعماؿ إلى غيرىـ بسبب

مواطف القوة لدييـ.
-

در ون أهفسهم عمى جد د الذات :يدربوف أنفسيـ عمى ممارسة األبعاد األربعة لمشخصية اإلنسانية:
البدنية والعقمية واالنفعالية والروحية ،فيـ يمارسوف الرياضة والقراءة والكتابة والتفكير ،ويتحمّوف

بالصبر وكظـ الغيظ ،ويتدربوف عمى فف االستماع لآلخريف مع المشاركة الوجدانية ،ومف الناحية

القرف ،ويتدارسوف الديف،
الروحية يصمّوف ويصوموف ويتصدقوف ويتأمموف في ممكوت اهلل ،ويقرأوف آ
وال يوجد وقت في يوميـ أكثر عطاء مف الوقت الذي يخصصونو لمتدرب عمى األبعاد األربعة

لمشخصية اإلنسانية ،ومف شغؿ بالنشاطات اليومية عنيا كمف شغؿ بقيادة السيارة عف مؿء خزاف
بالوقود.
ولقد أشار ستوجدؿ )  ) Stogdill,1974: 64إلى صفات لمقيادة حيث السمات اآلتية:
ٔ -القدرة (الذكاء ،والنشاط أي :اليقظة ،والبراعة ،والعقمية ،واألصالة).
ٕ -اإلنجاز (الكياف وقوة اإلنجاز ،والعمـ ،والمعرفة).
ٖ -المسئولية ،الثقة واالعتمادية ،وروح المبادرة ،اإلصرار والمغامرة ،والثقة بالنفس ،والرغبة في
التفوؽ.

ٗ -المشاركة (النشاط والمخالطة االجتماعية والتعاوف ،والتكيؼ ،والدعابة والمطؼ).
٘ -الحالة أو المركز (الوضع االقتصادي ،واالجتماعي ،والشعبية).
 -ٙالموقؼ (المستوى العقمي ،المركز أوالمكانة) ،والميارات ،واىتمامات وحاجات اإلتباع ،واألىداؼ
التي سيتـ تحقيقيا.
 -ٚتغيير السمة السادسة ىي قيادة حقيقية ،حيث يتـ تجميع الخصائص (الصفات) الشخصية
المحددة باإلنجاز ،وحاجات القيادة التي تظير في مواقؼ محددة.
وترى الباحثة أف القائد ينبغي أف يكوف لديو مف السمات ما تميزه عف غيره مف األشخاص ،والتي

اسا يسترشدوف بو وقت المعضبلت ،يغرس في
شخصا
تجعؿ منو
مميما لآلخريف ،دليبلً لطريقيـ ،ونبر ً
ً
ً
نفوسيـ اليقيف بالماضي والعمؿ لمحاضر ،واألمؿ في المستقبؿ ،وتتمثؿ صفات القائد فيما يأتي:
ٔ -صفات جسم  :يتمتع بشخصية قوية ومقبولة.
ٕ -صفات أخالق  :العدالة في المعاممة ،واالبتعاد عف األنانية ،والتحمي بأخبلؽ حميدة ونبيمة.
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ٖ -صفات عقم  :الذكاء ،والفطنة ،والمبادرة ،والتخطيط ،وحؿ المشكبلت ،واإلبداع.
ٗ -صفات اهفعال  :التحكـ في المشاعر ،وسعة الصدر ،ومواجية المواقؼ الصعبة ،والثقة الذكية في
اآلخريف ،وثقة مف ذىب في النفس.
٘ -صفات اج ماع  :االتصاؿ والتواصؿ مع مف حولو بمصداقية ،وتبادؿ اآلراء.
 -ٙصفات فه  :صنع القرار ،والنظرة المستقبمية بعيدة المدى ،والتركيز ،وشد االنتباه.

مصادر قوة -أث ر القائد:
مما ال شؾ فيو أف القيادة  -بالدرجة األولى -تعتمد عمى قدرة القائد في التأثير في المرؤوسيف،

وىناؾ خمسة مصادر يستند إلييا القائد في التأثير عمى اآلخريف وىي( :حريـ)ٕٙ٘ :ٜٜٔٚ ،

ٔ -قوة المكافأة :Reward Powerوتعني مقدرة القائد عمى إعطاء المكافآت لآلخريف مثؿ :الرواتب
والترقيات والحوافز والجوائز ،وكذلؾ تولد لدى المرؤوسيف المعرفة بأىمية القائد ،وأف لديو القدرة عمى

المكافأة.

ٕ -قوة اإل كراه -العقاب  :Coercire Powerوتعني قدرة القائد عمى إيقاع العقوبة بحؽ مف يرتكب أي
خطأ مف المرؤوسيف ،وينبغي أف يكوف المرؤوسوف عمى عمـ بذلؾ.

 -4القوة الشرع  :Legitimate Powerوتأتي قوة القائد مف المنصب أو الوظيفة التي يشغميا،
فيناؾ صبلحيات ومسئوليات ُم ّخولة لمقائد ،وتعطيو الحؽ بتنفيذىا بحؽ أي عمؿ إيجابي أو سمبي
مف قبؿ المرؤوسيف.

 -3قوة الخ رة  :Expert Powerوىنا قوة القائد مستمدة مف معرفتو وخبرتو والقدرة التي يمتمكيا:

اإلدارية والسموكية والفنية ،وىنا يدرؾ المرؤوسوف بأف القائد يمتمؾ الخبرة والمعرفة والقدرة عمى
التصرؼ والتأثير عمى اآلخريف.

٘ -قوة اإلعجاب -الق داء  :Referent Powerوىنا يقوـ المرؤوسوف بتقمص أدوار القائد؛ بسبب
وتقدير لمكانتو؛ ولما يتمتع مف سمات وخصائص شخصية.
ًا
إعجابيـ بو

أ م

الق ادة:
لمقيادة أىمية كبيرة لحياة البشر؛ حتى تنتظـ أمورىـ ،ويقاـ العدؿ بينيـ ،فقد قاؿ اهلل تعالى:

ت اْلَرض﴾ (البقرة .)ٔ٘ٔ:
س َد ِْ
ّللاِ اىَّْ َْ
﴿ َوىَىال دَفغ َّْ
طْ ىَفَ َ
اس تَؼ َ
عهٌْ تِثَؼ ٍ

تبوأت مكانة عالية بيف األمـ  -يجد أنيا
واف الناظر والمدقؽ في تاريخ األمـ -وخاصة تمؾ التي ّ
كانت تمتمؾ قيادة عظيمة تخطط ألمورىا وتدبر شئوف حياتيا وتنظميا.
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كما أشار(العساؼ " )ٗ: ٕٕٓٓ،البد لممجتمعات البشرية مف قيادة تنظـ شئونيا ،وتقيـ العدؿ

بينيا ،حتى لقد أمر النبي  بتعييف القائد في أقؿ التجمعات البشرية ،حيف قاؿ " :إذا خرج ثالث في

جميعا ،وال يتفرؽ بيـ
سفر فم أمروا أحد م" رواه أبو داوود ،قاؿ الخطابي" :إنما أمر بذلؾ ليكوف أمرىـ
ً
الرأي ،وال يقع بينيـ االختبلؼ" ،وألىمية القيادة قاؿ القائد الفرنسي نابميوف" :جيش مف األرانب يقوده أسد
أفضؿ مف جيش مف األسود يقوده أرنب" ،وعميو فإف أىمية القيادة تكمف فيما يأتي:
ٔ -تعتبر القيادة حمقة الوصؿ بيف العامميف وبيف خطط المؤسسة وتصوراتيا المستقبمية.
ٕ -ىي البوتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيـ واالستراتيجيات والسياسات.
ٖ -تدعـ القوى اإليجابية في المؤسسة ،وتقمؿ الجوانب السمبية قدر اإلمكاف.
ٗ -تعمؿ عمى السيطرة عمى مشكبلت العمؿ وحميا بحسب الخبلفات والترجيح بيف اآلراء.
٘ -تقوـ بتنمية األفراد وتدريبيـ ورعايتيـ ،باعتبارىـ أىـ مورد لممؤسسة ،كما أف األفراد يتخذوف مف القائد
قدوة ليـ.

 -ٙتعمؿ عمى مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفيا لخدمة المؤسسة.
 -ٚتسيؿ لممؤسسة تحقيؽ األىداؼ المرسومة.
ترى الباحثة أف لمقيادة أىميةً كبرى في سير حياة المؤسسات والمنظمات ،وتتمثؿ ىذه األىمية
فيما يأتي:
ٔ -وضع األىداؼ المناسبة التي تحقؽ تقدـ المؤسسة ،وتطورىا ،وتناسب الواقع واالمكانات.
ٕ -استثمار كافة الموارد البشرية والمادية؛ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
ٖ -القدرة عمى إحداث التغيير المطموب.
ٗ -تنمية معاني التضحية والتفاني في العمؿ في نفوس العامميف.
٘ -تحويؿ األىداؼ إلى نتائج حقيقية بصورة تحقؽ الرضا الوظيفي لدى جميع العامميف.

ا هماط الق اد

من وجه الهظر المعاصرة:

لقد ظير خبلؿ الثمانينات والتسعينات مف القرف العشريف مدخؿ جديد في القيادة تحت مسميات

عديدة سنطرؽ باختصار ليا عبر تحديد تعريفاتيا ،ومنيا ما يمي( :القيسي( 198-197: 2010 ،

 الق ادة ال ادل  :ىي عممية تبادؿ القائد والمرؤوسيف ،إذ إف القائد يقدـ المكافآت لممرؤوسيف؛ استجابةلطموحاتيـ مقابؿ إنجازىـ العمؿ الموكوؿ بيـ ،أي أف القيادة التبادلية تفترض التبادؿ الفعمي والمكافأة
فقط حيف إنجاز العمؿ بمستوى أداء معيف.
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 الق ادة ال حو م  :برزت في السنوات األخيرة ،وىى تؤكد عمى التغيير المستمر ،وىى تعنى تحويؿالمنظمة ،ونقميا مما ىي في الواقع إلى الحالة المثمى.
 الق ادة الكار زم  :يسمييا البعض قيادة سحر الشخصية ،وآخروف يعتقدوف بأنيا عودة إلى نظريةالرجؿ العظيـ ،وقد أكدوا ضرورة التفاعؿ بيف سمات القائد ومتطمبات الموقؼ ،والقائد ىنا يعتمد عمى
السموؾ الرمز ،وعمى االتصاالت الشخصية مع مرؤوسيو؛ لغرض تحفيزىـ؛ وايصاؿ ما ييميـ مف

معتمدا عمى ما يحفّز المرؤوسيف
معمومات وأفكار ،كما أف القائد ىنا يفضؿ العمؿ في مواقؼ األزمة
ً
معبر عف ثقتو العالية بنفسو وبمرؤوسيو.
وعقمياً ،ا
فكرًيا
ً

مف خبلؿ العرض السابؽ لنظريات القيادة ترى الباحثة تعدد اآلراء واختبلفيا في تفسير القيادة،

اىتـ
فمنيـ مف أكد أف القيادة صفات طبيعية وموروثة ويمكف تنميتيا وتدعيميا بالتدريب ،ومنيـ مف ّ
بصفات القائد وتحميؿ ىذه الصفات ،واآلخر اىتـ بالظروؼ المحيطة بالقائد.
و ًأيا كانت اآلراء فإف ىذا التعدد يضع موضوع القيادة في أولويات التنمية المجتمعية ،ويجعميا في
بؤرة االىتماـ ،ويسمط الضوء عمى أىـ الميارات والصفات المطموب تنميتيا لدى القائد.
ومف وجية نظر الباحثة ترى أنو مف األفضؿ أف يجمع القائد بيف عدد مف األنماط المتمثمة في

عظيما ،أف قائد المستقبؿ ىو الشخص
قائدا ف ًذا
القيادة التحويمية والتبادلية والكارزمية؛ لتجعؿ منو ً
ً
المنتظر ،الذي يجمع صفات الشخصية القوية التي تجعؿ منو محط ثقة ورضا مف الجميع واقتناع بقدراتو.

مراحل اك شاف العهاصر الق اد :
ىناؾ ست مراحؿ الكتشاؼ العناصر القيادية كاآلتي(عمي:)٘٘- ٖ٘ :ٕٕٓٓ ،
 -6مرحم

ال هق ب :ويتـ فييا تحديد مجموعة مف األشخاص المطموب دراسة واقعيـ مف كؿ

النواحي(االجتماعية ،والعائمية ،ومراحؿ النمو ،والمعيشية ،والدراسية ،والنسب الذي ينتموف إليو،
اىتماما،
والخمفية الثقافية ،والسياسية لو وألفراد عائمتو) والبحث عف العناصر القيادية ينبغي أف يأخذ
ً

وتُّوفر لو الموارد البلزمة ميما كانت مكمفة.

 -5مرحم ال جر ب :ويجري فييا اختبار وتمحيص المجموعة التي تـ اختيارىا وحصرىا في مرحمة
التنقيب ،وتكوف المجموعة ىنا تحت التجربة مف خبلؿ الممارسات اليومية والمواقؼ المختمفة سواء
التربوية أو المسمكية أو العبلقات ،واختبار القدرات المتوفرة لدييـ سواء الذىنية أو اإلنسانية أو الفنية،
والبد أف يعطى القائد في ىذه المرحمة الوقت الكافي الستكماؿ تجربتو وانضاجيا ،وأخذ الفرصة

كاممة.
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 -4مرحم ال ق م :ويتـ فييا تشخيص ومراجعة وتقييـ المجموعة عمى ضوء عدد مف المعايير التي يتـ
وضعيا مسبقًا ،فتكتشؼ جوانب القصور في الشخصية والتفاوت في القدرات ،والبد في ىذه المرحمة
مف تحميؿ جوانب األداء مف كؿ نواحيو ،وذلؾ بالطرؽ العممية المناسبة.
 -3مرحم ال أ ل :وبعد أف تتضح كؿ جوانب القصور والضعؼ في شخصيات المجموعة تقوـ اإلدارة
المسئولة عف إعداد القادة بتحديد االحتياجات التدريبية حسب ما تقتضيو الحاجة العممية واختيار
البرامج التدريبية المناسبة ،والبد مف إحساف اختيار المدربيف ذوي الخبرة العممية والتجربة القيادية

الطويمة؛ لمقياـ بالتدريب والتجديد والتطوير لؤلفكار والمفاىيـ.

 -2مرحم ال كم ف :بعد تأىيؿ المجموعة المختارة مف المرشحيف لمعمؿ القيادي مف خبلؿ المراحؿ
وعمميا ،وبعد أف تتـ معرفة أكثر دقة
السابقة وتدريبيـ وتأىيميـ عمى مستمزمات ىذا العمؿ نظرًيا
ً
ألفراد المجموعة تقوـ الجية المسئولة بتفريغ البعض منيـ ،وتعيينيـ في مواقع قيادية متفاوتة
المستوى واألىمية وتعيينيـ لفترات متفؽ عمييا؛ حتى يتبيف العنصر القيادي المتميز مف العمؿ

الميداني.

 -1مرحم ال مك ن :وىذه المرحمة األخيرة وبعد أف تأخذ العناصر القيادية فرصتيا مف حيث التجربة
والموقع القيادي العممي تتضح المعالـ األساسية لشخصية كؿ عنصر مف عناصر المجموعة
القيادية ،وىنا يصؿ إلى مرحمة التخويؿ والتفويض لممياـ والصبلحيات التي تتناسب مع القابميات
القيادية.

يمر بالمراحؿ الستة السابقة ،كما أنيا ال
وترى الباحثة أف اكتشاؼ العناصر القيادية البد أف ّ
تتحدد بمرحمة عمرية معينة ،وال تقتصر عمى شخصية معينة؛ ألف القيادة تحتاج إلى ميارات ينبغي عمى

القائد اكتسابيا وممارستيا وتطويرىا حسب المواقؼ ،والحاجات.

مههج

إعداد وصهاع القادة:

يذكر(العساؼ  )ٔ٘ :ٕٕٓٓ،خطوات إعداد القائد منيا :
ٔ -أف يكوف ىذا األمر مف استراتيجية المنظمة وأىدافيا الرئيسة.
ٕ -اعتماد برامج ومناسبات خاصة لتدريب القادة وتعميـ القيادة.
ٖ -توفير المناىج القيادية البلزمة.
خصيصا ليذا األمر.
ٗ -تشجيع النقاش والحوار ،مف خبلؿ مؤتمرات قيادية تعقد
ً
عمميا.
٘ -إتاحة الفرصة لممشاركة في المواقع القيادية ،وتحمؿ المسؤولية والشعور بيا ً
 -ٙتطعيـ القيادة بالعناصر الواعدة الجديرة.
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 -ٚالصبر عمى القائد اليافع؛ فإف المعاناة اليومية ونظرية التراكـ كفيمتاف بإكماؿ الصناعة.
 -ٛإلزاـ جميع المستويات القيادية بتحديد البديؿ المؤىؿ.
وتؤكد الباحثة إلى ضرورة توفير برامج منيجية ومنظمة إلعداد القيادات الصاعدة ،وتدريبيـ

فرصا كافية المتبلكيا.
وصقؿ مواىبيـ ومياراتيـ ،والصبر عمييـ واعطائيـ ً

المحور الثاهي
المهارات الق اد
االىتماـ بتنمية األفراد وتطوير قدراتيـ ومياراتيـ مف أولويات الدوؿ المتقدمة و النامية عمى حد
سواء ،فأصبح ضرورة مف ضروريات الحاضر والمستقبؿ؛ لمواكبة المستجدات والتغيرات التقنية اليائمة
والمتسارعة ،وىو ما يدلؿ عمى األىمية الكبيرة لدراسة تنمية الميارات القيادية مف خبلؿ تعميـ حقوؽ

اإلنساف.

مفهوم المهارة:
أ -ال عر ف في المغ  :يعني إحكاـ الشيء واجادتو والحذؽ فيو( .صايمة)ٖ٘ :ٕٓٔٓ،
صطالحا :تعددت التعريفات التي تناولت مفيوـ الميارة ونورد منيا:
ب -ال عر ف ا
ً
عرؼ (السروجي )٘ٓ :ٕٓٓٛ ،بأنيا "مزج المعارؼ والخبرات بأداء أكثر جودة وسرعة في
 ُي ّاالنجاز في مجاؿ ما ،يعكس تفرد وخصوصية وتميز القائـ باألداء".
ويصقؿ بالتدريب
عرؼ (مييوب ( 33 :1996 ،الميارة بأنيا "استعداد فطري ينمو بالتعمـ ُ
 تُ ّقادر عمى األداء السميـ".
والممارسة ،بحيث يصبح الفرد الذي يتمتع بالميارة ًا
عرؼ أنيا "القدرة عمى االستخداـ األمثؿ لممعارؼ والخبرات؛ مف أجؿ القياـ باألعماؿ
 وتُ ّوالمسئوليات داخؿ المجتمع")Cournovery,2000: 2 ( .
عرؼ أنيا :قدرة لدى الطالبة عمى االتصاؿ والتواصؿ والتفكير الناقد والعمؿ
ال عر ف اإلجرائي لممهارة :تُ ّ
الفريقي ألداء وانجاز المياـ بجودة وسرعة وتميز.
عرؼ ( دباش )ٚ :ٕٖٓٔ ،ميارات القيادة بأنيا "قدرة القائد عمى إحداث
مفهوم المهارات الق اد ُ :ي ّ
المواءمة بيف الفريؽ والبيئة الخارجية والداخمية المحيطة بيذا الفريؽ ،بحيث يجعؿ مف ىذه البيئة قوة دافعة
لتحقيؽ أىداؼ الفريؽ".
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عرؼ بأنيا :مجموعة السموكات التي تصدر عف مجموعة مف
ال عر ف اإلجرائي لمهارات الق ادة :تُ ّ
الطالبات المشاركات في برامج النشاط المرتبطة بالقدرة عمى االتصاؿ والتواصؿ ،واتخاذ الق ارر ،وحؿ
المشكبلت ،وانجاز العمؿ وتحفيز المشاركيف معيـ؛ لتحقيؽ األىداؼ القيادية المنشودة.

خصائص المهارات الق اد

:

يؤكد (عبد المطيؼ وآخروف )ٔٔ -ٔٓ :ٕٕٓٓ ،أف ىناؾ العديد مف الخصائص التي تتميز بيا
الميارات القيادية ومنيا:
ٔ -يمكف اكتسابيا وتنميتيا مف خبلؿ التعمـ.
ٕ -تقاس مف خبلؿ األداء (التميز ،الجودة ،السرعة).
ٖ -ترتبط بالمعارؼ والقدرات.
ٗ -يحتاج اكتسابيا ونموىا إلى استعداد شخصي وقدرات عقمية وجسمية وسبلمة الحواس.
٘ -يرتبط نموىا بتدريب األفراد عمى مزج المعارؼ والخبرات بالشواىد الواقعية ،والربط بيف األفكار
والواقع.

-1تحتاج كؿ ميارة إلى اكتساب معارؼ محددة ترتبط بيذه الميارات ،وتؤدي إلييا بشكؿ أو بآخر.

مس و ات المهارة الق اد :
لمميارة

القيادية

مستويات

يمكف

تعمميا

وتنميتيا

مف

خبلؿ

التدريب

والخبرة

وىي ):)Trevithick,2005:64-65
ٔ -المهارات ا ساس  :وتتعمؽ بالميارات التي تحدث في مواقؼ عديدة لمخدمة االجتماعية مثؿ:
(ميارة استخداـ األسئمة المغمقة والمفتوحة ،ميارة اإلمداد بالمعمومات).
ٕ -المهارات الم وسط  :وتتعمؽ بالميارات التي تتطمب التعامؿ مع المواقؼ األكثر صعوبة مثؿ:
(العمؿ مع المستفيديف ،...ميارة التمويؿ.)...
ٖ -المهارات الم قدم  :وتتعمؽ بالقدرة عمى العمؿ مع المشكبلت المتعددة المظاىر مثؿ (:التفاوض،
التمكيف.)...
تتبنى الباحثة ىذا التدرج في مستويات الميارات القيادية إذ ترى أنو منطقي ومتسمسؿ يبدأ
بالميارات السيمة والبسيطة ،ثـ يتدرج في الصعوبة إلى أف يصؿ إلى التمكف وحؿ المشكبلت والتي

ئيسا لمحكـ عمى القائد ومدى تمكنو مف قيادتو.
ًا
تعتبر
معيار ر ً
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شروط اك ساب و هم

المهارات الق اد :

توجد العديد مف الشروط التي يمكف مف خبلليا اكتساب وتنمية الميارات القيادية ومف أىميا

(عبد المطيؼ وآخروف:)ٔٔ :ٕٕٓٓ ،

ٔ -توافر رغبة واستعداد المتدربيف في اكتساب وتنمية ميارات محددة.
ٕ -السبلمة الجسدية والنضج العصبي لدى المتدربيف.
ٖ -أف تكوف نقطة البداية مف حيث مستوى الميارة لدى المتدرب؛ لتنميتيا واالرتقاء بيا إلى مستويات
أرقى.

ٗ -استخداـ نماذج تعمـ واكتساب الميارات المستيدفة.
٘ -توجيو المدرب لممتدرب ونصحو وارشاده الكتساب وتنمية الميارات ،وتشجيعو عند األداء الجيد
لمميارة.

 -ٙارتباط معارؼ محددة بميارات بعينيا يمكف اكتسابيا وتنميتيا لدى المتدربيف.
 -ٚتحميؿ قدرات المتدرب وتوظيفيا الكتساب وتنمية الميارات وفقًا لقدراتو ،واستعداداتو ومعارفو،
وخبراتو.
 -ٛمشاركة القائد ألعضاء الجماعة في صنع الق اررات ((Hill,2007:422
 -ٜأف يمتمؾ المتدرب العديد مف الميارات التي تساعده في قيادة الجماعة.
 -1.تركيز االىتماـ عمى دقة العممية أكثر مف التركيز عمى سرية األداء؛ ألف السرعة في األداء تكتسب
يجيا لممتعمـ مف التكرار ( .محمد ،ومنقريوس .) ٔٔ :ٕٓٓٚ،
تدر ً

تمر بيا مراحؿ
وترى الباحثة أنو ينبغي األخذ بيذه الشروط وما تحممو مف خطوط عريضة ّ
اكتساب الميارات القيادية؛ ليتـ إعداد قيادة قادرة عمى التجديد واالصبلح.
ويرى (إبراىيـ  )ٕٖٓٗ : ٕٓٔٔ،أنو يمكف تنمية الميارات القيادية لدى الطبلب الجامعيف مف
خبلؿ ما يمي :
ٔ -توسيع وتنويع خبراتيـ المختمفة.
ٕ -زيادة معارفيـ مف الضوابط األخبلقية والقانونية.
ٖ -تعزيز مياراتيـ وممارساتيـ لمعمؿ مع الجماعات المختمفة.
ٗ -تعمـ كيفية التعرؼ عمى أنساؽ العمؿ والتدخؿ بشكؿ مناسب.
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٘ -زيادة برنامجيـ الفني مف النظريات والممارسات واألساليب القيادية.
 -ٙالوصوؿ بيـ إلى النضج في استخداـ القدرات المينية الذاتية.
 -ٚتعزيز قدراتيـ عمى التفريؽ بيف المبلحظات واالستدالالت.
 -ٛزيادة الثقة في حكميـ ،وفيـ وقبوؿ حدود ممارستيـ.
 -ٜتدريبيـ عؿ ميارات االتصاؿ الرئيسة،وخاصة االستماع والتحدث ،وميارات الحوار واإلقناع.
ٓٔ -إعطائيـ الفرصة لتقديـ المقترحات ودراستيا.
ٔٔ-

التدريب عمى وضع الخطط وتحديد األىداؼ.
نفسيا
تؤكد الباحثة أف تنمية الميارات القيادية تحتاج لدراسة خصائص كؿ مرحمة عمرية،
ً

وجسميا ومعر ًفيا ،وتحديد احتياجاتيا ،وتحديد الميارات التي ينبغي تنميتيا ومف ثـ التخطيط ألنشطة
ً
وبرامج تيدؼ إلى تطوير وتنمية ىذه الميارات.

صه ف المهارات الق اد

:

تنوعت آراء الباحثيف والممارسيف لمقيادة واختمفت في تحديد الميارات القيادية والخصائص

والصفات التي ينبغي أف تتوافر في القائد.

حدد ( إبراىيـ ) ٖٖ٘ : ٜٜٔٚ ،الميارات القيادية الرئيسة في خمس ميارات ينبغي تنميتيا في
القادة وىي :القدرة عمى التفاوض ،سرعة البديية ،والقدرة عمى فيـ الذات ،والقدرة عمى التخيؿ ،والقدرة

عمى تحقيؽ التوافؽ في القيـ.

ويذكر( إبراىيـ  )ٕٓٗٔ : ٕٓٔٔ ،مجموعة الميارات التي تمثؿ قواعد استرشادية عند تنمية

ميارة القيادة لدى طبلب الجامعات ،وأىميا:

ٔ -ينظر لمقيادة عمى بأنيا فف يجعؿ اآلخريف راغبيف لمقياـ بعمؿ ما ىو مقتنع بضرورة القياـ بو.
ٕ -أف يمتمؾ أسس الميارات ،ومنيا  :الرؤية ،والقيـ ،واالتصاؿ ،والتفكير مف الخارج لمداخؿ،
والمخاطرة ،والدافع القوي ،نحو إتماـ األنشطة والمياـ ،واإلدارة الفعالة لموقت ،وتقدير اآلخريف،

واالحتفاؿ بالنجاحات القميمة ،واخضاع الطموحات واألنا الذاتية ألىداؼ الجماعة ،وسيولة
الوصوؿ إلى الشخص القائد والتعامؿ معو ،والثقة ودرجة االعتماد عمى القائد  ،وادارة

الصراعات ،والتفكير والتأمؿ ،والدافعية لمعمؿ ،والتأثير في سموؾ اآلخريف ،واالستعداد لمتغيير،

والذكاء العاطفي.
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ويرى (صالح )ٕٙ : ٕٓٔٓ ،أف أىـ الميارات القيادية البلزمة لجميع القيادات تتمثؿ فيما يمي:
ٔ -الميارات اإلبداعية مف مرونة في التغيير وابتكار أفكار مبتكرة ،والتركيز عمى اليدؼ.
ٕ -ميارات إدارة الذات مف تطوير لممعرفة وتحميؿ لمقيـ ،وتوظيؼ الميارات الشخصية في إنجاح
العمؿ الجماعي.

ٖ -ميارات إدارة األفكار مف التفكير باالستراتيجيات والسيناريوىات التي تجسد اإلشكاالت المتوقعة
وذلؾ مف خبلؿ التحميؿ واالستقراء المتكامؿ الذي يجعؿ النتائج صحيحة ومعقولة.
ٗ -ميارات التواصؿ البشري ،وذلؾ مثؿ ميارة معالجة المشكبلت بصورة وأساليب محترفة ،وميارة
توضيح األىداؼ وتحفيز الجاد منيـ.
٘ -ميارة إدارة التغيير :مثؿ نقؿ األفكار التغييرية لمجماعة المقودة ،والتخطيط لمتغيير قبؿ إحداثو في
الوقت المناسب.

 -ٙميارة صناعة القرار :مثؿ إدارة الصراعات واإلخفاقات بصورة مقنعة ،ومحاولة صنع القرار
الصحيح والفعاؿ.

من خالل العرض السا ق ومن خالل خ رة ال احث  ،وسؤال المخ ص ن في مجال عم م حقوق

اإلهسان،

ن أن أ م المهارات الق اد

ال حث الدراس  ،ي كاآل ي:

الالزم والمهاس

لطم

المرحم ال دائ  ،والذي هاولها

ٔ -ميارات االتصاؿ والتواصؿ.
ٕ -ميارات التفكير الناقد.
ٖ -ميارات حؿ المشكبلت.
ٗ -ميارات العمؿ الجماعي الفريقي.
ترى الباحثة أف امتبلؾ ىذه الميا ارت ضرورة لكؿ شخصية قيادية طبلبية؛ ىذا بدوره يمقي بظبللو
عمى تكوينو النفسي وقناعاتو الخاصة ،وثقتو بنفسو واآلخريف ،وليذه التكوينات مردود عمى أدائو القيادي؛

مما يدفع بو إلى تحمؿ المسؤولية ،وتذليؿ الصعاب وبذؿ كؿ ما في طاقتو مف أجؿ تحقيؽ التوافؽ

واألىداؼ المرسومة.
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المحور الثالث
مهارات الدراس
أولً  -مهارات ال صال وال واصل :
مفهوم ال صال:
(وصؿ) الشيء بالشيء :أكثر مف وصمو .بمعنى ضمو بو وجمعو والمو ،والشيء
ال صال في المغ :
ٌ
تصارما".
إليو :أنياه إليو وأبمغو إياه( .واصمو) :مواصمة ،ووصاالً :وصمو (ضد ىجره) تواصبلً :خبلؼ
ً

(المعجـ الوسيط) ٖٔٓٚ :ٕٓٓٗ ،
اصطالحا:
ال صال
ً

عرؼ (عطيوي )ٕٓٓٔ،االتصاؿ بأنو" :تبادؿ المعمومات واألفكار واالتجاىات بيف األفراد في إطار
 ُي ّنفسي واجتماعي وثقافي معيف؛ مما يساعد عمى تحقيؽ التفاعؿ بينيـ؛ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
المنشودة".
عرفو (المنيؼ )ٜٜٔٔ ،بأنو" :تبادؿ األفكار واآلراء واالنفعاالت ،ويتطمب ذلؾ تقديـ البيانات
 وقد ّواستقباليا بما ينتج عنو التفاىـ بيف األشخاص الذيف يتـ االتصاؿ بينيـ".
 ويرى (الحبيب  )ٜٜٔ٘،أف " االتصاؿ الفعاؿ يقوـ عمى الحوار والنقاش ،والذي ُيع ّرؼ بأنو "الرجوععف الشيء وعمى الشيء ،والتحاور يعني التجاوب ،فالنقاش حوار عقوؿ ،والمودة حوار عواطؼ،
فخبلؼ بسيط في وجيات النظر ال يذىب بالمودة والمحبة؛ لذا فعمى المتحدث أف يكوف واضح
العبارة ،يعرؼ متى يتكمـ ،ومتى ينصت ومتى يجيب".
اصطالحا:
مفهوم ال واصل
ً
عرفو (العاجز )ٔٔٚ :ٕٓٓٗ ،بأنو "عممية يتـ فييا تكويف عبلقة متبادلة بيف طرفيف تؤدي إلى
ُي ّ
التفاعؿ بينيما ،وتشير إلى عبلقة حية متبادلة بيف الطرفيف".
ال عر ف اإلجرائي لمهارة ال صال وال واصل:
عرؼ ميارة االتصاؿ والتواصؿ بأنيا :إحدى ميارات القيادة األساسية اليدؼ منيا تحقيؽ التفاعؿ
تُ ّ
واالندماج مع اآلخريف بإيجابية؛ مف خبلؿ تبادؿ اآلراء واألفكار باستخداـ وسائؿ االتصاؿ المختمفة.
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مقومات ال صال الفعال :
بما أف االتصاؿ عمـ أساسي لتوجيو السموؾ ،والوسيمة الفعالة لئلشراؼ عمى المرؤوسيف؛ لذا فيو

يحتاج إلى مقومات كي يسير بأحكاـ ويأتي بنتائج إيجابية ،ومف أىـ ىذه المقومات)الحريري وآخروف،

ٕٗٓٓ) و(عابديف:)ٕٓٓٔ،

ٔ -ال خط ط الج د لال صال :ال يمكف نجاح أي عمؿ دوف تخطيط مسبؽ لو ،إذ ال يجوز تنفيذ أي
خطة ما لـ يكف لو مخطط مسبؽ ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لبلتصاؿ ،ينبغي أف يسأؿ نفسو قبؿ

الشروع باالتصاؿ :ما الذي ينبغي أف أؤكده؟ ما ىو الوقت المناسب؟ كـ سأصرؼ مف الوقت ليذا

الموضوع؟ كيؼ سأدخؿ في الموضوع؟ وما ىي التمييدات البلزمة؟ وماىي ردود الفعؿ
المتوقعة؟
ٕ -اخ ار الوس م المهاس

 :ينبغي اختيار الوسيمة المستخدمة في االتصاؿ ،بحيث تتناسب مع

خصائص المستقبؿ مف ناحية ،ومع الموضوع الذي تجرى عممية االتصاؿ مف أجمو مف ناحية

أخرى.

ٖ -اإلصغاء :إذا أردت أف يصغى لحديثؾ فاصغ لحديث غيرؾ ،واإلصغاء مف متطمبات االتصاؿ
األساسية؛ لذا يجب عمى القائد اإلصغاء إلى مبادرات المتمقيف ومداخبلتيـ.
ٗ -ال عاد عن السموك ال هد دي وص غ ا مر :أف التحدث بأسموب فظ وتيديدي يتـ عنو رد فعؿ
سمبي وعدـ تقبؿ مف قبؿ المستقبؿ.
٘ -الشرح :التوضيح والشرح بالتفصيؿ مف الضرو ارت لفيـ أغراض الرسالة والتجاوب مع المرسؿ؛
لذا فعمى المرسؿ التحقؽ مف فيـ مقصود رسالتو ،وتوضيح الغامض فييا.
 -ٙالسؤال والمهاقش  :بما أف االتصاؿ ظاىرة اجتماعية أساسية ،فإف السؤاؿ والمناقشة مف أىـ
أركانو ،والتعاوف الفعاؿ والتوضيح الكامؿ لميدؼ والرد عمى سؤؿ ومناقشة كؿ موضوع مف سمات
القائد الناجح الذي يحرص عمى جودة اإلنتاج ونجاح مؤسستو.
نوعا مف أنواع المتابعة.
 -ٚالم ا ع  :قد يعتبر فتح باب المناقشة ً
يقوـ لتبلفي نقاط الضعؼ مستقببلً؛ ولتعزيز
 -ٛال قو م :كؿ عمؿ ميما كاف نوعو وحجمو البد أف ّ
نقاط القوة ودعميا.

معوقات ال صال اآلخر ن:
كثير ما تصدر منا أقواؿ أو أفعاؿ قد تؤدي إلى إقباؿ أو عزوؼ الطرؼ اآلخر عف االتصاؿ بنا
ًا
أو تردده في ذلؾ ،أو عمى األقؿ حممو عمى اتخاذ موقؼ دفاعي في الحديث معنا.
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نيائيا مف معوقات اإلتصاؿ ،إال أف التقميؿ مف تأثيرىا أو استبعادىا
وبالرغـ مف صعوبة التخمص ً
إلى حد ما مرغوب فيو لتيسير عممية االتصاالت وزيادة فاعميتيا ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فإننا نستعرض فيما
ظيور في الحياة العممية.
ًا
ضرر وأكثرىا
ًا
يمي أشد هذه المعوقات
ٔ -التسرع في التقييـ أو التعميؽ.
ٕ -استخداـ العبارات التقريرية.
ٖ -مقاطعة اآلخريف.
ٗ -الغضب عند المقاطعة أو االستفسار.
٘ -االستئثار بالحديث.
 -ٙأسئمة االستدراج.
 -ٚالتيكـ والسخرية.
 -ٛالتركيز عمى األخطاء.
 -ٜالمجادلة.
ٓٔ -ممارسة بعض العادات المعوقة(.المرسي)ٚٔ -ٚٓ،
  http://www.tas-wiki.com/tw28381.html

ىاما إلقامة
متطمبا
يتبيف لمباحثة مما سبؽ أف ميارة االتصاؿ والتواصؿ أصبحت
أساسيا ً
ً
ً
وركنا ً
عبلقات إنسانية واجتماعية ،ذلؾ أف اإلنساف اجتماعي بطبعو ،فمف خبلؿ ىذه الميارة يستطيع الفرد

التعبير عف نفسو وعف اآلخريف بصور مختمفة ،وتحديد أفكاره واقناع اآلخريف بيا ،ومواجية المواقؼ
المختمفة ،وحؿ المشكبلت؛ وبالتالي فيي أداة ىامة إلحداث التغيير المطموب في كؿ مكاف ،والشعور

بالسعادة وتقدير الذات وجودة الحياة ىذا بالنسبة لؤلفراد عامةً ولمقائد خاصةً ،إذ يتطمب منو إجادة ىذه

الميارة واتقانيا لمحورية دوره بيف أعضاء الفريؽ ،وتشعب قنوات االتصاؿ المؤدية إلى اليدؼ.

ثاه ًا -ال فك ر الهاقد :
عر ف ال فك ر الهاقد:
عر ف "الهقد " لغوًا:
ورد الفعؿ" نقد "في )لساف العرب( بمعنى تمييز الدراىـ وأخرج الزيؼ منيا( .ابف منظور ،ب ت:
 ،(425كما ورد تعبير "نقد الشعر ونقد النثر" في )المعجـ الوسيط( بمعنى أظير ما فيو مف عيب أو

حسف ،والناقد الفني :كاتب عممو تمييز العمؿ الفني جيده مف رديئو ،وصحيحو مف زيفو).المعجـ الوسيط،

.) 944: 2004
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عر ف ال فك ر الهاقد :
ُي ّعرؼ التفكير الناقد عمى أنو" :فيـ وتقييـ لوجيات النظر؛ مف أجؿ اتخاذ قرار ما ،مف خبلؿ
التمح يص الدقيؽ لكافة األدلة بطريقة موضوعية؛ مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج تتصؼ بالدقة والثبات".
(وليـ.)ٕٕ :ٕٓٓٗ ،
ويذكر( جرواف ) ٙٚ –ٙٛ :ٕٕٓٓ،أنو رغـ االختبلفات الظاىرة في معالجات الكثيريف لمفيوـ
عددا مف القواسـ المشتركة بينيا يمكف تمخيصيا فيما يمي:
التفكير الناقد إال أف ىناؾ ً
مردؼ لمفيوـ اتخاذ القرار أو حؿ المشكبلت ،وليس مجرد تذكر أو استدعاء
ٔ -التفكير الناقد ا
ىونا باتباع استراتيجية منظمة لمعالجة الموقؼ.
لبعض المعمومات ،كما أنو ليس مر ً
ٕ -التفكير الناقد يستمزـ إصدار حكـ مف جانب الفرد الذي يمارسو.
ٖ -التفكير الناقد يحتاج إلى ميارة في استخداـ قواعد المنطؽ واالستدالؿ المنظـ لؤلفكار.
ال عر ف اإلجرائي لمهارة ال فك ر الهاقد:
عرؼ التفكير الناقد عمى أنو :إحدى ميارات القيادة ،وىي قدرة المتعمـ عمى تفحص الموقؼ
ُي ّ
وتقييمو ،وعقد المقارنات ،واصدار الحكـ السميـ.
وقد خمصت الباحثة إلى أف عممية التفكير الناقد ليا مف الخصائص ما يميزىا عف العمميات
اإلنسانية األخرى ،أىميا توفير بيئة مناسبة لحدوثيا ليزداد التفكير ويتطور بنمو الفرد وتراكـ خبراتو؛
فاالىتماـ باستخداـ األساليب واإلستراتيجيات المناسبة لتعميـ التفكير عامةً ،واستمرار تدريب المتعمـ عمييا؛

يؤدي إلى النتائج المطموبة ،كؿ ذلؾ يوجينا لمتركيز عمى أىمية تعميـ التفكير الناقد ،واالىتماـ بطرؽ
تعممو.

أ م

عم م ال فك ر:

أوضح ) سعادة (55:2003 ،أف أىمية تعميـ ميارات التفكير لمتبلميذ تتمثؿ في اآلتي:
ٔ -مساعدة التبلميذ في النظر إلى القضايا المختمفة مف وجيات نظر اآلخريف.
ٕ -تقييـ آراء اآلخريف في مواقؼ كثيرة ،والحكـ عمييا بنوع واضح مف الدقة.
ٖ -احتراـ وجيات نظر اآلخريف وآرائيـ وأفكارىـ.
ٗ -التحقؽ مف االختبلفات المتعددة بيف آراء الناس وأفكارىـ.
٘ -تعزيز عمميو التعميـ واالستمتاع بيا.
4.

اإلطار الهظري لمدراس

الفصل الثاني

 -ٙرفع مستوى الثقة بالنفس لدى التبلميذ ،وتقدير الذات لدييـ.
 -ٚتحرير عقوؿ التبلميذ وتفكيرىـ مف القيود عمى اإلجابة عمي األسئمة الصعبة والحموؿ المقترحة
لممشكبلت العديدة التي يناقشونيا ،ويعمموف عمى حميا أو التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ.
 -ٛاإللماـ بأىمية العمؿ الجماعي بيف التبلميذ ،واثارة التفكير لدييـ.
 -ٜاإللماـ بكيفية التعمـ وبالطرؽ والوسائؿ التي تدعمو.
ٓٔ-االستعداد لمحياة العممية بعد المدرسة ،وتنشئة المواطنة الصالحة لدييـ.
ا سئم ال ي ساعد عمى هش ط ال فك ر الهاقد :
مف أبرز أنواع األسئمة التي تساعد عمى تنشيط التفكير الناقد لدى الطبلب ما يمي( :مصطفى،
ٕٕٓٓ) ٕٕٗ :
ٔ -األسئمة التي تدور حوؿ المبلحظة والمشاىدة.
ٕ -األسئمة التي تدعو إلى عقد المقارنات التي يمكف استنتاج إجاباتيا مف مصادر المعمومات
المتنوعة.

يدا مف الوضوح.
ٖ -األسئمة التي تتطمب مز ً
ٗ -األسئمة التي تحفز الطالب عؿ دراسة وجيات نظر اآلخريف وتمحيصيا.
تفسير أو تعميبلً.
ًا
٘ -األسئمة التي تتطمب
 -ٙاألسئمة ذات طابع الطمب مثؿ :ىؿ تستطيع أف تجد حبلً ؟ وماذا يحدث لو أف..؟
ترى الباحثة أف التفكير سمة مف السمات التي تميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات األخرى ،وقد
اختمفت اآلراء وتعددت حوؿ مفيوـ التفكير وعمى وجو الخصوص التفكير الناقد ،ما يشير إلى تعقد العقؿ
البشري بما يقوـ بو مف تسمسؿ لمعمميات والنشاطات العقمية والنقدية التي يقوـ بيا بحثًا عف المعنى.

إس ار ج ات ل هم

ال فك ر الهاقد :

أورد )عرفة (177 -175: 2006 ،استراتيجيات لتنمية التفكير الناقد مف أىميا:
ٔ -إس ار ج

ال در س الم اشر :وتتضمف إستراتيجية تحديد وجيات النظر واستراتيجية الكممات

المترابطة .وتتـ مف خبلؿ:
 معرفة خبرة التبلميذ ودراستيـ السابقة. ومناقشة التبلميذ بصورة جماعية. التعزيز المستمر.41
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ٕ -إس ار ج الدفاع عن وجه الهظر والرأي :وذلؾ مف خبلؿ:
 تحديد الموضوع الذي يدرسو. تطوير وجيات نظر التبلميذ المتنوعة. وتبني وجية نظر معينة في ضوء مجموعة مف المسممات التي تناقش مع التبلميذ .ٖ -إس ار ج

ا ر ل هم ال فك ر الهاقد:

 إعطاء التبلميذ الفرصة الستيعاب أمثمة عديدة عف الميارة موضوع الدرس ،مع التركيز عمىنواتجيا المعرفية.

 تقديـ مكونات الميارة وعرضيا بالتفصيؿ في حصة دراسية. التدريب الموجو لمكونات الميارة والتوسع بيا في ضوء تطبيقاتيا لموسائؿ والبيانات الجديدة عفالميارة.

 إعطاء فرصة لتطبيؽ الميارة.ٗ -اإلس ار ج الس قرائ :مف خبلؿ:
 تقديـ الموضوع أو الميارة لمتبلميذ. التدريب عمى استخداـ الميارة قدر اإلمكاف مف جانب التبلميذ. معرفة ما يدور في أذىاف التبلميذ خبلؿ تطبيؽ الميارة . تطبيؽ معرفة التبلميذ الجديدة بالميارة أو الموضوع باستخداميا مرة ثانية وثالثة .٘ -إس ار ج القضا ا الجدل
-

مف خبلؿ:

إقحاـ التبلميذ في مواقؼ يواجيوف فييا قضايا ومشكبلت تتطمب البحث عف معمومات وبيانات،
وتأمميا بالفحص والرأي والمناقشة.

 -ٙإس ار ج ا سئم :
 -وفيو يستحث المعمـ تبلميذه عمى التفكير الناقد مف خبلؿ أسئمة مفتوحة النيايات بحيث تحفز

التبلميذ عمى التفكير ،وأف تكوف األسئمة مف المستويات العميا :التحميؿ ،التركيب ،التقويـ ،وينبغي
عمى المعمـ تشجيع التبلميذ عمى تقديـ أسئمة متنوعة.

 وترى الباحثة أف تنمية ميارات التفكير الناقد مف خبلؿ توفير أنشطة تدفع الطبلب إلى االنخراطفي عمميات التفكير وممارسة مياراتو المختمفة في حؿ المشكبلت ،باإلضافة إلى استخداـ أساليب
تدريس متنوعة تحث الطبلب عمى التفكير فيما حوليـ بعمؽ ،حيث يتـ ذلؾ في المناىج المختمفة
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وعمى وجو الخصوص في منياج حقوؽ االنساف ،إذ يوجد بو مف المساحة ما تكفي لتطويرىا؛ لما

يحممو مف طبيعة تأممية في التفكير بالسموكات والممارسات الفعمية والعممية الحياتية كالتأثير

وتابعا في آخر ،وقد عمدت الباحثة بدمج
قائدا في موقؼ
باآلخريف ،وحثيـ عمى العمؿ ،فقد يكوف ً
ً
معظـ ىذه االستراتيجيات لتنمية ميارات التفكير الناقد في البرنامج المقترح مثؿ :استراتيجية الدفاع

عف وجية النظر والرأي ،واستراتيجية األسئمة ،واستراتيجية القضايا الجدلية ؛إلقحاـ الطالبات في
مواقؼ تواجو فييا قضايا ومشكبلت تتطمب البحث عف معمومات وبيانات ،والتأمؿ والفحص
والرأي والمناقشة.

ثالثًا  -مهارات حل المشكالت:
عر ف المشكم :
عرؼ المشكمة بأنيا" :انحراؼ أو عدـ توازف بيف ما ىو كائف وبيف ما يجب أف يكوف ،وىي نتيجة
 تُ ّغير مرغوب فييا ،إذ يكوف المطموب ىو تصحيح أو إلغاء شيء ،والمشكبلت قد تكوف موجودة،

وبالرغـ مف وجودىا فإف األفراد ال يدركونيا ،ولكي يدركوىا يجب أف تكوف ىناؾ معايير يعترفوف بيا،

ويجب أف تكوف ىناؾ متابعة"( اليواري.) ٖ٘ :ٜٜٔٚ ،

عددا مف المعطيات ،وبعض
 ويشير فيشر ) (Fisher,2005:83إلى أف المشكمة ىي ميمة تتضمف ًخاصا بيا ،وقد تكوف العوامؿ المشكمة ليذا السياؽ مبيمة ،وعمى
المعمومات ،وأف لكؿ مشكمة سياقًا
ً
الشخص الذي تواجيو ىذه المشكمة أف يجد حبلً ليا.

عرؼ الباحثة المشكمة بأنيا :جممة التحديات والمعيقات التي يتعرض ليا
ال عر ف اإلجرائي لممشكم  :تُ ّ
الفرد في موقؼ معيف ،وتتطمب منو إعادة ترتيب الموقؼ لمتغمب عمييا.

مفهوم حل المشكالت:
أوضح )جرواف )ٛٙ :ٕٓٔٔ،أف مفيوـ " حؿ المشكبلت" عممية تفكيرية يستخدـ الفرد فييا ما لديو
مف معارؼ مكتسبة سابقة ،وميارات؛ مف أجؿ االستجابة لمتطمبات موقؼ ليس مألوفًا لو ،وتكوف

االستجابة بمباشرة عمؿ ما يستيدؼ حؿ التناقض ،أو المبس ،أو الغموض الذي يتضمنو الموقؼ ،وقد
يكوف التناقض عمى شكؿ افتقار لمترابط المنطقي بيف أجزائو ،أو وجود فجوة ،أو خمؿ في

مكوناتو.

والقدرة عمى حؿ المشكمة تعتمد عمى عامميف أساسييف ىما :التعمـ السابؽ ،ومستوى االستثارة ،وقد

ألحؽ كثير مف عمماء النفس مصطمح االنتقاؿ الموصي عمى أثر الخبرات السابقة في التعمـ ،وحؿ

المشكبلت ،ومع استم ارر الممارسة تتحسف دقة الفرد في االنتقاء ،باإلضافة إلى تنمية بعض الميارات
األساسية ،مثؿ :تركيز االنتباه ،وكيفية التوصؿ إلى مفاىيـ المشكمة ،ومبادئيا ،واتباعيا(.العدؿ
وعبدالوىاب.) ٔٛٙ : ٕٖٓٓ ،
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عرؼ ميارة حؿ المشكبلت بأنيا :إحدى ميارات القيادة وىي
ال عر ف اإلجرائي لمهارة حل المشكالت :تُ ّ
مجموعة مف الخطوات التي تقوـ بيا الطالبة ،وتبدأ بتحديد اليدؼ والتغمب عمى المعيقات التي تواجييا،

بما لدييا مف معارؼ وميارات وخبرات سابقة لترتيب الموقؼ الجديد؛ بيدؼ الوصوؿ إلى اليدؼ.

مم زات إس ار ج

حل المشكالت:

تستخدـ ىذه اإلستراتيجية في تعويد المتعمميف عمى مواجية المشكبلت التي تواجييـ في الحياة،
مزوديف باتجاىات وميارات لحميا ،وتفيد ىذه اإلستراتيجية في التعمـ في مجاالت دراسية متعددة وفى

معظـ المجاالت ،والذي يتغير ىو طبيعة المشكبلت ومف مميزات التعمـ بإستراتيجية حؿ المشكبلت ما

يأتي (األغاوعبد المنعـ )ٕٚ٘:ٜٜٔٓ،و( رياف )ٕٖٔ :ٜٜٜٔ،و(عمواف )ٖٙ :ٕٜٓٓ،و(الزياف،

:) ٚ٘:2000
ٔ -ضماف الدافعية لمتعمـ مما يعيف عمى االىتماـ بموضوع التعمـ لدى المتعمـ والدافعية ميمة لمتعمـ،
وشرط مف شروط حدوثو.
طا طواؿ الوقت ،ويقدـ الجيد
ٕ -استمرار االنتباه واالىتماـ خبلؿ عممية التعمـ؛ مما يبقي المتعمـ نشي ً
والوقت البلزميف ،ويقمؿ مف الممؿ واإلىماؿ.
ٖ -الحصوؿ عمى معمومات وظيفية خبلؿ خطوات حؿ المشكبلت ،ذلؾ عف طريؽ االكتشاؼ مما يجعؿ
تذكرىا أسيؿ مف تذكر المعمومات الجاىزة التي تقدـ لممتعمـ ونسيانيا أقؿ ،فالتعمـ ىنا عف طريؽ
العمؿ.
ٗ -اكتساب ميارات عقمية أو فكرية أو اجتماعية تفيده في دراساتو وفي حياتو العممية وفي عبلقاتو مع
المسئوليف ومع الزمبلء.
٘ -اكتساب بعض السمات والصفات الشخصية مثؿ :سعة األفؽ واالحتكاـ إلى المصادر األكيدة،
توخي الدقة في اتخاذ الق اررات ،وعدـ التسرع والبحث عف المسببات وراء األحداث الظواىر ،وزيادة
و ّ

حب االستطبلع.

 -ٙينمي التدريس بطريقة المشكبلت اتجاه التفكير العممي ومياراتو.
 -ٚتدريب الطمبة عمى إستراتيجية مواجية مشكبلت الحياة الواقعية.
قيما واتجاىات تتفؽ مع مواصفات المستقبؿ المرغوب في تشكيمو.
 -ٛإستراتيجية حؿ المشكبلت تغرس ً
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 -ٜاالستمتاع بالعمؿ عمى حؿ المشكمة التي صاغيا الطبلب بأنفسيـ وشعروا بوجودىا ،وبضرورة حميا؛
ألنيا تتحدى مفيوماتيـ ،مف المعروؼ أف نوعية التعمـ الجيد تزداد بزيادة استمتاع المتعمـ بعممية

التعمـ.
ٓٔ -تساعد المتعمـ عمى اتخاذ الق اررات اليامة في الحياة مع سيطرتو عمى المشاكؿ التي تواجيو.

خطوات أسموب حل المشكالت:
التفكير العممي السميـ في حؿ المشكمة يشتمؿ عمى الخطوات التالية( :عفانة) ٔ٘ٓ :ٜٜٔٙ ،
ٔ -التحقؽ مف وجود المشكمة ،وشعور المتعمـ بيا بفعؿ تأثيرىا المباشر عميو.
ٕ -البحث عف معمومات تخص المشكمة وتساعده عمى توضيح ماىيتيا أو تحديدىا أكثر لديو.
غالبا.
ٖ -كشؼ العبلقات المتوفرة بيف العوامؿ المختمفة لممشكمة ،والتي أدت لتواجدىا ً

ٗ -اقتراح الفرضيات التي تفسر المشكمة وتؤدي لحميا ،وقد تستبدؿ ىذه الفرضيات بأسئمة يقوـ المعمـ
مع التبلميذ باإلجابة عمييا لحؿ المشكمة.

٘ -تقييـ صحة الفرضيات بمحاولة تطبيقيا في الواقع؛ لغرض التغمب عمى المشكمة.
 -ٙتطبيؽ الحموؿ المقترحة والوصوؿ إلى حؿ المشكمة.

فوائد اس خدام إس ار ج

حل المشكالت:

يذكر(أبورياش وقطيط )63: 2008 ،فوائد استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت:
ٔ -وصوؿ المتعمـ إلى حؿ لممشكمة يعني تحقيؽ ىدؼ يسعى إليو ،فتزيد مف ثقتو بنفسو ،وشعوره
باإلنجاز.

ٕ -نجاح المتعمـ في حؿ المشكمة يزيد مف نشاطو ،وفاعميتو؛ لتحقيؽ أىداؼ جديدة يسعى لتحقيقيا
في حياتو.

عوامل هجاح أسموب حل المشكالت:
ٔ -أف تكوف المشكمة نابعة مف حياة الطبلب أنفسيـ.
ٕ -أف تتحدى المشكمة تفكير الطبلب.
ٖ -أف تكوف المشكمة ذات معنى وأىمية في المجتمع.
ٗ -أف تكوف مبلئمة لمستوى نضج الطبلب.
٘ -أف تكوف مصادر المعرفة ووسائميا متوفرة لدى الطبلب.
 -ٙأف يسود جو العمؿ روح المحبة والتعاوف العممي) .السكراف.)152 :1989،
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عوامل مساعدة عمى هم أسموب حل المشكالت:
ىنالؾ عدد كبير مف العوامؿ التي تساعد عمى حؿ المشكمة ،ولكف ليس بالضرورة حميا مثؿ:

)العتوـ) ٕٕ٘-ٕ٘ٔ: ٕٓٓٗ،
ٔ-

حد د حجم المشكم  ،وعهاصر ا.

ٕ-

حد د إس ار ج ات الحل :مف المفيد اإلبقاء عمى أكثر مف إستراتيجية لمحؿ ،في حاؿ فشؿ
اإلستراتيجية األصمية.

ٖ -اس رجاع المعمومات ذات الصم

المشكم  :القدرة عمى ربط المعمومات القديمة ،مع عناصر

الموقؼ المشكؿ تساعد عمى فيـ المشكمة ،وزيادة احتمالية الوصوؿ إلى حؿ.
ٗ -ال حث عن مفا ح الحل :مف المفيد أف يفكر الفرد بالمفاتيح الرئيسة في المشكمة؛ مف أجؿ تنشيط
الذاكرة ،وسيولة عناصر المشكمة ،وفيميا ،وتوفير التمميحات التي تساعد عمى إدراؾ عناصر
المشكمة.
٘ -ال در ب عمى ول د الفرض ات ال د م  :مف األفضؿ البدء بالفرضيات البسيطة ،ومنيا يتـ
تعقيدا.
االنطبلؽ إلى الفرضيات األكثر
ً
-ٙ

الدافع

المع دل  ،والواقع

لمحل :إف اإلحساس باإلحباط ،أو التسرع نحو الحؿ يعمؿ عمى

تقميؿ حتمية الوصوؿ لمحؿ؛ لذلؾ يفضؿ أف تكوف دافعية الفرد ،واستعداده لمحؿ في المستوى
المعتدؿ ،والمنطقي مف االستثار.
 -ٚوضع خط لمحل :ينبغي أف يكوف حؿ المشكبلت عممية منظمة ال عشوائية ،مف خبلؿ فيـ
عناصر المشكمة ،ووضع آليات الحؿ ،وصياغة الفرضيات ،وتكييؼ األساليب المتبعة في الحؿ؛

لتناسب المشكمة.

وترى الباحثة أنو ينبغي أف تكوف المشكمة مف واقع الطمبة ،ومرتبطة بحاجاتيـ ،ومناسبة

لمستواىـ العقمي مع شيء مف التحدي لتفكيرىـ؛ ليدفعيـ نحو الحؿ ،ولنجاح أسموب حؿ المشكبلت ينبغي
مستخدما
أف يقوـ الطمبة بخطوات منظمة :أىميا أف يحدد عناصر المشكمة ،ويعيد ترتيب المعطيات لديو
ً
ما لديو مف خبرات وأساليب سابقة ،وتكييفيا حسب الموقؼ الجديد ويخرج بحموؿ غير اعتيادية ،وتصبح

ىذه خبرة لدييـ تنفعيـ في مواقؼ الحقة توظؼ بشكؿ عممي وفعمي في المواقؼ الحقيقية التي تواجييـ
في حياتيـ اليومية ،وبذلؾ حققنا اليدؼ مف تعمـ إستراتيجية حؿ المشكبلت.

46

اإلطار الهظري لمدراس

الفصل الثاني

دور المعمم في وظ ف إس ار ج

حل المشكالت:

قادر عمى حؿ مشكبلت
لكي يوظؼ المعمـ إستراتيجية حؿ المشكبلت بأحسف الطرؽ عميو أف يكوف ًا

اعيا الشروط التالية( :عمواف(39 -40: 2009 ،
مر ً

‒ يعرؼ المبادئ واألسس واإلستراتيجيات البلزمة لذلؾ؛ فإف فاقد الشيء ال يعطيو.
‒ اكتساب المعمـ القدرة عمى تحديد األىداؼ التعميمية لكؿ خطوة مف خطوات البحث.
‒ أف تكوف المشكمة مف النوع الذي يستثير التمميذ ،ويتحداه خارج غرفة الصؼ ،وينبغي أف تكوف مف
أسموبا لحميا.
النوع الذي يستثنى التمقيف
ً
‒ استخداـ المعمـ طريقة مناسبة لتقويـ تعمـ التبلميذ إستراتيجية حؿ المشكبلت.
‒ التأكد مف المتطمبات األساسية لحؿ المشكبلت قبؿ الشروع في تعمميا.
‒ تنظيـ الموقؼ التعميمي؛ لتوفير التدريب المناسب ،وال يمكف تعمـ حؿ المشكبلت عف طريؽ
المحاضرة واإللقاء.

‒ توفير التبصير والنظرة الجشطالتية لممشكمة ،واال فإف التمميذ لف يستطيع إدراؾ الحؿ إال بصعوبة.
‒ توافر المواد واألدوات البلزمة لمحؿ في الموقؼ؛ حتى يستطيع التبلميذ استخداميا.
‒ التوجيو واإلرشاد عمى شكؿ تمميحات مساعدة عمى الحؿ.
ممتعا ،ويؤدي إلى حموؿ متنوعة وفعالة.
‒ يجعؿ العمؿ الجماعي حؿ المشكبلت عمبلً
ً
ينمي تفكير أبنائو مف خبلؿ استثارة التفكير لدييـ،
وفيما سبؽ ترى الباحثة أف المعمـ ىو الذي ّ
وتحفيزىـ عمى تحدي المعطيات ،وتدريبيـ عمى إعادة ترتيب الموقؼ أماميـ؛ ليتسنى ليـ استثمار ما

لدييـ مف خبرات في التوصؿ إلى الحموؿ المنطقية والسميمة.

وتؤكد الباحثة ضرورة أف تصبح ىذه الميارة جزًءا ال يتج أز مف مكونات المتعمـ ،وذلؾ مف خبلؿ
التدريب النشط والمستمر ،واغناء البيئة التعميمية بالخبرات؛ لكي يستطيع المتعمـ تطبيقيا بطريقة وظيفية.
ىذا وعميو فإف القائد مف أحوج األفراد لمتّمرس بيذه الميارة ،إذ تعتبر ميارة حؿ المشكبلت جوىر
القيادة ،ومقياس عمى كفاءتو ،فكمما كانت لديو السرعة والقدرة في اإلحاطة بالموقؼ والتعامؿ مع

إقتناعا
المعيقات ،واتخاذ القرار والوصوؿ لمحؿ ،كمما زاد مف قدرتو عمى التأثير باآلخريف ،وجعميـ أكثر
ً
بو وبق ارراتو ،وسحرىـ وجذب والئيـ لو ولفريؽ العمؿ وألىدافو.
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ار ًعا -مهارات العمل الجماعي الفر قي:
العمل الجماعي الفر قي:
يقوؿ نابميوف ىيؿ" :إف المبدأ الذي يقوـ عميو العقؿ الموجو ىو أف اثنيف أو أكثر مف الناس
ينيمكوف في مبلحقة ىدؼ محدد مع اتجاه ذىني إيجابي يشكموف قوة ال تيزـ ،"...ويقوؿ ىايوود ":إف
رأسيف أفضؿ مف رأس واحد " و"عقميف أفضؿ مف عقؿ واحد" ،ويقوؿ شكسبير ":واحد لمجميع والجميع

لواحد"( الفقي .) ٖٖ- ٖٕ ،ٛ :ٕٜٓٓ،

عرؼ العمؿ الجماعي عمى أنو ":أسموب التفاعؿ المباشر بيف طرفيف عمى
عر ف العمل الجماعيُ :ي ّ
اديا في صنع القرار أثناء عمميما نحو تحقيؽ ىدؼ مشترؾ".
األقؿ ،ويكوناف متكافئيف ويشتركاف إر ً

(.)Friend & Cook،1996

عرؼ العمؿ الجماعي الفريقي بأنو :إحدى ميارات القيادة
ال عر ف اإلجرائي لمعمل الجماعي الفر قيُ :ي ّ
وىي قدرة الطالبة عمى االنتماء ،والعمؿ بكفاءة ضمف فريؽ تسعى مف خبللو؛ لتحقيؽ األىداؼ التي ُبني

الفريؽ مف أجميا.
الفر ق:

عرؼ (الطالب )ٖٔٙ :ٜٜٔ٘،الفريؽ عمى أنو" :ىو وسيمة لتمكيف األفراد مف العمؿ الجماعي
ُي ّ
المنسجـ كوحدة متجانسة".
فر ق العمل:
سويا؛ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ".
يعرفو (سترالسر)ٕ٘ :ٕٜٓٓ ،بأنو" :جماعة مف األفراد يعمموف ً
ّ
الفر ق والجماع :
تقوؿ آف دونيمموف" :ليست كؿ جماعة توصؼ ب (الفريؽ ( فريقًا بكؿ ما في الكممة مف معنى ،وىناؾ
أحيانا بعمؿ فريقي مذىؿ يدعو لئلعجاب(.دونيمموف،
جماعات أخرى تدعى بأسماء مختمفة ،وتقوـ
ً
.)ٕٔ :ٕٓٓٚ

عمل الفر ق:
الشؾ أف الناس اجتماعيوف بطبيعتيـ يستمدوف سعادتيـ مف عبلقاتيـ االجتماعية ،والجماعة عادة

كبير عمى أفرادىا ،فالفريؽ يكرس االنسجاـ مف خبلؿ قيـ وتقاليد الجماعة التي تنظـ ما ىو
تأثير ًا
تشكؿ ًا
ونوعا ،وىذا البديؿ ىو بديؿ طبيعي ،وربما يكوف مقبوالً أكثر مف السيطرة
كما
ً
مطموب مف العمؿ واألداء ً
اليرمية لمنظـ التقميدية ،والفريؽ الذي تتـ رعايتو مف قبؿ اإلدارة ،ويتـ تقديـ الحوافز لو ىو الفريؽ الذي
ُيمنح االستقبللية أو التمكيف المناسب ألداء عممو وعمؿ أعضائو بكؿ كفاءة واقتدار ،وىو الفريؽ الذي
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يحقؽ نتائج تتجاوز ما تحققو النظـ التقميدية .وتثبت الكثير مف الدراسات أف النتائج التي تتحقؽ مف عمؿ

جدا مف ناحية الكمية والنوعية
الفريؽ المم ّكف المتكامؿ المتجانس ىي نتائج تصفيا الدراسات بأنيا جيدة ً
في اإلنتاج والربحية (.ممحـ .)ٕٔٗ :ٕٜٓٓ،

خصائص العمل الجماعي:
لقد أشار( )Friend & Cook،1996إلى بعض عناصر العمؿ الجماعي التي تعتبر خصائص

م ِ
حددة لمفيوـ العمؿ الجماعي ،حيث إف ىذه العناصر مف رأييما تشرح التعريؼ المبدئي لمعمؿ الجماعي
ُ
وأوردا ىذه الخصائص كاآلتي:
ٔ -الرغبة في العمؿ الجماعي.
ٕ -تقاسـ العمؿ.
ٖ -اليدؼ المشترؾ.
ٗ -تقاسـ مسئولية المشاركة وصنع الق ارر.
٘ -الثقة المتبادلة بيف الطرفيف(أطراؼ العمؿ الجماعي).
 -ٙالشعور باالنتماء.

عوامل صهاع الفر ق المؤثر:
يشير(الفقي )ٔ٘- ٖٔ :ٕٜٓٓ ،إلى مجموعة مف العوامؿ منيا:
 -6الثق  :أنت قائد ،إذف ينبغي عميؾ أف تزرع في فريقؾ مشاعر الثقة في أنفسيـ وفي الكياف الذي
ينتموف إليو ،أخطر ما ييدد كياف فرؽ العمؿ ويخمخؿ أعمدتيا ىي الثقة المفقودة ،والتشكيؾ في
قدرة األفراد عمى القياـ بواجباتيـ واستحقاقيـ االنتماء لمفريؽ.
جيدا أف الفطرة اإلنسانية تبحث
 -5إعطاء كل فرد حقه من ال مام وال قد ر :القائد الفعاؿ يفيـ ً
أبدا التقدير واالىتماـ بجميع أعضاء فريقو ببل
دائما عمف ييتـ بيا ويقدرىا؛ لذلؾ ال ييمؿ ً
ً
يحث أعضاء فريقو عمى االىتماـ ببعضيـ البعض كذلؾ.
استثناء ،ليس ىذا وحسب بؿ ينبغي أف ّ
 -4ال هض اط ال ام :فريؽ العمؿ لف ينجح في ميمتو ما لـ يكف لدى أعضاء الفريؽ رغبة حقيقية
وجادة لممشاركة في العمؿ المطموب إنياؤه ،والبد مف توضيح ميمة الفريؽ لؤلعضاء وشرح

أسباب اختيار كؿ عضو ،مع التأكيد عمى األعضاء بضرورة أف يكونوا مريحيف في إبداء
مشاعرىـ فيما يتعمؽ بمشاركتيـ في الميمة ،ومحاولة معالجة أية تحفظات قد تكوف لدى البعض،
ويفضؿ أف يوضح ألعضاء الفريؽ المكافآت والحوافز التي ستقدـ في حالة اإلنجاز الناجح،

تحديا.
والتأكد مف أف األعضاء يعرفوف أف الخدمة ضمف الفريؽ قد تكوف ًا
معبر إلى مياـ أكثر ً
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 -3اإل مان أ م ال عاون :بالتعاوف ووضع اليد باليد ننجز ونصنع وننتج أكثر.
جميعا أف مصمحة الفريؽ فوؽ
ينبغي أف يؤمف فريؽ العمؿ بيذا األمر ،وينبغي أف يعوا
ً
مصمحة الفرد ،وأف النجاح الجماعي ىو الغاية واليدؼ.

م طم ات شك ل فر ق العمل:
ٔ -تحديد الميمة وذلؾ بتحديد اليدؼ المنوط بخطة العمؿ وتحقيقو.
ٕ -تحديد إطار زمني لمميمة بما في ذلؾ أقصى موعد إلنجازه ومراحؿ ذلؾ.
ٖ -إصدار وثيقة تكميؼ تحوي أسماء أعضاء الفريؽ.
ٗ -تحديد ميزانية( .الطالب.)ٖٔٛ-ٖٔٚ: ٜٜٔ٘،
وترى الباحثة إذا ُبني العمؿ الجماعي عمى األسس والقواعد -سابقة الذكر  -التي أوردىا

يقدر العمؿ واإلنجاز ويسعى إليو بكؿ قوتو ،جيؿ
الباحثوف فإنو مف الطبيعي أف نخمؽ جيبلً
معطاء ّ
ً
جيدا يعرؼ ما لو وما عميو.
يخطط لمستقبمو ً

خطوات هاء الفر ق:
مف خطوات تكويف فريؽ العمؿ ما يمي( :الفقي)ٜٔ- ٔٙ :ٕٜٓٓ ،
ٔ -شك ل الفر ق :بادئ ذي بدء يجب أف يتفكر القائد  -قبؿ تكويف فريؽ العمؿ  -في ىذه األسئمةَ :م ْف
الذي يجب أف ينضـ لمفريؽ؟ وما األسس التي سينضموف عمى أساسيا الفريؽ؟ كـ سيكوف أفراد الفريؽ؟
القائد الفعاؿ عندما يبدأ باختيار فريؽ العمؿ ال يخضع لمعواطؼ ،بؿ لمعايير عممية بحتة ،ويضع

مصمحة الفريؽ فوؽ أي اعتبار ،فبلبد مف اختيار األشخاص المناسبيف ،وينبغي عمى كؿ عضو قادـ
أف يجمب معو ميارة يتـ توظيفيا لخدمة الفريؽ.
ٕ -ال در ب وال عم م :بعدما يتـ تكويف فريؽ العمؿ يبدأ القائد في وضع خطة لبلرتقاء بإمكانيات الفريؽ
وتدريبيـ ،يبدأ األمر أوالً بالتوجيو ،حتى يتعمـ الموظؼ كؿ شيء عف أعماؿ الشركة ،كما أف عميو
تقديـ العضو الجديد إلى بقية األعضاء وتعريفو بالمنتج أو الخدمات التي يؤدونيا ،و بعد ذلؾ يقوـ

بإمداد العضو بكؿ األدوات التي يحتاجيا في العمؿ.

ٖ -ال واصل الج د مع الفر ق :القائد الفعاؿ ينبغي أف يتواصؿ بشكؿ مستمر وفعاؿ مع فريؽ العمؿ،
خاصة الجدد منيـ ،ومف الخطأ أف يترؾ القائد فريقو بمفرده ،دوف تواصؿ معيـ ،كما ينبغي فتح
قنوات االتصاؿ معيـ ،وأف يحفزىـ ،ويباشر عمميـ ويشعرىـ بوجوده بجوارىـ ،وأف يحرص عمى أف

يجتمع معيـ بشكؿ متكرر ،وأف يكوف عندما يحتاجونو ،وأف يستمر باالتصاؿ معيـ بشكؿ منتظـ،

وأف يضع في اعتباره النقاط اآلػتية:
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فرديا.
 أف يتحدث عمى أف النجاح ىو نجاح لمفريؽ بأكممو ،وليسنجاحا ً
ً
 أف يعامؿ كؿ فرد كما لو كاف أىـ األعضاء.بشرا.
 أف يظير ليـ اىتمامو بيـ بوصفيـ ً -أف يستمع إلييـ باىتماـ عندما يتحدثوف.

 أف يكثر مف استعماؿ أسمائيـ ،وأف ييتـ باالبتساـ ،واإلطراء ،والمديح.ٗ -الرؤ  :ينبغي عمى القائد أف يساعد أعضاء فريقو عمى تنمية رؤيتيـ الخاصة ،كما ينبغي عميو
تشجيع أفكارىـ وامتداحيـ عندما يتوصموف ألفكار جديدة.
٘ -حد د الهدف :إف القائد يقوـ بإشراؾ فريقو في عممية تحديد أىداؼ الفريؽ ،وكذلؾ في تقرير
اإلستراتيجية وخطة العمؿ؛ مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ،فإذا ما شارؾ أعضاء الفريؽ في تحديد
أىداؼ الفريؽ فإف ذلؾ سوؼ يزيد مف قوة الفريؽ وقدرتو عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ.
 -ٙالشكر وال قد ر :عند نجاح شخص في فريؽ العمؿ بالقياـ بالجزء الخاص بو ،فيجب تشجيعو
واالحتفاء بو ،ويجب أف يشعر أعضاء الفريؽ بالسعادة والسرور عندما يحقؽ أي زميؿ ليـ نتائج
طيبة.

ما الحجم المقرر لمفر ق؟
سببا وجييًا ،فالقائد يريد
يوجد نزوع طبيعي لجعؿ حجـ فريؽ العمؿ أكبر مما ينبغي ،ولعؿ لذلؾ ً
أف ُيشرؾ في العمؿ كؿ شخص لو صمة بالنتائج التي يتمخض عنيا ،ولكف إف وجد في الفريؽ عدد مف
األعضاء أكثر مما يمزـ فقد يكوف ذلؾ عمى حساب اإلنتاجية والفاعمية ،وتطرح بعض نصائح لتحديد
حجـ فريؽ العمؿ (دونيمموف:) ٘ٓ-ٜٗ :ٕٓٓٚ،
‒ استعف بفريؽ عمؿ صغير العدد )خمسة إلى تسعة أفراد(؛ حتى تكوف المياـ معقدة ،وتحتاج إلى
ميارات محددة.

نوعا ما
عددا (حتى خمسة وعشريف
‒ استعف بفريؽ عمؿ أكبر ً
عضوا(؛ حتى تكوف المياـ بسيطة ً
ً
وواضحة المعالـ.
‒ وزع فريؽ العمؿ كبير العدد إلى مجموعات فرعية إذا وافؽ األعضاء عمى التفويض بالمياـ
حسب الحاجة.
‒

قما وترًيا؛ بغية تسييؿ عممية صنع القرار؛ ولتفادي تعادؿ األصوات إذا أُخذ
ليكف عدد األعضاء ر ً
بمبدأ (التصويت باألغمبية).
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مف خبلؿ عمؿ الباحثة وجدت أف حجـ الفريؽ كمما كاف يتراوح ما بيف خمسة إلى سبعة أعضاء

تقر ًيبا ،كاف أداء الفريؽ أكثر جودة وأسرع في إنجاز المياـ ،كما أف تحديد األدوار لكؿ عضو مف أعضاء
الفريؽ يسيـ تكامؿ العمؿ والبعد عف العشوائية.

أدوار أعضاء الفر ق:
ينبغي أف يتألؼ الفريؽ )ذو المياـ المتعددة) مف أفراد ذوي تخصصات وكفاءات واهتمامات

مختمفة ،ويتحدد دور كؿ منيـ إما بمزاياه الشخصية أو بوظيفتو في المنظمة ،والوعي بيذه األدوار يساعد
عمى فهم الكيفية التي يعمؿ بيا الفريؽ ككؿ ،وىذا بياف ببعض هذه األدوار (الطالب- ٔٗٓ :ٜٜٔ٘،
ٔٗٔ):

ٔ -الم ادر :يتقدـ بأفكار وأساليب واجراءات وطرؽ مختمفة لحؿ المشاكؿ ،أو المبادرة إلى تولي
المسئوليات األكثر صعوبة ،أو التي ال يقبؿ عمييا معظـ الناس ألسباب مختمفة.

ٕ -طالب المعمومات  :يطالب بتوضيح المقترحات ،ويستفسر حوؿ الحقائؽ والمعمومات التي تساعد
الفريؽ في التعامؿ مع القضية االمطروحة.
ٖ -طالب الرأي :يطالب بتوضيح القيـ واآلراء التي يعبر عنيا أعضاء الفريؽ.
ٗ -صاحب المعمومات  :يقدـ الحقائؽ واألمثمة واإلحصاءات المتعمقة بالمشكمة.
٘ -صاحب الرأي :يتقدـ باألفكار واآلراء حوؿ المواضيع قيد النقاش.
 -ٙالشارح :يعطي األمثمة الواقعية مف تجربتو أو تجارب غيره أو أمثمة تصويرية؛ لمتدليؿ عمى فائدة
أو فكرة أو اقتراح معيف في حالة اختيار الفريؽ لخط سير معيف في العمؿ.

 -ٚالمهسق :يسعى إلى توضيح العبلقة بيف األفكار واالقتراحات التي يتقدـ بيا اآلخروف لصياغة
منظومة متكاممة ومترابطة.

ظا
 -ٛالموجه :يمخص ما تـ وما أنجز ،ويركز النقاش حوؿ بقية جوانب الموضوع المطروح؛ حف ً
نضاجا لؤلفكار.
لموقت وا
ً
 -ٜالهاقد ال هاء :يبذؿ الجيد لتقييـ األدلة والنتائج التي يتوصؿ إلييا الفريؽ بنزاىة وموضوعية ،مع
االستدراؾ والتعميؿ لما يقوؿ بأسموب تشجيعي ،فيساعد عمى استد ارر مزيد مف األفكار.

بالحث
وبث النشاط فيو لتحقيؽ إنجازات أعظـ
ّ
ٓٔ -المحرك :يعمؿ عمى تحفيز الفريؽ عمى العمؿّ ،
جامعا بيف الجد والدعابة اليادفة.
والتشجيع،
ً
ٔٔ -خ ر اإلجراءات :يعيف الفريؽ عمى تحقيؽ أىدافو ،بقيامو بأداء مياـ عممية ترتيبية مثؿ :توزيع
المطبوعات ،أو تنظيـ المقاعد في الصالة ،أو توفير الطعاـ.
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ٕٔ -المسجل :يدوف االقتراحات واألفكار والق اررات بطريقة تساعد عمى ُحسف وسرعة االستفادة منيا.
و رى(الفقي )55-56 :5119 ،أن هاك عض ا صهاف ال ي رى أ م

فر ق العمل ،ومهها:

واجد ا في

ٔ -العممي المهفذ :يؤمف بأىمية اإلنجاز ،وحاسـ وسريع في اتخاذ الق اررات ،ويتمتع بشخصية متميزة
قوية ،فعاؿ ،مخمص ،ويمكف االعتماد عمى أدائو.
ٕ -الكم و ر :يمثؿ قاعدة بيانات الفريؽ شخصية تحب جمع المعمومات ،والتأني قبؿ إصدار
جيدا قبؿ اتخاذ ق ارره ،وىذا الصنؼ
الق اررات ،ويمتاز بالصبر والحذر ،وينبغي أف يدرس الموقؼ ً
ميـ في الفريؽ؛ ألنو يريؾ الوقائع بشكؿ منتظـ وحقيقي.
ميتما بسير
ٖ -الشخص اإلدار  :ىو العضو الذي يعطي العممية اإلدارية االىتماـ األكبر ،تجده
ً
جدا في
العمؿ واعداد التقارير ،والتأكد مف أف الخطط تسير بشكؿ منظـ ،وىذا الصنؼ ميـ ً
تنظيـ العمؿ ،واعادة عجبلت الفريؽ إلى القضباف مرة أخرى إذا ما جنحت أو خرجت عنو.

ٗ -الكار زما :وىو عضو يتمتع بحضور طيب ،وشخصيتو جذابة ،معروؼ بأنو ميذب ولطيؼ،
يحبو أفراد الفريؽ ويطيعونو؛ لذا مف السيؿ جمعيـ وتحفيزىـ مف خبللو ،وىذا العضو بالغ

األىمية في فريقؾ.

ودائما ما يثري الفريؽ بأفكار ورؤى جديدة
٘ -الم دع الخ الي :ىذا العضو يتمتع بخياؿ خصب،
ً
وخبلبة ،وتنبع أىمية ىذا العضو مف كونو الرئة التي تكسر حدة ونمطية األفكار ،وتغذي روح
الفريؽ بما ىو خارج حدود المألوؼ ،وىذا الشخص تجده واسع الرؤية ،ويرى الصورة الكمية

الشاممة أكثر مف رؤيتو لؤلمور البسيطة.
ك ف ؤدي الفر ق وظائفه شكل فعال ؟

يساعد عمى نجاح الفريؽ االلتزاـ بقواعد أساسية معينة ،مف بينيا ما يأتي(الطالب:)ٖٔٚ :ٜٜٔ٘،
 عمى كؿ عضو فريؽ مكمؼ بعمؿ ما أف يتولى المسئولية األساسية فيو ،ويتوقع أف يكوف ىو صاحبيبت في أمور ال صبلحية لو فييا.
القرار النيائي حيالو ،أي :بمعنى آخر ال يجوز لمعضو أف ّ

‒ ال يجوز ألعضاء الفريؽ العمؿ ضد بعضيـ ،حتى واف كانت بينيـ جفوة ،أو عدـ توافؽ في
وجيات النظر حوؿ قضايا معينة.

‒ يختمؼ الفريؽ عف المجنة التي تتخذ ق ارراتيا بالتصويت ،فمسئوؿ الفريؽ ىو قائده الحقيقي ،وليس
مجرد مدير الجتماعاتو.

‒ إيجاد حمقات اتصاؿ مكثفة ومنظمة بيف أعضاء الفريؽ.
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روح فر ق العمل :قصد روح فر ق العمل :هي تمؾ الطاقة اليائمة العظيمة التي تربط ببف أفراد

الفريؽ ،فتجعميـ في التحاميـ كاألعضاء بالنسبة لمجسد الواحد ،وتبعث فييـ قوة تصنع مف أيدي أفراد

يدا واحدة عمبلقة تحطـ جباؿ العقبات ،وتحوليا إلى رماؿ ُيستفاد منيا ،وتبث الثقة بيف
الفريؽ الصغيرة ً
أفراد الفريؽ الواحد؛ حتى يحققوا األىداؼ عمى أكمؿ وجو ،ويجنوا مف ورائيا ثمرات النجاح.
(المرسي)ٕٓ:
 http://www.tas-wiki.com/tw28381.html

المقصود روح الفر ق:
عندما نقوؿ روح الفريؽ يقصد بذلؾ " تمؾ العبلقة الخفية بيف أعضاء الفريؽ التي تعمؿ كالسحر عمى
خمؽ دافعية ذاتية وروح معنوية عالية ورقابة ذاتية واجماع تمقائي وعفوي ،عمى ما ىو مقبوؿ وما ىو غير
مقبوؿ فتصبح بمنزلة عقد معنوي تحكـ تصرفات أعضاء الفريؽ ،دوف الحاجة إلى قوانيف مكتوبة  ،ورقابة
الفريؽ أفضؿ مف رقابة المسؤوؿ؛ بسبب تمقائيتيا وعفويتيا وروح العمؿ الجماعي الذي ىو أساسيا".
(ممحـ)ٕٔ٘- ٕٔٗ :ٕٜٓٓ،
عرؼ الباحثة روح الفريؽ بأنيا :القوة التي تجمع أواصر جماعة
ال عر ف اإلجرائي لروح الفر ق :وتُ ّ
العمؿ ،وتدعـ وتعزز القدرة عمى التم ّكف مف أداء المياـ المطموبة واألىداؼ المنشودة لمفريؽ.

أ م

روح فر ق العمل:

تمخص أىمية روح فريؽ العمؿ في النقاط اآلتية ( :الطالب)ٖٔٗ :ٜٜٔ٘ ،
ٔ -روح كؿ شيء دليؿ حياتو وروح الفريؽ ىي دليؿ وجوده وبقائو ،وقوتو دليؿ فاعميتو وتأثيره.
ٕ -روح الفريؽ تؤلؼ بيف أفراده ،وتذيب الخبلفات ،وتنبذ الصراعات ،وتحمؿ كؿ فرد عمى التنازؿ
عف رأيو الشخصي مقابؿ ما تراه الجماعة ،وأف ُيقدـ أىداؼ الفريؽ العامة عمى أىدافو الخاصة.
ٖ -روح الفريؽ تفجر الطاقات ،وتجعؿ أفراد الفريؽ يبذلوف أفضؿ ما عندىـ ،ويبرزوف أحسف ما
معا أضعاؼ أضعاؼ ما يمكف أف يبذلو كؿ واحد منيـ بمفرده.
لدييـ ،فينجزوف بذلؾ ً
ٗ -روح الفريؽ توحد طاقات األفراد ،وتساعدىـ عمى اجتياز العقبات ،والتغمب عمى نقاط الضعؼ،
بؿ وتحويميا إلى نقاط قوة ،وتحويؿ التيديدات إلى فرص مستغمة".ىذا ىو الفارؽ األساسي بيف

حزمة الضوء المبعثرة أشعتيا في كؿ اتجاه وبيف شعاع الميزر المتناسؽ ،فأشعة الميزر ليست إال

عبارة عف أشعة ضوئية متناسقة تتحرؾ بترددات وأطوار متماثمة؛ لتكويف كمية ىائمة ومذىمة مف

الطاقة تُمكف تمؾ األشعة مف اختراؽ جدراف األسمنت والحديد".
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أيضا؛
٘ -روح الفريؽ ىي وسيمة الفريؽ لمنجاح في تحقيؽ أىدافو التي ُأنشئ مف أجميا بؿ ولمتميز ً
ولذلؾ فالعمؿ بروح الفريؽ ىو أحد سمات وركائز الفريؽ الناجح.
وتؤكد الباحثة عمى أىمية روح الفريؽ في جمع القوى المختمفة في فريؽ العمؿ ،وتفجير طاقاتيا

واس تثمارىا في إنجاز المياـ المطموبة مف الفريؽ ،إذ تعتبر البوصمة التي توجو عممو ،وميزاف الح اررة الذي
يقيس درجة التفاعؿ واالندماج واالنصيار في بوتقة تحقيؽ األىداؼ.

ا خطاء الخمس لفرق العمل الجماعي:
يذكر العثماني المشكبلت التي تواجو العمؿ الجماعي عف باتريؾ لينسيوني في كتابو (الخمس

العوامؿ المعيقة لعمؿ الفرؽ الجماعية) ،ولخصيا في خمس نقاط تتسمسؿ بحسب األىمية وىي:
ٔ -غ اب الثق

ن أعضاء الفر ق :وىو أمر يمنع أعضاء الفريؽ مف البوح بنقاط ضعفيـ والمشكبلت

التي يواجيونيا أماـ بقية أعضاء الفريؽ؛ مما يحرـ الفريؽ مف االستفادة مف خبرات وقدرات وامكانات
بعضيـ البعض ،ويؤدي غياب الثقة لمتشكيؾ في النوايا الحقيقية لؤلفكار المطروحة وافتراض أف
صاحب الفكرة يممؾ أجندة خفية يحاوؿ أف يدفع بمصالحو الخاصة مف خبلؿ استغبلؿ امكانات

الفريؽ.

ٕ -الخوف من الخ الف :وىو أمر يؤدي ألف يمتنع أعضاء الفريؽ عف البوح بآرائيـ الحقيقية تجاه
األفكار المتداولة؛ مما يؤدي لقصور في نظرة الفريؽ ،وعدـ شموؿ أفكاره لكافة الجوانب المرتبطة
باألمر الذي يناقش ،واالختبلؼ مسألة ضرورية لكف االختبلؼ يتطمب وجود ثقة بيف أعضاء الفريؽ
تمكنيـ مف طرح آرائيـ بتجرد يفصؿ بيف صاحب الرأي والرأي نفسو بدوف خوؼ مف غضب الطرؼ

اآلخر.

ٖ -عدم الل زام :غياب األىداؼ الواضحة المحددة المرتبطة بوقت والممكف قياسيا ،والتي ليا قيمة
ألعضاء الفريؽ سيؤدي لفشؿ الفريؽ في االتفاؽ عمى أمور يمكنيـ االلتزاـ بتنفيذىا.

ٗ -عدم المحاس  :المجامبلت بيف أعضاء الفريؽ ليا أثر سمبي كبير عمى األداء ،فمف الضروري
متابعة ومحاسبة أعضاء الفريؽ عند تكميؼ أحد منيـ بميمة معينة وعدـ أدائو ليا عمى الوجو
المطموب ،وقد تسيؿ محاسبة عضو الفريؽ في مؤسسة أو في شركة؛ ألف األمر مرتبط بوظيفة

معينة لكف البعض يستصعب ىذا األمر في العمؿ التطوعي ،ويغفؿ أىميتو في الرفع مف مستوى

كفاءة األداء.

٘ -ال رك ز عمى اله ائا :والمقصود بو تركيز أعضاء الفريؽ عمى تحقيؽ أىداؼ الفريؽ العميا بدالً مف

توتر بيف أعضاء الفريؽ
تقديـ مصالحيـ أو مصالح لجانيـ عمى مصمحة الفريؽ ،وىو أمر يسبب ًا
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سيؤثر عمى كفاءة األداء ،وينيي روح الفريؽ .فمف الضروري أف يشعر كؿ فرد بأنو جزء مف فريؽ

يضا.
متكامؿ ،وأف نجاحو مرتبط بنجاح اآلخريف أ ً

نزيهالعثماني  http://forum.kau.edu.sa/vb/caaaeeii-cauca-39/caaioca-caiaoe-aynth-cauaa-caiacui-71057


وترى الباحثة أف غياب الثقة لدى أفراد الفريؽ سواء في ذواتيـ أو الفريؽ أو القائد أو الكياف الذي
ينتموف إليو ،وعدـ إيمانيـ بأىمية العمؿ الجماعي والتعاوني تعتبر مف أكبر المعضبلت التي تفشؿ العمؿ

الفريقي ،ىذا وأف ضعؼ تأثير القائد عمى أعضاء الفريؽ األنانية وحب الذات ،وتفضيؿ المصالح
الشخصية عمى مصمحة الفريؽ ،وعدـ وضوح ضوابط لمعمؿ ضمف الفريؽ مف العوامؿ التي تضعؼ روح

يبل غير قادر عمى إنجاز أبسط المياـ.
الفريؽ ،وتجعمو ىز ً

ومما تقدـ ترى الباحثة أف ميارة العمؿ الجماعي مف أىـ الميارات القيادية والمتممة لباقي
الميارات سابقة الذكر والتي يعمؿ العضو فييا ضمف فريؽ محدود األعضاء ،ميامو واضحة تناسب

قدراتو ،ومتبادؿ الثقة ،ومؤمف بأىمية العمؿ الجماعي ،وترجع أىميتيا في أنيا:

 توفر الكثير مف الوقت والجيد المبذوؿ والسرعة في إتماـ المياـ المطموبة مف الفريؽ. تمبي االحتياجات النفسية واالجتماعية لمفرد :كاألمف والحب واالحتراـ والنجاح والمشاركة. -تزيد مف دافعية الفرد ،وتحفزه إلظيار أفضؿ ما لديو مف قدرات.
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انفصـم انثانج
اندراصاث انضابمت
 المحور ا ول :دراسات هاولت عم م حقوق اإلهسان.
 ال عق ب عمى الدراسات السا ق الخاص

عم م حقوق اإلهسان.

 المحور الثاهي :دراسات هاولت مهارات الق ادة.
 ال عق ب عمى الدراسات السا ق الخاص
 ما م ز الدراس الحال

مهارات الق ادة.

عن الدراسات السا ق .

الدراسات السا ق

الفصل الثالث

الفصل الثالث
الدراسات السا ق
يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مجموعة مف الدراسات السابقة ،واألبحاث المرتبطة بموضوع الدراسة،
بحيث تـ تصنيفيا إلى محوريف عمى النحو اآلتي:
المحور ا ول :دراسات هاولت عم م حقوق اإلهسان.
المحور الثاهي :دراسات هاولت مهارات الق ادة.
بعد استعراض الدراسات السابقة في كؿ محور مف محاور الدراسة قامت الباحثة بالتعقيب عمييا

موضحة أوجو الشبو وأوجو التمايز بينيا مف جية ،وبينيا وبيف الدراسة الحالية مف جية أخرى ،وبياف
أوجو االستفادة مف ىذه الدراسات واألبحاث.

الوحىر األول
دراساث حناولج حعلين حقىق اإلنساى
 -6دراس (الد ش: )5163 ،
عهوان الدراس " :فاعم

ا ساسي في فمسط ن".

رهاما مق رح ل در س مادة حقوق اإلهسان لطال ات الصف السادس

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ الميارات الحياتية الضرورية والمتضمنة في مادة حقوؽ االنساف

لطالبات الصؼ األساسي ،وتزويد الطالبات بالميارات الحياتية وىي (حؿ المشكبلت وصنع القرار

واالتصاؿ والتواصؿ واالستذكار والوعي بالذات) وتنميتيا؛ مف خبلؿ بناء برنامج مقترح قائـ عمى النظرية

البنائية في تدريس مادة حقوؽ اإلنساف ،واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،وطبؽ الدراسة عمى عينة

عددىا (ٓ ) ٛطالبة مف طالبات الصؼ السادس األساسي بمدرسة الخنساء االبتدائية لبلجئات التابعة
لمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة رفح – فمسطيف  ،-وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :تجريبية وضابطة

بواقع (ٓٗ) طالبة لكؿ مجموعة ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجات المجموعتيف (التجريبية  /الضابطة) في اختبار الميارات الحياتية ككؿ لصالح
المجموعة التجريبية ،ويتصؼ البرنامج المقترح بفاعمية كبيرة ،ومف أىـ توصيات الدراسة :إعادة النظر في

مقررات مادة حقوؽ االنساف في جميع المراحؿ التدريسية واعادة بنائيا وتنظيميا في ضوء استراتيجية
نموذج التعمـ البنائي حيث ترتبط بيف ما يدرسو الطمبة في ىذه المناىج وما يواجييـ مف مواقؼ حياتية
تسمح ليـ مواجية تمؾ المواقؼ والتعامؿ معيا بطرؽ عممية ،توعية معممي حقوؽ اإلنساف باستراتيجية
نموذج التعمـ البنائي وتدريبيـ عمييا وعمى استخداـ طرائؽ وأساليب حديثة تستخدـ في التدريس مثؿ
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استراتيجية حؿ المشكبلت والتعمـ التعاوني والعصؼ الذىني والتشيط المعرفي ،واعتبار الميارات الحياتية

أساسا تقوـ عميو العممية التعممية التعميمية نفسيا.
ًا
السابقة
محور لممنياج المدرسي ،و ً

 -5دراس (أ و شمال :)5166،
عهوان" :مدى الوعي حقوق اإلهسان لدى طم

الدول

محافظات غزة".

مدارس مرحم ال عم م ا ساسي في وكال الغوث

ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى الوعي بحقوؽ اإلنساف لدى طمبة مدارس مرحمة التعميـ األساسي

بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف ،ودراسة بعض المتغيرات ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
معمما ومعممة لمادة حقوؽ اإلنساف ،منيـ
التحميمي ،وكانت عينة البحث قصدية عدد أفرادىا ()ٔٗٙ
ً
معمما ،و( )ٚٚمعممة ،وكانت أداة البحث استبانة تشتمؿ عمى ( )ٖٜفقرة ،وأظيرت الدراسة عدة
()ٜٙ
ً
نتائج منيا مدى الوعي بحقوؽ اإلنساف لدى الطمبة مرتفع بمتوسط حسابي ( )ٕ.ٖٜٙٓمف (ٖ) ،وبوزف

نسبي (ٓ ،)%ٚٛ.ٚوعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط تقديرات عينة البحث لمدى الوعي
بحقوؽ اإلنساف لدى الطمبة تعزى لممرحمة التعميمية ،والجنس ،والتخصص ،وعدد سنوات الخدمة ،وأوصى

الباحث بعدة توصيات بضرورة إعداد وتأىيؿ وتدريب معمميف متخصصيف في حقوؽ اإلنساف ،ونشر
وتعزيز الوعي بحقوؽ اإلنساف لدى الطمبة.

 -4دراس مولر ( :(Lothar Muller, 2009
عهوان:

ْ " Human Rights Education in German Schools and Post"Secondary Institutions

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التربية عمى حقوؽ اإلنساف في المدارس األلمانية والمؤسسات في
مرحمة ما بعد الثانوية ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )43مدرسة منيا )36( :مدرسة طبقت برنامج

طالبا
اليونسكو لتعميـ حقوؽ اإلنساف ،و( )7مدارس لـ تطبؽ البرنامج ،وشارؾ مف الطمبة (ً )2824
معمما ومعممة ،كما وتكونت أدوات الدراسة مف ثبلث استبانات ،األولى
وطالبة ،ومف المعمميف)(144
ً
استبانة لمطمبة ما بيف سف ) (14 – 10سنة ،والثانية استبانة لمطمبة ما بيف سف ( )19-15سنة ،والثالثة
استبانة لممعمميف ،حيث تناولت أسئمة االستبانة لمطمبة ثبلثة محاور ىي :أسئمة عف المدرسة ،وأسئمة عف

الطمبة أنفسيـ ،وأسئمة حوؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف في المدرسة مكوناتو وطرؽ التدريس ،وتناولت استبانة
المعمميف أربعة محاور ىي :أسئمة عف المدرسة ،وأسئمة عف المعمـ ،وأسئمة عف الطمبة ،وأسئمة حوؿ تعميـ

حقوؽ اإلنساف في المدرسة ومكوناتو ،وطرؽ التدريس ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وكاف

مف أىـ نتائج الدراسة أف نسبة  %54.4مف الطمبة -عينة الدراسة -أصبحت لدييـ معمومات عامة أو
معمومات أكثر ،أو معمومات جديدة فيما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف ،وأف الطمبة في المدارس التي طبقت
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برنامج اليونسكو لتعميـ حقوؽ اإلنساف كاف لدييـ معرفة بحقوؽ اإلنساف أكثر مف المدارس التي لـ تطبؽ

البرنامج ،ومعرفة الطالبات بمفاىيـ حقوؽ اإلنساف كانت أعمى مف معرفة الذكور.

 -3دراس (ثا ت:)2006 ،
عهوان " :رهاما مق رح ل هم الق م المر ط

من خالل ا هشط الالصف ".

حقوق اإلهسان لدى طم

المرحم اإلعداد

في غزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة فاعمية برنامج مقترح لتنمية القيـ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف لدى
طمبة المرحمة اإلعدادية في غزة مف خبلؿ األنشطة البلصفية ،واتّبع الباحث المنيج الوصفي لتحميؿ مواد
اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،ومحتوى كتب(المغة العربية– التربية اإلسبلمية -والدراسات
االجتماعية)؛ لموقوؼ عمى مدى تضمنيا لمقيـ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف ،واستخدـ المنيج التجريبي،

طالبا ،و( )611طالبة في مدرستيف إعداديتيف تشرؼ عمييما وكالة
واختار عينة مكونة مف ()626
ً
مقياسا لمقيـ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف ،وكاف مف أىـ
اختبار
ًا
الغوث الدولية ،واستخدـ الباحث
ً
تحصيميا ،و ً

النتائج عدـ وجود توازف في معالجة كتب (المغة العربية ،التربية الدينية ،الدراسات االجتماعية) لقيـ حقوؽ
اإلنساف ،حيث تركز االىتماـ األكبر عمى قيمة الحرية ( ،)12.2%إلى أف وصؿ التركيز عمى قيمة

المواطنة ( ،)3.15%وفاعمية البرنامج المقترح في رفع مستوى المعمومات ،وتنمية القيـ المرتبطة بحقوؽ
اإلنساف لدى طمبة المرحمة اإلعدادية باستثناء طبلب الصؼ السابع الذكور ،حيث بمغت نسبة الكسب

المعدؿ لدييـ أقؿ مف ( ،)1,2ومف أىـ التوصيات ضرورة وضع خطط وبرامج لؤلنشطة البلصفية،
بحيث تكوف مكممة لممناىج الدراسية ،وتسيـ في إتاحة الفرصة لجميع الطمبة لبلشتراؾ فييا ،التركيز عمى

قيـ حقوؽ اإلنساف مثؿ حؽ تكويف األسرة ،والمواطنة.
-2

دراس (فرج :(2006 ،
عهوان " :رهاما مق رح في هم

ق م الخ الف وال عامل مع اآلخر ل الم ذ الحمق الثاه

ال عم م ا ساسي في ضوء م ثاق حقوق الطفل".

من

أجريت الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ األوؿ اإلعدادي المصري عددىا )  ( 80تممي ًذا مف

مدرستي الجيزة اإلعدادية واألورماف اإلعدادية في محافظة الجيزة ،وقامت الباحثة باستخداـ المنيج

مقياسا
التجريبي بيدؼ التعرؼ إلى برنامج مقترح في تنمية قيـ االختبلؼ والتعامؿ مع اآلخر ،فاستخدمت
ً
يضـ )) 61عبارة مندرجة تحت أربع قيـ رئيسية ،وثماني عشرة قيمة فرعية معتمدة عمى بعض مواد وثيقة

حقوؽ الطفؿ كالمواد ) ،)31 ,30 ,29 ,28 ,19 ,15 ,14 ,13 ,12 ,8وكانت القيـ األساسية ىي:

قيما فرعية مثؿ المرونة ،والتعددية ،وقيمة االختبلؼ ،وقيمة التعامؿ مع اآلخر.
ٔ -التسامح :وتَضمف ً
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قيما فرعية مثؿ التعبير عف الرأي ،وضبط االنفعاالت ،وتقدير جيود اآلخريف
ٕ -الحوار :وتضمف ً
الندية ،والتواضع.
وأفكارىـ ،والديمقراطية ،و ّ
ٖ -تحمؿ المسؤولية :وتضمف المشاركة ،واالتصاؿ والتواصؿ ،واالعتماد عمى النفس.
ٗ -العمؿ الجماعي :مثؿ :التعاوف ،وتحمؿ الضغوط ،والتواصؿ مع الذات.
ثـ طبؽ البرنامج عمى المجموعة التجريبية ،وأكدت النتائج وجود داللة إحصائية لصالح المجموعة
وعيا عند الطمبة بكيفية التعامؿ مع اآلخر عمى
التجريبية ،مما يعني ّ
أف البرنامج قد حقؽ ىدفو وأحدث ً
الندية واالحتراـ المتبادؿ ،وقد أوصت الباحثة بإجراء دراسات في تطوير المناىج في ظؿ التعدد
أساس مف ّ
والتنوع الثقافي مع ضرورة إعداد برامج تدريبية لممعمميف في جميع المراحؿ التعميمية عمى كيفية تنمية قيـ

التعامؿ مع اآلخر والتسامح الفكري والديني.

 -1دراس (وطف والرم ضي:(2006،
عهوان" :إشكال

ال عم م ".

ال ر

عمى حقوق اإلهسان في الهظام ال عم مي الكو ي– آراء و طمعات اله ئ

أجريت الدراسة عمى عينة مف معممي المدارس الكويتية في مختمؼ المراحؿ التعميمية بمغ

ذكورا ،و)  ( 1115إناثًا ،وىدفت إلى
عددىا ) ) (1807مف المعمميف والمعممات معمـ ومعممة ) ً ( 694
تعرؼ آراء وتطمعات الييئة التعميمية حوؿ إشكالية التربية عمى حقوؽ اإلنساف في النظاـ التعميمي

الكويتي ،وأكد أفراد العينة بأغمبية مطمقة بمغت) (% 90أىمية تعميـ حقوؽ اإلنساف عمى الرغـ مف

خمفياتيا الغربية ،وقد كانت اإلناث أكثر قبوًال لفكرة تدريس حقوؽ اإلنساف مف الذكور ،حيث بمغت نسبة
القبوؿ لدييـ ) )% 77.9مقابؿ ) )%73.6لمذكور ،كما وأوضحت الدراسة أف المعمميف والمعممات أفراد

اقتناعا بتدريس مفاىيـ حقوؽ اإلنساف ،وأكثر تقببلً ليا
العينة مف ذوي االختصاصات اإلنسانية كانوا أكثر
ً
مف ذوي االختصاصات العممية ،وقد بمغت نسبة معممي ومعممات ذوي االختصاصات اإلنسانية (%
) ،58.6فيما كانت نسبة ذوي االختصاصات العممية(%53.9)،وبخصوص متغير سنوات الخبرة

أفرزت نتائج الدراسة أف المعمميف الشباب ذوي الخبرة األقؿ أي تقؿ خبرتيـ عف خمس سنوات كانوا أكثر
نزوعا إلى تعزيز المناىج بحقوؽ اإلنساف مف المعمميف ذوي سنوات الخبرة األكثر مف  6سنوات.
ً

 -5دراس (مؤسس ألفا العالم
عهوان" :ال وجهات المده لطم

لم حوث والدراسات:)5113 ،
الصف ال اسع"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى التوجيات المدنية لدى طمبة الصؼ التاسع :مفاىيميـ،

وممارساتيـ تجاه التربية المدنية التي تمكف الفعاليات في المؤسسات الحكومية ،والمجتمع المدني مف
مراقبة وقياس التحويبلت اليامة في "منظومة التربية المدنية".
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وتعتبر ىذه الدراسة دراسة مسحية عمى طمبة المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

طالبا وطالبة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة.
وقطاع غزة ،واشتممت عينة الدراسة عمى (ًٕٓ )ٕٜ

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية ظير عند الطمبة استعداد ٍ
عاؿ لممشاركة في أعماؿ المنزؿ،

سنا ،وأكدت الدراسة عمى إيجابية الطمبة في االستعداد لمتدخؿ في أمور
وتحمؿ مسؤولية األخوة األصغر ً
عامة ،وأف توجيات الطمبة تجاه األعماؿ التطوعية ىي توجيات إيجابية إال أف ىناؾ حاجة لتطوير برامج
أكثر مبلءمة لجيؿ الشباب وتحقيؽ رغبتيـ في المشاركة وافادة المجتمع في الوقت نفسو.

 -8دراس

امازاكي (:)Yamasaki, 2003

عهوان" :مس وى عم م حقوق اإلهسان في المدارس ال دائ

ول

م ه سو ا ( دراس حال )".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر برنامج تعميمي في حقوؽ اإلنساف عمى طمبة المدارس

وعمميا في والية مينيسوتا بالواليات المتحدة األمريكية كدراسة حالة،
وعاطفيا،
وذىنيا،
االبتدائية معر ًفيا،
ً
ً
ً
وكيفية تحسف برنامج تعميـ حقوؽ اإلنساف فييا ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت
طالبا وطالبة طبقت
طالبا وطالبة مف الصفوؼ السادس والسابع أي )ً )102
عينة الدراسة مف )ً (120
طالبا وطالبة أجريت معيـ مقاببلت ) 9ذكور و9إناث(،وقد استخدـ يامازاكي
عمييـ استبانات ،و)ً (18
بيانات مسحية ومقاببلت عمى شكؿ مستقؿ واستبانة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :ينبغي عمى
معممي برنامج التربية عمى حقوؽ اإلنساف أف يركزوا عمى الجوانب التالية لتحقيؽ األىداؼ المنشودة ليذا

البرنامج :دمج البرنامج في الحياة اليومية لمطمبة ،واستنتاج المفاىيـ المفتاحية لحقوؽ اإلنساف مف اإلعبلف

العالمي لحقوؽ اإلنساف ،واتفاقية حقوؽ الطفؿ ،والتركيز عمى موضوعات محددة ذات أىمية كبيرة لمطمبة
مثؿ :التمييز ،والتحيز ،والفقر ،والجوع ،وغياب العدالة ،واعطاء أمثمة واقعية النتياؾ حقوؽ اإلنساف لو

أثر كبير عمى الطمبة ،وانتقاؿ أثر ما يتعممو الطمبة في إطار التربية عمى حقوؽ اإلنساف إلى حياتيـ

تمركز
ًا
الواقعية ،واستخداـ التربية عمى حقوؽ اإلنساف كوسيمة لمتأثير ،وتغيير أفكار الطمبة ،وجعميا أكثر
جدا في نجاح تنفيذ البرنامج.
حوؿ حقوؽ اإلنساف ،ودعـ إدارة المدرسة ميـ ً

 -9دراس ل ا ز ):(Lapayese, 2002
عهوان "The Work of Human Rights Educators, Critical Pedagogy in Action" :
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أداء معممي حقوؽ اإلنساف ،وتقويـ أدائيـ ،حيث تكونت عينة

الدراسة مف ( ) 6معمميف يعمموف التربية عمى حقوؽ اإلنساف في والية كاليفورنيا ،وتكونت أدوات الدراسة
مف مقاببلت ،وبطاقة مبلحظات صفية ،وتحميؿ منياج حقوؽ اإلنساف ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي

التحميمي ،وكانت مف أىـ نتائج الدراسة أف ىناؾ أربعة مكونات أساسية لتعميـ حقوؽ اإلنساف في الصؼ
وىي :التنوع الثقافي ،وخبرة الطالب الكامنة ،وأساليب المشاركة ،والنشاط االجتماعي وأشار المربوف إلى
62

الدراسات السا ق

الفصل الثالث

أف تعميـ حقوؽ اإلنساف يزيد مف وعي الطمبة بحقوقيـ ،ويسمح ليـ بمناقشة قضايا غير عادية ،وأف
التربية عمى حقوؽ اإلنساف ترتقي بالتفكير الناقد لدى الطمبة في التفاعؿ االجتماعي ،وتوجد لدييـ بيئة

صفية ديمقراطية ،ومف عوائؽ تعميـ حقوؽ اإلنساف عدـ اىتماـ بعض الطمبة ،التناقضات في محيط

الطمبة االجتماعي ،وانعداـ مجتمع حقوؽ اإلنساف في واقع الطالب.

 -61دراس (السع دي: )5116 ،
عهوان "" :در س مفا م حقوق اإلهسان ضمن المها ا ال عم م

مع دراس ط ق ".

ىدفت إلى تدريس مفاىيـ حقوؽ اإلنساف ضمف المناىج التعميمية العامة ،والى تحديد مبلمح
تصور نظري واجراء تطبيقي ييتـ بالتربية عمى حقوؽ اإلنساف ،مف خبلؿ منياج التاريخ لمصؼ الثاني

منيجا يعرؼ بالدراسة االستكشافية لخمو المكتبة
الثانوي في المممكة المغربية ،وقد استخدـ الباحث
ً
المغربية مف الكتب والدراسات ذات العبلقة بالموضوع ،وذلؾ مف خبلؿ الجمع بيف الدراسة المكتبية
والقراءة الفا حصة النقدية ،واشتممت عينة الدراسة عمى خمسة صفوؼ مف طمبة الثاني الثانوي مف خبلؿ
تطبيؽ برنامج مقترح عمييـ .وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية أف قيـ وحقوؽ اإلنساف غائبة عف

نقصا في وعي واضعي المناىج (التاريخ)
مخططي وبناة منياج التاريخ في المرحمة الثانوية ،وأف ىناؾ ً
غيابا لتصور واقعي إلدماج ثقافة حقوؽ اإلنساف
بأىـ اإلشكاليات في ثقافة حقوؽ اإلنساف  ،وأف ىناؾ ً
في المناىج التعميمية عامة ومنياج التاريخ عمى وجو الخصوص ،وأف ىناؾ فجوة واسعة ما بيف متطمبات
تدريس مفاىيـ حقوؽ اإلنساف كما تصفيا األدبيات التربوية وبيف الشروط الذاتية والموضوعية التي تحكـ

واقع تدريس التاريخ في الصؼ أو المدرسة في عبلقتيا الجدلية مع البيئة المحمية المغربية.

 -66دراس (فرج:)5116 ،
عهوان " :رهاما در ي مق رح ل هم السموك الد مقراطي وال فاعل الج ماعي".
ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي مقترح لتنمية السموؾ الديمقراطي والتفاعؿ االجتماعي
لممعمـ العربي ،وذلؾ عف طريؽ تنمية الوعي المعرفي بالقضايا الديمقراطية لدى المعمـ ،وقد استخدمت

الباحثة المنيج الوصفي في تحديد اإلطار النظري وتصميـ " بطاقة مبلحظة" ،باإلضافة إلى المنيج
التجريبي لتطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح ،وقد استعانت الدراسة باألدوات التالية :استبانة استطبلع آلراء

الموجييف والمعمميف التربوييف مف األساتذة وىي عينة الدراسة؛ وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ احتياجاتيـ

لمسموؾ الديمقراطي والتفاعؿ االجتماعي داخؿ حجرات الدراسة ودوافعيا مف وجيو نظرىـ ،وقد توصمت

الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا محاولة تنمية وتطوير ميارات العبلقات اإلنسانية واالجتماعية ،وتنمية

ميارات اتخاذ القرار واستخداـ الوسائؿ التعميمية ،وتغيير دور المعمـ العربي مف كونو مجرد وسيمة إلحداث

ضبط اجتماعي ،لمتكيؼ مع الواقع ،وأوصت الدراسة ضرورة ربط المدرسة كمؤسسة تربوية بالمجتمع
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ومشكبلتو وقضاياه ،بحيث تصبح المدرسة صادقة في التعبير عف المجتمع ،والتأكيد عمى أىمية القيـ

مرشدا وموجيًا لكؿ
المرتبطة بالديمقراطية ،وتدريب المعمميف والتبلميذ عمييا ،وينبغي أف يكوف المعمـ
ً
العمؿ الجماعي.

 -65دراس

اهك (:)Banks, 2000

عهوانْ What is the State of Human Rights education in k-12 Schools in ":
"?the United State in 2000
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مدى مساىمة التربية عمى حقوؽ اإلنساف في تطوير المعارؼ والمفاىيـ
المدنية لدى طبلب المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية ،وتكونت عينة الدراسة مف طبلب
المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث
طبقت الباحثة دراستيا عمى عينة مف طبلب المدارس لقياس مدى مساىمة التربية عمى حقوؽ اإلنساف في
تطوير المعارؼ ،والمفاىيـ المدنية لدى طبلب المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية ،ومف أىـ
نتائج الدراسة تطور العديد مف المفاىيـ وتعزيزىا لدى طبلب المدارس يرجع إلى مناىج حقوؽ اإلنساف
الحد مف انتياكات
التي يتـ تدريسيا في المدارس ،وأكدت الدراسة عمى مساىمة مناىج حقوؽ اإلنساف في ّ

حقوؽ اإلنساف بيف الطبلب.

 -64دراس (ا غا:)1997 ،
عهوان" :ال ط قات ال ر و لحقوق الطفل الفمسط هي في قطاع غزة".
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر التطبيقات التربوية لحقوؽ الطفؿ في المدارس االبتدائية،
واإلعدادية بقطاع غزة مف وجية نظر المعمميف ،وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف معممي ومعممات
المدارس االبتدائية ،واإلعدادية الحكومية ،والتابعة لوكالة الغوث في غزة ،وتكونت أداة الدراسة مف استبانة
بندا ،موزعة عمى أربعة مجاالت رئيسة ىي :الحؽ في العدؿ والمساواة ،والحؽ في التعميـ
تضـ (ً )64
والثقافة ،والحؽ في الحياة ،والحؽ في الحماية والرعاية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،حيث
كاف مف أىـ نتائج الدراسة أف معدؿ توفر التطبيقات التربوية ككؿ بمغ  ،%74.45وكاف المعدؿ األعمى
مف نصيب الحؽ في الحياة ،)%85.45) ،وأقؿ معدؿ لمحؽ في التعميـ والثقافة ) ،(%69.85وأف نتائج
الدراسة لصالح المرحمة االبتدائية ،مقابؿ المرحمة اإلعدادية ،ولصالح مدارس وكالة الغوث ،مقابؿ
المدارس الحكومية ،ولصالح مدارس اإلناث ،مقابؿ مدارس الذكور.
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 -63دراس شارلز ):)Charles, 1996
عهوان"Civic Education, FRR, Press, Human rights, Key to democracy" :
ىدفت الدراسة إلى معرفة عبلقة التربية المدنية والصحافة وحقوؽ اإلنساف في السموؾ الديمقراطي

طالبا وطالبة ،واستخدـ الباحث المنيج
في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد بمغت عينة الدراسة (ً )ٙٗٛ
التجريبي ،حيث أُجريت الدراسة عمى المجموعتيف (الضابطة والتجريبية) ،وقد زودت المجموعة التجريبية
ببعض الميارات ،مف خبلؿ برنامج يتضمف بعض جوانب التربية المدنية لمدة أربعة أسابيع.
وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج نذكر منيا :إف ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية في السموؾ
الديمقراطي ألفراد عينة الدراسة وقدرتيـ عمى التحكـ في سموكيـ اإليجابي ،وظير مف توصيات الدراسة
ضرورة تدريس وتفعيؿ جوانب التربية المدنية لمناشئة منذ السنوات األولى مف التعميـ ،وينبغي ممارسة

المواطنة بشكميا الصحيح؛ حتى يصؿ المجتمع إلى االستقرار والتمتع بالحياة الديمقراطية ،وضرورة مراعاة
حقوؽ اإلنساف ؛ألنيا مرتبطة بصورة وثيقة بالجوانب السابقة والسموؾ الديمقراطي.

 -62دراس ( الشرافي:)6994 ،
عهوان" :واقع ال ر

عمى حقوق اإلهسان في الدول العر ".

ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع التربية عمى حقوؽ اإلنساف  ،وتـ إعداد أربع استمارات ًوجيت إلى
و ازرات التربية في (ٕٔ) دولة عربية ،و(ٕٓٓ) مؤسسة في التعميـ العالي ،و(ٓ٘) منظمة عربية غير
حكومية ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي  ،وتـ اختيار العينة مف القائميف عمى التعميـ ،ومف
أىـ النتائج التي توصمت الدراسة إلييا ما يمي:

غياب إستراتيجية عربية في مجاؿ التربية عمى حقوؽ اإلنساف ،وغياب تشريعات خاصة بالتربية

عمى حقوؽ اإلنساف ،وضرورة وضع الخطط اإلعبلمية لزيادة الوعي بحقوؽ اإلنساف ،وكذلؾ زيادة ثقافة

اإلنساف العربي بيذه الحقوؽ.

 -61دراس كارول (:(Carol, 1992
عهوان"Human Rights Education in the Elementary school: A Case Study :
of Fourth Grade Responses to A Democratic, Social Action Oriented
Human Rights Curriculum".
ىدفت الدراسة إلى بناء وتنفيذ منياج في حقوؽ اإلنساف لطمبة الصؼ الرابع ،ثـ اختبار مدى

فاعمية ىذا المنياج بالنسبة لتفكير الطبلب حوؿ حقوؽ اإلنساف ،وحوؿ أنفسيـ ،واآلخريف ،وكذلؾ
عبلقاتيـ مع زمبلئيـ ،واندماجيـ في العمؿ االجتماعي.
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طالبا مف طبلب الصؼ الرابع االبتدائي ،واشتممت أدوات
تكونت عينة الدراسة مف ()118
ً
الدراسة عمى بطاقات لممبلحظة بالمشاركة ،والمقاببلت ،والتسجيؿ الصوتي ،والتسجيؿ بالفيديو لؤلحداث
الصفية ،وتحميؿ الوثائؽ ،كما استخدمت الباحثة التغذية الراجعة مف الطبلب ،وأولياء األمور ،والمعمميف

في المدرسة؛ لمتأكد مف صدؽ البيانات ،وتضمنت الدراسة تصميـ منياج لمتربية عمى حقوؽ اإلنساف
لطمبة الصؼ الرابع يتكوف مف وحدة دراسية تـ تدريسيا خبلؿ شير ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي

التحميمي ،حيث كاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
تمكف غالبية الطبلب مف تطوير فيـ أساسي لمفاىيـ حقوؽ اإلنساف ،وحددت الدراسة أساليب
التعمـ الفعالة كانت :المحاكاة ،واستخداـ أدب األطفاؿ ،ولعب األدوار ،والمشروعات،وطور غالبية الطبلب
اىتماما أكبر بقضايا حقوؽ اإلنساف ،والتعمـ حوؿ اآلخريف المختمفيف؛ كنتيجة لمنياج حقوؽ اإلنساف.
ً
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ال عق ب عمى الدراسات السا ق الخاص

عم م حقوق اإلهسان

أىـ ما توصمت إليو الباحثة مف عرض الدراسات الخاصة بحقوؽ اإلنساف ما يأتي:
أوجه ال فاق في الدراسات السا ق :
أجمعت الدراسات السابقة عمى النقاط اآلتية:
 01أىمية نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف في المجتمعات ،مع مراعاة الخصوصية الثقافية لكؿ مجتمع.
 02أف تعميـ حقوؽ اإلنساف بطرؽ غير تقميدية لو أثر إيجابي في اكتساب الطمبة ليذه الحقوؽ.
 03الحاجة إلى وجود دراسات حوؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف ،باإلضافة إلى وضع برامج أو مناىج تربوية
تتناوؿ ال توعية بحقوؽ اإلنساف في مختمؼ مراحؿ التعميـ بما يتناسب مع حاجات الطمبة
وخصائصيـ النمائية ،كما في دراسة (ثابت ،)ٕٓٓٙ ،ودراسة (فرج ،)ٕٓٓٙ ،ودراسة

( ،)Yamasaki, 2003ودراسة ( الشرافي .) ٜٜٖٔ،

 04تناولت بعض الدراسات أثر التعميـ والتربية عمى حقوؽ اإلنساف بصورة مستقمة كما ورد في دراسة
كؿ مف دراسة (مولر ، (2009 ،دراسة (ويامازاكي ،( 2003 ،و دراسة (بانؾ ،)2000 ،و دراسة

(كاروؿ.)1992 ،

 05تناولت بعض الدراسات السابقة تعميـ مفاىيـ وقيـ حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ دمجيا أثناء تعميـ

المقررات الدراسية المختمفة ،بحسب ما ورد مف مفاىيـ ومبادئ في محتوى المقرر الدراسي ،والذي
يكوف بشكؿ عفوي وبصورة ضمنية عمى وجو العموـ ،كما ورد في دراسة (السعيدي،)ٕٓٓٔ ،أو
تعميـ قيـ حقوؽ اإلنساف الواردة في المقررات الدراسية مف خبلؿ األنشطة البلصفية كما في دراسة

(ثابت.)2006 ،

أوجه ال هوع في الدراسات السا ق :
 01تنوع البمداف التي أُجريت فييا الدراسات السابقة ،فمنيا بمداف عربية ،وأخرى أجنبية.
 02ىناؾ دراسات تناولت واقع التربية عمى حقوؽ اإلنساف في الدوؿ العربية كما في دراسة(الشرافي،
ٖ.)ٜٜٔ

 03تناولت دراسة (مولر )2009 ،الكشؼ عف أثر التربية عمى حقوؽ اإلنساف عمى الطمبة في
المدارس األلمانية ،وتناولت دراسة(بانؾ ،)2000 ،ودراسة (كاروؿ )ٜٜٕٔ ،مدى الوعي بحقوؽ
اإلنساف لدى طمبة المرحمة الثانوية.

 04تناولت بعض الدراسات أثر برامج مقترحة لتعميـ حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ المواد الدراسية
المختمفة ،أو األنشطة البلصفية كما في دراسة كؿ مف(ثابت ،)2006 ،و(يامازاكي ،)2003 ،و

(كاروؿ.)ٜٜٕٔ ،
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 05تناولت دراسة (أبو شمالة ،)2011 ،و دراسة (البايز ،)2002 ،ودراسة (األغا )1997 ،وجيات
نظر المعمميف حوؿ مدى وعي الطمبة بمفاىيـ حقوؽ اإلنساف.

 06تنوعت عينات الدراسات السابقة ما بيف طمبة ،ومعمميف ،ومقررات دراسية.
 07تعدد أدوات الدراسة بيف االختبارات التحصيمية ،االستبانات ،المقاببلت ،بطاقات المبلحظة،
واستمارة تحميؿ الوثائؽ ،والتسجيؿ الصوتي والفيديو.

 08تعدد مناىج البحث بيف المنيج الوصفي التحميمي لموقوؼ عمى مدى الوعي بحقوؽ اإلنساف مف
وجية نظر المعمميف ،أو التعرؼ إلى مفاىيـ وقيـ حقوؽ اإلنساف الواردة في المقررات الدراسية

المختمفة ،والمنيج التجريبي؛ لمتعرؼ إلى أثر التربية والتعميـ حقوؽ اإلنساف عمى الطمبة.

أوجه الس فادة من الدراسات السا ق ال ي هاولت مجال حقوق اإلهسان:
 01االستفادة مف تجارب اآلخريف في مجاؿ التربية عمى حقوؽ اإلنساف عمى الصعيد العالمي،
والقومي والوطني.
 02التعرؼ إلى واقع التعميـ والتربية عمى حقوؽ اإلنساف في بعض الببلد.
 03االطّبلع عمى برامج تـ تجريبيا في مجاؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف؛ لمتعرؼ عمى نتائجيا والتوصيات
الواردة فييا ،باإلضافة إلى الخطوات التي تـ تنفيذىا.

 04االستفادة مف التوصيات الواردة في ىذه الدراسات ،والتي تظير الحاجة إلى التعميـ والتربية عمى
حقوؽ اإلنساف بصورة فاعمة كما في دراسة (الدبش )ٕٓٔٗ ،التي أوصت بإعادة النظر في

مقررات مادة حقوؽ اإلنساف في جميع المراحؿ واعادة بنائيا في ضوء إستراتيجية نموذج التعمـ
البنائي ،واعتبار الميارات الحياتية (حؿ المشكبلت وصنع القرار واالتصاؿ والتواصؿ واالستذكار
أساسا لمعممية التعميمية التعممية.
ًا
والوعي بالذات)
محور لممنياج المدرسي و ً

68

الدراسات السا ق

الفصل الثالث

الوحىر الثاني
دراساث حناولج ههاراث القيادة
 -6دراس (الدعجاهي:)5163،
عهوان" :مسا م ا هشط الطال

في هم

القرى مك المكرم من وجه هظر ن".

المهارات الق اد

لدى طال ات جامع أم

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة إسياـ األنشطة الطبلبية في تنمية الميارات القيادية لدى
طالبات جامعة أـ القرى وجية نظرىف ،والتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ بيف استجابات الطالبات تعزى
لمتغيرات ( العمر -الحالة االجتماعية – التخصص العممي – نوع النشاط –عبلقة الطمبة بالنشاط" عضوة
أو مشتركة") ،واتبعت الدراسة الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،وشمؿ مجتمع الدراسة جميع طالبات
جامعة أـ القرى المشاركات في األنشطة الطبلبية والبالغ عددىف (ٔ )٘ٙطالبة ،تـ توزيع األداة عمييف
جميعا ،استجاب منيف(ٖ )ٖٜاستبانة بنسبة (ٔ )%ٚٔ.مف مجيمع الدراسة األصمي ،وتمثمت األداة في
ً
استبانة مكونة مف (ٗ٘)عبارة وموزعة عمى أربعة محاور (ميارات االتصاؿ ،وميارات المبادأة واالبتكار ،
وميارات اتخاذ القرار ،وميارات تحمؿ المسئولية) ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :إسياـ األنشطة
الطبلبية في تنمية القيادة مجتمعة ومنفردة (ميارات االتصاؿ ،وميارات المبادأة واالبتكار  ،وميارات اتخاذ
القرار ،وميارات تحمؿ المسئولية) لدى طالبات جامعة أـ القرى كاف بدرجة عالية،وجاءت ميارات تحمؿ
المسئولية في المرتبة األولى ،تبلىا ميارات االتصاؿ ،ثـ وميارات المبادأة واالبتكار ،وميارات اتخاذ
القرار ،واتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر التخصص في مجالي المبادأة واالبتكار
وتحمؿ المسئولية لصالح تخصص العموـ االجتماعية واإلنسانية ،وألثر نوع النشاط في مجالي اتخاذ القرار
وتحمؿ المسئولية لصالح النشاط االجتماعي ،وألثر عبلقة الطالبة بالنشاط في جميع المجاالت وفي
الدرجة الكمية باستثناء مجاؿ ميارات اتخاذ القرار ،وجاءت الفروؽ لصالح الطالبات العضوات في مقابؿ
المشاركات.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر في األنشطة الطبلبية لتعتمد عمى الممارسة العممية والتطبيقية
لمطالبات لميارات القيادة ،مع أىمية تصميـ األنشطة الطبلبية لتناسب الطالبات في التخصصات
مشاركتيف.
الطبيعية والتطبيقية ؛ لتيسير
ّ
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 -5دراس ( فرواه :)5163،
عهوان" :فاعم

رهاما در ي ل هم

المهارات الق اد

لدى طالب المرحم الثاهو ".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات القيادية لدى طبلب المرحمة
طالبا مف الصؼ الحادي عشر مف مدرسة الق اررة
الثانوية وتكونت عينة الدراسة مف خمسة عشر(٘ٔ) ً
الثانوية بخانيونس  -فمسطيف  -ممف حصموا عمى متوسط الدرجات عمى مقياس سمة القيادة ،واستخدـ
الباحث األدوات التالية :استبانة الميارات القيادية ،والبرنامج التدريبي لتنمية الميارات القيادية لدى طبلب

المرحمة الثانوية (مف إعداد الباحث) وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية:

‒ أف متوسط الدرجة الكمية لمميارات القيادية لدى الطبلب أكبر مف المتوسط الحيادي وفقًا لممقياس
المعد ،مما يشير إلى ارتفاع الميارات القيادية لدى العينة.
كما أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في
القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس الميارات القيادية بعد مرور شيريف مف تطبيؽ البرنامج التدريبي،
أيضا إلى كفاءة وأثر البرنامج في رفع الميارات القيادية ،وفي ضوء نتائج الدراسة
كما توصمت الدراسة ً
وضع الباحث عدة توصيات ومقترحات وىي :زيادة االىتماـ بتدريب المرشديف والمعمميف عمى كيفية تقديـ

المساعدة لمطمبة الذيف لدييـ سمة القيادة ،وتدريب طبلب المجاف المدرسية عمى الميارات القيادية مف قبؿ
اإلدارة المدرسية والمرشديف ،وضرورة تنفيذ برامج تدريبية في جميع المدارس لتنمية الميارات القيادية
بجميع أنواعيا مف قبؿ المرشديف التربوييف.

 -4دراس (إ ار م :)5166 ،
عهوان " :رهاما در ي لممارس العام في الخدم الج ماع

ل هم

المهارات الق اد ".

ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر برنامج تدريبي لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتنمية بعض
ميارات القيادة( الميارة المعرفية ،ميارة االتصاؿ ،والتفاعؿ ،ميارة إدارة الموقؼ ،ميارة تحمؿ المسؤولية،
ميارة صنع واتخاذ القرار ،لدى طبلب الجامعات المصرية  ،واتبعت الدراسة المنيج التجريبي وتمثمت
طالبا
األداة في مقياس ميارات القيادة لدى ممثمي الجامعات المنتخبة وتكونت عينة الدراسة مف ( ٘ٔ ) ً

طالبا لممجموعة التجريبية تـ اختيارىـ عمى أساس التجانس في المتغيرات
لممجموعة الضابطة و(٘ٔ) ً

التالية( الجنس  ،العمر ، )ٔٛ-ٔٚوأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

أفراد المجموعتيف ( التجريبية –الضابطة) بعد تطبيؽ البرنامج عمى أبعاد مقياس ميارة القيادة لصالح
المجموعة التجريبية .
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 -3دراس (المهاعي :)5161،
عهوان" :دراس أثر رهاما المهارات الق اد

الم فوق ن مممك ال حر ن".

عمى مهارات الق ادة والقدرة اإل داع

لدى الطالب

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر برنامج الميارات القيادية عمى ميارات القيادة والقدرة اإلبداعية

لدى الطبلب المتفوقيف بمممكة البحريف ،وذلؾ بعد اجتياز برنامج تدريبي في الميارات القيادية التابع

أيضا التعرؼ إلى الفرؽ بيف الجنسيف
لبرنامج سمو العيد لرعاية الطبلب المتفوقيف ،كما ىدفت الدراسة ً
في الميارات القيادية والقدرة اإلبداعية ،وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ إلى داللة الفروؽ في الميارات القيادية
والقدرة اإلبداعية بيف المجموعتيف والضابطة والتجريبية ،وتكونت عينة الدراسة مف المجموعة التجريبية:

طالبا وطالبة تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي مف الطبلب المتفوقيف التابعيف لبرنامج سمو ولي العيد
(ٖٔ) ً
طالبا وطالبة مف الطبلب
لرعاية المتفوقيف مف الصؼ الثالث الثانوي ،والمجموعة الضابطة ()ٕٛ
ً
المتفوقيف مف الصؼ الثالث الثانوي تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي مف بيف الطبلب المتفوقيف بمدارس

إحصائيا في الميارات القيادية بيف
مممكة البحريف ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :يوجد فروؽ دالة
ً
المجموعتيف وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يدؿ عمى أف الميارات القيادية لدى مجموعة المتدربيف

إحصائيا في القدرة االبداعية بيف
أعمى مف الميارات القيادية لدى المجموعة الضابطة ،ويوجد فروؽ دالة
ً
المجموعتيف وذلؾ لصالح مجموعة المتدربيف ،مما يدؿ عمى أف القدرة االبداعية لدى مجموعة المتدربيف

حصائيا في كؿ مف الميارات
أعمى مف القدرة اإلبداعية لدى المجموعة الضابطة ،وال يوجد فروؽ دالة إ
ً
القيادية والقدرة االبداعية بيف الجنسيف.

 -2دراس (الدعي:)5113،
عهوان" :مدى فاعم

الثاهو

دول الكو ت".

رهاما كارهز وشوفن في هم

المهارات الق اد

لدى طالب المرحم

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى فاعمية برنامج كارنز وشفف في تنمية الميارات القيادية لدى
طبلب الثانوية بدولة الكويت ،وقد حدد الباحث الميارات القيادية التالية( :الميارات األساسية لمقيادة،

وميارات االتصاؿ الكتابية ،وميارات االتصاؿ الخطابية ،وميارات تكويف الشخصية ،وميارات اتخاذ

القرار ،وميارات التحفيز ،وميارات حؿ المشكبلت وميارة التخطيط).

طالبا مف
وقد أُجريت الدراسة عمى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت ،بمغ قواميا(ً )ٜٙ
طالبا ،مجموعة ضابطة
طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،وتضـ ثبلث مجموعات :مجموعة تجريبية (ٖٖ ) ً

طالبا وقد تـ تعريض المجموعة التجريبية لفعاليات
طالبا ،ومجموعة ضابطة ثانية(ٖٓ)
أولى (ٖٖ)
ً
ً
البرنامج التدريبي لتنمية الميارات القيادية لدييـ ،وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي في
زيادة كفاءة الميارات القيادية لدى أفراد المجموعة التجريبية ،وكذلؾ زيادة كفاءة نمط القيادة الديمقراطية.
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 -1دراس ج سون و اسون ( :) Gibson &Pason ,2003
عهوانْ "Levels of Leadership: Developing Leaders Through New Models":
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج نيفادا األمريكي الذي يحمؿ عنوافPioneer " :

"Leadership programفي إحداث تغيير في اتجاىات وسموؾ الطبلب الممتحقيف بالبرنامج تجاه القيادة

طالبا تـ تقسيميـ إلى مجموعة
والسموؾ القيادي والخدمة المجتمعية ،وأجريت الدراسة عمى (ٖٕٔ)
ً
طالبا) لـ يتعرضوا لمبرنامج ،وقد
طالبا ) تـ تطبيؽ البرنامج عمييـ ،ومجموعة ضابطة (ً ٛٛ
تجريبية (ٖ٘ ً
أثبتت النتائج زيادة ميارات الطبلب المشاركيف في البرنامج ( المجموعة التجريبية) في جميع أبعاد مقياس
االىتماـ ،والميؿ إلى الخدمة الجماعية ،والتعاوف مع اآلخريف  ،كما توصمت الدراسة إلى زيادة تقدير

المشاركيف وفيميـ لمقادة واألدوار القيادية ،وقد نمت اتجاىات إيجابية لدى الطمبة المشاركيف في البرنامج
نحو خدمة المجتمع بمختمؼ مستويات تمؾ الخدمات.

 -5دراس (الحمد:)5116،
عهوان" :الفروق في المهارات الق اد

ن الم فوق ن وغ ر الم فوق ن".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفروؽ في الميارات القيادية بيف المتفوقيف والعادييف مف طبلب

طالبا مف طبلب المرحمة
المرحمة الثانوية بدولة الكويت ( دراسة مقارنة) ،وقد أجريت الدراسة عمى(ٗٗ٘) ً
أكاديميا ،وعادييف ،ودوف
عقميا و
ً
الثانوية بدولة الكويت ،الذيف تـ تقسيميـ إلى ثبلث مجموعات :متفوقيف ً

أكاديميا بميارات قيادية عالية ،خاصة في
عقميا و
ً
العادييف ،وقد انتيت الدراسة إلى ما يؤكد تميز المتفوقيف ً
اإلنجاز ،والمشاركة ،والمقدرة ،وتحمؿ المسئولية.

 -8دراس (ال س وهي:)5111 ،
عهوان" :الخ رات ال قدم

لم رهاما ل هم المهارات الق اد

عضاء ا سر الطال ".

سعت الدراسة إلى العمؿ عمى تنمية الميارات القيادية ألعضاء األسر الطبلبية مف خبلؿ الخبرات

التقدمية التي يتيحيا برنامج العمؿ مع الجماعات ،واستخداـ منيج البحث االجتماعي عف طريؽ الحصر
فردا
الشامؿ ،واستخدـ مقياس الميارات القيادية ألعضاء األسر الطبلبية ،وأُجريت الدراسة عمى (ٓ٘ٔ) ً
مف أعضاء األُسر الطبلبية المسجمة بقسـ رعاية الشباب بالمعيد العالي لمخدمة االجتماعية بالمنصورة في
مصر ،وقد تناولت الدراسة تنمية الميارة في تكويف عبلقات ناجحة مع اآلخريف ،والميارة في تحمؿ
المسئولية ،والميارة في اتخاذ القرار ،والميارة في االقناع ،والميارة في حؿ المشكبلت التي تواجو

األعضاء ،والميارة في االستخداـ األمثؿ إلمكانيات البيئة ،والميارة في تقويـ الذات ،وقد انتيت الدراسة

إلى وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الخبرات التقدمية لمبرنامج وتنمية الميارات القيادية
ألعضاء األسر الطبلبية.
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 -9دراس

شان :)Chan ,2000( :

عهوان ":أثر رهاما در ي لمق ادة ال داع

المو و ن".

في هم

المهارات الق اد

لدى مجموع من الطم

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي لمقيادة االبداعية في تنمية الميارات القيادية لدى

طالبا وٕٖطالبة)
مجموعة مف الطمبة الموىوبيف ،وأجريت الدراسة عمى()ٗٙمف الطمبة الموىوبيف(ٗٔ ً
في المرحمة الثانوية بيونج كونج ،حيث عرض الباحث أفراد العينة إلى برنامج تدريبي بعنواف
(برنامج السبت لمقيادة اإلبداعية) تضمف مجموعة مف القدرات والميارات التالية ( :الثقة بالنفس
،الحزـ ،الشجاعة  ،التحدي  ،الحماس  ،المثابرة  ،تحمؿ المسئولية  ،التخطيط  ،التحميؿ  ،الحكـ

عمى األشياء  ،التنظيـ  ،وضع األسباب ،القيادة  ،التوجيو  ،التحكـ  ،التكيؼ  ،التعبير ،المناقشة ،
االقناع  ،االبتكار  ،التذكر ،التشجيع  ،التعاوف ) وذلؾ لمدة شير كامؿ وتوصمت الدراسة إلى نمو

معظـ القدرات والميارات التي تدربوا عمييا  ،وأف البرنامج ساعد أفراد العينة عمى أف يروا أنفسيـ قادة
فعاليف ،وديمقراطييف.
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ال عق ب عمى الدراسات السا ق الخاص

مهارات الق ادة

أىـ ما توصمت إليو الباحثة مف عرض الدراسات الخاصة التي تناولت ميارات القيادة ما يأتي:

أوجه ال فاق في الدراسات السا ق :
 01أظيػ ػػرت الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة أىميػ ػػة تنميػ ػػة الميػ ػػارات القياديػ ػػة رغػ ػػـ تنػ ػػوع الفئ ػ ػات المسػ ػػتيدفة كمػ ػػا

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعجاني ،)ٕٓٔٗ ،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (فروان ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،)ٕٓٔٗ،و(المن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعي،)ٕٓٔٓ ،
و(الدعي( ،)ٕٓٓٗ ،البسيوني ،)ٕٓٓٓ ،و(الحمد.)ٕٓٔٓ،

 02أظيرت نتائج جميع الدراسات السابقة التي تناولت البرامج التدريبية لمميارات القيادية فروقًا ذات
داللة إحصائية لصالح المجموعات التجريبية ،مما يبيف أثرىا في تحسيف األداء القيادي لمطمبة
وانعكاس ذلؾ عمى سموكاتيـ ،كما في دراسة كؿ مف (الدعجاني ،)ٕٓٔٗ ،ودراسة (فروانة،

ٕٗٔٓ) ،و(المناعي ،)ٕٓٔٓ ،و(الدعي ،)ٕٓٓٗ ،و(البسيوني  ،)ٕٓٓٓ،ودراسة ( Chan

 ، ),2000ودراسة ( .) Gibson &Pason ,2003

 03أوصت الدراسات السابقة بإعادة النظر بالمناىج الدراسية المختمفة ،وجعميا ترتكز عمى األنشطة
انفتاحا بحيث تقدـ خبرات
أساسا لبنائيا ،وجعميا أكثر
التي تيدؼ إلى جعؿ الميارات القيادية
ً
ً
جديدة تسيـ في تنمية الميارات القيادية ،وتدريب المعمميف والطمبة عمى ميارات القيادة المختمفة،

كما ورد في دراسة (الدعجاني ،)ٕٓٔٗ ،ودراسة (فروانة ، )ٕٓٔٗ ،ودراسة (، )Chan ,2000

ودراسة ( .) Gibson &Pason ,2003

 04اقترحت معظـ الدراسات السابقة القياـ بمزيد مف الدراسات حوؿ إستراتيجيات مختمفة لتنمية
ميارات القيادة الفرعية كما في دراسة (الدعجاني ،)ٕٓٔٗ ،ودراسة (فروانة.)ٕٓٔٗ ،

أوجه ال هوع في الدراسات السا ق :
 01اختمفت الدراسات في تناوؿ موضوع ميارات القيادة ،فقد ركزت الدراسات عمى موضوع ميارات
القيادة في مجاالت ضيقة ،فتمت دراسة لميارات القيادة وعبلقتيا ببعض المتغيرات مثؿ دراسة

( الحمد.)ٕٓٓٔ،

 02تناولت بعض الدراسات والبحوث مراحؿ عمرية وفئات مختمفة كالمرحمة الثانوية كدراسة ( فروانة،
ٕٗٔٓ) ،و(الحمد ،)ٕٓٔٓ،و(المناعي ،)ٕٓٔٓ،و(الدعي ،)ٕٓٓٗ ،ودراسة(،)Chan ,2000
بينما تناولت بعض الدراسات مرحمة الجامعة مثؿ  :دراسة (الدعجاني،)ٕٓٔٗ ،ودراسة ( إبراىيـ،

ٕٔٔٓ) ،دراسة (البسيوني .)ٕٓٓٓ،

74

الدراسات السا ق

الفصل الثالث

 03ىناؾ دراسات تناولت ميارات القيادة وعبلقتو ببعض المتغيرات دوف الخوض في تقديـ الحموؿ

المناسبة لتحقيؽ ميارات القيادة مثؿ دراسة (الحمد ،) ٕٓٔٓ ،باإلضافة أف ىناؾ دراسات
تناولت الموضوع كبرنامج لتحقيؽ ميارات القيادة كدراسة (الدعي، )ٕٓٓٗ ،ودراسة

(.)Chan ,2000

 04لقد أجريت الدراسات السابقة في البيئة العربية (السعودية ،مصر ،فمسطيف ،البحريف ،الكويت)،
بينما أُجري البعض اآلخر في بيئات أجنبية مثؿ :الصيف وأمريكيا.
 05استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي ،باستثناء بعض الدراسات اتبعت مناىج أخرى
مثؿ :دراسة (الحمد )ٕٓٔٓ،اتبعت المنيج المقارف ،ودراسة (الدعجاني )ٕٓٔٗ ،استخدمت

المنيج الوصفي المسحي ،ودراسة (البسيوني  )ٕٓٓٓ،اتبعت منيج البحث االجتماعي.

عق ب عام عمى الدراسات السا ق
أوجه الس فادة من الدراسات السا ق :
 01أسيمت الدراسات السابقة في تمكيف الباحثة بفكر أعمؽ وأوسع عف موضوع الدراسة.
 02ساعدت الباحثة عمى صياغة مشكمة الدراسة وفرضياتيا وأىدافيا وأىميتيا.
 03ساعدت الباحثة لمحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ التي تمكنيا مف السير في بحثيا بصورة
صحيحة سواء في اختيار منيج البحث وأدواتو واألساليب اإلحصائية المناسبة ،واجراءات

البحث ،واإلطار النظري لمدراسة..إلخ.

 04أفادت الدراسات السابقة الباحثة خاصة في التوصيات ،والمقترحات ال َّ
سيما الدراسات التي
طبقت في البمداف العربية ،وفي فمسطيف عمى وجو الخصوص مثؿ دراسة(:فروانة،)ٕٓٔٗ ،

(المناعي ،)ٕٓٔٓ ،و(الدعي ،)ٕٓٓٗ ،و( )Chan ,2000والتي أوصت بضرورة تنفيذ برامج
تدريبية لكافة المراحؿ لتنمية الميارات القيادية المختمفة ،والعمؿ عمى رفع مستوى العمؿ القيادي

لدى الطمبة في المدارس.

ما م ز الدراس الحال

عن الدراسات السا ق :

 01أنيا تناولت تنمية الميارات القيادية في مبحث حقوؽ اإلنساف.
 02تقوـ ىذه الدراسة عمى تنمية الميارات القيادية في مبحث حقوؽ بصورة مستقمة.
 03قد تفيد ىذه الدراسة معممي حقوؽ اإلنساف في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة،
وغيرىـ في تنمية الميارات القيادية المختمفة لدى الطمبة.
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الفصل ال ار ع
إجراءات الدراس
عرضا لمطريقة واإلجراءات التي قامت بيا الباحثة؛ مف أجؿ اإلجابة عف
يتضمف ىذا الفصؿ
ً

تساؤالت الدراسة ،وقد اشتمؿ عمى منيج الدراسة ،عينة الدراسة ،وأدوات الدراسة وكيفية إعدادىا ،والصدؽ
أخير األساليب اإلحصائية لمدراسة ،وذلؾ عمى النحو التالي:
والثبات ،و ًا

مهها الدراس :
بناء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا؛ فقد استخدمت الدراسة المناىج التالية:
ً
 -6المنيج الوصفي التحميمي :وىو"الذي يتـ مف خبللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ
بياناتيا ،والعبلقة بيف مكوناتيا ،واآلراء التي تطرح حوليا ،والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي
تحدثيا"( أبو حطب وصادؽ ،)ٔٓٗ: ٕٓٓ٘ ،واتُبع في ىذه الدراسة؛ لتحديد ميارات القيادة التي

يجب أف تمتمكيا طالبات الصؼ السادس االبتدائي ،ومف ثـ الكشؼ عف النقص في ىذه الميارات

ومدى توافرىا في مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس االبتدائي الفصؿ الثاني لمعاـ ٕٗٔٓ-
ٕ٘ٔٓـ بوكالة الغوث الدولية بغزة ،وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ المحتوى وفؽ القائمة المعدة لذلؾ.
 -5المنيج شبو التجريبيُ :يعرفو (عبيدات وآخروف )ٖٔٓ :ٕٓٓ٘،بأنو" :تغيير متعمد ومضبوط
موضوعا لمدراسة ،ومبلحظة ما ينتج عف ىذا التغيير
لمشروط المحددة لمواقع ،أو الظاىرة التي تكوف
ً
مف آثار في ىذا الواقع والظاىرة" ،ولقد اتبعت الدراسة ىذا المنيج ؛ لمتحقؽ مف أثر البرنامج المقترح

في تنمية بعض الميارات القيادية لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي في مدارس وكالة الغوث
الدولية بغزة لمعاـ ٕٕٗٔٓٓٔ٘-ـ.

ع ه الدراس :
تكونت عينة الدراسة مف (ٗ )ٛطالبة ،مف صفيف دراسييف مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي
مف مدرسة بنات غزة اإلعدادية "ب " التابعة "لؤلونروا" ،والتي تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،وقد تـ اختيار
الصفيف بطريقة عشوائية أحدىما المجموعة األولى (الضابطة) وعددىا (ٕٗ) طالبة ،والمجموعة الثانية
(التجريبية) وعددىا (ٕٗ) طالبة ،والجدوؿ رقـ (ٔ) يوضح أفراد العينة.

77

ه ائا الدراس ومهاقش ها

الفصل الخامس

جدول رقم ()6

عدد أفراد ع ه الدراس لممجموع ال جر
المدرس
مدرسة بنات غزة اإلعدادية "ب "

والضا ط
الهس

المئو

الصف

العدد

ضابطة

ٕٗ

ٓ٘ٓ.

تجريبية

ٕٗ

ٓ٘ٓ.

المجموع

ٗٛ

ٓٔٓٓ.

ال صم م ال جر ي لمع ه :
ط ق مق اس المهارات الق اد

كما أ ي:

 قياس قبمي  -تدريس المجموعة التجريبية وفؽ البرنامج المقترح  -قياس بعدي.
 قياس قبمي  -تدريس المجموعة الضابطة بالطرؽ التقميدية المعتادة  -قياس بعدي.

اش قاق مهارات الق ادة:
إجراءات هاء قائم المهارات الق اد :
 قامت الباحثة باالطّبلع عمى األدب التربوي والدراسات المتعمقة بموضوع القيادة والميارات القياديةالمتعمقة بطمبة ىذه المرحمة.

 -مراجعة الدراسات السابقة والتي تناولت ميارات القيادة بالدراسة والبحث ،وقدمت تصنيفات مختمفة

ليذه الميارات ،وعممت عمى تقديـ برامج لتنميتيا وتطويرىا لدى الفئات المستيدفة مثؿ :دراسة

(فروانة ،)ٕٓٔٗ،ودراسة (إبراىيـ ،)ٕٓٔٔ،ودراسة (المناعي ،)ٕٓٓٓ،دراسة (الدعي،)ٕٓٓٗ،
ودراسة (البسيوني ،)ٕٓٓٓ ،ودراسة ()Chan ,2000؛ وذلؾ لبلستفادة مف ىذه التصنيفات
وجمع المعمومات التي تفيد ىذه الدراسة وتناسبيا.

 عقد لقاءات مع أعضاء فريؽ إعداد مقررات حقوؽ اإلنساف بوكالة الغوث الدولية بغزة ،لمعرفةالميارات التي تـ تصميـ منياج حقوؽ اإلنساف بناء عمييا ،واستطبلع آراء معمميف حقوؽ

اإلنساف ،ومشرفيف ومتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وحقوؽ اإلنساف.
 -أعدت الباحثة قائمة أولية بالميارات القيادية التي تتناسب مع خصائص النمو لطالبات الصؼ

السادس االبتدائي والتي ينبغي أف تمتمكيا طالبات الصؼ السادس االبتدائي ،واشتممت عمى أربع
ميارات رئيسة ،ينبثؽ منيا ( )٘ٙميارة فرعية كما في ممحؽ(ٔ).
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-

ضبط القائمة مف خبلؿ التحكيـ ،حيث تـ عرضيا عمى مجموعة مف األساتذة والمشرفيف

محكما
والخبراء والمتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وحقوؽ اإلنساف وعددىـ (ٕٕ)
ً

ممحؽ رقـ (ٕ).

 والصورة النيائية لمقائمة بعد االنتياء مف التحكيـ تـ األخذ بتوصيات المحكميف باإلضافةوالحذؼ ،قامت الباحثة بالتعديؿ وأصبحت القائمة بشكميا النيائي إلى أف أصبحت (ٖٓ) ميارة

فرعية ،منبثقة مف األربع ميارات الرئيسة كما في ممحؽ (ٖ).
وبذلؾ تكوف الباحثة قد أجابت عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة والذي ينص عمى":ما

ميارات القيادة المناسبة لطالبات الصؼ السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة؟"
إجراءات حم ل المح وى :

اإلجراءات التي اتبعتيا في تحميؿ محتوى منياج حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس االبتدائي الفصؿ
الثاني مف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ـ:
 -1حد د الهدف من ال حم ل:
ييػػدؼ التحميػػؿ إلػػى معرفػػة مػػدى ت ػوافر الميػػارات القياديػػة (االتصػػاؿ والتواصػػؿ ،التفكيػػر الناقػػد ،حػػؿ
المشكبلت ،العمػؿ الجمػاعي الفريقػي) فػي مبحػث حقػوؽ اإلنسػاف لمصػؼ السػادس االبتػدائي الفصػؿ الثػاني

لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ  ٕٓٔ٘-ـ ،ومف ثـ الكشؼ عف النقص فييا.
 -2ع ه ال حم ل:

تكونت عينة التحميؿ مف جميع الدروس الواردة في مبحث الفصؿ الدراسي الثاني مف محتوى حقوؽ
اإلنساف لمصؼ السادس االبتدائي في مدارس وكالة الغػوث الدوليػة بغػزة لمعػاـ الد ارسػي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ـ

درسا موزعة عمى (٘) وحدات دراسية.
وىي عبارة عف (ٖٔ) ً

 -3إعداد أداة حم ل مح وى المههاج الدراسي:

قامت الباحثػة بتصػميـ أداة لتحميػؿ محتػوى مبحػث حقػوؽ اإلنسػاف لمصػؼ السػادس االبتػدائي لمفصػؿ
الثاني مف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ـ وفقًا لئلجراءات التالية:

فئات ال حم ل:

 قائمة مف أربع ميارات رئيسة ،تنبثؽ عنيا مجموعة مف الميارات الفرعية المتصمة بيا كما فيمخطط تحميؿ المحتوى ممحؽ(.)ٙ
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وحدات ال حم ل:

اعتمدت الباحثة في تحميؿ المحتوى عمى اعتبار الجممة أو الفقرة أو الصورة أو السؤاؿ تمثػؿ وحػدة

التحميػؿ ،مػف خػبلؿ داللتيػا عمػى ميػارات القيػادة الفرعيػة ،فػي كػؿ درس مػف دروس مبحػث حقػوؽ اإلنسػاف

لمفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ٕٕٗٔٓٓٔ٘-ـ.

ضوا ط ال حم ل:
اع مــدت ال احثــ ا مــور اآل ــ كضــوا ط لعمم ــ ال حم ــل :قامػػت الباحثػػة بإعػػداد النمػػوذج األولػػي ألداة
التحميؿ وىي عبارة عف:
 قائمػػة ميػػارات القيػػادة التػػي اشػػتممت عمػػى الميػػارات الرئيسػػة األربػػع ،والمفػػاىيـ الفرعيػػة المرتبطػػة بكػػؿميارة رئيسة.

 اشػػتممت عمػػى رقػػـ الػػدرس ،عنػواف الػػدرس ،الميػػارة الرئيسػػة الػواردة فػػي الػػدرس ،والميػػارة الفرعيػػة ،ورقػػـالصفحة التي وردت فييا الميارة.

 -الوزف النسبي لتك اررات الميارات في المحتوى.

صدق حم ل المح وى:
ػاء عمػػى قائمػػة ميػػارات القيػػادة وتػػـ تحكيمػػو كمػػا سػػبؽ ذك ػره ؛
أعػ َّػدت مخططًػػا لتحميػػؿ المحتػػوى بنػ ً
بيدؼ استطبلع آراء المحكميف حولو مف حيث:
 مناسبتو لتحميؿ محتوى مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس االبتدائي. مناسبة فئات ووحدات التحميؿ. وضوح الداللة باعتبارىا فئات التحميؿ. سبلمة الصياغة المغوية لمفئات.وقد اتفؽ المحكموف عمى أف األداة مناسبة لتحميؿ محتوى المبحث الدراسي .ممحؽ رقـ (.)ٙ

إجراءات حم ل المح وى:
قامت الباحثة بعقد لقاء مع زميمتيا (أ .ناديػة حسػاف) معممػة حقػوؽ اإلنسػاف بوكالػة الغػوث الدوليػة

بغ ػزة؛ لمناقشػػة آليػػة تحميػػؿ محتػػوى الفصػػؿ الثػػاني مػػف منيػػاج حقػػوؽ اإلنسػػاف لمصػػؼ السػػادس حسػػب أداة
التحميؿ ،ومف ثـ قامت كؿ مف الباحثة وزميمتيا وبصورة مستقمة بتحميؿ المحتوى وفؽ أداة التحميؿ.

8.

ه ائا الدراس ومهاقش ها

الفصل الخامس

ث ات ال حم ل:
لمتأكد مف ثبػات التحميػؿ تػـ حسػاب معامػؿ االتفػاؽ بػيف تحميػؿ كػؿ مػف الباحثػة وزميمتيػا باسػتخداـ

معادلة "ىولستي" ،حيث كاف معامؿ االتفاؽ ( ،)%ٜٓ.ٙوىو معامؿ اتفاؽ مرتفع.

القائم ـ الههائ ـ لممهــارات الق اد ـ الم ضــمه فــي الفصــل الثــاهي مــن م حــث حقــوق اإلهســان لمصــف
السادس ال دائي في ضوء ه ـائا ال حم ـل و ك ار ار هـا لم احثـ وزم م هـا وهقـاط ال فـاق والخـ الف ،كمـا
و موضح في جدول رقم( .) 5

جدول رقم (ٕ)

ن هقاط ال فاق والخ الف ومعامل ال فاق في حم ل المح وى
ال ان

(المحمل

المحمل

ال احث

حسان)

ا ول)

الثاهي(أ.هاد

هقاط

هقاط

هقاط ال فاق

معامل

ال فاق

الخ الف

 +هقاط الخ الف

ال فاق

 -6مها ارت ال صال وال واصل

ٖٓٗ

ٗٙٚ

ٖٓٗ

64

ٗٙٚ

86.3

 -5مهارات ال فك ر الهاقد

ٖٔٔ

ٖٕٜ

ٖٕٜ

18

ٖٔٔ

94.2

 -4مهارات حل المشكالت

ٕٜ٘

ٕٜٚ

ٕٜ٘

20

ٕٜٚ

92.8

ٕٔٙ

ٔٔٚ

ٔٔٚ

9

ٕٔٙ

92.9

6199

6621

6155

111

6684

90.6

 -3مهارات العمل الجماعي الفر قي
مهارات الق ادة ككل

يبػػيف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االتفػػاؽ كانػػت أعمػػى مػػف  % ٛٙومػػا فػػوؽ وىػػذا معامػػؿ جيػػد

ويطمؽ عمى ىذا النوع مف الثبات باالتساؽ عبر األفراد ،ويقصد بو وصوؿ المحمؿ نفسو مػع شػخص آخػر
إلػػى درجػػة عاليػػة مػػف نقػػاط االتفػػاؽ عنػػد تطبيػػؽ إج ػراءات عمميػػة التحميػػؿ نفسػػيا ،ممػػا يؤكػػد ثبػػات األداة.

(عفانة.)ٖٔٗ :ٜٜٜٔ ،

وبػذلؾ تكػوف الباحثػة قػد أجابػت عػف السػؤاؿ الثػػاني مػف أسػئمة الد ارسػة والػذي يػنص عمػى ":مػػا

مدى توافر ميارات القيادة المناسػبة لطالبػات الصػؼ السػادس االبتػدائي فػي مبحػث حقػوؽ اإلنسػاف لمصػؼ
السادس االبتدائي الفصؿ الثاني؟"
هاء ال رهاما المق رح:
وصف مخ صر لم رهاما المق رح :
لما كاف ىدؼ البحث الحالي ىو بناء برنامج مقترح لتنمية ميارات القيادة مبحث حقوؽ اإلنساف
لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي بوكالة الغوث الدولية بغزة؛ فقد تـ بناء ىذا البرنامج في ضوء

قائمة الميارات القيادية التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ الخبراء والمتخصصيف ،وقد اعتمدت كأىداؼ
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تعميمية ليذا البرنامج عمى أف يكوف جوىر الطرائؽ واألساليب المستخدمة في تطبيؽ أنشطة البرنامج ىي

إستراتيجيات التعمـ النشط ،ويتكوف البرنامج مف مجموعة مف األنشطة المقترحة والتي تناولت خطط

درسا مف محتوى مبحث حقوؽ اإلنساف لمفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ-
تدريسية لثبلثة عشر ً
ٕ٘ٔٓ ـ لمصؼ السادس االبتدائي في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة ،ويستغرؽ تنفيذ البرنامج مدة

سبوعيا ،ومدة الجمسة الواحدة ىو(٘ٗ) دقيقة أي تقر ًيبا حصة دراسية ،وقد
أسبوعا ،بمعدؿ جمسة أ
(٘ٔ)
ً
ً
ارتكزت الباحثة في بناء ىذا البرنامج عمى المصادر اآلتية :
ٔ -البحوث والدراسات السابقة.
ٕ -خصائص الطمبة في المرحمة االبتدائية.
ٖ -طبيعة تعميـ مبحث حقوؽ اإلنساف في الصؼ السادس عمى وجو الخصوص ،مف حيث
األىداؼ ،واألىمية ،والخصاص ،واألساليب التعميمية التعممية.

ٗ -التوجو الحديث لتعميـ حقوؽ اإلنساف وميارات القيادة وفؽ إستراتيجيات التعمـ النشط.
المحور ا ول لم رهاما(:ا داف):
الهدف العام لم رهاما:
ييدؼ ىذا البرنامج إلى تنمية الميارات القيادية في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ
السادس االبتدائي واعدادىف مف خبلؿ تعمـ الميارات اليامة وتدريبيف عمييا وممارستيا مف خبلؿ
األنشطة المقترحة التي تتناوؿ محتوى مبحث حقوؽ اإلنساف لمفصؿ الثاني؛ لكي يخضف حياتيف بكفاءة

وقدرة قيادية عالية.
ا داف اإلجرائ

لم رهاما :

 تنمية قدرات الطالبات عمى ممارسة الميارات القيادية في المواقؼ العممية والحياتية الواقعية. تنمية قدرات الطالبات عمى تحسيف وتطوير ميارات االتصاؿ ،وتطوير قدراتيف عمى التواصؿ. تدريب الطالبات عمى ميارات حؿ المشكبلت بشكؿ عممي ومباشر؛ حتى يكتسب تعمميف عنصراإلثارة والتشويؽ.

 ممارسة أنشطة تعزز ميارات العمؿ الجماعي الفريقي. تنمية ميارات التفكير الناقد مف خبلؿ التدريب المستمر. تعزيز الممارسات السموكية اإليجابية المرتبطة بحقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ السادساالبتدائي.
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َّ
سموكيف.
 تقدير الطالبات ألىمية ممارسة الميارات القيادية في بث روح التعاوف والفريؽ بيف الطالبات في المواقؼ القيادية.المحور الثاهي (مح وى ال رهاما):
ونعني بمحتوى البرنامج تمؾ المعمومات والمفاىيـ واالتجاىات والقيـ ،حيث يشتمؿ محتوى

البرنامج عمى األىداؼ واألنشطة واألساليب التدريسية والتقويمية التي يتـ مف خبلليا تنمية الميارات

القيادية في مبحث حقوؽ اإلنساف ،حيث راعت الباحثة عند إعداد محتوى البرنامج األىداؼ الموضوعة لو
ومدى مبلءمة ىذا المحتوى لحاجات الطالبات في ىذه المرحمة لما ليا مف أىمية في صقؿ الشخصية،

ومدى مبلءمتو لممنياج الفمسطيني الذي مف أىـ أىدافو النمو المتكامؿ لممتعمـ وتنمية معارفو ومياراتو

المختمفة وخاصة القيادية والحياتية ،وقد تـ تناوؿ الميارات القيادية المتمثمة في ميارات االتصاؿ

والتواصؿ ،وميارات التفكير الناقد  ،وميارات حؿ المشكبلت ،وميارات العمؿ الجماعي الفريقي.

ولقد قامت الباحثة بإعداد األنشطة وصياغة محتواىا والتخطيط لتعميميا ،بما يتناسب مع دروس
موضحا فيو
مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس الفصؿ الثاني ،وذلؾ مف خبلؿ إعداد دليؿ المعمـ
ً
األىداؼ اإلجرائية لكؿ خطة درسية وكؿ نشاط مقترح ،والوسائؿ التعميمية التعممية المعينة واألساليب
والخبرات المستخدمة لتعميـ األنشطة ،وأساليب التقويـ المتنوعة التي تقيس األىداؼ والخطة الزمنية لكؿ

مراحؿ البرنامج ،وقد تضمف البرنامج قائمة الميارات التي تـ التوصؿ إلييا ممحؽ(ٖ).

المحور الثالث (ا سال ب وا هشط والوسائل المس خدم في ال رهاما ):
أولً -ا سال ب المساعدة في هم المهارات الق اد ضمن ال رهاما :
وتطور في الطرائؽ واألساليب التي يستخدميا المعمـ لتحقيؽ أىدافو بكفاءة وفاعمية،
ًا
تنوعا
نشيد ً
ىذا ما يؤكد دوره المحوري في عممية التعمـ؛ فكؿ أسموب لو تأثيره الحتمي عمى تعمـ الطالبات فيستطيع

مف خبللو شحذ األذىاف ،ورفع اليمـ ،والسمو بالتفكير إلى أقصى ما تستطيع بو قدراتيف ،كما أنو بطريقة

َّ
بسموكيف والتأكيد عمى ممارسة السموؾ القيادي
تناولو لمموضوعات والقضايا والمقترحات يستطيع التأثير
في كؿ المواقؼ ،ىذا وينبغي عمى المعمـ تنمية الميارات القيادية بشكؿ مقصود ومخطط لو ،بتوفير

المواقؼ التعممية القابمة لمقياس واألدوات والوسائؿ المعينة لتنفيذىا.

عر ف طر ق ال در س" :ىي النيج الذي يسمكو المعمـ في توصيؿ ما جاء في الكتاب المدرسي أو
المنياج المدرسي مف معرفة ،ومعمومات وميارات ونشاطات ،لممتعمـ بسيولة ويسر ،بحيث تكفؿ طريقة

التدريس ىذه التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ وبيف المتعمـ والمادة الدراسية ،والمتعمميف بعضيـ البعض ،ثـ

نسبيا في سموؾ المتعمـ،
بيف المتعمميف وأفراد البيئة المحمية؛ بيدؼ إحداث التغيير اإليجابي الدائـ
ً
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واكتسابو الخبرات التربوية المنشودة ،وقد تكوف ذاتية يقوـ بيا المتعمـ نفسو ضمف خطوة إرشادية عريضة،

أو تكوف مخططيا مف قبؿ معمـ معيف ليذه الوظيفة"( .دروزة)ٔٚٙ :ٕٓٓٓ ،

وتتعدد الطرؽ واألساليب بتعدد وتميز المواقؼ التعميمية  ،وقد يحتاج المعمـ ألكثر مف أسموب

تدريسي لمجمسة الواحدة في البرنامج المقترح حسب الحاجة ومف بيف األساليب واالستراتيجيات المستخدمة

لتحقيؽ أىداؼ البرنامج ما يأتي:

أ -استراتيجية المناقشة والحوار.

ب -استراتيجية لعصؼ الذىني.
ت -استراتيجية التعمـ التعاوني.
ث -استراتيجية المشروعات.

ج -استراتيجية دراسة الحالة.
ح -استراتيجية لعب األدوار.

خ -استراتيجية حؿ المشكبلت.
د -استراتيجية التعمـ القائـ عمى الخبرة.
تـ عرض ىذه اإلستراتيجيات التربوية والتي ارتكز عمييا البرنامج المقترح لتنمية الميارات القيادية

بشكؿ مفصؿ في دليؿ المعمـ لمبرنامج المقترح ممحؽ رقـ (٘) ،وتبيف أنيا ركزت عمى المتعمـ أوالً ومدى

تفاعمو في عممية التعمـ ،واعتمدت عمى توفير الجو الخبلؽ واإلبداعي والديموقراطي والتعاوني التشاركي،

وغرس قيـ إيجابية مثؿ االحتراـ والثقة بالنفس ،وتعزيز لمقدرات والمواىب والسموؾ القيادي.

ثاه ًا -ا هشط ال ي ساعد في هم المهارات الق اد

لمطال ات:

تـ إعداد الخبرات واألنشطة والتي تعد مف أىـ أركاف البرنامج المقترح والتي تساعد الطالبات في

تنمية الميارات عامة والقيادية خاصة لدييف والتي تتفاعؿ فييا الطالبات ،بحيث تصؿ إلى أقصى ما
تستطيع بو قدراتيف ،وتـ مراعاة التنوع والتميز في األنشطة بما يناسب المحتوى والمستويات العقمية

والوجدانية المختمفة لمطالبات ونذكر مف األنشطة اآلتي :

 تدريب الطالبات عمى ميارات االستماع واالتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف.
 تدريب الطالبات عمى ميارات الحوار والنقاش مع اآلخريف في المواقؼ المختمفة.
 تدريب الطالبات عمى ميارات حؿ المشكبلت وىي :تحديد المشكمة ،وجمع المعمومات ،وفرض
الفروض واختبارىا ،وايجاد الحموؿ المناسبة.
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 تشجيع الطالبات عمى عرض أىـ المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع المدرسي والمحمي والوطني
والعالمي عمى حد سواء.

 تعزيز ميارات اتخاذ القرار في وجود الصعوبات والتحديات المختمفة المستويات.
 تعويد الطالبات عمى الجرأة والثقة بالنفس ،مف خبلؿ تقمص الشخصيات المختمفة ولعب األدوار.
 تدريب الطالبات عمى تحمؿ المسئولية ،مف خبلؿ قياـ الطالبات بالمشاركة في اإلذاعة المدرسية،
وحمبلت توعوية وتثقيفية مدرسية وحمبلت تطوعية مختمفة األىداؼ.
 ربط الطالبات بمصادر المعرفة المختمفة ،مف خبلؿ إعداد النشرات والدعوات والتقارير والمطويات
والكتيبات ،وعرضيا أماـ طالبات المدرسة.
 تنمية ميارات الطالبات في طرح مبادرات وقضايا طبلبية معاصرة ،والعمؿ عمى حميا مثؿ:

(مشروع تبني ضعاؼ التحصيؿ  -مشروع تعزيز حؽ المشاركة في حياة ثقافية ومجتمعية -
مشروع تشجير البيئة المدرسية  -مشروع عطاء الخير  -مشروع تنظيـ المقصؼ المدرسي -

حمبلت تثقيفية مختمفة األىداؼ – حمبلت تطوعية لتزييف وتجميؿ البيئة.)...

انتياء بمسئوليف وقادة
ابتداء مف زمبلئيف
ّ
ومعمماتيف و ً
 تنمية قدرة الطالبات عمى مخاطبة اآلخريف ً ،
المجتمع المحمى.
 تعزيز روح العمؿ التعاوني الجماعي التفاعمي ،وتعزيز روح الفريؽ ورفع الحس االجتماعي
والتعاوني والتطوعي.
ثالثًا -الوسائل المع ه عمى هف ذ ال رهاما المق رح:
اختمفت الوسائؿ واألدوات التعميمية المستخدمة في البرنامج وذلؾ حسب الموقؼ التعميمي وطريقة
التدريس المستخدمة بما يناسب مستويات الطالبات وخصائصيف ،ومف ىذه الوسائؿ ما يمي :
 صور متنوعة ولوحات مختمفة تعرض مواقؼ وقضايا ومشكبلت.
 ألعاب دمى مختمفة األحجاـ لتجسيد شخصيات مختمفة وألعاب المتاىات واأللغاز””puzzle
لتنشيط التفكير وزيادة التفاعؿ واإلثارة.

 استثمار صور الكتاب المدرسي لصالح األنشطة لتنمية الميارات المختمفة.
 أوراؽ إلعداد المطويات والنشرات والدعوات والتقارير...
 استخداـ جياز (  )mp3لمتدريب عمى ميارات االستماع والمخاطبة واالستماع إلى أناشيد ىادفة
تخدـ األىداؼ.
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 عرض أفبلـ الصور المتحركة والكرتوف الخاصة بالدروس ومقاطع الفيديو التي تتناوؿ مضموف
الموضوعات والقضايا التي تعرض عمى الطالبات باستخداـ جياز .L.C.D

 إعداد أوراؽ الفقرات اإلذاعية التي تقدميا الطالبات في اإلذاعة المدرسية في المناسبات المختمفة
والتي تحقؽ أىداؼ البرنامج.

 إعداد بطاقات وشرائح وأشكاؿ مف الورؽ ولوحات وبوسترات -لبلعبلنات -تحمؿ األفكار والمفاىيـ
المخطط ليا.
 إعداد أوراؽ العمؿ المطموبة حسب الخطط المعدة.
 استخداـ وسائؿ بسيطة مثؿ :منديؿ صغير ،صافرة ،كرات صغيرة ،خيط عريض ،ألعاب رمزية -
لمتعزيز  ،-تيجاف ،ميزاف ح اررة ،أزياء لمتمثيؿ ولعب األدوار...

المحور ال ار ع (أسال ب قو م الطال ات ضمن ال رهاما ):
لموقوؼ عمى مستوى التقدـ باألىداؼ لمبرنامج وتشخيص أنواع الصعوبات والتحديات التي تواجو
الطالبات أثناء تنفيذ البرنامج؛ فقد اعتمدت عمى أساليب التقويـ المختمفة والتي تتناسب مع مراحؿ تنفيذ

البرنامج وىي كاآلتي:

أ -أسموب ال قو م الق مي:
وىو عبارة عف تطبيؽ مقياس الميارات القيادية القبمي  -قبؿ تنفيذ البرنامج -عمى العينة الحقيقية

وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى مستوى التغير في أداء الطالبات.
ب -أسموب ال قو م ال هائي:

ويتمثؿ في أساليب التقويـ أثناء تطبيؽ البرنامج وتشمؿ األسئمة بأنواعيا سواء الشفوية أو الكتابية
والمتعددة األىداؼ والمستويات والمصاحبة لكؿ خطوة مف تنفيذ كؿ نشاط مف أنشطة البرنامج،
والمناقشات الشفوية ،وأوراؽ العمؿ ،واألعماؿ المنوطة بكؿ نشاط والتي يتـ تقويميا بالمبلحظة
واعطاء التعميمات البلزمة لمتدريب وانجاز المياـ.
ج-أسموب ال قو م ال عدي:
وىو عبارة عف تطبيؽ مقياس الميارات القيادية البعدي  -بعد تنفيذ البرنامج -عمى العينة الحقيقية
وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى مستوى التحسف في أداء الطالبات والذي نتج عف مشاركتيف في البرنامج.

86

ه ائا الدراس ومهاقش ها

الفصل الخامس

المحور الخامس (المدة الزمه

ل ط ق ال رهاما):

قسػػمت الباحثػػة جمسػػات البرنػػامج بحيػػث يكػػوف لكػػؿ جمسػػة الػػزمف الػػذي تحتاجػػو لتحقيػػؽ أىػػداؼ خطػػة
تدريسػػية واحػػدة مػػف الخطػػط التدريسػػية الػػثبلث عش ػرة المرتبطػػة بػػدروس المقػػرر والمعػػدة فػػي دليػػؿ المعمػػـ،
واألنشػػطة المضػػافة فػػي ممحػػؽ األنشػػطة وىػػي أنشػػطة ميدانيػػة" كمشػػاريع " إذ يحتػػاج كػػؿ نشػػاط إلػػى جمسػػة

تحضػػيرية (داخػػؿ الصػػؼ) ،تمييػػا (الزيػػارة الميدانيػػة ) ،يمييػػا (المشػػروع الميػػداني الػػذي يمكػػف تنفيػػذه خػػبلؿ
استراحة الطالبات قبؿ وأثناء الدواـ المدرسي) ،ىذا وتحتاج ىذه األنشطة إلى تنسيؽ داخؿ وخارج المدرسػة

لخروج الطالبات مف المدرسة ،ومف ثـ الرجوع وعمؿ حمبلت تثقيفية لما تـ تعممو ،مف خبلؿ ىذه الزيارات

قبميػا ،وجمسػة أخػرى لتطبيػؽ اختبػار
لطالبات المدرسة بشكؿ عاـ ،وجمسة لتطبيؽ اختبار الميارات القياديػة ً
ػديا ،وبػػذلؾ يكػػوف عػػدد جمسػػات البرنػػامج (٘ٔ) جمسػػة ،ىػػذا وقػػد أسػػمفنا سػػابقًا بػػأف مػػدة
الميػػارات القياديػػة بعػ ً

ػبوعا بمعػدؿ
الجمسة الواحػدة ىػي (٘ٗ) دقيقػة بمعػدؿ الحصػة الواحػدة ،أي أف البرنػامج يحتػاج إلػى (٘ٔ)أس ً
أسبوعيا.
جمسة
ً
المحور السادس (ال خط ط لجمسات ال رهاما المق رح ):
يتضمف إعداد البرنامج المقترح مف خبلؿ إعداد دليؿ المعمـ ممحؽ (٘) ،والذي يتمثؿ بإعداد جمسات
البرنامج بحيث تشتمؿ كؿ جمسة عمى العناصر التالية:
 موضوع الجمسة.


اليدؼ الرئيس لمجمسة.

 األىداؼ السموكية لمجمسة.
 الوسائؿ التعميمية التعممية المعينة لمجمسة.
 ميارات القيادة التي تتناوليا الجمسة.
 الجوانب األساسية التي يركز عمييا المعمـ في تناولو لميارات القيادة.
 الخبرات واألنشطة المقترحة لمجمسة.
 طرائؽ وأساليب التدريس المقترحة لكؿ مف الخبرات واألنشطة.
 أساليب التقويـ المستخدمة ونتائجو ،والتغذية الراجعة.
المحور السا ع (ض ط ال رهاما):
سبؽ وأشارت الباحثة إلى أنو تـ عرض البرنامج المقترح بما يشمؿ مف أىداؼ ومحتوى وأساليب
تدريس وخبرات وأنشطة وأساليب تقويـ وتحديد الفترة الزمنية المحددة لكؿ نشاط وكؿ جمسة عمى مجموعة
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مف األساتذة والمشرفيف والخبراء والمتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وحقوؽ اإلنساف وعددىـ

محكما ممحؽ رقـ (ٕ) ،وذلؾ لتحديد مدى مناسبة البرنامج المقترح ممحؽ (٘) مف حيث :
(٘ٔ)
ً
 مدى مبلءمة األىداؼ سواء لمادة حقوؽ اإلنساف أو ميارات القيادة.
 مدى مبلءمة المحتوى لؤلىداؼ الموضوعة.
 مدى مبلءمة اإلستراتيجيات واألساليب المستخدمة.
 مدى مبلءمة الخبرات واألنشطة المقترحة.
 مدى مبلءمة الوسائؿ المعينة لمبرنامج المقترح.
 مدى مبلءمة الزمف لتنفيذ البرنامج المقترح.
 مدى مبلءمة أساليب التقويـ.
 مدى سبلمة وصياغة البرنامج المغوية.

وبعد االنتياء مف التحكيـ تـ األخذ بتوصيات المحكميف باإلضافة والحذؼ وقامت الباحثة
بالتعديؿ وأصبحت البرنامج بشكمو النيائي ،ىذا وقد أجمع معظـ المحكميف عمى سبلمة ومناسبة
األىداؼ والمحتوى واإلستراتيجيات وأساليب التقويـ لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة ،وبذلؾ تكوف الباحثة قد

اطمأنت لسبلمة البرنامج ومناسبتو ،وقد تحقؽ صدؽ المحكميف.

أدوات الدراس :
مق اس مهارات الق ادة:
مقياسػا؛ لقيػػاس مػػدى إلمػػاـ الطالبػػات واكتسػػابيف لميػػارات القيػػادة الػواردة فػػي
قامػػت الباحثػػة بإعػػداد
ً
الفصػػؿ الثػػاني مػػف منيػػاج حقػػوؽ اإلنسػػاف لمصػػؼ السػػادس االبتػػدائي فػػي مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة –

األونروا -بغزة لمعاـ الدراسي ٗٔٓٔ ٕٓٔ٘-ـ حسب الخطوات اآلتية:
حد د الهدف من المق اس:

ييػػدؼ المقيػػاس إلػػى قيػػاس مػػدى إلمػػاـ واكتسػػاب الميػػارات القياديػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ السػػادس

االبتػػدائي فػػي مبحػػث حقػػوؽ اإلنسػػاف بمػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة بغ ػزة ،فػػي الوحػػدات الخمػػس الفصػػؿ

بعػػا مػػف الميػػارات الرئيسػػة (االتصػػاؿ والتواصػػؿ  ،التفكيػػر الناقػػد ،حػػؿ المشػػكبلت ،العمػػؿ
الثػػاني ،وشػػمؿ أر ً
الجماعي الفريقي) وما يندرج تحتيا مف ميارات فرعية كما في ممحؽ رقـ (ٗ).

حد د فقرات المق اس:
مف خػبلؿ اطّػبلع الباحثػة عمػى الد ارسػات السػابقة واألدب التربػوي المتعمػؽ بالقيػادة وميا ارتيػا مثػؿ

دراسة (فروانة ،) ٕٓٔٗ ،ودراسة( الدبش ، ) ٕٓٔٗ ،ودراسة(المناعي  ،) ٕٓٔٓ،وفي إطار اليدؼ مف
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المقياس في ىذه الدراسة ،وبنػاء عمػى نتػائج تحميػؿ الميػارات المتضػمنة فػي محتػوى منيػاج حقػوؽ اإلنسػاف
الفصػػؿ الثػػاني لمصػػؼ السػػادس االبتػػدائي ،وقامػػت الباحثػػة بتحديػػد (ٖٓ) فق ػرة اختباريػػةج موقفًػػاجمف نػػوع
اختيارمف متعدد بناء عمى الميارات الفرعية التي تـ تحديدىا ،ومف ثـ تـ احتساب درجة واحدة لمفقرة.

ص اغ فقرات المق اس:
راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أف تكوف:
 شاممة لؤلىداؼ التربوية المراد قياسيا. مناسبة لمحتوى مبحث حقوؽ اإلنساف. واضحة وبعيدة عف الغموض والمبس. ممثمة لقائمة ميارات القيادة المحكمة.لغويا وسيمة ومبلئمة لمستوى الطالبات.
 سميمة ً مصاغة بصورة إجرائية.-

قادرة عمى قياس سموؾ واحد يتضمف فكرة واحدة فقط.
وقد تـ اختيار نمط االختيار مف متعدد لصياغة بنود المقياس الذي يعتبر أنسبيا وأكثرىا

استخداما ،ليذا وقع اختيار الباحثة عمى ىذا النمط مف األسئمة؛ لما يتميز بو ىذا النمط مف تغطية لعينة
ً
كبيرة مف مفردات محتوى المبحث ،وقياس الميارات القيادية المستيدفة ،وسيولة تصحيحو ،وخموه مف
ذاتية التصحيح ،وارتفاع معاممي صدقو وثباتو.

صورة المق اس:
تك ػػوف المقي ػػاس ف ػػي ص ػػورتو األولي ػػة م ػػف ك ارس ػػة أس ػػئمة عب ػػارة ع ػػف ( )ٚص ػػفحات تب ػػدأ بصػ ػفحة
التعميمات ،ثػـ فقػرات المقيػاس وعػددىا (ٖٓ) فقػرة اختباريػةجموقفًاج مػف نػوع االختيػار مػف متعػدد ،يمػي كػؿ
فقرة أربع بدائؿ لئلجابة ،ويطمب مف الطمبة وضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة األصح.

صدق المحكم ن:
صػػدؽ المقيػػاس يعنػػي أنػػو يقػػيس مػػا وضػػع لقياسػػو؛ ومػػف أجػػؿ التأكػػد مػػف صػػدؽ المقيػػاس قامػػت

الباحثػة بعػرض الصػورة األوليػة لػػو عمػى مجموعػة مػف السػادة المحكمػػيف المتخصصػيف فػي المنػاىج وطػػرؽ
محكمػػا كمػػا فػػي ممحػػؽ(ٕ) ،حيػػث تضػػمنت الرسػػالة الموجيػػة
التػػدريس ،وحقػػوؽ اإلنسػػاف ،وعػػددىـ (٘ٔ)
ً
لمسػادة المحكمػيف فكػرة عػف موضػوع الد ارسػة ،وىػدفيا ،ووصػفًا لممقيػاس ،وطريقػة اإلجابػة عػف فق ارتػػو ،وأداة
تحديد الميارات ،وطمب منيـ التكرـ بإبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ المقياس مف حيث:
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-

مػػدى قياسػػو لميػػارات القيػػادة ال ػواردة فػػي محتػػوى مبحػػث حقػػوؽ اإلنسػػاف (الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني)

-

مدى مناسبتو لميدؼ مف المقياس.

لمصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ – ٕ٘ٔٓ ـ.

 مدى تنوع فقرات المقياس حسب تنوع الميارات. مدى مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات المقياس. مدى مناسبة المقياس لمستوى طمبة الصؼ السادس االبتدائي. سبلمة الصياغة المغوية.وفي ضوء آراء ومقترحات السادة المحكميف قامت الباحثة بإجراء التعديبلت البلزمة.

ر ب فقرات المق اس:
تـ ترتيب الفقرات وفقًا لمضموف قائمة الميارات الفرعية المرتبطة بالميارات الرئيسة.
جدول رقم () 4

ن وز ع فقرات المق اس عمى أ عاد المهارات الق اد
مسمسل

وز ع الفقرات

ال عد

عدد

الفقرات

الوزن الهس ي

ٔ-

مهارات ال صال وال واصل

ٔٛ-

ٛ

% ٕٙ,ٙٙ

ٕ-

مهارات ال فك ر الهاقد

ٔٙ-ٜ

ٛ

% ٕٙ,ٙٙ

ٖ-

مهارات حل المشكالت

ٕٖ-ٔٚ

ٚ

ٖٖ%ٕٖ,

ٗ-

مهارات العمل الجماعي الفر قي

ٕٖٗٓ-

ٚ

ٖٖ%ٕٖ,

41

% 611

المجموع

ص اغ

عم مات الق اس:
تـ صياغة تعميمات القياس واعدادىا عمى ورقة منفصمة في كراس المقياس ،وقد تـ توضيح

اليدؼ مف المقياس ،وكيفية اإلجابة عمى فقراتو ،وقد روعي السيولة والوضوح عند صياغة ىذه

أخير طبؽ المقياس في صورتو األولية لتجريبو عمى عينة استطبلعية مف الطالبات؛ وذلؾ
التعميمات ،و ًا
لحساب صدقو وثباتو.
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ال جر الس طالع :
قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس بتاريخٕٔ  ٕٓٔ٘ -ٕ -ـ عمى عينة استطبلعية عشوائية مكونة

مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي في مدرسة بنات غزة اإلعدادية (ب) ،حيث تضمنت العينة (ٓٗ)

طالبة  -مف نفس مجتمع الدراسة؛ وذلؾ مف أجؿ:

 التأكد مف وضوح تعميمات المقياس ،والصياغة المغوية لمفقرات والبدائؿ.
 حساب مدى صدؽ وثبات المقياس.
 تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة المقياس عند تطبيقو عمى عينة الدراسة.

حد د زمن المق اس:
عند تطبيؽ المقياس بدأت الطالبات في نفس الوقت ،وقامت الباحثة بتسجيؿ الوقت الذي

استغرقتو أوؿ خمس طالبات وآخر خمس طالبات ،ومف ثـ قامت الباحثة بحساب متوسط الزمف باستخداـ
المعادلة اآلتية :

الزمن المهاسب =
حد د الزمن =

م وسط زمن المق اس ول خمس طال ات  +م وسط زمن المق اس آلخر خمس طال ات
5

21 + 31
5

ىذا وقد توصمت الباحثة إلى أف الزمف المبلئـ لئلجابة عمى فقرات ىذا المقياس ىو (٘ٗ) دقيقة تقر ًيبا.

ث ات المق اس:
ويقصد بو الحصوؿ عمى ثبات النتائج عند تكرار القياس باستخداـ األداة في نفس الظروؼ

ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية وكودر
ريتشارد سوف(ٕٔ) عمى النحو اآلتي:
 تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بالتجزئة النصفية ،حيث قامتالباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية لممقياس ،وذلؾ

بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براوفٕ،

والجدوؿ (ٗ) يوضح معامبلت ثبات المقياس:
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جدول ()3

وضح معامالت ث ات المق اس
عدد ا سئم

الر اط ق ل ال عد ل

معامل الث ات عد ال عد ل

ٖٓ

ٖٔٓ.ٛ

ٓ.ٛٚ

المق اس الكمي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ) ،) 0.87وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع

بدرجة قوية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 -استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات؛ وذلؾ إليجاد ثبات المقياس ،حيث

حصمت عمى قيمة معامؿ كودر ريتشارد سوف(ٕٔ) لمدرجة الكمية لممقياس ككؿ ،والجدوؿ (٘)

يوضح ذلؾ:
جدول رقم ()2

وضح عدد الفقرات وال ا ن والم وسط ومعامل كودر ر شارد سون ()56
ك
المق اس الكمي

ٖٓ

ع

5

م

ٔٙ.ٖٗ ٕٗ.ٗٙ

معامل كودر ر شارد سون 56
ٕ٘ٓ.ٛ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ كودر ريتشارد سوف(ٕٔ) لبلختبار ككؿ كانت (ٕ٘،)ٓ.ٛ
وىي قيمة قوية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة ،وبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ
وثبات المقياس ،وأصبح المقياس في صورتو النيائية (ٖٓ) فقرة اختبارية .ممحؽ رقـ (ٗ).

ض ط الم غ رات ق ل دء ال جر ب:
وتجنبا آلثار العوامؿ الدخيمة التي يتوجب ضبطيا والحد
انطبلقًا مف الحرص عمى سبلمة النتائج،
ً
مف آثارىا لموصوؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلستعماؿ والتعميـ ،تبنت الباحثة طريقة المجموعتيف التجريبية

والضابطة باختباريف قبؿ التجربة ،ويعتمد عمى تكافؤ وتطابؽ المجموعتيف مف خبلؿ االعتماد عمى
االختبار العشوائي ألفراد العينة ،ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامؿ؛ لذا قامت

الباحثة بضبط المتغيرات اآلتية:

أولً -كافؤ مجموع ي الدراس الضا ط وال جر

حسب المس وى الج ماعي والق صادي:

اختارت الباحثة عينة الدراسة بالطريقة القصدية بمدرسة بنات غزة اإلعدادية "ب" لبلجئات ،وتقع
ىذه المدرسة في منطقة جغرافية واحدة ،وجميع طالبات المدرسة مف محافظة غزة ،كما تؤكد السجبلت
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نسبيا ،وىذا يدؿ عمى تشابو المستوى
المدرسية ،وىي منطقة تتميز بمستوى اقتصادي واجتماعي متوسط ً
االقتصادي واالجتماعي ألفراد العينة.

ثاه ًا -كافؤ مجموع ي الدراس الضا ط وال جر
وضح الم وسطات الحسا

حسب العمر:

جدول رقم ()1

والهحرافات المع ار وق م "ت" وق م الدلل ومس وى الدلل لم عرف

إلى الفرق ن المجموع ن ال جر

الم غ ر
العمر

العدد

المجموع

الم وسط

والضا ط حسب العمر

الهحراف
المع اري

ق م اخ ار
"ت"

مس وى

قم

الدلل

الدلل

غير دالة

ضابطة

إحصائيا
ً

تجريبية

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٛوعند مستوى داللة (ٕ.ٙٗ = ).0.1

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )ٙعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥ .0.5بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتاف حسب العمر.
ثالثًا -كافؤ مجموع ي الدراس ق ل ال رهاما الضا ط وال جر

اإلهسان في الفصل ا ول من العام الدراسي  5162 -5163م.
وضح الم وسطات الحسا

حسب الدرج في م حث حقوق

جدول رقم ()5

والهحرافات المع ار وق م "ت" وق م الدلل ومس وى الدلل لم عرف

إلى الفروق ن المجموع ن ال جر

الم وسط

ال هحراف

ق م اخ ار

قم

مس وى

الم غ ر

المجموع

الدرج في مادة

ضابطة

غير دالة

تجريبية

إحصائيا
ً

حقوق اإلهسان

العدد

والضا ط حسب الدرج في م حث حقوق اإلهسان
المع اري

"ت"

الدلل

الدلل

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٛوعند مستوى داللة (ٕ.ٙٗ = ).0.1

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )ٚعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥ .0.5
بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتاف حسب الدرجة في مبحث

حقوؽ اإلنساف قبؿ بدء البرنامج.
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ار ًعا -كافؤ مجموع ي الدراس ق ل ال رهاما في المق اس الق مي:
لموقوؼ عمى تكافؤ المجموعة التجريبية والضابطة فيما يتعمؽ بالمعمومات السابقة التي تتعمؽ

بوحدة التجربة قبؿ البدء ،قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس ميارات القيادة عمى المجموعتيف كاختبار قبمي،

ثـ صحح المقياس ،ورصد درجات أفراد العينة.

تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف (  )Independent Samples T-Testوالجدوؿ رقـ

( )ٛيوضح ذلؾ.

الم وسطات الحسا

جدول رقم () 8

والهحرافات المع ار وق م "ت" وق م الدلل ومس وى الدلل لم عرف إلى

الفروق ن م وسطات درجات الطال ات في المجموع ن ال جر
المجموع

ال صال

وال واصل
ال فك ر الهاقد
حل المشكالت
العمل الفر قي
الدرج الكم
لممق اس

العدد

الهحراف

الم وسط

المع اري

والضا ط في الخ ار الق مي

"ت"

قم
الدلل

مس وى الدلل

الضابطة
التجريبية

إحصائيا
غير داؿ
ً
عند ٘ٓٓ.

الضابطة
التجريبية

إحصائيا
غير داؿ
ً
عند ٘ٓٓ.

الضابطة
التجريبية

إحصائيا
غير داؿ
ً
عند ٘ٓٓ.

الضابطة
التجريبية

إحصائيا
غير داؿ
ً
عند ٘ٓٓ.

الضابطة

إحصائيا
غير داؿ
ً
عند ٘ٓٓ.

التجريبية

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٛوعند مستوى داللة (ٕ.ٙٗ = ).0.1

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )ٛأف قيمة "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية لمدرجة

الكمية لممقياس عند مستوى داللة ( ،)α≥ .0.1وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ معنوي بيف متوسطات
درجات المجموعة التجريبية وبيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي ،وىذا يدؿ

عمى تكافؤ مجموعتي الدراسة في القياس القبمي؛ وبيذا تكوف الباحثة قد اطمأنت لتكافؤ المجموعتيف
الضابطة والتجريبية قبؿ بدء تطبيؽ البرنامج المقترح.
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المعالج الحصائ :
 معادلة "ىولستي"؛ لحساب معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف :هس

عدد مرات االتفاؽ

ال فاق =

عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات االختبلؼ

%100 X

 التجزئة النصفية :معامؿ االرتباط بيف النصفيف  ،ثـ معادلة سبيرماف براوفٕ ؛ لحساب معامبلتثبات االختبار .الثبات المعدؿ =

ر
ر

.

 معامؿ كودر ريتشارد سوف(ٕٔ)؛ لمتأكد مف ثبات االختبار جفي المعادلة التالية:ر= -6 56
حيث إف :ـ :المتوسط

ـ ؾ ـ
ؾ ع𝟐

ؾ :عدد الفقرات

عٕ :التبايف

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لمتعرؼ إلى الفرؽ بيف المجموعتيف. اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-Test؛ لحساب التكافؤ بيفأيضا لمتحقؽ مف فرض الدراسة.
المجموعتيفً ،
 -اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف ()Paired Samples T-Test؛ لمتحقؽ مف فرض الدراسة.

 حساب مربع إيتا " "η2والتي يتضح مف خبلليا حجـ تأثير البرنامج باستخداـ المعادلةالتالية(:عفانة)ٕٗ :ٕٓٓٓ،

-

حيث  η2مربع ايتا
-

 t2قيمة االختبار ت

 dfدرجات الحرية

2

 وعف طريؽ "  "ηيمكف حساب القيمة التي تعبر عف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح باستخداـالمعادلة التالية:

حيث  dحجـ األثر

𝟐 𝟐√
𝟐

√

 η2مربع ايتا
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الصعو ات ال ي واجهت ال احث :
كافيا ،حيث إف زمف الحصة الدراسية
ٔ -الزمف البلزـ لتنفيذ بعض أنشطة البرنامج المقترح لـ يكف ً

زمنا أطوؿ مف
(٘ٗ) دقيقة ،وىذا ال يكفي لتطبيؽ وتنفيذىا حسب خطط الدروس ،إذ كانت تستغرؽ ً
المحدد ليا ،ألف غرفة الصؼ كانت تحتاج إلى تحضير مسبؽ مثؿ عمؿ مجموعات بالمقاعد،
وتجييز األدوات واألجيزة الخاصة باألنشطة فتـ التغمب عمى ىذه المعوقات مف خبلؿ التنسيؽ قبؿ
التنفيذ مباشرة مع إدارة المدرسة وبعض المعممات في التجييز المسبؽ والتخطيط لمعمؿ.

ٕ -عدـ تعاوف بعض أولياء األمور في تنفيذ بعض األنشطة وخاصة البلصفية منيا ،والتي تنفذ خارج
المدرسة ،وتـ التغمب عمى ذلؾ ،مف خبلؿ عقد لقاءات وندوات لتوضيح أىمية ىذه األنشطة
ومردودىا عمى قدراتيـ ومياراتيـ القيادية ،والتنسيؽ الكامؿ معيـ ،واشراكيـ فييا.
ٖ -العدد الكبير في الفصؿ الواحد ،حيث كاف عدد الطالبات )ٕٗ) طالبة؛ مما أدى إلى تقسيـ الطالبات
إلى سبع مجموعات وىذا يحتاج إلى مكاف واسع؛ مما يحتاج إلى مجيود كبير في توفير المواد

البلزمة إلجراء األنشطة ،وكذلؾ احتاج وقتًا أكبر حتى تقوـ كؿ مجموعة بأداء عمميا بشكؿ جيد.

ٗ -عدـ توفر بعض األدوات واألجيزة البلزمة لتنفيذ األنشطة ،حيث تـ التعاوف مع إدارة المدرسة وبعض
مؤسسات المجتمع المحمي لتوفيرىا.

٘ -الصعوبة في توصيؿ وتواصؿ الطالبات مع المؤسسات المحمية المعنية والمخطط ليا حسب البرنامج
خارج المدرسة ،ولمتغمب عمى المشكمة تـ التنسيؽ مع المؤسسات المعنية ،وأولياء األمور ،وادارة

المدرسة ،وشركات نقؿ مميزة.
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ه ائا الدراس ومهاقش ها
تنيض الدراسة في ىذا الفصؿ عمى عرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ
تطبيؽ أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما توصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عف
تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فرضيات الدراسة:

ه ائا السؤال ا ول ومهاقش ها و فس ر ا:
ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى "ما مهارات الق ادة المهاس لطال ات الصف السادس

ال دائي وكال الغوث الدول

غزة؟" قامت الباحثة باالطّبلع عمى األدب التربوي والدراسات المتعمقة

بموضوع القيادة والميارات المتعمقة بطمبة ىذه المرحمة ،ومف خبلؿ لقاءات مع أعضاء فريؽ إعداد

مقررات حقوؽ اإلنساف بوكالة الغوث الدولية بغزة ،لمعرفة الميارات التي تـ تصميـ منياج حقوؽ اإلنساف
بناء عمييا ،واستطبلع آراء معمميف حقوؽ اإلنساف ،ومشرفيف ومتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ

التدريس وحقوؽ اإلنساف أعدت الباحثة قائمة بالميارات القيادية التي تتناسب مع خصائص النمو

لطالبات الصؼ السادس االبتدائي والتي اشتممت عمى أريع ميارات رئيسة و( )٘ٙميارة فرعية كما في
ممحؽ(ٔ) ،وتـ عرضيا عمى مجموعة مف األساتذة والمشرفيف والخبراء والمتخصصيف في مجاؿ المناىج
وطرؽ التدريس وحقوؽ اإلنساف وعددىـ (ٕٕ) محك ًما ممحؽ رقـ (ٕ) ،وبعد االنتياء مف التحكيـ تـ
األخذ بتوصيات المحكميف باإلضافة والحذؼ وقامت الباحثة بالتعديؿ وأصبحت القائمة بشكميا النيائي

إلى أف أصبحت (ٖٓ) ميارة فرعية ،ممحؽ رقـ (ٖ).

ه ائا السؤال الثاهي ومهاقش ها و فس ر ا:
ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى "ما مدى وافر مها ارت الق ادة المهاس

في م حث حقوق اإلهسان لمصف السادس ال دائي وكال الغوث الدول

غزة ؟ "

لمطال ات

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بإج ارء تحميؿ لمحتوى مبحث حقوؽ اإلنساف وفؽ قائمة

التحميؿ مف إعدادىا ،ممحؽ رقـ ( ،)ٙفيبيف الجدوؿ التالي ( )ٜالتك اررات والوزف النسبي لمميارات القيادية
في محتوى مبحث حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس الفصؿ الثاني.
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جدول ()9
في مح وى م حث حقوق اإلهسان لمصف

ال ك اررات والوزن الهس ي لممهارات الق اد

السادس الفصل الثاهي

المهارات الق اد

ال كرار

الوزن الهس ي لممهارات الق اد
مح وى م حث حقوق اإلهسان

 -6مها ارت ال صال و ال واصل

ٖٓٗ

%ٖٙ.ٙٙ

 -5مهارات ال فك ر الهاقد

ٖٔٔ

%ٕٛ.ٕٜ

 -4مهارات حل المشكالت

ٕٜ٘

%ٕٖ.٘ٙ

ٕٔٙ

%ٔٔ.ٗٙ

6199

%611

 -3مهارات العمل الجماعي الفر قي
مهارات الق ادة ككل

في

يتضح مف الجدوؿ ( )ٜأف ميارات العمؿ الجماعي الفريقي ىي األقؿ تركي اًز في محتوى مبحث

حقوؽ اإلنساف ،وتمييا ميارات حؿ المشكبلت ،ثـ ميارات التفكير الناقد ،ثـ ميارات االتصاؿ والتواصؿ.

ىذا يتطمب التركيز عمى ميارات العمؿ الجماعي الفريقي ثـ ميارات حؿ المشكبلت بشكؿ أكبر مف

غيرىا عند تصميـ البرنامج  ،واف رأت الباحثة ضرورة تناوؿ الميارات األربعة بشكؿ مكثؼ في تصميـ
البرنامج المقترح ،بالرغـ مف توافر بعضيا في المحتوى بمستوى جيد؛ ذلؾ ألىميتيا في صقؿ الشخصية
القيادية في ىذه المرحمة ،ولعدـ تناوليا بشكؿ واقعي وتطبيقي في حياة الطمبة ،ىذا ما خمصت إليو

الباحثة مف خبلؿ عمميا في ىذا المجاؿ.

ه ائا السؤال الثالث ومهاقش ها و فس ر ا:
ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى "ما ال رهاما المق رح ل هم مها ارت الق ادة في م حث

حقوق اإلهسان لدى طال ات الصف السادس ال دائي وكال الغوث الدول

غزة ؟ "

بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة واألدب التربوي ذو العبلقة بموضوع الدراسة ،تـ تصميـ البرنامج
واعداد دليؿ المعمـ لمبرنامج المقترح ،ممحؽ(٘) ،فتـ إخضاعو لمضبط إلى أف تـ اعتماده كما ورد في

فصؿ اإلجراءات،
ه ائا السؤال ال ار ع ومهاقش ها و فس ر ا:

ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى" ل وجد فروق ذات دلل إحصائ

( )α≥1.12ن م وسط درجات الطال ات في المجموع ال جر
مق اس مهارات الق ادة عزى إلى ال رهاما المق رح؟ "
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ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي " ل وجد فروق ذات

دلل إحصائ

عهد مس وى دلل ( )α≥1.12ن م وسط درجات الطال ات في المجموع ال جر

في ال ط ق الق مي وال عدي في مق اس مهارات الق ادة عزى إلى ال رهاما المق رح".

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف ( Paired Samples
 )T-Testوالجدوؿ رقـ ( ٓٔ) يوضح ذلؾ.
الم وسطات الحسا

جدول رقم ( )61

والهحرافات المع ار وق م "ت" وق م الدلل ومس وى الدلل لم عرف إلى

الفروق ن م وسطات درجات الطال ات في المجموع ال جر
ال ط ق

ال صال وال واصل
ال فك ر الهاقد
حل المشكالت
العمل الفر قي
الدرج الكم
لممق اس

العدد

الم وسط

الهحراف
المع اري

"ت"

عمى الق اس ن الق مي وال عدي
قم

الدلل

القبمي

مس وى الدلل
إحصائيا عند
دالة
ً
ٔٓٓ.

البعدي

إحصائيا عند
دالة
ً
ٔٓٓ.

القبمي
البعدي

إحصائيا عند
دالة
ً
ٔٓٓ.

القبمي
البعدي

إحصائيا عند
دالة
ً
ٔٓٓ.

القبمي
البعدي

إحصائيا عند
دالة
ً
ٔٓٓ.

القبمي
البعدي

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٛوعند مستوى داللة (ٕٔٓ.ٙٗ = )ٓ.
يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ رق ػػـ ( ٓٔ) أف قيم ػػة "ت" المحس ػػوبة أكب ػػر م ػػف قيم ػػة "ت" الجدولي ػػة

لمدرجة الكمية لممقيػاس عنػد مسػتوى داللػة (ٔٓ )α≥ ٓ.وىػذا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ معنػوي بػيف متوسػطات
درجات التطبيؽ القبمي وبيف متوسطات درجات التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ البعدي ،وىذا يعني رفض

الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمػى" :توجػد فػروؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتوى

داللػػة (٘ٓ )α≥ٓ.بػػيف متوسػػط درجػػات الطالبػػات فػػي المجموعػػة التجريبيػػة بػػالتطبيؽ القبمػػي والبعػػدي فػػي
مقياس ميارات القيادة تعزى إلى البرنامج المقترح لصالح التطبيؽ البعدي" ،وىذا يدؿ عمى فعاليػة البرنػامج

الذي أعد لمطالبات.

1..
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى قدرة البرنامج عمى مبلمسة حاجات الطالبات ومتطمباتيف القيادية  ،وعمؿ

عمى تنمية الميارات القياديػة لػدييف  ،وأنػو قػدـ أنشػطة ت ارعػي خصػائص ىػذه الفئػة مػف الطالبػات  ،وعمػؿ

عمػػى دمػػج الػػتعمـ ضػػمف بيئػػة محببػػة لػػدييف ،وال ننكػػر أف طبيعػػة ىػػذه الفئػػة مػػف الطالبػػات سػػاعدت وبدرجػػة
كبيرة عمى إنجاح البرنامج المقترح ،حيث تعتبر ىذه الفئة لبنة سيمة التشكيؿ والتحفيز واإلثارة؛ مما يساعد

عمى سيولة التنفيذ والمحاكاة.

وقد اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات التي تناولت أثر البرامج المعدة عمى تنمية الميارات
القياديػػة كد ارسػػة مثػػؿ د ارسػػة ( فروانػػة )ٕٓٔٗ،والتػػي تناولػػت أثػػر برنػػامج تػػدريبي لتنميػػة الميػػارات القياديػػة
لػػدى طػػبلب المرحمػػة الثانويػة ود ارسػػة (المنػػاعي )ٕٓٔٓ،التػػي تناولػػت أثػػر برنػػامج الميػػارات القياديػػة عمػػى

ميػػارات القيػػادة والقػػدرة اإلبداعيػػة لػػدى الطػػبلب المتفػػوقيف بمممكػػة البح ػريف ،ود ارسػػة (الػػدعي )ٕٓٓٗ،التػػي
أوضحت مدى فاعمية برنامج كارنز وشوفف في تنمية الميارات القيادية لدى طبلب المرحمة الثانويػة بدولػة

الكويػت ،كمػا وأكػدت د ارسػتي كػؿ مػف ) (Gibson & Pason, 2003),( Chan, 2000عمػى إمكانيػة
تنمية الميارات القيادية مف خبلؿ تقديـ برامج تدريبية متخصصة.

ه ائا السؤال الخامس ومهاقش ها و فس ر ا:
ينص السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة عمى " ل وجد فروق ذات دلل إحصائ

دلل ()α≥1.12

ن م وسط درجات طال ات المجموع ال جر

الق ادة ال عدي عزى إلى ال رهاما المق رح؟ "

عهد مس وى

والضا ط في مق اس مهارات

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي "ل وجد فروق ذات

دلله إحصائ

عهد مس وى دلل ()α≥1.12

ن م وسط درجات طال ات المجموع ال جر

والضا ط في مق اس مهارات الق ادة ال عدي عزى إلى ال رهاما المق رح" :ولمتحقؽ مف صحة ىذا
الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف" ،"T. test independent sampleوالجدوؿ رقـ

(ٔٔ) يوضح ذلؾ.
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جدول رقم ()66
الم وسطات الحسا

والهحرافات المع ار وق م "ت" وق م الدلل ومس وى الدلل لم عرف إلى

الفروق ن م وسطات درجات الطال ات في المجموع ن ال جر

ال صال وال واصل
ال فك ر الهاقد
حل المشكالت
العمل الفر قي
الدرج الكم

لممق اس

الهحراف

والضا ط في الخ ار ال عدي

المجموع

العدد

الم وسط

الضابطة

42

3.52

1.67

التجريبية

42

6.40

1.27

الضابطة

42

2.40

1.36

-

التجريبية

42

6.48

1.21

14.456

الضابطة

42

2.17

1.34

-

التجريبية

42

6.50

0.92

17.277

الضابطة

42

3.19

1.53

-

التجريبية

42

6.48

0.83

12.198

الضابطة

42

11.29

4.12

-

التجريبية

42

25.86

2.73

المع اري

"ت"
-8.896

19.105

قم
الدلل
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

مس وى الدلل
إحصائيا
دالة
ً
عند ٔٓٓ.

إحصائيا
دالة
ً
عند ٔٓٓ.

إحصائيا
دالة
ً
عند ٔٓٓ.

إحصائيا
دالة
ً
عند ٔٓٓ.

إحصائيا
دالة
ً
عند ٔٓٓ.

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٛوعند مستوى داللة (ٕ.ٙٗ = ).0.1

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ (ٔٔ) أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لمدرجة
الكمية لبلختبار عند مستوى داللة ( ،)α≥ .0.1وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسطات درجات

المجموعة التجريبية وبيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،وىذا يعني

رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α≥.0.5بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في مقياس ميارات
القيادة تعزى إلى البرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية ،وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج الذي أُعد

اضحا في امتبلؾ الميارات القيادية.
لمطالبات وكاف أثره و ً
وتعزو الباحثة تفوؽ المجموعة التجريبية إلى تصميـ البرنامج المقترح لتنمية الميارات القيادية،
حيث توفر فيو استخداـ أساليب متنوعة نشطة تعتمد عمى المتعمـ وتفاعمو أثناء التعمـ ،كما توفر فيو

العوامؿ اآلتية:

 توفر أنشطة تنمي ميارات االتصاؿ والتواصؿ بشكؿ كبير ،وفعاؿ ،والتي تمثمت في لقاءات معمسئوليف ،الصحفي الصغير ،مقاببلت متنوعة...
 ارتكاز أنشطتو عمى محاور محددة مف أىميا :وضوح أدوار كؿ مف المعمـ والمتعمـ بدقة ،ومراعاةالفروؽ الفردية لدى الطالبات حيث استطاعت أف تشرؾ جميع الفئات والمستويات.
1.2
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 خرجت األنشطة عف النمط المألوؼ والتقميدي لؤلنشطة التدريسية ،حيث إنيا أنشطة تطبيقية وعمميةداخؿ وخارج المدرسة بارتباط مباشر مع المقرر؛ مما أدى إلى تعزيز عبلقة المدرسة بالمجتمع

المحمي.

 مناسبة األنشطة لمميارات واألىداؼ الموضوعة لمبرنامج بشكؿ كبير؛ ما أدى إلى اقتناع الطالباتبيا والتحفز لتنفيذىا.

تعد الطالبات لمحياة ،حيث تعرضيـ لمواقؼ عممية ووظيفية قد تواجييـ في
 أف ىذه األنشطة ّالمستقبؿ.
-

مناسبة األنشطة لمتطور في جميع المجاالت االجتماعية والثقافية والتكنولوجية بشكؿ واضح.

 شموؿ األنشطة أساليب عرض مختمفة متنوعة وحديثة تمثمت في مقاطع الفيديو واألناشيد اليادفةوالنماذج العممية والمحاكاة...

 -قدرة األنشطة عمى تنمية ميارات الطالبات في طرح مبادرات وقضايا طبلبية معاصرة ،والعمؿ عمى

حميا مثؿ( :مشروع تبني ضعاؼ التحصيؿ  -مشروع تعزيز حؽ المشاركة في حياة ثقافية ومجتمعية

 -مشروع تشجير البيئة المدرسية  -مشروع عطاء الخير  -مشروع تنظيـ المقصؼ المدرسي –

معا ...نستطيع ( العمؿ التطوعي )  -حمبلت تثقيفية مختمفة األىداؼ)...
مشروع ً

ومعمماتيف
ابتداء مف زمبلئيف
ّ
 مساعدة األنشطة عمى تنمية قدرة الطالبات عمى مخاطبة اآلخريف ً ،انتياء بمسئوليف وقادة المجتمع المحمى.
و ً
 تعزيز األنشطة لروح العمؿ الجماعي التفاعمي ،وتعزيز روح الفريؽ ورفع الحس االجتماعي والتعاونيوالتطوعي.

 استخداـ أساليب تعممية تفاعمية مثؿ( :العصؼ الذىني ،والتخيؿ ،ولعب األدوار ،العرضالتوضيحي ،)...والتي تضع المتعمـ في مستويات تفكير متباينة.
 توفير مناخ ديمقراطي مميء بالمحبة والتعاوف والحرية.أرضا خصبة لنمو وتطوير الميارات
 طبيعة الفئة المستيدفة مف الطالبات ،إذ تعتبر ىذه المرحمةً
المختمفة وخاصةً القيادية ،فكاف ىذا عامبلً كبي اًر في تسييؿ ميمة الدراسة الحالية.
وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج الدراسات والتي اىتمت بدراسة أثر البرامج التدريبية التي تيدؼ
إلى تنمية الميارات القيادية لدى الطمبة الموىوبيف بمختمؼ مستوياتيـ التعميمية ،كدراسة:

( ،)Chan,2000ودراسة (الدبش ،)ٕٓٔٗ ،ودراسة (المناعي ،)ٕٓٔٓ،ودراسة (الدعي،) ٕٓٓٗ ،
ودراسة( فروانة ،)ٕٓٔٗ ،والتي دلت عمى إمكانية تنمية الميارات القيادة لدى المجموعة التجريبية عند
تعرضيـ إلى برامج تيدؼ إلى تنمية ميارات القيادة.
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ه ائا السؤال السادس ومهاقش ها و فس ر ا:
هص السؤال السادس من أسئم الدراس عمى "ما أثر ال رهاما المق رح ل هم

في م حث حقوق اإلهسان لدى طال ات الصف السادس ال دائي وكال الغوث الدول
إحصائ

مهارات الق ادة

غزة ؟

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي "ل وجد أثر ذو دلل

مهارات الق ادة في م حث حقوق اإلهسان

عهد مس وى ( )α ≤0.05لم رهاما المق رح ل هم

غزة".

لدى طال ات الصف السادس ال دائي وكال الغوث الدول

لمتأكد مف أثر البرنامج عمى المجموعة التجريبية قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " "η2والتي يتضح
مف خبلليا حجـ تأثير البرنامج  ،ويوضح الجدوؿ المرجعي التالي (ٕٔ) حجـ كؿ مف قيمة  dو:η2
جدول ( )65

وضح الجدول المرجعي المق رح؛ ل حد د مس و ات حجم ال أث ر الهس
ا داة المس خدم
D

η2

لكل من  dوη2

حجم ال أث ر
صغ رة

م وسط

ك رة

ٕٓ.

٘ٓ.

ٓ.ٛ

جدا
ك رة ً
ٔٔ.

ٔٓٓ.

ٓ.ٓٙ

ٗٔٓ.

ٕٓٓ.

وقد قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير بواسطة  dو η2والجدوؿ التالي ( ٖٔ) يوضح ذلؾ.
جدول رقم ()64

وضح حجم ال أث ر لكل مهارة والدرج الكم

لممق اس

ق م "ت"

ق م η2

قم d

حجم ال أث ر

ال صال وال واصل

-8.896

0.491

1.941

ال فك ر الهاقد

-14.456

0.718

3.193

جدا
كبير ً

حل المشكالت

-17.277

0.784

3.767

العمل الفر قي

-12.198

0.645

2.673

جدا
كبير ً

-19.105

0.817

4.169

جدا
كبير ً

الدرج الكم

لممق اس

جدا
كبير ً
جدا
كبير ً

جدا في تنمية ميارات القيادة ،
يتضح مف الجدوؿ (ٖٔ) أف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح كبير ً

اضحا في
وىذا يدؿ عمى أف البرنامج كاف فاعبلً بدرجة كبيرة ً
جدا لدى الطالبات  ،ويتضح أثر البرنامج و ً

الميارات المستيدفة.
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2
جدا ،وقد
 -إذ بمغت قيمة(  )ηلميارة االتصاؿ والتواصؿ(  )0.491وىذا يعني أف ىناؾ تأثير قوي ً

تعزو الباحثة ىذا األثر القوي إلى ما تضمنو البرنامج مف أساليب تشجع الطالبات عمى المشاركة في

أنشطتو والتي أدت إلى التأثير اإليجابي عمى أدائيف التواصمي.
2
جدا  ،وقد تعزو
 -إذ بمغت قيمة(  )ηلميارة التفكير الناقد ( )0.718وىذا يعني أف ىناؾ تأثير قوي ً

الباحثة ىذا األثر القوي إلى ما تضمنو البرنامج مف مواقؼ نقدية تحتاج إلى التأمؿ  ،والمبلحظة ،

والمشاركة ،والتي أدت إلى التأثير اإليجابي عمى تفكيرىف باألشياء.
 إذ بمغت قيمة(  )η2لميارة حؿ المشكبلت ( )0.784وىذا يعني أف ىناؾ تأثير قوي ،وقد تعزو الباحثةىذا األثر القوي إلى ما تضمنو البرنامج مف مواقؼ تمثؿ مشكبلت واقعية تعيشيا الطالبات عمى
الواقع ،والتي أدت إلى التأثير اإليجابي عمى قرتيف عمى تقديـ الحموؿ الواقعية .
2
جدا ،وقد تعزو
 -إذ بمغت قيمة(  )ηلميارة العمؿ الفريقي ( )0.645وىذا يعني أف ىناؾ تأثير قوي ً

الباحثة ىذا األثر القوي إلى ما تضمنو البرنامج مف إشراؾ الطالبات في األعماؿ التعونية والتطوعية

ضمف فرؽ متكاتفة.
2
جدا ،وقد تعزو الباحثة ىذا
 -بمغت قيمة(  )ηلممقياس ككؿ ( )0.817وىذا يعني أف ىناؾ تأثير قوي ً

َّ
اكتسابيف ليا
األثر القوي إلى تمكف الطالبات في المجموعة التجريبية مف اإللماـ بميارات القيادة و
بصورة أكثر عمقًا مف الطالبات في المجموعة الضابطة؛ ألف األنشطة المقترحة والتي تـ تعمميا مف
خبلؿ إستراتيجيات التعمـ النشط والتي كانت جوىر تعمـ الميارات القيادية في البرنامج المقترح

فمنحتيـ الفرصة لممشاركة النشطة في عمميتي التعميـ والتعمـ؛ مما جعميـ يكتسبوف المعارؼ
والميارات بشكؿ عاـ والقيادية بشكؿ خاص؛ األمر الذي يتوافؽ مع خصائص النمو في ىذه المرحمة،
ِّ
منطقيا ال
حيث تبدأ لدييـ القدرة عمى تعمـ الميارات والمعمومات والتفكير والنمو ،ويصبح التعمّـ لدييـ
ِّ
آليا ،وىذا ما يتفؽ مع دراسة (فروانة ،)ٕٓٔٗ،ودراسة (المناعي ،)ٕٓٔٓ،ودراسة (الدعي،)ٕٓٓٗ،
الودراسة (  ، (Gibson & Pason, 2003ود ارسة ) ( Chan, 2000في فعالية البرامج المقترحة
في تنمية الميارات القيادية.
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ال وص ات والمق رحات
أولً -ال وص ات:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة توصي الباحثة بمجموعة مف التوصيات التػي يمكػف أف يكػوف
ليا دور في تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ وتطويرىا ،والتي تتمثؿ باآلتي:
 01إعػػادة النظػػر فػػي األنشػػطة المقدمػػة لمطمبػػة وتشػػجيع المعممػػيف عمػػى تبنػػي األنشػػطة المقترحػػة فػػي
البرن ػػامج المقتػ ػػرح،ج والت ػػي جوىرىػ ػػا ال ػػتعمـ النشػ ػػط ف ػػي تنمي ػػة المي ػػارات القياديػ ػػة ج لتعتم ػػد عمػػػى
الممارسة العممية والتطبيقية وبصورة وظيفية لميارات القيادة .

 02إتاح ػػة مس ػػاحات كافي ػػة لمطمب ػػة م ػػف العم ػػؿ المي ػػداني والتط ػػوعي والري ػػادي داخ ػػؿ أسػ ػوار المدرس ػػة
وخارجيا؛ لتوظيؼ طاقاتيـ وتنمية قدراتيـ ومياراتيـ القيادية بشكؿ عاـ ،وطمبػة البرلمػاف الطبلبػي

بشكؿ خاص ،ورفع الروح القيادية لدييـ ،وتقديـ النموذج القيادي الحسف.

 03تزويد المعمميف بنشرات تثقيفية حوؿ ماىية القيادة ،ومياراتيػا ،وطػرؽ تنميتيػا وتعمميػا ،وأدوار كػؿ
مف المعمـ والطالب.

 04أف يرك ػػز مص ػػممو المنػػػاىج التعميمي ػػة عم ػػى تنميػػػة المي ػػارات القيادي ػػة عن ػػد تص ػػميـ المنػػػاىج ،أو
تطويرىا؛ لبناء جيؿ قيادي قادر عمى تحمؿ مسئولياتو تجاه نفسو ومجتمعو.

 05إج ػراء د ارسػػات حػػوؿ طػػرؽ أخػػرى لػػتعمـ وتنميػػة ميػػارات القيػػادة فػػي مبحػػث حقػػوؽ اإلنسػػاف بشػػكؿ
خاص ،والمقررات األخرى وسموؾ الطمبة وتوجياتيـ بشكؿ عاـ.

ثاه ًا -المق رحات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة اآلتي:
 .1إجراء مزيد مف الدراسات التي تتناوؿ توظيؼ ميارات القيادة في عمميتي التعميـ والتعمـ في
تخصصات ،ومراحؿ تعميمية مختمفة.

 .2إجراء دراسات حوؿ طرؽ تدريس أخرى لتعمـ وتنمية ميارات القيادة في مبحث حقوؽ اإلنساف بشكؿ
خاص ،والمقررات األخرى ،وسموؾ الطمبة وتوجياتيـ بشكؿ عاـ.
 .3اقتراح برامج لتطوير أداء المعمميف في تنمية ميارات القيادة في عمميتي التعميـ والتعمـ.
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مراجع اندراصت
 أو ًل -المراجع العر
 ثاه ًا -المراجع ا جه

المراجع

المراجع
 القرآف الكريـ

أولً -المراجع العر :
 -1إبراىيـ ،أبو الحسف عبد الموجود(ٕٔٔٓ)" برنامج تدريبي لممارسة العامة في الخدمة االجتماعية
لتنمية الميارات القيادية" ،المؤ مر العممي الدولي ال ار ع والعشرون لمخدم الج ماع

الج ماع

" الخدم

والعدال الج ماع "ٔٓ-ٜ ،مارس ،كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف  ،ص

ٕ٘ٔٓ.ٕٖٓٛ-
 -2إبراىيـ ،محمد(")ٜٜٔٚالمد ر وال جا ات اإلدار الحد ث " ،القاىرة  ،مكتبة عيف شمس.
 -3ابف حنبؿ ،أحمد" ،حد ث خط

حج الوداع" ،مسند اإلماـ أحمد ،رقـ الحديث (،)22872

القاىرة ،مصر ،الناشر :مؤسسة قرطبة.
 -4ابف منظور ،جماؿ الديف محمد ( " )ٜٜٔٚلسان العرب" ،القاىرة ،مصر ،دار المعارؼ.
 -5ابف منظور ،جماؿ الديف محمد )ٓٓ " (ٜٔلسان العرب" ،بيروت ،لبناف  ،دار صادر لمطباعة
والنشر.
 -6ابف منظور ،جماؿ الديف محمد(ٓ" )ٜٜٔلسان العرب" ،الجزء األوؿ ،بيروت :دار صادر.
 -7أبو حطب ،فؤاد و صادؽ ،أماؿ(ٕ٘ٓٓ)" مها ا ال حث وطرق ال حم ل اإلحصائي في العموم
الهفس

وال ر و والج ماع  ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.

 -8أبو رياش ،حسيف محمد وقطيط ،غساف يوسؼ )"( 2008حل المشكالت” ،ط،عماف ،األردف، 1
دار وائؿ لمنشر والتوزيع.
 -9أبو شمالة ،فرج(ٕٔٔٓ) "مدى الوعي حقوق اإلهسان لدى طم
ا ساسي في وكال الغوث الدول

مدارس مرحم ال عم م

محافظات غزة" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية

والنفسية ،المجمد العشروف ،العدد الثاني ،ص - 625ص.670
 -1.أحمد ،حافظ وحافظ ،محمد(ٖٕٓٓ) "إدارة المؤسسات ال ر و " ،طٔ ،القاىرة ،عالـ الكتب
والنشر والتوزيع والطباعة.
 -11أحمد ،نبيؿ إبراىيـ (ٖٕٓٓ) ،مهارات و ط قات في خدم الجماع  ،القاىرة ،مكتبة زىراء
الشرؽ.
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 -12أعمر ،إيماف عبد اهلل(" )2008مدى اإللمام حقوق اإلهسان لدى طم

المدارس الثاهو

محافظ ها مس – فمسط ن من وجه هظر المعمم ن" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
 -13األغا ،إحساف خميؿ ( ")1997ال ط قات ال ر و

لحقوق الطفل الفمسط هي في قطاع غزة"،

مجمة الجامعة اإلسبلمية ،المجمد الخامس ،العدد الثاني ،غزة ،فمسطيف.
 -14األغا ،إحساف وعبدالمنعـ ،عبداهلل(ٓ" )ٜٜٔال ر

العمم

وطرق ال در س” ،ط، 2غزة ،مكتبة

اليازجي.
 -15االقتصار ،عبد المجيد (")2004ال ر

عمى حقوق اإلهسان" ،ط ( ،)3الرباط ،المغرب ،مطبعة

برنتو المحمدية.
 -16األلباني ،محمد (ٕ" )ٜٜٔسمسم ا حاد ث الضع ف والموضوع " ،مجمدٕ ،ط٘ ،الرياض،
مكتبة المعارؼ.
 -17األمـ المتحدة (" )2003م ادئ در س حقوق اإلهسان" ،أنشطة عممية لممدارس االبتدائية
والثانوية ،جنيؼ ،سويس ار  ،مكتب مفوض األمـ المتحدة السامي لحقوؽ اإلنساف.
 -18آف دونيمموف (" )ٕٓٓٚالق ادة اإلدار "(صٕٔ) ،ترجمة وليد شحادة  ،الطبعة األولى ،الرياض،
المممكة العربية السعودية ،مكتبة العبيكاف.
 -19األونروا" .دل ل در ي مقدم في حقوق اإلهسان".2011 –2010 ،
 -2.البدري ،طارؽ (ٕٕٓٓ) "أساس ات اإلدارة ال عم م

ومفا مها" ،عماف ،دار الفكر لمطباعة

والنشر والتوزيع.
 -21بدير ،كريماف (" )ٕٓٓٛال عمم الهشط"  ،الطبعة األولى ،عماف  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة.
 -22البسيوني ،أحمد محمد موسى (ٕٓٓٓ) "الخ رات ال قدم

لم رهاما و هم

المهارات الق اد

عضاء ا سر الطال " ،المؤتمر العممي الثالث عشر ،كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف،

المجمد الثاني.
 -23البمعاوي ،سيؼ الديف (" (2001ال ر

عمى حقوق اإلهسان واقع وآفاق ،حقوق اإلهسان وأفاق"

بحث منشور ،مجمة جامعة األقصى ،المجمد الخامس ،العدد األوؿ ،الجزء األوؿ،

غزة.

 -24الترمذي ،محمد بف عيسى (")ٜٜٔٛالجامع الك ر – سهن ال رمذي" ،طٕ ،تحقيؽ بشار عواد
معروؼ  ،بيروت ،دار الجبؿ.
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 -25ثابت ،زياد محمد مصطفى ( " )2006رهاما مق رح ل هم
طم

المرحم اإلعداد

الق م المر ط

حقوق اإلهسان لدى

في غزة من خالل ا هشط الالصف " ،رسالة دكتوراة غير منشورة،

معيد البحوث والدراسات العربية ،قسـ البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.
 -26جامعة الدوؿ العربية(" )2010الدل ل الس رشادي لم ر

عمى حقوق اإلهسان" ،صادر بقرار

مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى المستوى الوزاري ؽ .رقـ  -7273د.ع ( -)134ج)– )2
 ،2010/9/16القطاع االجتماعي ،إدارة حقوؽ اإلنساف ،مطبعة جامعة الدوؿ العربية ،القاىرة.
 -27جبراف ،وحيد (" )2002ال عمم الهشط ،الصف كمركز عمم حق قي" ،راـ اهلل ،فمسطيف ،منشورات
مركز اإلعبلـ والتنسيؽ التربوي.
 -28الجرباوي ،عمي(ٕٔٓٓ) "ال ان في عم م حقوق اإلهسان " ،مادة مرجعية لممدرسيف والمدرسات
ومشروع تعميـ حقوؽ اإلنساف ،األونروا ،عماف ،األردف ،معيد التربية ،دائرة التربية والتعميـ.
 -29جرواف ،فتحي ) " (2011عم م ال فك ر مفا م و ط قات"  ،ط  ،5دار الفكر ،عماف ،األردف.
 -3.جرواف ،فتحي ) " (2002عم م ال فك ر :مفا م ومهارات" ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف  :دار
الفكر.
 -31الحبيب ،طارؽ (٘" )ٜٜٔك ف هحاور" ،الرياض ،دار المسمـ.
 -32الحريري ،رافدة والبنا ،رياض وشريؼ ،عابديف (ٕٗٓٓ )"إدارة الصف و ئ ال عمم"،الكويت،
الجامعة العربية المفتوحة.
 -33حريـ ،حسيف (" )ٜٜٔٚالسموك ال هظ مي وسموك ا فراد في المهظمات " ،عماف ،دار زىراف
لمنشر والتوزيع.ٕٜٕ - ٕ٘ٚ ،
 -34الحمد ،زياد خالد أحمد (ٕٔٓٓ) "الفروق في المهارات الق اد

ن الم فوق ن وغ ر الم فوق ن"

:دراسة استكشافية عمى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير( غير منشورة ) ،جامعة
الخميج العربي ،مممكة البحريف.

 -35الحيمة ،محمد محمود )"(2002ا لعاب ال ر و
عماف ،األردف ،دار المسيرة.

و قه ات إه اجها س كولوج ًا و عم م ًا وعمم ًا"،

 -36الخياط ،عبدالعزيز)" (1993حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ واإلعبلف العالمي" ،الهدوة الثاه
حقوق اإلهسان ،عماف  ،األردف.

 -37دباش ،حسيف بف أحمد حسيف (ٖٕٔٓ) "درج
المممك العر

وافر المهارات الق اد

إدارات رعا

السعود " ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،السعودية.
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 -38الدبش ،عمراف ( ٕٗٔٓ) " فاعم

رهاما مق رح ل در س مادة حقوق اإلهسان لطال ات الصف

السادس ا ساسي في فمسط ن" ،رسالة دكتوراة ،كمية التربية ،مركز البحوث والدراسات العربية،

القاىرة.

 -39دروزة ،أفناف نظير(ٕٓٓٓ) "الهظر في ال در س و رجم ها عمم ًا" ،طٕ :األردف ،عماف :دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع.

 -4.الدعجاني ،نورة بنت حمد(ٕٗٔٓ) "مسا م ا هشط الطال

في هم

المهارات الق اد

لدى طال ات جامع أم القرى مك المكرم من وجه هظر ن" ،رسال ماجستير،كمية

التربية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.

 -41الدعي ،أحمد عبد اهلل عبد الرزاؽ(ٕٗٓٓ) "مدى فاعم
المهارات الق اد " دراس

عمى طالب المرحم الثاهو

جر

جامعة الخميج العربي ،البحريف.

رهاما كارهز وشوفن في هم

دول الكو ت ،رسالة ماجستير،

 -42ربيع ،ىادي( " )ٕٓٓٙالمد ر المدرسي الهاجح "،عماف  ،مكتبة المجتمع العربي.
 -43رفاعي ،عقيؿ محمود(ٕٕٔٓ) "ال عمم الهشط ،المفهوم واإلس ار ج ات ،و قو م هوا ا ال عمم"،
مصر ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة.

 -44رياف ،فكري حسف(" (1999ال در س أ دافه ،أسسه ،أسال ه ،قو م ه ائجه ،ط قا ه" ،ط، 4
مصر ،عالـ الكتب.

 -45الزياف ،ماجد محمد )" (2000أثر أسموب حل المشكالت عمى ال حص ل الدارسي في مادة الهحو
لدى طم

الصف الحادي عشر في محافظ غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،

جامعة األزىر ،غزة.

 -46زياف ،محمود )" (2012ثالث

الق ادة الفعال " ،طٔ  ،مصر ،ريتاج لمنشر والتوزيع.

 -47زيتوف ،حسف وزيتوف ،كماؿ)" (2003ال عم م وال در س من مهظور الهظر
األولى ،القاىرة ،عالـ الكتب.

ال هائ

" ،الطبعة

 -48ستيفف سترالسر (" )ٕٜٓٓماجس ر إدارة ا عمال في وم واحد" ،الطبعة السابعة المكررة،
الرياض ،السعودية ،مكتبة جرير.

 -49السروجي ،طمعت مصطفى وآخروف(")ٕٓٓٛال در ب عمى مهارات ممارس الخدم الج ماع "،
كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف.
 -5.سعادة ،جودت (ٖٕٓٓ) " در س مهارات ال فك ر" ،طٕ،عماف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
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 -51سعادة ،جودت أحمد ،ورفاقو (" )2006ال عمم الهشط ن الهظر وال ط ق" ،عماف ،األردف ،دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع.
ن الهظر

 -52سعادة ،جودت أحمد ،ورفاقو (ٕٔٔٓ) "ال عمم الهشط

وال ط ق" ،الطبعة

األولى،اإلصدار الثاني ،عماف ،األردف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
 -53السعيدي ،عبد السبلـ (ٕٔٓٓ) " در س مفا م حقوق اإلهسان ضمن المها ا ال عم م
دراس

ط ق " ،الدار البيضاء ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 -54السكراف ،محمد )" (1989أسال ب در س الدراسات الج ماع
 -55الشامي ،فدوى أحمد دياب (ٕٕٓٓ) " رهاما ل هم
اإلسالم

مع

 ،عماف ،دار الشروؽ.

مفا م حقوق اإلهسان في مها ا ال ر

لم الم ذ الصم دول فمسط ن" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،مناىج وطرؽ تدريس،

كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،مصر.
 -56الشرافي ،سموى (ٖ" )ٜٜٔواقع ال ر

عمى حقوق اإلهسان في الدول العر " ،المركز العربي

لحقوؽ اإلنساف ،تونس.
 -57صالح ،محمد أحمد(ٕٓٔٓ)" المهارات الق ادة الالزم لمعممي المغ العر

لمهاطق ن غ ر ا في

مال ز ا" ،بحث غير منشور،جامعة السمطاف إدريس ،ماليزيا.
 -58صايمة ،سمر عمي المنعـ )" (2010المهارات الح ا

الم ضمه في مههاج المغ العر

لمصف الثالث ا ساسي ومدى ممارس ها لدى الم ذ مدارس وكال الغوث الدول " ،رسالة
ماجستير ،غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -59الطالب ،ىشاـ (٘") ٜٜٔدل ل ال در ب الق ادي" ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،الطبعة الثانية
ىيرندف  /فيرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية.
 -6.الطراونة ،ىاني خمؼ)" (2012هظر ات اإلدارة الحد ث وظائفها" ،ط ٔ،األردف ،دار أسامة لمنشر
والتوزيع .
 -61الطعيمات ،ىاني (" )2003حقوق اإلهسان وحر ا ه ا ساس " ،عماف ،األردف ،دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع.
 -62عابديف ،محمد عبد القادر (ٕٔٓٓ) "اإلدارة المدرس الحد ث " ،عماف :الدار العممية الدولية.
 -63العاجز ،فؤاد (ٕٗٓٓ)"اإلدارة الصف

ن الهظر وال ط ق" .دار المقداد لمطباعة ،غزة.

 -64عبد المطيؼ ،خيري (ٕٔٓٓ) " قو م عم م و عمم حقوق اإلهسان -ا م
دائرة التربية والتعميـ ،قسـ التعميـ المدرسي ،األونروا ،عماف.
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 -65عبد المطيؼ ،خيري وآخروف (ٕٕٓٓ) " وج هات و ط قات عمم
ال عم م المدرسي" ،األونروا ،عماف ،األردف.

عمى حقوق اإلهسان في

 -66عبد المطيؼ ،خيري وآخروف (ٖٕٓٓ) "دل ل المر ي ل در س حقوق اإلهسان في مدارس وكال

الغوث الدول " ،)H.R. ٔ/ٕٖٓٓ( ،األونروا /اليونسكو ،دائرة التربية والتعميـ ،معيد التربية،
دورات في أثناء الخدمة.

 -67عبد المطيؼ ،رشاد أحمد وآخروف (ٕٕٓٓ) "ال در ب عمى مهارات العمل الج ماعي "معارف
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 -68عبيدات ،ذوقاف ،وعدس ،عبد الرحمف ،وعبد الحؽ ،كايد(ٕ٘ٓٓ)ال حث العممي مفهومه وأدوا ه
وأسال ه،عماف ،دار الفكر.

 -69العتوـ ،عدناف يوسؼ )" (2004عمم الهفس المعرفي" ،طٔ ،عماف  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
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وراء المعرف لدى العاد ن والم فوق ن عقم ًا" ،مجمة كمية التربية( التربية وعمـ النفس)،كمية
التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد  ،27الجزء ، 3ص.181 - 258

 -71عرفة ،صبلح الديف ( ")ٕٓٓٙفك ر ال حدود -رؤى ر و معاصرة في عم م ال فك ر و عممه" ،
القاىرة ،عالـ الكتب.

 -72العساؼ ،أحمد بف عبدالمحسف (ٕٕٓٓ)"مهارات الق ادة وصفات القائد " ،الرياض ،دار العموـ.
 -73عطوة ،زاىر ،وآخروف (")2010دل ل طرائق ال در س" ،فمسطيف.
 -74عطيوي ،جودت عزت ( ٕٔٓٓ )"اإلدارة المدرس الحد ث " ،عماف ،الدار العممية الدولية.
 -75عفانة ،عزو إسماعيؿ (ٕٓٓٓ)"حجم ال أث ر واس خدامه في الكشف عن مصداق

اله ائا في

ال حوث ال ر و " ،مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية ،العدد الثالث ،جمعية البحوث
والدراسات التربوية الفمسطينية ( بيرسا ).

 -76عفانة ،عزو إسماعيؿ)" (1996أسموب ا لعاب في عم م و عمم الر اض ات" ،طٔ،غزة.
 -77عفانة ،عزو إسماعيؿ (" )ٜٜٜٔأثر اس خدام ثالث إس ار ج ات لمخططات المفا م في عم م
الر اض ات عمى حص ل طالب الصف الثامن ا ساسي وا جا ا هم هحو كل من الر اض ات

واإلس ار ج ات المس خدم " ،مجمة الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،العدد الحادي
والستوف ،نوفمبر .ٜٜٜٔ
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مع مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
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دار المناىج لمنشر والتوزيع.
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حقوق اإلهسان ومدى اك ساب الطم

اإلسالم

لممرحم الثاهو لمفا م

لها" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية،

كمية التربية ،غزة ،فمسطيف.
 -89الكندري ،أحمد مبارؾ (٘" )ٜٜٔعمم الهفس الج ماعي" ،الكويت ،مكتبة الفبلح.
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الفكر العربي.
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لدى الطالب الم فوق ن مممك ال حر ن" ،دراسات نفسية ،المجمد العشروف ،العدد
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 -1..المنذري ،الحافظ عبد العظيـ بف عبد القوي (")ٕٓٓٚمخ صر صح ح مسمم" ،الطبعة األولى،
القاىرة ،شركة القدس التجارية.
 -1.1منيسي ،أحمد(")2002حقوق اإلهسان" ،موسوعة الشباب السياسية ،القاىرة ،مركز الدراسات
السياسية واإلستراتيجية باألىراـ.
 -1.2المنيؼ ،إبراىيـ عبد اهلل ( ٔ" )ٜٜٔالدارة" ،الرياض ،جامعة الممؾ سعود.
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لطم

الصف ال اسع"،

فمسطيف.
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ممحق رقم () 6
الصورة ا ول لقائم

حد د المهارات الق اد

سم ا﵀ الرحمن الرح م
ا س اذ الدك ور /ة  ..........................:حفظكم ا﵀.
السالم عم كم ورحم ا﵀ و ركا ه،
الموضوع :حك م قائم

حد د المهارات الق اد .

تقوـ الباحثة بإعداد درجة الماجستير بعنواف ":رهاما مق رح ل هم مهارات الق ادة في م حث حقوق اإلهسان

لدى طال ات الصف السادس ال دائي وكال الغوث الدول

غزة" ،ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد قائمة لتحديد

الميارات القيادية ،وقد تـ إعداد القائمة مشتممة عمى الميارات الرئيسة التالية:
ٔ -ميارات االتصاؿ والتواصؿ.
ٕ -ميارات التفكير الناقد.
ٖ -ميارات حؿ المشكبلت.
ٗ -ميارات العمؿ الجماعي الفريقي.
لذا أرجو مف سيادتكـ التكرـ بقراءتيا وتحكيميا مف حيث:
 مدى مبلءمة الميارات لمفئة المستيدفة بالدراسة. مدى مبلءمة القائمة لمميارات القيادية محؿ الدراسة.سبلمة الصياغة المغوية والصحة العممية لمقائمة.أية مبلحظات أخري ترونيا مناسبة.أخير يسعد الباحثة أف تتوجو إليكـ بخالص الشكر والتقدير لصادؽ تعاونكـ في خدمة البحث العممي.
و ًا
مع خالص شكري وتقديري....
الباحثة /رولى عدناف بدر
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مهارات ال صال وال واصل

جدا
ك رة ً

ك رة

المحور ا ول :مهارات ال صال وال واصل
ٔ.

امتبلؾ القدرة عمى تحديد األفكار الرئيسة لمحوار.

ٕ.

القدرة عمى التمييز بيف اآلراء والحقائؽ.

ٖ.

القدرة عمى تحديد اليدؼ مف االتصاؿ باآلخريف.

ٗ.

التعبير عف النفس واألفكار بوضوح.

٘.

التركيز عمى الكممات الميمة في الحوار.

.ٙ

كتابة المبلحظات في أثناء الحوار والمناقشة.

.ٚ

المشاركة في الحوار مع اآلخريف بصورة إيجابية.

.ٛ

استخداـ الكممات التي ال تحمؿ أكثر مف معنى.

.ٜ

اإلصغاء لمحوار والنقاش بغض النظر عف المتحدث.

ٓٔ.

التوازف بيف الحديث واالستماع في أثناء المناقشة.

ٔٔ.

استخداـ لغة الجسد في أثناء الحوار والمناقشة.

ٕٔ.

إظيار االحتراـ آلراء وأفكار ومشاعر اآلخريف.

ٖٔ.

التأكد مف أف الفكرة قد وصمت بشكؿ صحيح.

ٗٔ.

تقبؿ النقد مف اآلخريف دوف إظيار لمضيؽ أو الرفض.

المحور الثاهي :مهارات ال فك ر الهاقد
ٔ.

استخداـ الحواس في المبلحظة.

ٕ.

التأكد مف صحة المعمومات ومصدرىا عند تداوليا.

ٖ.

امتبلؾ القدرة عمى تصنيؼ المعمومات وتنظيميا.

ٗ.

القدرة عمى استخبلص المعمومات واسترجاعيا.

٘.

التمكف مف تحميؿ األفكار وتفسيرىا بشكؿ صحيح.

.ٙ

القدرة عمى التمييز بيف السبب والنتيجة.

.ٚ

القدرة عمى استنتاج أفكار جديدة في الحوار.

.ٛ

القدرة عمى ربط األفكار مع بعضيا البعض.
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جدا
قم م ً

الرقم

درج الموافق

مهارات ال صال وال واصل

جدا
ك رة ً

.ٜ

القدرة عمى إصدار األحكاـ.

ٓٔ.

التعامؿ مع اآلراء واألفكار المطروحة بموضوعية.

ٔٔ.

القدرة عمى نقد الحموؿ المطروحة بإيجابية.

ٕٔ.

االعتراؼ بالخطأ دوف الشعور بالحرج.

ٖٔ.

القدرة عمى كشؼ المغالطات المختمفة.

ٗٔ.

االبتعاد عف التعصب لآلراء واألفكار أثناء النقاش.

٘ٔ.

القدرة عمى التنبؤ بمصداقية االفتراضات.

المحور الثالث :مهارات حل المشكالت
ٔ.

توظيؼ األسموب العممي في حؿ المشكبلت.

ٕ.

المشاركة في جمع المعمومات والبيانات لفيـ المشكمة.

ٖ.

تحديد طبيعة المشكمة التي تواجيو بالضبط.

ٗ.

القدرة عمى تحديد العناصر األساسية لممشكمة.

٘.

التمكف مف تحميؿ عناصر المشكمة؛ لموقوؼ عمى أسبابيا.

.ٙ

القدرة عمى طرح حموؿ بديمة عند مناقشة المشكمة.

.ٚ

القدرة عمى تحديد الحموؿ المتصمة بالمشكمة.

.ٛ

االبتعاد عف الحموؿ التي ال تكوف واقعية.

.ٜ

القدرة عمى تقييـ الحموؿ لموصوؿ إلى الحؿ األمثؿ.

ٓٔ.

االستفادة مف أخطاء اآلخريف في حؿ المشكبلت.

ٔٔ.

امكانية وضع الخطوات المناسبة لحؿ المشكمة.

ٕٔ.

متابعة مدى نجاح خطوات حؿ المشكمة.

ٖٔ.

تقييـ النتائج التي ترتبت عمى حؿ المشكمة.

ٗٔ.

معالجة المشاكؿ التي تنتج عف حؿ المشكمة.
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قم م

جدا
قم م ً

الرقم

درج الموافق

مهارات ال صال وال واصل

جدا
ك رة ً

ك رة

المحور ال ار ع :مهارات العمل الجماعي الفر قي
ٔ.

تفضيؿ العمؿ ضمف فريؽ عمى العمؿ الفردي.

ٕ.

القياـ بمشاركة الزمبلء في تحديد أىداؼ الفريؽ.

ٖ.

تعرؼ حدود المسؤوليات والواجبات في عمؿ الفريؽ.

ٗ.

التعاوف مع الزمبلء في إنجاز الميمات المطموبة.

٘.

تقديـ مصمحة الفريؽ عمى المصمحة الذاتية.

.ٙ

تشجيع الزمبلء عمى إنجاز الميمات.

.ٚ

مشاركة الزمبلء بأفكار إيجابية في عممية اتخاذ الق اررات.

.ٛ

القدرة عمى التأثير في اآلخريف.

.ٜ

القدرة عمى اتخاذ الق اررات الصحيحة.

ٓٔ.

تبادؿ الخبرات مف خبلؿ العمؿ ضمف الفريؽ.

ٔٔ.

الحرص عمى توفير الجواء اإليجابية لعمؿ الفريؽ.

ٕٔ.

متابعة وتقييـ تنفيذ األنشطة مع أعضاء الفريؽ.

ٖٔ.

تحمؿ المسؤولية حوؿ النتائج المترتبة عمى الق اررات.
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م وسط

قم م

جدا
قم م ً

ممحق رقم ( )5
قائم
الرقم

أسماء السادة المحكم ن دوات الدراس
ط ع العمل

السم

ا دوات ال ي م حك مها

1

أ .إبراىيـ وشاح

مشرؼ حقوؽ اإلنساف بوكالة الغوث – األونروا.

جميع األدوات

2

د .ألفت الجوجو

دكتوراة مناىج وطرؽ التدريس– معممة لغة عربية

جميع األدوات

3

د .بساـ أبو حشيش

أستاذ مشارؾ إدارة تربوية  -رئيس قسـ أصوؿ

4

د .جماؿ الفميت

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد جامعة

5

أ.خالد أبو صفية

مشرؼ حقوؽ اإلنساف بوكالة الغوث – األونروا.

6

أ .د .خالد صافي

أ .د تاريخ العرب الحديث المعاصر جامعة

7

د .خميس العفيفي

وحدة ضماف جودة التعميـ  -األونروا.

8

د .عدناف أبو عامر

عميد كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية جامعة األمة –

أداة تحديد الميارات

9

أ .د  .عطا درويش

أستاذ دكتور المناىج وطرؽ تدريس العموـ جامعة

أداة تحديد الميارات

في مدارس األونروا.

التربية-جامعة األقصى.

األزىر – غزة.

أداة تحديد الميارات

جميع األدوات
جميع األدوات
أداة تحديد الميارات

األقصى – غزة.

غزة.

جميع األدوات

األزىر  -غزة.
10

أ .عبلء حرب

مدير منطقة جنوب غزة التعميمية  -األونروا.

11

د .غساف وشاح

أستاذ التاريخ وحقوؽ اإلنساف الجامعة اإلسبلمية-

جميع األدوات
أداة تحديد الميارات

غزة.
12

د .فرج أبو شمالة

محاضر في كمية مجتمع غزة – األونروا.

جميع األدوات

13

أ .كامؿ أبو شممة

مشرؼ تربوي بوكالة الغوث – األونروا.

جميع األدوات

14

أ .ليمى أبو مراحيؿ

ماجستير أصوؿ التربية -معممة حقوؽ إنساف

جميع األدوات

سابقًا – األونروا.
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الرقم

ط ع العمل

السم

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد جامعة

ا دوات ال ي م حك مها

15

د .ماجد الزياف

16

د .محمد ىاشـ األغا

رئيس قسـ أصوؿ التربية جامعة األزىر -غزة.

17

أ .منى حميد

ماجستير أصوؿ التربية -معممة حقوؽ اإلنساف –

جميع األدوات

18

أ .ميسوف عسكر

ماجستير مناىج وطرؽ التدريس -معممة حقوؽ

جميع األدوات

األزىر – غزة.

األونروا.

جميع األدوات
أداة تحديد الميارات

اإلنساف – األونروا.
19

أ .نادية حساف

معممة حقوؽ اإلنساف – األونروا.

جميع األدوات

20

أ .وليد عباس

قسـ إعداد مناىج حقوؽ اإلنساف – األونروا.

جميع األدوات

21

أ .يحيى ناصر

مشرؼ حقوؽ اإلنساف بوكالة الغوث – األونروا.

جميع األدوات

22

د .يوسؼ صافي

مدير مركز ىدؼ لحقوؽ اإلنساف.
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أداة تحديد الميارات

ممحق رقم ()4
الصورة الههائ

لقائم

حد د المهارات الق اد

سم ا﵀ الرحمن الرح م
ا س اذ الدك ور /ة  ......................................:حفظكم ا﵀.
السالم عم كم ورحم ا﵀ و ركا ه،
الموضوع :حك م قائم حد د المهارات الق اد .
تقوـ الباحثة بإعداد درجة الماجستير بعنواف ":رهاما مق رح ل هم مهارات الق ادة في م حث حقوق اإلهسان

لدى طال ات الصف السادس ال دائي وكال الغوث الدول

غزة" ،ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد قائمة لتحديد

الميارات القيادية ،وقد تـ إعداد القائمة مشتممة عمى الميارات الرئيسة التالية:
ٔ -ميارات االتصاؿ والتواصؿ.
ٕ -ميارات التفكير الناقد.
ٖ -ميارات حؿ المشكبلت.
ٗ -ميارات العمؿ الجماعي الفريقي.
لذا أرجو مف سيادتكـ التكرـ بقراءتيا وتحكيميا مف حيث:
 مدى مبلءمة الميارات لمفئة المستيدفة بالدراسة. مدى مبلءمة القائمة لمميارات القيادية محؿ الدراسة.سبلمة الصياغة المغوية والصحة العممية لمقائمة.أية مبلحظات أخري ترونيا مناسبة.أخير يسعد الباحثة أف تتوجو إليكـ بخالص الشكر والتقدير لصادؽ تعاونكـ في خدمة البحث العممي.
و ًا
مع خالص شكري وتقديري..
الباحثة  /رولى عدناف بدر
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الرقم

درج الموافق

مهارات ال صال وال واصل

جدا
ك رة ً

ك رة

المحور ا ول :مهارات ال صال وال واصل
ٔ-

تحديد ىدؼ االتصاؿ باآلخريف.

ٕ-

تحديد األفكار الرئيسة لمحوار.

ٖ-

إيجابيا في الحوار.
مشاركة الفرد
ً

ٗ-

اإلصغاء لمحوار والنقاش بغض النظر عف المتحدث.

٘-

التعبير عف األفكار واآلراء بوضوح.

-ٙ

توظيؼ لغة الجسد أثناء الحوار والمناقشة.

-ٚ

احتراـ آراء وأفكار ومشاعر اآلخريف.

-ٛ

الشجاعة في االعتراؼ بالخطأ.

ٔ-

استخداـ الحواس في المبلحظة.

ٕ-

تصنيؼ المعمومات وتنظيميا.

ٖ-

التأكد مف صحة المعمومات عند تداوليا.

ٗ-

تحميؿ األفكار وتفسيرىا بشكؿ صحيح.

٘-

ربط األفكار مع بعضيا البعض.

-ٙ

استنتاج أفكار جديدة.

-ٚ

إصدار األحكاـ عمى المواقؼ المطروحة بموضوعية.

-ٛ

التعامؿ بموضوعية مع اآلراء واألفكار المطروحة.

المحور الثاهي :مهارات ال فك ر الهاقد

المحور الثالث :مهارات حل المشكالت
ٔ-

االحساس بالمشكمة.

ٕ-

التحديد بدقة لطبيعة المشكمة.

ٖ-

المشاركة في جمع المعمومات والبيانات لفيـ المشكمة.

ٗ-

طرح حموؿ بديمة لممشكمة المطروحة.

٘-

التوصؿ إلى حموؿ واقعية لممشكمة.
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م وسط

قم م

جدا
قم م ً

الرقم

درج الموافق

مهارات ال صال وال واصل

-ٙ

اتخاذ القرار السميـ لحؿ المشكمة.

-ٚ

استنتاج النتائج المترتبة عمى حؿ المشكمة.

جدا
ك رة ً

ك رة

المحور ال ار ع :مهارات العمل الجماعي الفر قي
ٔ-

تفضيؿ العمؿ ضمف فريؽ عمى العمؿ الفردي.

ٕ-

التعاوف مع الزمبلء في إنجاز الميمات المطموبة.

ٖ-

معرفة حدود المسؤوليات والواجبات في عمؿ الفريؽ.

ٗ-

تقديـ مصمحة الفريؽ عمى المصمحة الذاتية.

٘-

تبادؿ الخبرات مف خبلؿ العمؿ ضمف الفريؽ.

-ٙ

توزيع المياـ بيف أعضاء الفريؽ.

-ٚ

تقييـ عمؿ الفريؽ.
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م وسط

قم م

جدا
قم م ً

ممحق رقم ( ) 3
الصورة الههائ لمق اس مهارات الق ادة
سم ا﵀ الرحمن الرح م
مق اس مهارات الق ادة
عز ز ي الطال :
تحية طيبة ..وبعد،،
مقياسػػا؛ لقيػػاس مػػدى إلمػػاـ الطالبػػات واكتسػػابيف لميػػارات القيػػادة ال ػواردة فػػي منيػػاج
نعػػرض عميػػؾ فيمػػا يمػػي
ً
حقوؽ اإلنساف -الفصؿ الدراسي الثاني -لمصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي  2015 – 2014ـ.
يتكوف المقياس مف (  )ٚصفحات ،عبارة عف صفحة الغبلؼ ،و(  ) ٙصفحات المقيػاس ،التػي ىػي عبػارة

عف( )30فقرة مف نوع اختيػار مػف متعػدد ،بحيػث يشػتمؿ كػؿ فقػرة عمػى أربػع خيػارات ،إحػداىا اإلجابػة األصػح؛ لػذلؾ
أرجو منؾ:
ٔ -االلتزاـ بتعميمات المعمـ.
ٕ -كتابة االسـ ،المدرسة ،الصؼ ،والشعبة في المكاف المخصص لذلؾ.
ٖ -قراءة كؿ بند بعناية ثـ وضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة التي تعتقد أنيا اإلجابة األصح.
ٗ -إجابة جميع بنود المقياس.
ولكم مهي كل الشكر وال قد ر....

ال احث
رولى عدهان در

السم

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المدرس

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

الصف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الشع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اخ ر اإلجا

ا صح ف ما مي وضع دائرة حول رمز ا:

 -6عهدما رغب ال صال مد ر مدرس ك ،فإهك حدد أولً:
أ -األفكار المتعمقة باالتصاؿ.
ب-نوع المشاركة التي ستقوـ بيا.
ج -وسيمة االتصاؿ.
د -ىدؼ االتصاؿ.
 -5أردت إجراء مقا م مع مسئول حول مشكم ما ،فمن أ م ا مور ال ي س قوم ها :
يعا وتجري معو الحوار؛ ألنو ميـ في حؿ المشكمة.
أ -تذىب سر ً
ب -ليس مف الضروري إخباره بالمقابمة؛ ألنو ال يرفض ذلؾ.
ج -تتحدد األفكار الرئيسة لمحوار.
د -مف الميـ أف ترتب مظيرؾ قبؿ الذىاب.
 -4عقدت طال ات الصف لقاء مع مخ ص ما ،لمحد ث عن موضوع في غا ا م  ،...في ذه الحال :
أ -تكتفي باإلصغاء آلراء الزمبلء معو.
ب -تنشغؿ عنيـ بأشياء أخرى.
ج -تعبر عف أفكارؾ وآرائؾ بوضوح.
د -تركز عمى نبرات صوت المتحدث فقط.
 -3عهدما حدث معي اآلخرون في موضوع ما ،فمن واج ي:
أ -االستماع ليـ إف كاف الموضوع ييمني.
ب -أتظاىر بأنني أستمع إلييـ.
ج -أصغي لمحوار بغض النظر عف الشخص المتحدث.
معا.
د ( -أ ) و( ج ) ً
ار مع إدارة المدرس  ،لم حث في أمر ما ،...فكان عم ك أن:
 -2أجرت طال ات صفك حو ًا
أ -تشارؾ بعد انتياء الحوار.
ب -تشارؾ في الحوار بقوة وعنؼ؛ ألنو مف حقؾ المشاركة.
ج -تتفاعؿ مع الحوار؛ لتصؿ إلى ما تريد.
جدا.
د -تشارؾ في الحوار ،ولكف بحذر شديد ً
131

 -1عهدما حدث إلي شخص ما ،فإهك:
أ -تتحدث بسرعة فميس لديؾ وقت ٍ
كاؼ.
مفيدا.
ب -تستخدـ تعابير وجيؾ وجسمؾ؛ لتسيؿ الحوار وتجعمو ً
ج -تفضؿ الكتابة عف التحدث مع اآلخريف .

د -تفضؿ الحديث المختصر والسريع.
 -5كهت في لقاء عم مي ،واذ طالب دي آراء ع دة عن الموضوع ،ففي ذه الحال :
أ -تجعمو يصمت؛ حتى ال يسخر منو اآلخروف.
ب -تحترـ آراءه ومشاعره بغض النظر عف صحة الحديث.
بعيدا عف المقاء ،وتنصحو بعدـ الحديث مرة أخرى.
ج -تأخذه ً

د -تنصحو أماـ الجميع أال يتحدث في الموضوع.
 -8أخطأت حق زم مي ،فكان عمي أن:
أ -أقدـ لو اعتذاري إف طمب مني ذلؾ.
ب -ال أقدـ اعتذاري لو؛ ألنو صديقي.
ج -أعتذر لو؛ ألف ذلؾ يدؿ عمى الشجاعة.

د -ال أعتذر لو؛ خوفًا مف أف يقوؿ عني ضعيفًا.
 -9لكي حكم صح الموقف أو خطئه ،فإهك:
أ -تستخدـ حواسؾ في مبلحظة ىذا الموقؼ.
ميما أف تنتبو بشدة لمموقؼ.
ب -ليس ً
ميما فإنؾ تنتبو لو.
ج -إف كاف الموقؼ ً

د -ال شيء مما سبؽ.

أفكار عد دة ومخ مف  ،في ذه الحال :
 -61عاوهت مع زمالئك في أداء مهم  ،واق رح م ًا
أ -تأخذ بأوؿ األفكار وتيمؿ األخيرة.

ب -تفندىا وتنظميا؛ مف أجؿ االستفادة منيا.
ج -ال تيتـ ليا؛ ألنؾ قادر عمى إنجاز الميمة بدونيا.
داع لدراستيا.
د -تختار البسيطة منيا فالمعقدة منيا تتعبؾ وال ٍ
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 -66سرد صد قك خ ر عاجل حول موضوع ما ،...فكان عم ك:
أ -تنشر الخبر عمى باقي الزمبلء.
ب -تناقش الموضوع معو.
ج -تق أر وتتصفح المجبلت أو المواقع؛ لتتأكد مف الخبر.
د -ال شيء مما سبؽ.
 -65عهدما واجهك موقف ما ،فإهك:
أ -تبحث عف الحقائؽ ،وتحاوؿ أف تفسرىا بشكؿ صحيح.
ميما أف تبحث عف األسباب؛ ألنو يسبب لؾ المشاكؿ.
ب -ليس ً
ج -تخمف إذا ما كانت صحيحة أـ ال.
دائما.
د -تعتمد عمى آراء اآلخريف ،فيي صحيحة ً
 -64وجه ال رلمان الطال ي لمؤسس الصم ب ا حمر ،في اع قادك ،فإن س ب ذه ال وجه:
أ -المطالبة بحؽ التعميـ لؤلطفاؿ.
ب -المطالبة بحقوؽ األسرى والمعتقميف العادلة.
ج -المطالبة بتوفير مساعدات لبلجئيف الفمسطينييف.
د -المطالبة بتوفير فرص عمؿ لبلجئيف الفمسطينييف.
 -63شارك أعضاء ال رلمان الطال ي في مشروع لمحد من عمال ا طفال ،فإن أفضل اق راح فعال مكن هف ذه
في أر ك و:

أ -توعية الطمبة بيذه الظاىرة مف خبلؿ اإلذاعة المدرسية.
ب -عمؿ الفتات لتوعية الطمبة بمفيوـ عمالة األطفاؿ.
معا لمحد منيا.
ج -عمؿ لقاء ألولياء األمور؛ لتوعيتيـ بمخاطر ىذه الظاىرة ،والعمؿ ً
د -تكتفي بالحديث عف ىذه الظاىرة مع أعضاء البرلماف.
 -62أخطأ أخوك ا صغر حق صد قه ولم ع ذر ،فإن ذلك ع ر:
أحيانا.
سمبيا
ً
أ -تصرفًا ً

أحيانا.
ب -تصرفًا صحيح
ً
دائما.
ج -تصرفًا ً
سمبيا ً

دائما.
د -تصرفًا
ً
صحيحا ً
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 -61اش كى المعمم من دهي مس وى حص ل طالب جاورك في السكن ،وعهدما سألك والده عهه فإهك:
أ -ال تخبره بما قاؿ المعمـ؛ خوفًا عميو مف العقاب.

ب -تذكر لو بأسموبؾ الخاص أنو ضعيؼ وسوؼ يرسب.
ج -ال تتدخؿ في الموضوع.
د -توضح لو ما قالو المعمـ بالضبط؛ لمحفاظ عمى مصمحتو.
 -65أهت شعر أهك وس ط لمسالم؛ لذلك ما قوم ه و:
أ -ال تقتنع إال عندما ترى المشكمة أمامؾ.
ب-تشعر بالمشكمة ،ومف ثـ تنطمؽ محاوالً حميا.
ج -تتدخؿ عندما يطمبوف منؾ ذلؾ.
د -تتجاىؿ المشكمة؛ حتى ييدأ الطرفيف.
 -68لد ك زم ل في الصف دائم ال كاء ،ول س ط ع أن ق أر ول ك ب ،و ر د مساعد ه فما عممه و:
أ -تسأؿ زمبلءؾ في الصؼ عنو.
ب -تتقرب منو وتحدد مشكمتو بالضبط.
ج -تذىب لوالده؛ كي تجمع معمومات عنو.
د -تحكـ عميو أنو فاشؿ وال يحتاج إليؾ.
 -69واجهت مشكم ما ،فإن ما قوم ه و :
حكما بسرعة؛ حتى ال تكبر المشكمة.
أ -تصدر ً
ب -تجمع المعمومات عف المشكمة؛ لتساعدؾ عمى فيميا.
دائما.
ج -ال تنتظر حتى تفيـ؛ فاألشخاص أصحاب المشاكؿ ىـ السبب ً

د -ال تفعؿ شيئا؛ فسوؼ يحميا

الوجياء.

 -51رفض أ ي أن أشارك في الرحالت المدرس  ،فكان عمي أن:
أ -أناقش الموضوع مع أبي بيدوء.
ب -أطمب مف أخي أف يناقش أبي في الموضوع.
ج-أناقش الموضوع مع صديؽ أبي بكؿ ىدوء.
د -ال شيء مما سبؽ.
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 -56في المشكم طرح ال دائل والحمول ،وعهد ا عم ك أن :
أ -تنظر لمحموؿ باستخفاؼ؛ ألنيا غير مناسبة.
جيدا وتختار الواقعية منيا.
ب -تدرس البدائؿ ً
ج -ال تيتـ بيا فيو ليس مف شأنؾ.

د -ال تيتـ بالحموؿ؛ ألنو سوؼ يتكرر نفس الموقؼ ،ويسبب الحزف لنا.
 -55كهت رئ س المجه الثقاف في ال رلمان الطال ي ،وكان لد ك مهمات ر د الق ام ها،في ذه الحال :
أ -تنظر إلى ما فعمو زمبلؤؾ في العاـ السابؽ ،وتفعؿ مثميـ بالضبط.
ب -تبحث عف طرؽ جديدة وتطور مف قدراتؾ ومواىبؾ.
ج -تعطي األعضاء حرية التصرؼ في األنشطة حسبما يروف ذلؾ.
د -في كؿ خطوة في النشاط ترجع لممعمـ؛ لتسألو بالتفصيؿ عف كيفية التنفيذ.
 -54عرضت لمشكم ما في المدرس  ،ففي ذه الحال :
أ -تنسى المشكمة حتى واف كبرت.
ب -تقدر ما يترتب عمى حؿ المشكمة وتتشجع لحميا.
ج -تعطي بعض اىتمامؾ لممشكمة.
د -ال ييمؾ ما سيحدث عند استمرار المشكمة؛ ألنو ال يخصؾ.
 -53كمفك معممك إعداد مجم حائط ،فإهك:
أ -تقوـ بإعدادىا لوحدؾ؛ حتى تحصؿ عمى الجائزة.
ب -تتعاوف مع زمبلئؾ في إنجاز ىذه الميمة.
ج -تتجاىؿ مثؿ ىذه األنشطة فيي مضيعة لموقت.
د -ليس مما سبؽ.
 -52أعد رلمان الصف السادس حمم

طوع ؛ ل شج ر ال ئ  ،فدورك و :

أ -تشارؾ في الحممة؛ حتى ال تُنتقد مف اآلخريف.

ب -لؾ الحرية الكاممة بالمشاركة أو عدـ المشاركة.
ج -ال تشارؾ مطمقًا؛ فيو ليس مف اختصاصؾ.

د -تشارؾ؛ ألف مف واجبؾ أف تشارؾ الجميع.
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 -51وزعت مهام إعداد حفل مهاس

" وم ا رض " عمى أعضاء ال رلمان ،وكهت من ا عضاء ،فكان عم ك أن:

أ -تصدر األحكاـ عمى كؿ تصرؼ يقوـ بو األعضاء.
ب -تمتزـ بالمياـ والواجبات الموكمة إليؾ.
ج -تقوـ بشغؿ المياـ األخرى لؤلعضاء؛ حتى تظير أنؾ األفضؿ.
د -تتيكـ مف األداء الضعيؼ لؤلعضاء.
 -55قرر زمالؤك ز ن غرف الصف  ،فإهك:
أ -تشارؾ إذا كانوا يحتاجونؾ بالفعؿ.
ب-تتعاوف مع زمبلئؾ في إنجاز الميمة؛ ألنو مصمحة لمجميع.
ج -ال تيتـ بذلؾ؛ فيـ قادروف عمى تزييف الصؼ بدونؾ.
د -ترفض مشاركة زمبلئؾ؛ ألنو ال ُيعنيؾ.
 -58عهدما كمف عمل ما ،فإهك:
أحدا؛ ألنؾ ال تحتاج مساعدة مف أحد.
أ -ال تخبر ً

أيضا.
ب -تستفيد مف خبرة أعضاء الفريؽ وتفيدىـ ً
ج -ال تيتـ لمموضوع؛ ألنو ليس ضرورًيا.

د -تنظر عمييـ مف بعيد كيؼ يعمموف؛ حتى ال يظنوا أنؾ ضعيؼ.
 -59أهت عضو في رلمان الصف السادس وطمب المد ر مهكم أن جمعوا طالب الرحم  ،فإهك :
أ -تذىب وتجتيد في جمع كؿ الطبلب؛ حتى يشكرؾ المدير.
ب-تتقاسـ العمؿ مع زمبلئؾ.
ج -ال تكترث؛ فيـ سيقوموف بذلؾ مف أنفسيـ.
د -ال شيء مما سبؽ.
 -41عهدما قوم مع مجموع ك هف ذ مهم ما ،فإهه:
أ -تتابع العمؿ مع األعضاء ،وتدعـ األشياء الصحيحة ،وتعدؿ الخطأ منيا.
ب -تعمؿ وليس مف الضروري أف تتابع ذلؾ.
آرءىـ وتعنفيـ عند الخطأ.
أ -تتابع ا
طا أف تيتـ لنتيجة
د -ليس شر ً

العمؿ.
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جــامعـــــــــــــــــــــ ا ز ـــــــــــــــــــــر  -غـــــــــــــــــــــــــزة
عمــــــــــــــــــــــادة الدراســــــــــــــــــــــات العم ــــــــــــــــــــــا
كم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قســــــــــم المها ـــــــــــا وطــــــــــرق ال در ـــــــــــس

برنامج ممرتح نتنميت مهاراث انميادة يف مبحج حمىق اإلنضان
ندي طانباث انصف انضادس االبتدائي
بىكانت انغىث اندونيت بغزة.

دل ل المعمم
إعدادالباحثت/
روىل عدنان بدر
إشراف/
الدكتورة صديقت حلس
4102م 4102-م

الفصل الثاني
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عم مات اس خدام دل ل المعمم لم رهاما المق رح:
مباشر بدروس
ًا
طا
وصف عام لدل ل ال رهاما :تكوف ىذا الدليؿ مف ثبلث عشرة خطة درسية – جمسة  -ترتبط ارتبا ً
مبحث حقوؽ اإلنساف لمفصؿ الثاني  -لتدريس حقوؽ اإلنساف لطالبات الصؼ السادس االبتدائي في مدارس وكالة
الغوث الدولية بغزة وفؽ أنشطة مقترحة لتنمية ميارات القيادة.
* أهشط مق رح ل هم

مهارات الق ادة ال ي م صم م ال رهاما وفقًا لها ،وىذه الميارات الرئيسة كاآلتي:

(ميارات االتصاؿ والتواصؿ ،وميارات التفكير الناقد ،وميارات حؿ المشكبلت ،وميارات العمؿ الفريقي) ويتفرع

مف ىذه الميارات الرئيسة ميارات فرعية وىي موزعة كاآلتي:
أولً_ مهارات ال صال وال واصل:

(ٔ) تحديد ىدؼ االتصاؿ باآلخريف )ٕ(.تحديد األفكار الرئيسة لمحوار )ٖ(.التعبير عف األفكار واآلراء
بوضوح)ٗ(.اإلصغاء لمحوار والنقاش بغض النظر عف المتحدث)٘(.مشاركة الفرد إيجابًيا في الحوار )ٙ(.توظيؼ
لغة الجسد أثناء الحوار )ٚ(.احتراـ آراء و أفكار ومشاعر اآلخريف )ٛ(.الشجاعة في االعتراؼ بالخطأ.
ثاه ًا_ مهارات ال فك ر الهاقد:
(ٔ)استخداـ الحواس في المبلحظة )ٕ(.تصنيؼ المعمومات وتنظيميا )ٖ(.التأكد مف صحة المعمومات عند
تداوليا)ٗ(.تحميؿ األفكار وتفسيرىا بشكؿ صحيح )٘(.ربط األفكار مع بعضيا البعض )ٙ(.استنتاج أفكار جديدة

مف خبلؿ الحوار )ٚ(.إصدار األحكاـ عمى المواقؼ المطروحة بموضوعية )ٛ(.التعامؿ بموضوعية مع اآلراء
واألفكار المطروحة.

ثالثًا_ مهارات حل المشكالت:
(ٔ) اإلحساس بالمشكمة )ٕ(.تحديد طبيعة المشكمة بدقة )ٖ(.جمع المعمومات والبيانات لفيـ المشكمة )ٗ(.طرح
حموؿ بديمة لممشكمة المطروحة )٘(.التوصؿ إلى حموؿ واقعية لممشكمة )ٙ(.اتخاذ القرار السميـ لحؿ المشكمة)ٚ(.

استنتاج النتائج المترتبة عمى حؿ المشكمة.
ار ًعا_ مهارات العمل الفر قي:

(ٔ) تفضيؿ العمؿ ضمف فريؽ عمى العمؿ الفردي )ٕ(.التعاوف مع الزمبلء في إنجاز الميمات المطموبة.
(ٖ) معرفة حدود المسئوليات والواجبات )ٗ(.تقديـ مصمحة الفريؽ عمى المصمحة الفردية )٘(.تبادؿ الخبرات مف
خبلؿ العمؿ ضمف الفريؽ )ٙ(.توزيع المياـ بيف أعضاء الفريؽ )ٚ(.تقييـ عمؿ الفريؽ.

وصف فص مي ل صم م دروس -جمسات  -ال رهاما:
يتكوف تصميـ كؿ درس-جمسة -مف الدروس مف اآلتي:
‒ المعمومات األساسية األولية لمدرس – الجمسة (-اليوـ والتاريخ – المدرسة – الصؼ – الشعبة – المادة –
الوحدة – رقـ الدرس وعنوانو-ورقـ الصفحة).
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‒ اليدؼ الرئيس.
‒ األىداؼ السموكية.
‒ الوسائؿ التعميمية /التعممية المستخدمة.
‒ الميارات القيادية التي يتناوليا الدرس.
‒ الجوانب األساسية التي يركز عمييا المعمـ في تناولو لمميارات القيادية.
‒ السموؾ المدخمي.
‒ المتطمب األساسي.
‒ الخبرات واألنشطة المقترحة لكؿ درس.
‒ طرائؽ التدريس المقترحة لكؿ مف الخبرات واألنشطة.
‒ غمؽ الدرس.
‒ الميمة البيتية.
‒

وسائؿ التقويـ ونتائجو ،والتغذية الراجعة.

ا داف العام ال رهاما:
‒ تزويد المعمـ بأداة تتناوؿ تدريب واكساب الميارات القيادية لطمبة الصؼ السادس االبتدائي.
‒ التعرؼ إلى أثر توظيؼ األنشطة المقترحة في تنمية ميارات القيادة -البرنامج المقترح -لدى طمبة الصؼ
السادس االبتدائي في مدارس وكالة الغوث بغزة؛ كدراسة عممية لنيؿ درجة الماجستير في المناىج وطرؽ

التدريس.

ا داف الخاص ال رهاما:
‒ تنمية قدرات الطالبات عمى ممارسة الميارات القيادية في المواقؼ العممية والحياتية الواقعية.
‒ تنمية قدرات الطالبات عمى تحسيف و تطوير ميارات االتصاؿ ،وتطوير قدراتيـ عمى التواصؿ مع اآلخريف.
‒ تدريب الطالبات عمى ميارات حؿ المشكبلت مباشرة ؛ حتى يكتسب تعممو عنصر اإلثارة والتشويؽ.
‒ إتاحة الفرصة أماـ الطمبة لممارسة أنشطة تعزز ميارات العمؿ الفريقي.
‒ إكساب الطمبة ميارات التفكير الناقد مف خبلؿ التدريب المستمر.
‒ تعزيز الممارسات السموكية اإليجابية المرتبطة بحقوؽ اإلنساف لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي.
‒ تقدير الطالبات ألىمية ممارسة الميارات القيادية في سموكيف.
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‒ بث روح التعاوف والفريؽ بيف الطالبات في المواقؼ القيادية.
ك ف اس خدام دل ل ال رهاما:
‒ عمى المعمـ أف يطمع عمى الدليؿ كامبلً ؛ ليتمكف مف الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة.
‒ عمى المعمـ أف يطمع عمى الدليؿ قبؿ قيامو بتنفيذ أي درس مف الدروس عمى المجموعة التجريبية ،وأف يمتزـ
بالخطوات التي تـ تصميميا بناء عمييا.

كف

ق م ا داء:

‒ تقوـ الباحثة بتطبيؽ مقياس – قبمي  -لمميارات القيادية الواردة في مقرر حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس
االبتدائي في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة في بداية الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-ـ.

‒ يتـ تدريس المجموعة التجريبية وفؽ األنشطة المقترحة وفؽ ما ورد في الدليؿ.
‒ يتـ تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية مف قبؿ المعممة.
‒ تقوـ الباحثة بتطبيؽ مقياس – بعدي – ؛ لقياس مدى إلماـ واكتساب الطالبات لمميارات القيادية المستيدفة
في البرنامج المقترح في نياية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘ -ـ عمى

المجموعتيف التجريبية والضابطة.

‒ تتـ مقارنة نتائج القياس يف القبمي والبعدي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة؛ لمتعرؼ إلى أثر توظيؼ
األنشطة المقترحة في تنمية ميارات القيادة -البرنامج المقترح -لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي في

مدارس وكالة الغوث بغزة.

وصف المهارات المس هدف في ذا ال رهاما:
أولً -مهارات ال صال وال واصل:
 مفهوم ال صال:
عرؼ االتصاؿ بأنو " :تبادؿ المعمومات واألفكار واالتجاىات بيف األفراد في إطار نفسي واجتماعي وثقافي
ُي ّ
معيف؛ مما يساعد عمى تحقيؽ التفاعؿ بينيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة"( .عطيوي)ٕٓٓٔ،
 مفهوم ال واصل:
عرؼ التواصؿ بأنو " :عممية يتـ فييا تكويف عبلقة متبادلة بيف طرفيف تؤدي إلى التفاعؿ بينيما ،وتشير إلى
ُي ّ
عبلقة حية متبادلة بيف الطرفيف"(.العاجز)ٔٔٚ :ٕٓٓٗ ،
 مقومات ال صال الفعال ( :الحريري وآخروف )ٕٓٓٗ،و(عابديف)ٕٓٓٔ،
إف االتصاؿ الفعاؿ يحتاج إلى مقومات ؛ كي يسير بإحكاـ ويأتي بنتائج إيجابية ،ومف أىـ ىذه المقومات :
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ٔ -ال خط ط الج د لال صال :ال يمكف نجاح أي عمؿ دوف تخطيط مسبؽ لو ،إذ ال يجوز تنفيذ أي خطة ما لـ
يكف ليا مخطط مسبؽ ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لبلتصاؿ ،فالمصدر ينبغي أف يسأؿ نفسو قبؿ الشروع

باالتصاؿ ...ما الذي ينبغي عمي أف أؤكده؟؟ ما ىو الوقت المناسب؟؟ كـ سأصرؼ مف الوقت ليذا
الموضوع؟ كيؼ سأدخؿ في الموضوع ،وما ىي التمييدات البلزمة؟ وماىي ردود الفعؿ المتوقعة؟

ٕ -اخ ار الوس م المهاس  :ينبغي اختيار الوسيمة المستخدمة في االتصاؿ ،بحيث تتناسب مع خصائص
المستقبؿ مف ناحية ،ومع الموضوع الذي تجرى عممية االتصاؿ مف أجمو مف ناحية أخرى.
ٖ -اإلصغاء :إذا أردت أف ُيصغي لحديثؾ فاصغ لحديث غيرؾ ،واإلصغاء مف متطمبات االتصاؿ األساسية؛
لذا ينبغي عمى القائد اإلصغاء إلى مبادرات المتمقيف ومداخبلتيـ.

ٗ -ال عاد عن السموك ال هد دي وص غ ا مر :أف التحدث بأسموب فظ وتيديدي يتـ عنو رد فعؿ سمبي وعدـ
تقبؿ مف قبؿ المستقبؿ.
٘ -الشرح :التوضيح والشرح بالتفصيؿ مف الضرورات لفيـ أغراض الرسالة والتجاوب مع المرسؿ ؛ولذا فعمى
المرسؿ التحقؽ مف فيـ مقصود رسالتو وتوضيح الغامض فييا.
 -ٙالسؤال والمهاقش  :بما أف االتصاؿ ظاىرة اجتماعية أساسية ،فإف السؤاؿ والمناقشة مف أىـ أركانو،
والتعاوف الفعاؿ والتوضيح الكامؿ لميدؼ ،والرد عمى سؤاؿ ومناقشة كؿ موضوع مف سمات القائد الناجح

الذي يحرص عمى جودة اإلنتاج ونجاح مؤسستو.

نوعا مف أنواع المتابعة.
 -ٚالم ا ع  :قد يعتبر فتح باب المناقشة ً
مستقببل ؛ولتعزيز نقاط القوة
 -ٛال قو م :كؿ عمؿ ميما كاف نوعو وحجمو البد أف يقوـ لتبلفي نقاط الضعؼ
ً
ودعميا.

ثاه ًا_ مهارات ال فك ر الهاقد :
 مفهوم ال فك ر الهاقد :
عرؼ (وليـ )ٕٕ :ٕٓٓٗ ،التفكير الناقد عمى أنو  ":فيـ وتقييـ لوجيات النظر مف أجؿ اتخاذ قرار ما مف خبلؿ
ُي ّ
التمحيص الدقيؽ لكافة األدلة بطريقة موضوعية ؛ مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج تتصؼ بالدقة والثبات".
 ا سئم ال ي ساعد عمى هش ط ال فك ر الهاقد :
مف أبرز أنواع األسئمة التي تساعد عمى تنشيط التفكير الناقد لدى الطبلب ما يأتي( :مصطفى)ٕٕٗ :ٕٕٓٓ ،
األسئمة التي تدور حوؿ المبلحظة والمشاىدة.
ٔ -األسئمة التي تدعو إلى عقد المقارنات التي يمكف استنتاج إجاباتيا مف مصادر المعمومات المتنوعة.
يدا مف الوضوح.
ٕ -األسئمة التي تتطمب مز ً
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ٖ -األسئمة التي تحفز الطالب عمى دراسة وجيات نظر اآلخريف وتمحيصيا.
تفسير أو تعميبلً.
ًا
ٗ -األسئمة التي تتطمب
٘ -األسئمة ذات طابع الطمب مثؿ :ىؿ تستطيع أف تجد حبلً؟ وماذا يحدث لو أف..؟
إس ار ج ات ل هم

مهارات ال فك ر الهاقد.:

مف أىـ ىذه اإلستراتيجيات( :عرفة(177-175: 2006 ،
ٔ -إس ار ج

استرتيجية تحديد وجيات النظر ،واستراتيجية الكممات المترابطة.
ا
ال در س الم اشر  :وتتضمف

وتتـ مف خبلؿ :
 معرفة خبرة التبلميذ ودراستيـ السابقة . ومناقشة التبلميذ بصورة جماعية. التعزيز المستمر.ٕ -إس ار ج الدفاع عن وجه الهظر والرأي :وذلؾ مف خبلؿ :
 تحديد الموضوع الذي يدرسو. تطوير وجيات نظر التبلميذ المتنوعة. وتبني وجية نظر معينة في ضوء مجموعة مف المسممات التي تناقش مع التبلميذ .ٖ  -إس ر ج

ا ر ل هم ال فك ر الهاقد:

 إعطاء التبلميذ الفرصة الستيعاب أمثمة عديدة عف الميارة موضوع الدرس مع التركيز عمى نواتجياالمعرفية.
 تقديـ مكونات الميارة وعرضيا بالتفصيؿ في حصة دراسية. التدريب الموجو لمكونات الميارة والتوسع بيا في ضوء تطبيقاتيا لموسائؿ والبيانات الجديدة عف الميارة. إعطاء فرصة لتطبيؽ الميارة .ٗ  -اإلس ار ج الس قرائ :مف خبلؿ :
 تقديـ الموضوع أو الميارة لمتبلميذ. التدريب عمى استخداـ الميارة قدر اإلمكاف مف جانب التبلميذ. معرفة ما يدور في أذىاف التبلميذ خبلؿ تطبيؽ الميارة . تطبيؽ معرفة التبلميذ الجديدة بالميارة أو الموضوع باستخداميا مرة ثانية وثالثة .142

٘ -إس ار ج القضا ا الجدل :مف خبلؿ:
-

إقحاـ التبلميذ في مواقؼ يواجيوف فييا قضايا ومشكبلت تتطمب البحث عف معمومات وبيانات ،وتأمميا

بالفحص والرأي والمناقشة.

 -ٙإس ار ج ا سئم :
 وفيو يستحث المعمـ تبلميذه عمى التفكير الناقد ،مف خبلؿ أسئمة مفتوحة النيايات ،بحيث تحفز التبلميذعمى التفكير ،وأف تكوف األسئمة مف المستويات العميا :التحميؿ ،التركيب ،التقويـ ،وينبغي عمى المعمـ
تشجيع التبلميذ عمى تقديـ أسئمة متنوعة.
ثالثًا_ مهارات حل المشكالت :
 مفهوم حل المشكالت:
عرفو (جرواف )86: 2011 ،بأنو "عممية تفكيرية ،يستخدـ الفرد فييا ما لديو مف معارؼ مكتسبة سابقة،
ُي ّ
وميا ارت؛ مف أجؿ االستجابة لمتطمبات موقؼ ليس مألوفًا لو ،وتكوف االستجابة بمباشرة عمؿ ما يستيدؼ حؿ

لمتربط المنطقي بيف
التناقض ،أو المبس ،أو الغموض الذي يتضمنو الموقؼ ،وقد يكوف التناقض عمى شكؿ افتقار ا

أجازئو ،أو وجود فجوة ،أو خمؿ في مكوناتو0
 خطوات أسموب حل المشكالت:

التفكير العممي السميـ في حؿ المشكمة يشتمؿ عمى الخطوات التالية( :عفانة )ٔ٘ٓ: ٜٜٔٙ ،
أ -التحقؽ مف وجود المشكمة ،وشعور المتعمـ بيا بفعؿ تأثيرىا المباشر عميو.
ب -البحث عف معمومات تخص المشكمة وتساعده عمى توضيح ماىيتيا أو تحديدىا أكثر لديو.
ت -كشؼ العبلقات المتوفرة بيف العوامؿ المختمفة لممشكمة ،والتي أدت لتواجدىا غا ًلبا.
ث -اقت ارح الفرضيات التي تفسر المشكمة وتؤدي لحميا ،وقد تستبدؿ ىذه الفرضيات بأسئمة يقوـ المعمـ مع التبلميذ
باإلجابة عمييا لحؿ المشكمة.

ج -تقييـ صحة الفرضيات بمحاولة تطبيقيا في الواقع ؛ لغرض التغمب عمى المشكمة.
ح -تطبيؽ الحموؿ المقترحة والوصوؿ إلى حؿ المشكمة.
ار ًعا_ مهارات العمل الفر قي:
 مفهوم الفر ق :
عرؼ (الطالب )ٖٔٙ :ٜٜٔ٘،الفريؽ عمى أنو ":ىو وسيمة لتمكيف األفراد مف العمؿ الجماعي المنسجـ "كوحدة
ُي ّ
متجانسة " ،وتشكيؿ الفريؽ ال يعني التجمع العشوائي ألفراد متنافري التوجيات ،ولكنو عبارة عف مجموعة مف أفراد

مشتركيف في أداء ميمة أو رسالة متواصمة ذات أىداؼ وغايات مشتركة ".
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 خطوات هاء الفر ق:
خطوات تكويف فريؽ العمؿ كالتالي( :الفقي)ٜٔ- ٔٙ :ٕٜٓٓ ،
‒

شك ل الفر ق :بادئ ذي بدء ينبغي أف يتفكر القائد ج قبؿ تكويف فريؽ العمؿ ج في ىذه األسئمة :مف الذي
ينبغي أف ينضـ لمفريؽ؟ وما األسس التي سينضموف عمى أساسيا الفريؽ؟ كـ سيكوف أفراد الفريؽ؟ القائد
الفعاؿ عندما يبدأ في اختيار فريؽ العمؿ ال يخضع لمعواطؼ ،بؿ لمعايير عممية بحتة ،ويضع مصمحة
الفريؽ فوؽ أي اعتبار ،فبلبد مف اختيار األشخاص المناسبيف ،وينبغي عمى كؿ عضو قادـ أف يجمب معو

ميارة يتـ توظيفيا لخدمة الفريؽ.
‒ ال در ب وال عم م :بعدما يتـ تكوبف فريؽ العمؿ يبدأ القائد في وضع خطة لبلرتقاء بإمكانيات الفريؽ
وتدريبيـ ،يبدأ األمر أوالً بالتوجيو ؛ حتى يتعمـ الموظؼ كؿ شيء عف أعماؿ الشركة ،كما أف عميو تقديـ

العضو الجديد إلى بقية األعضاء وتعريفو بالمنتج أو الخدمات التي يؤدونيا ،وبعد ذلؾ يقوـ بإمداد العضو
بكؿ األدوات التي يحتاجيا في العمؿ.
‒ ال واصل الج د مع الفر ق :القائد الفعاؿ ينبغي أف يتواصؿ بشكؿ مستمر وفعاؿ مع فريؽ العمؿ  ،خاصة
الجدد منيـ ويعقب مف الخطأ أف يترؾ القائد فريقو بمفرده  ،دوف تواصؿ معيـ ،كما ينبغي فتح قنوات

االتصاؿ معيـ  ،وأف يحفزىـ ،ويباشر عمميـ ويشعبلىـ بوجوده بجوارىـ  ،وأف يحرص عمى أف يجتمع

معيـ بشكؿ متكرر ،وأف يكوف عندما يحتاجونو ،وأف يستمر باالتصاؿ معيـ بشكؿ منتظـ ،وأف يضع في

اعتباره النقاط التالية:

فرديا.
 أف يتحدث عمى أف النجاح ىو نجاح لمفريؽ بأكممو وليس
نجاحا ً
ً
 أف يعامؿ كؿ فرد كما لو كاف أىـ األعضاء.
بشرا.
 أف يظير ليـ اىتمامو بيـ بوصفيـ ً
 أف يستمع إلييـ باىتماـ عندما يتحدثوف.
 أف يكثر مف استعماؿ أسمائيـ  ،وأف ييتـ باالبتساـ ،وباإلطراء ،والمديح.
‒ الرؤ  :ينبغي عم ى القائد أف يساعد أعضاء فريقو عؿ تنمية رؤيتيـ الخاصة ،كما ينبغي عميو تشجيع
أفكارىـ وامتداحيـ عندما يتوصموف ألفكار جديدة.
‒

حد د الهدف :إف القائد يقوـ بإشراؾ فريقو في عممية تحديد أىداؼ الفريؽ ،وكذلؾ في تقرير اإلستراتيجية
وخطة العمؿ ؛ مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ،فإذا ما شارؾ أعضاء الفريؽ في تحديد أىداؼ الفريؽ فإف

ذلؾ سوؼ يزيد مف قوة الفريؽ وقدرتو عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ.

‒ الشكر وال قد ر :عند نجاح شخص في فريؽ العمؿ بالقياـ بالجزء الخاص بو فينبغي تشجيعو واالحتفاء بو،
وينبغي أف يشعر أعضاء الفريؽ بالسعادة والسرور عندما يحقؽ أي زميؿ ليـ نتائج طيبة.
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 ما الحجم المقرر لمفر ق؟
سببا وجييًا ،فالقائد يريد أف ُيشرؾ
يوجد نزوع طبيعي لجعؿ حجـ فريؽ العمؿ أكبر مما ينبغي ولعؿ لذلؾ ً
في العمؿ كؿ شخص لو صمة بالنتائج التي يتمخض عنيا ،ولكف إف وجد في الفريؽ عدد مف األعضاء أكثر مما
يمزـ فقد يكوف ذلؾ عمى حساب اإلنتاجية والفاعمية ،وتطرح بعض نصائح لتحديد حجـ فريؽ العمؿ:

استعف بفريؽ عمؿ صغير العدد )خمسة إلى تسعة أفراد(؛ حتى تكوف المياـ معقدة وتحتاج إلى ميارات محددة.عضوا)حتى تكوف المياـ بسيطة نو ًعا ما وواضحة المعالـ.
عددا )حتى خمسة وعشريف
استعف بفريؽ عمؿ أكبر ًً
وزع فريؽ العمؿ كبير العدد إلى مجموعات فرعية إذا وافؽ األعضاء عمى التفويض بالمياـ حسب الحاجة.قما وت ًار بغية تسييؿ عممية صنع القرار؛ ولتفادي تعادؿ األصوات إذا أخذ بمبدأ(التصويت
ليكف عدد األعضاء ر ًباألغمبية)( .دونيمموف.)٘ٓ-ٜٗ :ٕٓٓٚ ،
 أدوار أعضاء الفر ق:
ينبغي أف يتألؼ الفريؽ ) ذو المياـ المتعددة) مف أفراد ذوي تخصصات وكفاءات واهتمامات مختمفة،
ويتحدد دور كؿ مف ىـ إما بمزاياه الشخصية أو بوظيفتو في المنظمة ،والوعي بيذه األدوار يساعد عمى فيـ

الكيفية التي يعمؿ بيا الفريؽ ككؿ ،وىذا بياف ببعض ىذه األدوار( :الطالب.)ٔٗٔ- ٔٗٓ :ٜٜٔ٘ ،
‒

الم ادر :يتقدـ بأفكار وأساليب واجراءات وطرؽ مختمفة لحؿ المشاكؿ ،أو المبادرة إلى تولي المسئوليات

‒

طالب المعمومات :يطالب بتوضيح المقترحات ويستفسر حوؿ الحقائؽ والمعمومات التي تساعد الفريؽ في

األكثر صعوبة ،أو التي ال يقبؿ عمييا معظـ الناس ألسباب مختمفة.

التعامؿ مع القضية االمطروحة.
‒

طالب الرأي :يطالب بتوضيح القيـ واآلراء التي يعبر عنيا أعضاء الفريؽ.

‒

صاحب المعمومات يقدـ الحقائؽ واألمثمة واإلحصاءات المتعمقة بالمشكمة.

‒
‒

صاحب الرأي :يتقدـ باألفكار واآلراء حوؿ المواضيع قيد النقاش.
الشارح :يعطي األمثمة الواقعية مف تجربتو ،أو تجارب غيره ،أو أمثمة تصويرية لمتدليؿ عمى فائدة فكرة،

أو اقتراح معيف في حالة اختيار الفريؽ خط سير معيف في العمؿ.
‒

المهسق :يسعى إلى توضيح العبلقة بيف األفكار واالقتراحات التي يتقدـ بيا اآلخروف لصياغة منظومة

‒

الموجه :يمخص ما تـ وما أنجز ويركز النقاش حوؿ بقية جوانب الموضوع المطروح؛ حفظًا لموقت
نضاجا لًؤلفكار.
وا
ً

‒

الهاقد ال هاء :يبذؿ الجيد لتقييـ األدلة والنتائج التي يتوصؿ إلييا الفريؽ بنزاىة وموضوعية مع االستدراؾ

متكاممة ومترابطة.

والتعميؿ لما يقوؿ بأسموب تشجيعي ،فيساعد عمى استدرار مزيد مف األفكار.
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 المحرك :يعمؿ عمى تحفيز الفريؽ عمى العمؿ وبث النشاط فيو ؛لتحقيؽ إنجازات أعظـ بالحث والتشجيع،جامعا بيف الجد والدعابة اليادفة.
ً
 خ ر اإلجراءات :يعيف الفريؽ عمى تحقيؽ أهدافو بقيامو بأداء مياـ عممية ترتيبية مثؿ توزيع المطبوعاتأو تنظيـ المقاعد في الصالة أو توفير الطعاـ.
 المسجل :يدوف االقتراحات واألفكار والق اررات بطرقة تساعد عمى ُحسف وسرعة االستفادة منيا.ك ف ؤدي الفر ق وظائفه شكل فعال؟
يساعد عمى نجاح الفريؽ االلتزاـ بقواعد أساسية معينة ،مف بينيا ما يأتي( :الطالب)ٖٔٚ :ٜٜٔ٘،
‒ عمى كؿ عضو فريؽ مكمؼ بعمؿ ما أف يتولى المسئولية األساسية ،فيو ويتوقع أف يكوف ىو صاحب القرار
النيائي حيالو.

‒ أي :بمعنى آخر ال يجوز لمعضو أف يبت في أمور ال صبلحية لو فييا.
‒ ال يجوز ألعضاء الفريؽ العمؿ ضد بعضيـ ،حتى واف كانت بينيـ جفوة  ،أو عدـ توافؽ في وجيات النظر
حوؿ قضايا معينة.

‒ يختمؼ الفريؽ عف المجنة التي تتخذ ق ارراتيا بالتصويت ،فمسئوؿ الفريؽ ىو قائده الحقيقي وليس مجرد مدير
الجتماعاتو.

‒ إيجاد حمقات اتصاؿ مكثفة ومنظمة بيف أعضاء الفريؽ.
* طرائق ال در س المس خدم في ذا ال رهاما:


عر ف طر ق ال در س:

عرؼ (دروزة )ٔٚٙ :ٕٓٓٓ ،طريقة التدريس بأنيا" :النيج الذي يسمكو المعمـ في توصيؿ ما جاء في الكتاب
تُ ّ
المدرسي أو المنياج المدرسي مف معرفة ،ومعمومات وميارات ونشاطات ،لممتعمـ بسيولة ويسر ،بحيث تكفؿ طريقة

التدريس ىذه التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ وبيف المتعمـ والمادة الدراسية ،والمتعمميف بعضيـ البعض ،ثـ بيف المتعمميف

نسبيا في سموؾ المتعمـ ،واكتسابو الخبرات التربوية
وأفراد البيئة المحمية ؛ بيدؼ إحداث التغيير اإليجابي الدائـ ً
المنشودة ،وقد تكوف ذاتية يقوـ بيا المتعمـ نفسو ضمف خطوة إرشادية عريضة ،أو تكوف مخططيا مف قبؿ معمـ

معيف ليذه الوظيفة".

طرائق در س مق رح لمخ رات وا هشط مثل( :المناقشة والحوار  ،والعصؼ الذىني  ،والعمؿ التعاوني ،والمشروع،
ودراسة الحالة  ،ولعب األدوار  ،حؿ المشكبلت،التعمـ القائـ عمى الخبرة)
 وصف طرائق ال در س المس خدم في ذا ال رهاما:
تتعدد الطرؽ واألساليب بتعدد وتميز المواقؼ التعميمية ،وقد يحتاج المعمـ ألكثر مف أسموب تدريسي لمجمسة

الواحدة في البرنامج المقترح حسب الحاجة ومف بيف األساليب واالستراتيجيات المستخدمة لتحقيؽ أىدافو ما يأتي:
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ٔ -إس ار ج الحوار والمهاقش  ( :رفاعي ) ٕٔٛ-ٔٛٔ: ٕٕٓٔ،
تعتبر طريقة المناقشة أو المناقشة التفاعمية أحد الطرؽ اليامة التي تعزز التعمـ النشط ،وىي أفضؿ مف

كثير مف إستراتيجيات التدريس ،بؿ تستخدـ لعبلج سمبيات إستراتيجيات أخرى مثؿ :طريقة المحاضرة التقميدية ،وبعد
استخداـ المناقشة تسمى المحاضرة المعدلة إذا كاف الدرس ييدؼ إلى تذكر المعمومات لفترة أطوؿ ،وحث المتعمميف
عمى مواصمة التعمـ ،وتطبيؽ المعارؼ المتعممة في مواقؼ جديدة ،وتنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف.
تعرؼ المناقشة عمى أنيا حوار منظـ تعتمد عمى تبادؿ اآلراء واألفكار ،وتفاعؿ الخبرات بيف األفراد داخؿ
ّ
قاعة الدرس ،وتيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف ،مف خبلؿ األدلة التي يقدميا المتعمـ لدعـ

االستجابات في أثناء المناقشة.

وقد تستخدـ المناقشة كاستراتيجية مستعممة أو كجزء مف بنية معظـ اإلستراتيجيات األخرى .وبالرغـ مف أف

أيضا أنيا مفيدة وذات جدوى
طريقة المناقشة ناجحة في المجموعات التي تتراوح ما بيف ٕٓ ٖٓ-متعمـ إال أنيا تبيف ً
في المجاميع الكبيرة ،وىنا يطرح المعمـ أسئمة محورية تدور حوؿ األفكار الرئيسة لممادة التعميمية.

وتتطمب طريقة المناقشة أف يكوف لدى المعمميف معارؼ ،وميارات كافية بالطرؽ المناسبة لطرح األسئمة،

وادارة المناقشات فضبلً عف معرفة وميارة تساعد عمى خمؽ بيئة مناقشة تشجع المتعمميف عمى طرح أفكارىـ
وتساؤالتيـ بطبلقة وشجاعة.
 -5إس ار ج

العصف الذ هي:

عر ف العصف الذ هي" :أسموب مف أساليب التفكير اإلبداعي الذي يمكف لممعمـ الفعاؿ أو اإلداري الناجح

أف يستخدمو في المقاء مع مجموعة مف الطمبة ،أو الميتميف أو المتخصصيف ،وذلؾ مف أجؿ توليد أفكار جديدة

حوؿ قضية مف القضايا التي تيميـ ،أو مشكمة مف المشكبلت ذات األىمية االجتماعية أو االقتصادية أو

السياسية" (.سعادة وآخروف.)225 :2006 ،

مجديا في الحاالت اآلتية:
ولقد ذكر الجرباوي ( )87-86 :2001أف العصؼ الذىني قد يكوف
ً
 عرض موضوع جديد.
 إيجاد حؿ لقضية محددة.
 استخدامو كتمريف سريع وخبلؽ.
خطوات ال در س العصف الذ هي:
يذكر( بدير )ٜ٘-ٜٗ :ٕٓٓٛ ،خطوات العصؼ الذىني كاآلتي:
مياما يدار ليا الحوار.
ٔ -تختار مجموعة التدريس متعمميف ً
ٕ -يولى المعمـ تعريؼ أسموب العصؼ الذىني عند تطبيقو ألوؿ مرة.
ٖ -يقوـ المعمـ بطرح المشكمة ويشرح أبعادىا عمى بقية أفراد المجموعة ويمكف أف يستخدـ الوسائؿ التعميمية
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المتاحة ليذا الغرض ويسمح بمناقشة أفكار حؿ المشكمة.
ٗ -يذكر المعمـ أعضاء المجموعة بالقواعد األساسية لمعصؼ الذىني التي ينظميا ،وقد يكتبيا عمى لوحة تعرض
أماـ المجموعة ،فيقوؿ ليـ:
 تجنبوا نقد أفكار غيركـ ،وال تسخروا مف أي فكرة.
 أفصحوا عف أفكاركـ بحرية وعفوية دوف تردد ميما كاف.
 اخرجوا أكبر كمية ممكنة مف األفكار.
 قدموا إضافات عمى أفكار اآلخريف.
٘ -يفتح المعمـ الباب ألفراد المجموعة لطرح أفكارىـ حوؿ حؿ المشكمة.
 -ٙعند توقؼ سيؿ األفكار يوقؼ المعمـ الجمسة لدقيقة لبللتزاـ بطرح أفكار جديدة.
 -ٚبعد انتياء المجموعة مف طرح أكبر كمية مف األفكار يتـ تقسيـ األفكار بإحدى الطريقتيف:
 التقييـ عف طريؽ الفريؽ المصغر.
 التقييـ عف طريؽ جميع أفراد المجموعة.
 -4إس ار ج ال عمم ال عاوهي:
عر ف إس ار ج

ال عمم ال عاوهي :ىو أسموب تعمـ يتـ فيو تقسيـ التبلميذ إلى مجموعات صغيرة متجانسة أو غير

متجانسة ،أي تضـ مستويات معرفية مختمفة ،حيث يتراوح عدد أفراد كؿ مجموعة ما بيف (ٗ ) ٜ-أفراد ويعتمد

التعمـ ا لتعاوني عمى مجموعة مف العناصر التي ينبغي أف يمـ بيا المعمموف قبؿ ممارستيـ ليذه اإلستراتيجية ،والتي
تميزىا عف غيرىا مف اإلستراتيجيات ،وىي إحدى اإلستراتيجيات التي تؤكد عمى إيجابية المتعمـ ودوره النشط،

والفعاؿ في التعمـ ،بحيث يعتمد التعمـ عمى العمؿ التعاوني والمشاركة الفردية البسيطة لكؿ عضو داخؿ المجموعة

مف خبلؿ إنجاز المياـ المطموبة لكؿ عضو والتكميفات واألنشطة التي تقوـ بيا المجموعة( .رفاعي:ٕٕٓٔ ،

٘)ٔٛٙ-ٔٛ
 -3إس ار ج

المشروعات:

عر ف المشروع :ىو أي عمؿ ميداني يقوـ بو الفرد ويتسـ بالناحية العممية وتحت إشراؼ المعمـ ويكوف ىادفًا ويخدـ
المادة العممية ،وأف يتـ في البيئة االجتماعية ،ويمكف القوؿ بأف تسمية ىذه الطريقة بالمشروعات ألف التبلميذ
يقوموف فييا بتنفيذ بعض المشروعات التي يختارونيا بأنفسيـ ويشعروف برغبة صادقة في تنفيذىا لذلؾ فيي أسموب

مف أساليب التدريس والتنفيذ لممناىج بدالً مف دراسة المنيج بصورة دروس يقوـ المعمـ بشرحيا وعمى التبلميذ

عددا مف وجوه النشاط ويستخدـ
اإلصغاء إلييا ثـ حفظيا ىنا يكمؼ التمميذ بالقياـ بالعمؿ في صورة مشروع يضـ ً
التمميذ الكتب وتحصيؿ المعمومات أو المعارؼ وسيمة نحو تحقيؽ أىداؼ محددة ليا أىميتيا مف وجية نظر التمميذ.

( بدير.)ٕٔٔ: ٕٓٓٛ ،
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خطوات ط ق المشروع :
ٔ -اخ ار المشروع  :وىي أىـ مرحمة في مراحؿ المشروع إذ يتوقؼ عمييا مدى جدية المشروع ولذلؾ يجب أف
يكوف المشروع متفقًا مع ميوؿ التبلميذ ،وأف يعالج ناحية ىامة في حياة التبلميذ ،وأف يؤدي إلى خبرة وفيرة
متعددة الجوانب ،وأف يكوف مناسب لمستوى التبلميذ وأف تكوف المشرعات المختارة متنوعة ،وتراعي ظروؼ
المدرسة والتبلميذ وامكانيات العمؿ.
ٕ -ال خط ط لممشروع :إذ يقوـ التبلميذ بإشراؼ معمميـ بوضع الخطة ومناقشة تفاصيمو مف أىداؼ وألواف النشاط
والمعرفة ومصادرىا والميا رات والصعوبات المحتممة ويدوف في الخطة وما يحتاج إليو في التنفيذ ،ويسجؿ دور
كؿ تمميذ في العمؿ عمى أف يقسـ التبلميذ إلى مجموعات ،وتدوف كؿ مجموعة عمميا في تنفيذ الخطة ويكوف

دور المعمـ في رسـ الخطة ىو اإلرشاد والتصحيح واكماؿ النفؽ فقط.
ٖ -ال هف ذ :وىي المرحمة الت ي تنقؿ بيا الخطة والمقترحات مف عالـ التفكير والتخيؿ إلى حيز الوجود ،وىي مرحمة
النشاط ولحيوية ،حيث يبدأ التبلميذ الحركة والعمؿ ويقوـ كؿ تمميذ بالمسئولية المكمؼ بيا ،ودور المعمـ تييئة
الظروؼ وتذليؿ الصعوبات كما يقوـ بعممية التوجيو التربوي ويسمح بالوقت المناسب لمتنفيذ حسب قدرات كؿ
منيـ ،ويبلحظيـ أثناء التنفيذ وتشجيعيـ عمى العمؿ واالجتماع معيـ إذا دعت الضرورة لمناقشة بعض

الصعوبات ويقوـ بالتعديؿ في سير المشروع.

ٗ -ال قو م  :تقويـ ما وصؿ إليو التبلميذ أثناء تنفيذ المشروع والتقويـ عممية مستمرة مع سير المشروع منذ البداية
وأثناء المراحؿ السابقة ،إذ في نياية المشروع يستعرض كؿ تمميذ ما قاـ بو مف عمؿ وبعض الفوائد التي عادت

إليو مف ىذا المشروع ،وأف يحكـ التبلميذ عمى المشروع مف خبلؿ التساؤالت اآلتية:

 إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لنمو خبراتنا ،مف خبلؿ االستعانة بالكتب والمراجع. إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لمتدريب عمى التفكير الجماعي والفردي في المشكبلت اليامة. إلى أي مدى ساعد البرنامج عمى توجيو ميولنا واكتساب ميوؿ واتجاىات جديدة مناسبة  ،ويمكف بعد عمميةالتقويـ الجماعي أف تعاد خطوة مف خطوات المشروع أو إعادة المشروع كمو بصورة أفضؿ ،بحيث يعمموف

عمى تبلفي األخطاء السابقة( .بدير.) ٖٔٔ -ٕٔٔ :ٕٓٓٛ ،
 -2إس ار ج

دراس الحال :

عر ف إس ار ج دراس الحال  :أورد (جبراف  )66 :2002،نقبلً عف الحشوة ( )1999أف  :أسموب دراسة الحالة
يتضمف عمؿ المتعمميف في مجموعات لتحديد مشكمة تثيرىا الحالة ،وأسئمة بحثية تتبع ىذه المشكمة ،ومف ثـ يقوموف

بنشاطات تعميمية لئلجابة عف ىذه األسئمة ،ويتعمـ المتعمموف المفاىيـ والمبادئ ،كوسيمة لحؿ المشكمة وليس غاية

بحد ذاتيا.

وأورد سعادة عدة تعريفات مف وجية نظر المربيف عمى أف دراسة الحالة عبارة عف قصص تعبر عف رسائؿ
أو معاني أو أفكار ،مف أجؿ تربية التبلميذ وتعميميـ بشكؿ أفضؿ ،إنيا أداة تعمـ فعالة ،تعطي المعمـ والمتعمـ
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فرصة لبلستفادة مف خبرات اآلخريف وممارساتيـ الناجحة.
وأورد تعريؼ لفريؽ آخر ،أف دراسة الحالة تمثؿ قصة حقيقية مفتوحة النياية  ،لـ يتـ تحديد خاتمتيا ،مما
يؤدي إلى إثارة التفكير لدى التبلميذ ،وتجعؿ التعمـ داخؿ الحجرة الدراسية أكثر واقعية وحيوية ،إنيا تمثؿ مشكمة

صعبة أو قضية دوف حؿ واضح ليا ( .سعادة وآخروف)ٕٖ٘: ٕٓٔٔ،
خطوات دراس الحال :
‒ قراءة النص المعطى.
‒ تحديد موضوع الدراسة أو الحالة الخاضعة لمرصد.

‒ مبلحظة النص مبلحظة جيدة مف خبلؿ التركيز عمى كؿ مفاىيـ النص وعناصره.
‒ طرح السؤاؿ اإلشكالي المحوري.
‒ فيـ النص واستقراء محتواه الداللي واإلشكالي.
‒ االستعانة بمعمومات النص الداخمية والمعمومات الخارجية اإلضافية.
‒ التحميؿ المنيجي لمنص في ضوء تصميـ محكـ يتكوف مف المقدمة والعرض والخاتمة.
‒ وضع خاتمة تركيبية تحمؿ جو ًابا لمحالة المطروحة وتتضمف الق اررات المناسبة( .عطوة وآخروف:2010 ،
)28-26
 -1إس ار ج

لعب ا دوار:

عر ف أسموب لعب ا دوار :وأشار (جبراف )56 :2002،أف أسموب لعب األدوار يقوـ عمى أساس اختيار موقؼ
تعميمي محدد ،واختيار المتعمميف لؤلدوار التي تناسبيـ ،واتاحة الفرصة أماميـ لتقمص أدوارىـ كما يتخيموف وفي
ضوء خصائصيـ وخبراتيـ ،ومف ثـ القياـ بأداء أنماط السموؾ الخاصة بكؿ دور مف األدوار التي اختاروىا بتمقائية

وعفوية.

الم ادئ ال ي قوم عم ها إس ار ج لعب ا دوار في العمم ال عم م ال عم م :
 أسموب المبادرة واالرتجاؿ واتخاذ الق اررات الفورية.
 التعرؼ المباشر إلى األشخاص واألحداث والمواقؼ.
 إتاحة الفرصة لتعديؿ السموؾ وتثبيت األنماط الحياتية.
 يقوي ميارات اإلصغاء والمبلحظة واالنتباه والتفكير.
بعيدا عف االنتقاد والسخرية.
أمنا لمتعميـ والتدريب ً
 يوفر ً
 يؤكد عمى دور المعمـ اإلبداعي في تنظيـ التعمـ.
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 ينسجـ ىذا األسموب ومبدأ التعمـ عف طريؽ العمؿ والنشاط والخبرة المباشرة.
(الحيمة)284 – 283 :2002 ،
 -5إس ار ج

حل المشكالت:

وىي أف يقوـ المعمـ بطرح مشكمة (حؿ مسألة) عمى طبلبو وتوضيح أبعادىا ،وبعد ذلؾ يناقش ويوجو

الطبلب لمخطوات والعمميات التي تقود لحؿ المشكمة ،وذلؾ بتحفيز الطبلب عمى التفكير واسترجاع المعمومات
المرتبطة بالمشكمة ،وبعد ذلؾ يقوـ المعمـ بتقويـ الحؿ الذي توصؿ إليو الطبلب ،أي أف ىذه الطريقة تمر بثبلث

مراحؿ ىي:

 التقديـ -التوجيو  -التقويـ.
ويفضؿ أف يقسـ المعمـ طبلبو إلى مجموعات وذلؾ لمراعاة الفروؽ الفردية ( .بدير.) ٜٚ :ٕٓٓٛ ،
 -8إس ار ج ال عمم القائم عمى الخ رة :
تتطمب إستراتيجية التعمـ القائـ عمى الخبرة ،أف يقوـ الطمبة ضمف مواقؼ تعممية معينة ،بالتفكير والتفاعؿ
والتعمـ في بيئة واقعية حق يقية ،فالتعمـ بالخبرة يعني تعايش الطمبة مع كؿ مف البيئة والوقؼ والمشروع والواجب وىو
مف األساليب الفعالة لمتعمـ النشط ،وتوجد ستة أنماط لمتعمـ بالخبرة تتمثؿ باآلتي ( :سعادة .)ٔ٘ٙ-ٔ٘٘، ٕٓٔٔ،

ٔ -العالقات الداخم  :حيث ىذا النمط مف التعمـ عبلقات الطمبة مع المؤسسات والمنظمات والو ازرات
والجمعيات المحمية لفترة زمنية طويمة ،بحيث يصبح الطمبة جزء مف تمؾ المؤسسات ويساىموا بفاعمية في

إنجاز ميماتيا اليومية ومشاريعيا بعيدة المدى ،حتى يؤىموا الطمبة لمقياـ بمياـ ليا عبلقة بوظائفيـ في

المستقبؿ ضمف برامج تدريبية مفيدة تيدؼ إلى تقوية العبلقات بيف الطمبة ومؤسسات المجتمع المحمي مف
جية ،واطبلعيـ عمى عمؿ تمؾ المؤسسات ودورىا في خدمة المجتمع وتدريبيـ عمى ذلؾ مف جية ثانية.
ٕ -الخ رات الم داه

أو العمل الم داهي :وىي خبرات ميمة لمغاية ،تتطمب مف التبلميذ القياـ بدراسات ميدانية

حسب مستوياتيـ ،بحيث تضعيـ في بيئة تعممية يعمموف فييا عمى إكماؿ مشروع بحثي معيف خارج أسوار،
يتـ مف خبللو جمع المعمومات الواقعية حوؿ قضية ما أو مشكمة محددة ،يتعرؼ الطمبة مف خبلليا عمى

أبعادىا وحجميا ،مف أجؿ وضع التوصيات المناسبة لحميا بعد تحميؿ النتائج اإلحصائية ليا.

ٖ -المحاكاة :وتتضمف كؿ مف ألعاب الحاسوب وخطط لعب الدور ،بحيث يتـ وضع الطمبة في بيئة مصطنعة
يتوفر فييا فرص التفاعؿ الحقيقي وحؿ المشكبلت المختمفة ،مف خبلؿ حث الطمبة عمى التفكير بعمؽ فيما
يعمموف عمى قراءتو أو سماعو أو مشاىدتو.
مطمبا مف مطالب التعمـ بالخبرة ،والسيما عندما يطالب التبلميذ بإثبات فيميـ
ٗ -اإلث ا ات أو ال ار ن :وتمثؿ
ً
لشيء ما ،أو موضوع معيف ،أو لقضية محددة ،فيقوموف بتوضيح ذلؾ لزمبلئيـ ولممعمـ عف طريؽ استخداـ
الوسائؿ التعميمية المتنوعة أو الحاسوب أو األجيزة واألدوات ذات العبلقة.
٘ -دراس الحال  :وىي عبارة عف القياـ بجمع معمومات تفصيمية لمواقؼ محددة تخص قضايا جوىرية تفرز
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العديد مف المشكبلت التي تحتاج إلى حموؿ وق اررات ،وقد تـ تصميميا لتشجيع الطمبة عمى التعمـ وتزويدىـ

بفيـ أكثر عمقًا لؤلمور أو المواقؼ التي قد تكوف حقيقية أو مفترضة ،وىنا يتـ الطمب مف التبلميذ دراسة
الحالة مسبقًا ويأتوا لمصؼ ومعيـ تعميقاتيـ الجاىزة ،حيث يتـ تقديـ الحالة ،وتتـ مناقشتيا مف الجميع ،عمى

أف يطمب مف التبلميذ التفكير العميؽ فييا لبمورة أفكارىـ والماميـ الدقيؽ بيا.

 -ٙال عمم الخدما ي :يعتبر التعمـ الخدماتي أحد أساليب التعمـ بالخبرة ،والذي يضع الطمبة في موقؼ يتطمب
منيـ المساعدة في التصدي لممشكبلت ،ووضع الحموؿ الناجعة ليا ،والتي تستند إلى الفيـ العميؽ ليا مف

جية ،والتعاوف الوثيؽ لمعرفة أبعادىا ،والوصوؿ إلى ق اررات مناسبة بشأنيا مف جية ثانية ،ومف األمثمة

سنا واألعمى صفًا والعمؿ
الشائعة عمى التعمـ الخدماتي ،تدريس التبلميذ الصغار مف جانب زمبلئيـ األكبر ً
التطوعي داخؿ المدرسة أو خارجيا ،وتوزيع استبانة لمعرفة آراء الطمبة أو قطاعات مف الناس حوؿ موضوع

ما أو قضية معينة ،أو المشاركة في إقامة معرض مدرسي.

وحقيقيا في وقت واحد.
ومفيدا
خدماتيا بشكؿ أفضؿ ،فإف العمؿ ينبغي أف يكوف ذا معنى
وحتى يكوف التعمـ
ً
ً
ً
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فهرس الموضوعات
رقم

الصفح

عهوان الدرس

الدرس

في الك اب المقرر

في الدل ل

.1

من ال ار ح؟

6

ٗ٘ٔ

.2

أ ن ال مام؟

12

ٔ٘ٚ

.3

اح رام اآلراء قرب الحق ق

16

ٜٔ٘

.4

قر الح رام

20

ٕٔٙ

.5

م سع من ال دائل

27

.6

اخ ار ال د ل

٘ٔٙ

31

ٔٙٛ

.7

صفات الوس ط

36

ٔٔٚ

.8

مو وب في الس رك

40

ٗٔٚ

.9

العمم والعمل

45

ٔٚٚ

.10

موقف شجاع

50

ٓٔٛ

.11

مخ ز الضم ر

56

ٕٔٛ

.12

ماذا فعل لو كهت مكاهي؟

61

٘ٔٛ

.13

كرسي الشجاع

64

ٔٛٛ
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المدرس :

ال وم وال ار خ:

الوحدة ا ولى :اك شاف ال مامات

المادة :حقوق اإلهسان

الصف :السادس ال دائي

الشع :

الدرس ا ول :من ال ار ح؟

(ص)6 :

------------------------------- --------------------------- --الهدف الرئ س :اك شاف ا مامات اآلخر ن في حل المشكالت.
أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:
ٔ .س ه ا الفرق ن المواقف وال مامات.
 .2وظف مهارات ال صال وال واصل.
اح رام ا مامات اآلخر ن في حل المشكالت.

 .3قدر أ م

 .4وظف مهارات العمل الفر قي.
الوسائل ال عم م  :جهاز الحاسوب وجهاز  / L.C.D.قرطاس

 /صور عم م

 /صافرة /جهاز .mp3

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
لمدرس - :معرف المقصود المواقف وال مامات.

الجواهب ا ساس

 ال عرف مهارات حل المشكالت. ال عرف مهارات ال صال وال واصل والعمل الفر قي.الم طم ات ا ساس
أ داف الم طم ات ا ساس
ذكر ه ج س اق شا د ه.

ال قو م

ال هود الخ ار

مػػاىي نتيجػػة المبػػاراة التػػي أقيمػػت فػػي األسػػبوع الماضػػي فػػي مالحظــــ إجا ــــاتمدرستنا؟(دق ق ان)

أ داف
الدرس

ه6

الطم

طر ق

الخ رات وا هشط

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

السموك المدخمي( -ال مه د):

(4دقائق)

* قســم المعمــم الطم ـ إلــى فــر ق ن كــون كــل فر ــق مــن ثالث ـ

طم ـ  ،واجـراء مسـا ق الجــري ،واعطـاء فرصـ لمطم ـ لم أمــل فــي
الموقف الذي شا دوه ،و حد د اآل ي:

ىؿ ىناؾ فريؽ رابح؟

ما الذي ساعد الفريؽ األوؿ ،الثاني عمى الفوز؟
اإلجا ات الم وقع ( :هعم – الس ماع الفعال لآلخر ن  -اح رام
اآلراء ووجهات الهظر)
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المعمم

الم عمم

المس هدف

ال در س

ال عمم

ال عاوهي

في

ا هشط

المس خدم
أسموب

هشاط (":)6مسا ق "

دور

دور

المهارات

ال قو م

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )


ا صال

و واصل

مالحظ

فاعل

الطم

دور

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

وآرائهم لس ه اج عهوان الدرس

* س مع المعمم فكار الطم

(اك شاف ال مامات)

* طمب مههم وقع ا داف لهذه الحص و ـدوهها عمـى السـ ورة،
أو عرضها عمى L.C.D

المعمم

دور

الم عمم

ال در س

المس هدف
في

ا هشط

المس خدم
الحوار

المهارات

ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )



والمهاقش

ماع



إجا ات



2(.دقائق)

الطم



*يعرض المعمـ صور المشيد األوؿ الواردة (ص،)ٛ :ثـ يعطي
الطمبة الفرصة لمتأمؿ في الصور ،وابداء آرائيـ فيما شاىدوه.

ا صال

*يتقمص طالباف األدوار الواردة في الحوار -المشيد األوؿ –

و واصل

(أحمد وسيا) مع توجيو بعض اإلرشادات لمطمبة وتزويدىـ ببعض



المعمومات حوؿ طبيعة كؿ شخصية.
* عد اله هاء من لعب ا دوار عطي الطم

وا داء آرائهم ف ما شا دوه ،و حد د اآل ي:

الفرص لم أمل

لعب أدوار


 عبلـ تشاجر أحمد وسيا؟-

ه5

رأيؾ في سموؾ أحمد؟ ولماذا؟

رأيؾ في سموؾ سيا؟ ولماذا؟

قو م مرحمي  -:إجا

* س ه ا الطم

(ب،ج) من الهشاط (ص)8 :

اله ج الم ر

كال الطرف ن خاسر/خاسر)

عمى عدم حل المشكم ( .خروج

*يعرض المعمـ الصورة الواردة (ص ،)ٜ :ثـ يعطي الطمبة

المهاقش

والحوار

الفرصة لمتأمؿ وابداء آرائيـ فيما شاىدوه.

ف ما شا دوه ،و حد د اآل ي:

ال فك ر

كال الطرف ن ار ح ن خسارة س ط ل ؤثر عمى كل مههما).
اإلضاءة في (ص )61:و م وض حها.

اإلجا ات

ال ي

فهم

ن

المهاقش

والحوار.

المهاقش

والحوار
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رصد عدد

أثهاء

الهشاط (ص ٖ( )61:دقائق)

اله ج الم ر

اإلجا ات

الطم


عمى حل المشكم ( .خروج

دق

و واصل

الهاقد

 -لـ أرادت سيا الحصوؿ عمى الريموت؟

ق أر الطم

ا صال

لعب أدوار

 -لـ أراد أحمد الحصوؿ عمى الريموت؟

*و س ه ا الطم



الفرص لم أمل وا داء آرائهم

 -عبلـ اتفقا أحمد وسيا؟

قو م مرحمي :إجا





وكما س ق قمص طال ان ا دوار في الحوار ن أحمد وسها _
المشهد الثاهي _ و عطي الطم

(2دقائق)

مالحظ

ا صال

و واصل

دور

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

(2دقائق)

هشاط (: )5

عرض مجموع من الطم هش ًدا عن أ م
(2دقائق)
هشاط(: )4
مثل أحد الطم

حل المشكالت.

مث ل موقف س ط لم م ز ن الموقف وال مام...

مثبل( :يأخد طالب مسطرة مف زميمو ويقوؿ)...= ٖ × ٗ :
ً
-

ما الموقؼ الذي قاـ بو الطالب؟ ولماذا قاـ بو؟ ما ىو اىتمامو؟

ق أر أحد الطم

الفرص لم أمل،

_الهشاط الثاهي_ و عطي الطم

وا داء آرائهم ف ما شا دوه  ،و حد د اآل ي:

المعمم

ا هشط

المس خدم



ا صال



ال فك ر

أسموب

(ال غذ

الراجع )

ماع

و واصل

الهش د

الهادف

الهاقد

الطم

في أثهاء

المهاقش

لم عرف
عمى

لعب أدوار

المهاقش

والحوار

 ما ىو موقؼ أحمد؟ وما ىو اىتمامو؟قو م خ امي :هشاط (:)3

عرض المعمم الهشاط اآل ي:



(62دقائق)

حقوق اإلهسان؛ لم حث في مشكم

الشرب ،وا فقوا عمى جمع المعمومات الكاف

ماع

حل


ماعا في
(عقد أعضاء ال رلمان الطال ي لمصف السادس اج ً

موث م اه

الطم

مشكالت
عمل
فر قي

حول ذه

المشكم ؛ ل مكهوا من حمها طر ق مهاس  ).عاون مع أفراد
مجموع ك في حد د ما أ ي :

ا صال

أسموب حل

و واصل

المشكالت

 -1موقف أعضاء ال رلمان الطال ي.

 -2ا مام أعضاء ال رلمان الطال ي.

دراس حال

 -3جمع معمومات حول المشكم .

 -4هسق مع أعضاء ال رلمان في فصمك لعمل لقاء مع
مخ ص من مصمح م اه ال مد .

أسموب
ال عمم




ال فك ر
الهاقد

ال عاوهي

(دق ق ان)

يعطي المعمـ الطمبة الفرصة لمتعبير عف آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ

أىداؼ الدرس.
مهم

في



 -ما ىو موقؼ سيا؟ وما ىو اىتماميا؟

غمق الدرس:

المس هدف

وه ائجه

أفكار م.

 -ما ىو االىتماـ؟

ه4

الم عمم

ال در س

 -ما ىو الموقؼ؟

الغرف الخاص

دور

المهارات

ال قو م

:

ماع

المهم




إجابة الميمة البيتية بمساعدة أفراد األسرة (ص .)ٔٔ:
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ال

الحص

في

القادم .

المدرس :

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

الشع :

الصف :السادس ال دائي

الوحدة ا ولى :اك شاف وجهات الهظر الدرس الثاهي :أ ن ال مام؟

(ص)12:

-----------------------------------------------------------------الهدف الرئ س :اك شاف ا مامات اآلخر ن في حل المشكالت.
أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:
 .1عرف ال مامات المش رك
 .2قدر أ م

ن الهاس.

اح رام ا مامات اآلخر ن في حل المشكالت.

 .3ك سب مهارات ق اد
الوسائل ال عم م  :قرطاس

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
 -صور عم م  -جهاز -mp3مهد ل صغ ر.

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
الجواهب ا ساس

لمدرس :ال رك ز عمى ال مامات المش رك في حل المشكالت.
الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

ال هود الخ ار

حد ــــد المقصــــود ــــالموقف

 -ما ىو الموقؼ؟ وما ىو االىتماـ؟

وال مام.

 -مناقشة الميمة البيتية.

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
السموك المدخمي( -ال مه د):

ه6

ال قو م

هشاط (:)6

* س مع الطم

ال در س

(4دقائق)

(دق ق ان)

الطم

دور

دور

المهارات

المعمم

الم عمم

المس هدف
في

المس خدم

ا هشط

أسموب

إلى(هش د مغ الروك عن الموقف وال مام)

ؤد ه مجموع من الطم .

مالحظــــــ إجا ــــــات

ال قو م
وه ائجه

(ال غذ

الراجع )
مالحظ



الهش د

ا صال

الهادف

و واصل

فاعل

الطم

*إذن درســها ال ــوم عهـوان (أ ــن ال مــام؟) ثــم ـدون العه ـوان

عمى الس ورة.

* س ه ا الطم

الس ورة.

أ داف الدرس الم وقع  ،و دوهها المعمم عمى

* قسم المعمم الطم

( 2دقائق)

إلى ( )1مجموعات ح ث ج ب كل

ثالث مجموعات الفرع ( )6من الهشاط ا ول ،و ج ب الثالث
مجموعات ا خرى الفرع ( )5من الهشاط ا ول.

* عطي المعمم الفرص الكاف
ما أ ي :



لممجموعات إل داء آرائهم حول
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ماع



العمل
ضمن
مجموعات

إجا ات
ا صال

و واصل
ال فك ر
الهاقد

الطم

ومالحظ

دق

اإلجا ات.

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

دور

دور

المهارات

المعمم

الم عمم

المس هدف
في

المس خدم

 المشكمة الواردة في الفقرة األولى؟ موقؼ كؿ مف األـ واالبف؟-

المهاقش

اىتمامات كؿ مف األـ واالبف؟

والحوار

 كيؼ يمكف حؿ ىذه المشكمة؟* عطي المعمم الفرص الكاف
الثاه

هفس الطر ق .

* قوم مجموع من الطم
المشكم .

هشاط (:)4

ه4

(2دقائق)

مث ل مشهد لحل رضي أطراف

(2دقائق)

صورة (ب)
صورة (أ)
المشكمة .........:
المشكمة ...........:
الموقؼ...........:
الموقؼ ...........:
االىتماـ ...........:
االىتماـ ............:
الحؿ  .............:الحؿ ..............:
*مف خبلؿ الصور التالية (:حدد المشكمة والموقؼ واالىتماـ
لكبل األطراؼ).
* اقترح حموالً لممشكمة.
قو م مرحمي  :إجا الهشاط الثالث (ص)63 :
قو م خ امي :هشاط (( :)3لع المهد ل الهاطق) 62(:دق ق )
* حضر المعمم مهد الً و خ ار طالب ل أخذ المهد ل و ذكر
ماما جاه مشكم ما حدثت معه ،و ه قل ذا
موقفًا وا
ً
المهد ل من طالب آلخر؛ ل ع ر عن موقف جد د وا مام له.
غمق الدرس :يعطي المعمـ الطمبة الفرصة؛ لمتعبير عف آرائيـ
حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.
 :هشاط (:)2

مهـــارات ال صـــال وال واصـــل شـــكل ج ـــد مـــع (ا ب – ا م –

ا خوة – المهاس ات ا سر ).
*إجا

حل

رصد عدد

مشكالت
الهاقد

اإلجا ات

ن

ال ي
فهم

الطم .

لعب أدوار



أسموب
حل

عمل

(ص.)63 :

الطم



المشكالت
المهاقش



والحوار
مالحظ



مدى

لعب
ا دوار



ا صال

الطم


ماع

أسموب
المشروع



ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد
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فاعل

و واصل

(2دقائق)

* حـــدث عـــن موقـــف فـــي ح ا ـــك الخاصـــ اســـ خدمت ف ـــه

المهم ال

ا هشط

ماع

عرض صور ن (من إعداد المعمم وضح مشكم ن)

مهم

(ال غذ

الراجع )

ال فك ر

لممجموعات لمهاقش الفقرة

وه ائجه



هشاط (:)5

ه5



ال قو م

المهم
ال

الحص

في

القادم .

المدرس :

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

الشع :

الصف :السادس ال دائي

(ص)16 :

الوحدة ا ولى :اك شاف وجهات الهظر الدرس الثالث :اح رام اآلراء قرب الحق ق

----------------------------------------------------------------

الهدف الرئ س :اك شاف .وجهات هظر اآلخر ن واح رامها.

أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:

فردا وجه هظر خاص
ٔ .س ه ا أن لكل ً
 .5س ه ا أن وجه الهظر الواحدة ي جزء من الحق ق .
 .4قدر أ م

ه.

عدد وجهات الهظر.

 .4ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز الحاسوب  -جهاز  - L.C.D.قرطاس

 -صور عم م

"."puzzle

– لع

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الجواهب ا ساس

لمدرس - :معرف أن اح رام اآلراء جزء من الحق ق .
الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

حد ـــد ه جـــ عـــدم اح ـــرام آراء

اآلخر ن.

ال هود الخ ار
 -ما اله ج الم ر

عمى:

 -مهاقش المهم ال

.

مالحظـــــــــ إجا ـــــــــات

(دق ق ان)

(سامي ل حب اإلصغاء آلراء زمالئه).

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه6

ال قو م

ال در س

(2دقائق)
السموك المدخمي( -ال مه د)
هشاط ( :)6رك ب لع "(:" puzzleلع ر و )

*يخرج طالباف ويختمفاف في تركيب المعبة ،وال يصبلف إلى
شكؿ المعبة النيائي.
* عطي المعمم الفرص الكاف لمطم إل داء آرائهم حول ما
أي:
 عدـ قدرة الطالبيف الوصوؿ لتركيب المعبة؟ (عدـاحتراـ اآلراء)...
*يخرج طالباف ويصبلف إلى تركيب المعبة...
* عطي المعمم الفرص الكاف لمطم إل داء آرائهم حول ما
أي:
ما الذي ساعد الطالبيف عمى تركيب المعبة بشكؿ صحيح
حسب اعتقادؾ؟
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الطم

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المهارات

المس هدف
في

ا هشط

لع
رو

ال قو م

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )











ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد

ا صال
و واصل

مالحظ
مدى
فاعل
الطم في
المهاقش
ودق
اإلجا ات.

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

ه5

أي:
األمور التي تساعدنا عمى الوصوؿ إلى الحقيقة؟ (احتراـاآلراء) .......
كيؼ يكوف احتراـ اآلراء؟(االستماع– اإلصغاء–التفكير بيا)..هشاط مرحمي(فردي):إجا الهشاط الثاهي (ص)68 :
( 61دقائق)
هشاط (:)5
عرض المعمم الموقف اآل ي :
(في العام الماضي مثل مجموع من الطم فمسط ن في
أروق ا مم الم حدة مطال ن حقوقهم ،وهاشر ن لعدال
قض هم ،ولكن ذا العام لم سهى لهم المشارك في مثل
ذه الرحالت) عاون مع أفراد مجموع ك في إ داء آرائكم
حول ما أ ي:
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المعمم

الم عمم

المس خدم

ال ـــوم درســـها عهـــوان (اح ـــرام اآلراء قـــرب الحق قـــ ) ،و ـــدون
المعمم عمى الس ورة.
* ســـ ه ا الطم ـــ فـــي أ ـــداف الـــدرس و ـــدوهها المعمـــم عمـــى
(دق ق ان)
الس ورة.
*يس ػػتثير المعم ػػـ انتب ػػاه الطمب ػػة قب ػػؿ قػ ػراءة أح ػػداث القص ػػة ع ػػف

طريػػؽ إغػػبلؽ الكتػػاب ثػػـ عػػرض صػػور القصػػة عمػػييـ ،بيػػدؼ
تشػػجيعيـ عمػػى التفكيػػر فػػي محتواىػػا ،ثػػـ فػػتح بػػاب التعبيػػر عػػف
اآلراء م ػ ػػع الت ػ ػػذكير بض ػ ػػرورة احتػ ػ ػراـ آراء اآلخػ ػ ػريف( .تع ػ ػػرض
الصور عف طريؽ  L.C.Dأو بوسترات).
 االستماع إلى اإلجابات وتعزيز الطمبة.* ســــرد المعمــــم أحــــداث القصــــ (ص )34 :أســــموب مم ــــع
(2دقائق)
وش ق.
 يعطػ ػػي الفرصػ ػػة لمطمبػ ػػة بػ ػػأف يعبػ ػػروا عػ ػػف القصػ ػػة بأسػ ػػموبيـالخاص.
 يعط ػػي المعمػػػـ الفرص ػػة الكافي ػػة لمطمب ػػة إلبػ ػػداء آرائي ػػـ ح ػػوؿأحداث القصة:
 مكاف جموس الرجاؿ الخمسة؟ الحقيقة التي حاوؿ الرجاؿ الوصوؿ الييا؟ كيفية التوصؿ إلى حقيقة الفيؿ؟* س ه ا الطم أن وجه هظر الفرد الواحدة جزء من
الحق ق .
هشاط مرحمي :إجا الهشاط ا ول (ص( )68 :دق ق ان)
* عطي المعمم الفرص الكاف لمطم إل داء آرائهم حول ما

دور

دور

المهارات

المس هدف
في

ا هشط





ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد

السرد
القصصي




أسموب
ال عمم
ال عاوهي

أسموب
حل



وه ائجه
(ال غذ

الراجع )
مالحظ
مدى
فاعل
الطم .



المهاقش
والحوار



ال قو م

ا صال
و واصل
مالحظ
مدى
فاعل
الطم في
المهاقش
ودق
اإلجا ات.




ا صال
و واصل


ال فك ر
الهاقد
حل

مالحظ
مدى
فاعل
الطم .

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

وال عم م.

 القرار الذي ا خذ ه وزارة ال ر أس اب المشكم . هسق أهت وأفراد مجموع ك لعمل حوار مع الجهاتالمخ ص هذا الشأن( .مثبلً :التوجو إلدارة المدرسة،
مدير التعميـ ،و ازرة التربية والتعميـ).....،
لمطم

ه4

* عطي المعمم الفرص الكاف
أي:
 ما أىمية تعدد األفكار واآلراء؟ ما واجبنا تجاه آراء اآلخريف وأفكارىـ؟قو م مرحمي :إجا الهشاط الثالث (ص)69:
* عطي المعمم الطم فرص لم فك ر في الهشاط الثالث و قد م
وجهات الهظر.
(2دقائق)
هشاط (:)4
عرض المعمم الهشاط اآل ي  (:هقطع ال ار الكهر ائي وعهد
عود ه ،...فإن ما قوم ن أدائه و  ....،....،...:ر ي
ال صرفات حسب ا ولو من وجه هظرك)..
(61دقائق)
هشاط (:)3
عرض المعمم الموقف اآل ي (:شاركت أهت وزمالؤك في لقاء
مع ا م ن العام لألمم الم حدة أثهاء ز ار ه لغزة عد الحرب)
* حدث عن  :مظا ر معاهاة ا طفال في غزة س ب الحرب.
 أث ر الحرب عمى ال عم م. مطالب محددة طم وهها من ا م ن العام.غمق الدرس:
يعطي المعمـ الطمبة الفرصة لمتعبير عف آرائيـ حوؿ مدى
تحقؽ أىداؼ الدرس.
(4دقائق)
 :هشاط (:)2
مهم
س عد الطم لمحص القادم من خالل الق ام هذا الهشاط
:ا حث ثم دون في كراس ك:
 موقف من السه اله و ظهر ف ه أ م اح رام اآلراء. آراء أفراد أسر ك حول أس اب سوء ا وضاع الق صادفي مدك( .ص)69:

المعمم

الم عمم

المس خدم











أسموب




أسموب
المشروع

في

المشكالت
العمل
الفر قي

العصف
الذ هي

العمل
ال عاوهي

المس هدف
ا هشط

المشكالت

إل داء آرائهم حول ما
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دور

دور

المهارات



ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

ماع
إجا ات
الطم

ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد
ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد
العمل

الفر قي
حل
المشكالت
ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد

مالحظ
مدى

فاعل
الطم .

مالحظ
مدى
فاعل
الطم .

ماع
المهم
ال

في

الحص
القادم .

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

المدرس :

الصف :السادس ال دائي

الوحدة الثاه  :اك شاف وجهات الهظر

الشع :
(ص)20 :

الدرس ال ار ع :قر الح رام

---------------------------------------------------------------الهدف الرئ س :اإل مان أ م

حر الرأي وال ع ر في عز ز الح رام وال سامح.

أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:
ٔ .س ه ا أن الح رام وال سامح ساعد في حل المشكالت.
 .5قدر أ م

ق ل اخ الف اآلراء في عز ز الح رام وال سامح.

 .4ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز الحاسوب  -جهاز  - L.C.D.صور عم م

– ف مم( ف د و ،الصور الم حرك ).mp3 -

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
الجواهب ا ساس

لمدرس:
 -معرف أ م

الح رام وال سامح في حل المشكالت.
الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

قــــــدر أ م ــــــ اح ــــــرام آراء

ال هود الخ ار
 -ما اله ج الم ر

اآلخر ن..

عمى:

أ داف
الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
السموك المدخمي( -ال مه د):

ال در س

(3دقائق)

هشاط(:)6
* عرض المعمم ف د و قص ر حدث عن اح رام اآلراء،
و عطي الطم فرص لم ع ر عن آرائهم حول الحوار.
* سـ ه ا الطم ـ عه ـوان الــدرس (قر ـ الح ـرام) ،و ــدون
المعمم عمى الس ورة.
* ســـ ه ا الطم ـــ أ ـــداف الـــدرس و ـــدوهها المعمـــم عمـــى
(دق ق ان)
الس ورة.
* عرض المعمم ف مم الصور الم حرك الخاص الدرس،
فرص لم ع ر عن آرائهم حول الهقاط

(3دقائق)
اآل :
 -6عالم اخ مفت وجهات الهظر؟
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مالحظـــــــ إجا ـــــــات
الطم

.
طر ق

الخ رات وا هشط

ثم عطي الطم

(دق ق ان)

(سخر سالم من آراء زمالئه)
 -مهاقش المهم ال

ه6

ال قو م

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المهارات

المس هدف
في

ا هشط

ال قو م

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

أسموب

السرد
القصصي
الف د و










المهاقش
والحوار.



ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد

مالحظ
فاعل
الطم
وأفكار م.

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

 -5اله ج ال ي ر ت عمى ذا الخالف؟

قص الدرس أسمو ه الخاص.

 - 4مخص أحد الطم

 -3قمص الطم أدوار شخص ات قص الدرس.
* س ه ا الطم اآل ي :

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المس هدف
في

ا هشط

لعب
ا دوار

(ال غذ

الراجع )

عدد



ا صال

و واصل

مثال شع ًا أو حكم معروف دل أن ذلك.
*اذكر ً
هشاط مرحمي :إجابة النشاط األوؿ (ص( )ٕٗ :دق ق ان)
* عطي الطم فرص لم ع ر عن آرائهم حول الهقاط



اآل :

اإلجا ات
الدق ق

أثهاء
المهاقش

والحوار.



 ما واجبنا تجاه آراء األخريف؟ (تقبؿ اآلراء واحتراميا) ... ما موقفؾ اذا اخطأت بحؽ اآلخريف؟ (االعتراؼبالخطأ).......
آلية تصحيح الخطأ.

هشاط مرحمي :يعطي المعمـ وقت لمتفكير في إجابة
(دق ق ان)
النشاط الثاني (ص)ٕٗ :
* عطي المعمم الطم

ماع



فاعل
الطم
في
هقاشا هم
.

فرص إل داء آرائهم حول الهقاط

اآل -:
أخطأ زميمؾ ثـ اعتذرت لؾ عف ذلؾ(.أسامحو ) ...، أىمية التسامح في حؿ النزاعات؟نشيدا عف التسامح..........
 مف يحفظ ًهشاط(:)5

(4دقائق)

* ق رح كل مجموع هش ًدا عن ال سامح و عاون أفراد
المجموع في عرض هش د ا أمام الطم .
هشاط (:)4
* هوه المعمم إلى اآل ي:
(هحن في زمن كثر ف ه المشكالت لذلك ل د أن ص ح

ا صال
و واصل

أسموب
الهش د
الهادف



ا صال
و واصل
العمل

(2دقائق)

ه5

وه ائجه

مالحظ

"أن الخ الف في اآلراء و عدد ا ؤدي إلى ال كامل
واإل داع ".

-

المهارات

ال قو م

ال سامح ق م في ح ا ها).
أفكار ؛ لغرس ق م ال سامح في مج معك
*اق رح ًا
(المدرس – الحي – ال ت).

العصف
الذ هي
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الفر قي




ال فك ر
الهاقد

مالحظ
مدى
فاعل
الطم

الحصول
عمى
ال غذ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

*اذكر دل الً او موقفًا من القرآن والسه
ال سامح في مج معك (مثال :قص س دها عمر)



(5دقائق)

مع ر عن ال سامح في حل الهزاعات ح ى كون من
الفائز ن .شارك أفراد مجوع ك لوضع فكرة لهذا المقطع)
(61دقائق)
هشاط(:)2
عرض المعمم القص اآل (:أمل وسها طال ان في
الصف السادس وقد كاه ا عمى خالف دائم  ،وفي وم
مرضا شد ًدا  ،واضطرت لمغ اب
من ا ام مرضت سها
ً

أسموب
ال عمم
ال عاوهي

أسموب حل
المشكالت






الهاقد
العمل

ا صال
و واصل

ال فك ر
الهاقد

ذ ب لز ار ها)..
 -ما أر ك في صرف أمل؟

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

الراجع

من خالل
ماع
فاعل
الطم
في

هقاشا هم
.

مالحظ
فاعل
الطم

وأفكار م

حل

 ك ف ساعد ذا ال صرف في حل المشكالت؟(اذكر آل ات الحل هذه الطر ق )

(دق ق ان)
غمق الدرس:
 يعطػػي المعمػػـ الطمبػػة الفرصػػة لمتعبيػػر عػػف آرائيػػـ حػػوؿمدى تحقؽ أىداؼ الدرس.



(دق ق ان)
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المشكالت
ماع
المهم



:

إجابة الميمة البيتية في الكتاب (ص)ٗ٘ :

ا صال
و واصل

الفر قي

عن المدرس  ،اف قدت أمل صد ق ها سها وقررت أن

مهم

في

ال فك ر

قوم المعمم عرض الهشاط اآل ي -:
(أعمهت إحدى قهوات ال مفاز عن مسا ق أقصر ف د و

ه4

المس هدف
ا هشط

حث عمى

هشاط(:)3

المهارات

ال قو م

ال
في
الحص



القادم .

ال وم وال ار خ:

المدرس :

المادة :حقوق اإلهسان

الوحدة الثالث  :ول د الحمول

الشع  :جججج

الصف :السادس ال دائي

(ص)27 :

الدرس الخامس :م سع من ال دائل

-----------------------------------------------------------------الهدف الرئ س :ول د أك ر عدد ممكن من ال دائل لحل الهزاع.
أ داف الدرس :وقع من الم عمم /ة أن:
 .1س ه ا المقصود الهزاع.
 .2طرح دائل حل الهزاع.
 .3قدر أ م

عدد ال دائل في حل الهزاع.

 .4ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
 -صور – جهاز عرض  - L.C.Dف مم عم مي-أز اء لم مث ل –

الوسائل ال عم م  :جهاز الحاسوب  -قرطاس
م كرفون.

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
الجواهب ا ساس

لمدرس:
 معرف المقصود الهزاع.وضع دائل لحل الهزاع.

-

الم طم ات ا ساس
أ داف الم طم ات ا ساس
-

ظهــــــر أ م ــــــ اح ــــــرام آراء

ال هود الخ ار
 -مناقشة الميمة البيتية.

ال قو م
مالحظـــــــ إجا ـــــــات

(دق ق ان)

الطم

اآلخر ن.

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه6

السموك المدخمي( -ال مه د):

ال در س

المعمم

الم عمم

المس خدم

ههما حول أ هما أحق مقب أهظف طالب".

لعب
ا دوار ْ

الفرص لم ع ر عن آرائهم حول

الموقف :

 عـ يدور الموقؼ السابؽ؟ (نزاع حوؿ لقب أنظؼطالب).
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في

ا هشط

(4دقائق)

قوم طال ان مث ل ذا الموقف ":اخ مف طال ان ف ما

المس هدف

حوْ
اىَشنلت ْ

هشاط (:)6

* عطي المعمم الطم

دور

دور

المهارات



ا صال
و واصل
ال فك ر
الهاقد





ال قو م
وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

مالحظ
صح

إجا ات

الطم .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

* س ه ا الطم

ن طرف ن أو أكثر.

و كمل........
 -كيؼ يمكف حؿ ىذه المشكمة بيف الطالبيف؟ (التصويت

مف قبؿ الطمبة)

 -ىؿ ىناؾ بديؿ آخر؟ (تصويت مف قبؿ المعمميف).

* س ه ا الطم

أهه عهد حل المشكم

جب وضع دائل

كث رة لخ ار ال د ل ا فضل.
* حدث المعمم إلى الطم

المهاقش



والحوار.
ْ
ْ
ْ
ْ



أن درسها ال وم عهوان (م سع

من ال دائل) ،و دون عمى الس ورة.
* س ه ا الطم



في أ داف الدرس ،و دوهها عمى الس ورة.



( دق ق ان)
* عرض المعمم الصورة في الهشاط ا ول و عطي الطم
الفرص لم أمل ف ها و حد د ما أ ي :



 -ما شاىدوه في الصورة؟

 -مدى مشاركة في الطمبة إعداد مثؿ ىذه األنشطة؟



* عرض المعمم ف مم الصور الم حرك الخاص الهشاط

ه5

ا ول ،و عطي الطم

الفرص لم أمل في المشهد و حد د

ما أ ي :

(2دقائق)



 -الميمة التي كمؼ بيا المعمـ أحمد وعمى.



 أسباب المشكمة. يعطي الطمبة الفرصة لمتأمؿ والتفكير في وضعبدائؿ لحؿ المشكمة.

هشاط مرحمي :

(4دقائق)

* عطي المعمم المجموعات الفرص لم أمل وال فك ر في
المشكم في الهشاط الثاهي ،و حد د ما أ ي:
ٔ -أطراؼ المشكمة.
ٕ -أسباب المشكمة.

ٖ -بدائؿ حؿ المشكمة.
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العمل في
مجموعاتْ
غُزْ
ٍحجاّسة
ْ
ْ

المس هدف
في

ا هشط

 ما ىو النزاع؟أهه مشكم

المهارات









ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
حوْ
اىَشنلت ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ال فك ر

الهاقد ْ
حوْ

ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ماع

الطم

في أثهاء
المهاقش

ماع
الطم

في أثهاء
المهاقش

و

مالحظ

أفكار م.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
هشاط(:)5

(2دقائق)

* قوم كل مجموع

ه4

ال در س

مث ل دائمها المق رح أمام الطم .

هشاط خ امي  -:هشاط (:)4
* عاون وأفراد مجموع ك ك ا

دعوة لممركز الفمسط هي

لحل الهزاعات لعمل ز ارة لممركز لم عرف عمى أ م دائل
وطرق حل المشكالت(.الهزاعات)
 عاون وافراد مجموع ك في ال خط ط ل هف ذ ذه الز ارة.(حدد اإلجراءات الالزم لذلك).

ه3

المعمم

الم عمم

المس خدم

ْ
ْ
ىؼةْ
اْلدوار ْ

أسموب
العمل
الم داهي ْ
ْ
ْ
ْ
ْ





عف آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.

مهم



" خ ل أهك صحفي ،اهشر ما عمم ه من الز ارة حول طرق
ثمر أوقات
و دائل حل الهزاع ن زمالئك في المدرس مس ًا
الس راح "
إجاتةْاىْشاغْْ(ص)41 :

أسموب
ال خ ل ْ
أسموب
العمل
الم داهي
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(ال غذ

الراجع )

اىَشنلت ْ
ْ
اجصاهْ
مالحظ
وجىاصو ْ
فاعل
ْ
ْ
الطم ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
ْ
وجىاصو
ْ
ٍحاتؼةْ
ال فك ر
الهاقد

 -فػػي نيايػػة الحصػػة يعطػػي المعمػػـ الطمبػػة الفرصػػة لمتعبيػػر

 :هشاط(:)3

في

وه ائجه

ْ

(4دقائق)

(5دقائق)

المس هدف
ا هشط



(62دق ق )

غمق الدرس:

دور

دور

المهارات

ال قو م



عمل
فر قي

ػَوْ
اىطيثةْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىَهَةْ
اىثُحُةْ
فٍْ
اىحصةْ
اىقادٍة.

المدرس :

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

الصف :السادس ال دائي

الوحدة الثالث  :ول د الحمول

الشع  :ججججج
(ص)31:

الدرس السادس :اخ ار ال د ل

-----------------------------------------------------------الهدف الرئ س :اخ ار ال د ل ا فضل لحل الهزاع.
أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:
 .1خ ار السموك ا فضل لم عامل مع الهزاع.
عضا من مواقف الهزاع ال وم .
 .2حاكم ً
 .3عرف خ ارات ال عامل مع الهزاع في الح اة ال وم .
 .4ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز الحاسوب – قرطاس

 -صور – جهاز عرض  - L.C.Dف مم عم مي.

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
الجواهب ا ساس

لمدرس - :ك سب طرق حل الهزاع صورة عمم .
الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

حدد آل ات حل الهزاع.

ال هود الخ ار
 -اذكر آليات حؿ النزاع.

طر ق

أ داف
الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه6

(دق ق ان)

 -مناقشة الميمة البيتية.

الخ رات وا هشط

السموك المدخمي( :-ال مه د)

ال قو م

ال در س

(2دقائق)

الطم

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

* طمب المعمم ال أمل وال فك ر في الهشاط ا ول واجا
الهشاط (ص)45 :

(إعطاء الطالب الفرصة الختيار البديؿ المناسب واألفضؿ

*ودرسها ال وم عهوان (اخ ار ال د ل) ،ثم دون العهوان
عمى الس ورة.

* س ه ا الطم

أ داف الحص عمى الجه ال مهى من

الس ورة (،أو عرضها عمى جهاز 4( ).L.C.Dدقائق)
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المس هدف
في

حوْ
اىَشنلت ْ




ا صال
و واصل
ال فك ر

لو مف وجية نظره  ،ويستنتج آلية اختيار البديؿ األفضؿ،

وذلؾ مف خبلؿ حذؼ البدائؿ الغير جحقيقة غير واقعيةج)

المهارات

ا هشط

المهاقش
والحوار.
ْ
ْ

مالحظـــــ إجا ـــــات










ال قو م

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

مالحظ
صح
إجا ات

الطم .
الهاقد
ْ
ْ
عمل فر قي 
ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

-

ق أر الطم

-

ق أر أحد الطم

-

عطي المعمم الفرص لمطم ؛ إل داء آرائهم حول

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

 -ثم قمص أحد الطم

ال دائل ا ر ع لخ ار ال د ل

ا فضل.

لعب



ا دوار



أس اب اخ ار ال د ل ال ار ع.

 -اله ائا الم ر

عمى كل د ل.
(4دقائق)

هشاط مرحمي:

* قســـم المعمـــم الطم ـــ إلـــى مجموعـــات غ ـــر م جاهســـ
و عطــي الطم ـ الفرص ـ لم أمــل وال فك ــر ـالموقف الثــاهي
واخ ار ال د ل الصح ح.

العمل في



مجموعات



غر

م جاهس

* ا ع المعمم عمل المجموعات ،و قدم لها الدعم
المهاسب.
*عرض كل قائد عمل المجموع .



هشاط(:)6

(2دقائق)

* عطي المعمم الفرص لمطم

طرح السئم ومهاقش

زمال ئهم في كل مجموع ،و قوم المعمم قد م ال غذ

ه5

هشاط(:)5

ا سئم


جهاز :) L.C.D
:

اع دى أحمد عمى زم مه الش م ؛ هه أخذ أدوا ه.قام عمى الصراخ في وجه أخ ه الصغ ر؛ هه مزقك ه.
هشاط (:)4



(2دقائق)

عرض المعمم الهشاط اآل ي عمى لوح مك رة(.أو عمى
حاكم ال صرفات اآل



طرح

الراجع الالزم  (.دور الموجه أو المشرف).

(62دق ق )
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المس هدف
في

ا هشط

الموقف قراءة صام .

الموقف أمام زمالئه.

المهارات

العصف
الذ هي ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
أسموب





ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )



اجصاهْ
عمل
وجىاصو ْ

الطم


حوْ
اىَشنلت ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ






ماع

الطم

اجصاهْ
في أثهاء
وجىاصو ْ
المهاقش
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ ومالحظ
ْ
أفكار م
ْ
ومدى
ْ
ْ
فاعمهم
ْ
ْ
اىحفنُزْ
ْ
اىْاقد ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ماع

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

عرض المعمم الهشاط اآل ي عمى لوح مك رة أو عمى

ه4

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

حل



اآل :
-

ي () ..........

أس اب دهي المس وى ال حص مي لمطم

،وقم

ك ا ها.



 -ضع ال دائل المهاس

ال:
لحل المشكم (.مث ً

ال واصل مع :أول اء ا مور – المرشد – -
هي الطم

القادة لمطم

م دهي ال حص ل )

 -ال د ل ا فضل مع ذكر الس ب.



 ط ق  /هفذ وأفراد مجموع ك ال د ل الذي ماخ اره المشارك مع رلمان الصف لممساعدة
في حل المشكم عمم ًا.

(دق ق ان)

غمق الدرس:



 فػػي نيايػػة الحصػػة يعطػػي المعمػػـ الطمبػػة الفرصػػة لمتعبيػػرعف آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.

مهم

 :هشاط (:)3

(2دقائق)

أولً_ إجابة النشاط الوارد في الكتاب المدرسي (ص.)35:
مدرس ك في إعداد قر ر حول

ثاه ًا_ اس ثمر مك
خطوات حل المشكم ل هاقشها مع زمالئك في الحص

القادم ".
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أسموب
المشروع

المس هدف
في

ا هشط

المشكالت ْ
جهاز :L.C.D
ْ
(هاقش رلمان الصف السادس" دهي المس وى
أسيىبْ
ال حص مي لطم الصف" ،وقد قرروا هي ذه المشكم ؛
اىؼَوْ
اىحؼاوٍّ ْ
لمساعدة زمالئهم عمى حس ن مس وا م ال حص مي).
ْ
* عاون وأفراد مجموع ك في إ داء آرائكم حول الهقاط
 -المشكم

المهارات



ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ْ
ػَوْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ اىطيثةْ .
ْ
ْ
ْ
اىؼَوْ
ْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
حوْ
ْ
اىَشنلت ْ

ْ
ْ
اىحفنُزْ
ْ
اىْاقد ْ
ٍلحظةْ
ْ

جفاػوْ

اىطيثة ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ٍحاتؼةْ

اىَهَةْ

اىثُحُةْ

فٍْ
اىحصةْ
اىحفنُزْ
اىقادٍة.
اىْاقد

المدرس :

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

الصف :السادس ال دائي
الدرس السا ع :صفات الوس ط

الوحدة الثالث  :ول د الحمول

الشع  :جججج
(ص)36:

---------------------------------------------------------------الهدف الرئ س :ممارس دور الوس ط.
أ داف الدرس :وقع من الم عمم /ة أن:
 .1عرف مفهوم الوس ط.
 .5س ه ا صفات الوس ط.
 .4عرف إلى مجالت الح اة ال ي مكن أن عمل ها كصاهع سالم.
 .3س ه ط الوسائل ال ي من شأهها مساعد ه في أن سمك كصاهع سالم.
 . 2ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
 -صور – جهاز عرض  - L.C.Dف مم عم مي  -وس ر.

الوسائل ال عم م  :جهاز الحاسوب  -قرطاس

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
الجواهب ا ساس

لمدرس:
 معرف صفات الوس ط. معرف الوسائل ال ي ساعد الوس ط عمى حل المشكالت.الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

ال هود الخ ار

حدد خطوات حل المشكم .

 اذكر خطوات حل المشكم . -مهاقش المهم ال

أ داف
الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

(2دقائق)

* م عرض (صورة لشخص ن م خاصم ن وشخص

ه6

صمح ههما )
* عطي المعمم الفرص الكاف لمطم
الصورة و حد د الهقاط اآل

لم أمل وال فك ر في

:

أ -ما رأيؾ في سموؾ ىذيف الشخصيف؟ ولماذا؟

ب -ما رأيؾ في سموؾ الشخص الثالث؟
ولماذا؟(يعجبني ألنو يحاوؿ الصمح بينيما).
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(دق ق ان)

.

طر ق

الخ رات وا هشط

السموك المدخمي( -ال مه د)

ال قو م
مالحظـــــ إجا ـــــات
الطم
دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

ْ
ْ
ْ

اىؼصفْ
اىذهٍْ ْ
ْ
ْ
اىَْاقشةْ
واىحىار ْ
ْ
ْ
ْ

المهارات

المس هدف
في

ا هشط





ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
واىحفنُزْ
اىْاقد ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

ْ
ٍلحظةْ
صحةْ
إجاتاتْ
اىطيثة ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه5

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

ْ
ت -ماذا نسمي ىذا الشخص؟ (الوسيط).
ْ
*إذن درسها ال وم عهوان ( صفات الوس ط) ،و دون
ْ
ْ
العهوان عمى الس ورة.
ْ

* ســـ ه ا الطم ـــ أ ـــداف الحصـــ  ،و ـــدون المعمـــم عمـــى
ْ
ْ
الجه ال مهى من الس ورة2( .دقائق)
ْ
هشاط مرحمي :إجا الهشاط ا ول (ص)45 :
ْ

* قوم المعمم وز ع أوراق وأقالم مموه لكل مجموع ،
اىؼَوْفٍْ
و عطي لممجموعات الفرص لم فك ر في الهشاط واس ه اج ٍجَىػات ْ
ْ
صفات الوس ط.
ْ
ْ
* عرض كل مجموع ما م ال وصل إل ه عمى الس ورة.
ْ
(عرض أعمال الطم )
ْ
ْ
* س ه ا الطم من خالل الهشاط السا ق صفات
ْ
الوس ط و م ال فاق عم ها.
ْ
ْ
ْ
(5دقائق)
هشاط (:(5
ىؼةْ
* قمص الطم أدوار الموقف اآل ي" :ا هم خم ل زم مه
اْلدوار ْ
ْ
سرق أدوا ه ،فحدث ههم خالف ،ف قوم أحد الزمالء
ْ
دور الوس ط ولكن دون جدوى (ل س ط ع) "
ْ
ْ
* عطي المعمم الفرص الكاف لمطم لم أمل وال فك ر في
ْ
الصورة و حد د الهقاط اآل -:
ْ
ْ
 ىؿ استطاع الوسيط حؿ المشكمة بيف الطرفيف؟ْ
(ال ، )....لماذا؟
ْ
ْ
* صمم المعمم ال عاون مع الطم عمى جاهب الس ورة
اىؼصفْ 
خارط مفا م مع رة عن المهارات المطموب وافر ا
اىذهٍْ ْ
في الوس ط.
ْ
ْ
 ىؿ ىناؾ ميارات أخرى غير ميارة حؿ المشكبلت؟ْ
(التفكير الفاحص ..الناقد ..التحميمي ...االبداعي)..
ْ
ْ
*مالحظ  " :الهشاط الثالث م حذفه ؛ هه مكرر وغ ر
ْ
مهاسب في ذا المكان ".
ْ
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المهارات

المس هدف
في

ا هشط











ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
واىحفنُزْ
اىْاقدْ ْ
حوْ
اىَشنلت ْ
ػَوْفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
واىحفنُزْ
اىْاقد ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثة ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىطيثةْ
أثْاءْ
اىَْاقشةْ
وٍلحظةْ
أفنارهٌ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
هشاط مرحمي:

ال در س

(3دقائق)

ه4

-:

النزاعات (البيت – العائمة -المدرسة-

الفصؿ...إلخ)

مجاال وتضع أحداثًا يمكف أف
 كؿ مجموعة تتبنىً
تتحوؿ إلى نزاع.

 -طبؽ آليات حؿ النزاع مع أفراد مجموعتؾ.

ه3

(62دقائق)

*دعوة شخص

طا لحل
من المج مع المحمي مثل وس ً

الهزاعات (الوجهاء ،عضو لجه إصالح) ؛ لمحد ث عن
أ م صفات وأدوار الوس ط في حل الهزاعات ،وعرض
عض من جار هم في ذا المجال.
غمق الدرس:
في نياية الحصة يعطي المعمـ الطمبة الفرصة ؛لمتعبير
عف آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.
مهم

 :هشاط (:)3

المس خدم

(5دقائق)

*ا حث في مصادر المعرف  ،واجمع معمومات حول
مهارات ال فك ر الهاقد لعرضها عمى زمالئك في الحص
القادم .
* عاون أهت وأفراد مجموع ك في إعداد مطو حول
مهارات ال فك ر الهاقد.

حؿ الميمة البيتية الواردة في الكتاب المدرسي (ص.)38:
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ْ
أسيىبْ

اىحؼيٌْ
اىحؼاوٍّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
أسيىبْ
اىؼزضْ
اىحىظُحٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
أسيىبْ
اىَشزوع ْ
ْ
ْ
ْ

المس هدف
في

ا هشط

ْ

 -ما ىي مجاالت الحياة التي يمكف تحدث فييا

هشاط (:)4

المعمم

الم عمم

ْ
ْ

* عطي المعمم الفرص الكاف لممجموعات لم أمل
وال فك ر في الصورة و حد د الهقاط اآل

دور

دور

المهارات















ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
واىحفنُزْ
اىْاقدْ ْ
ػَوْفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ ْ
حوْ
اىَشنلت ْ
ػَوْفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
واىحفنُزْ
اىْاقد

ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثة ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍلحظةْ
ٍديْ
جفاػوْ
اىطيثة ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىَهَةْ
اىثُحُةْ
فٍْ
اىحصةْ
اىقادٍة

ال وم وال ار خ:

الصف :السادس ال دائي

المدرس :

المادة :حقوق اإلهسان الوحدة ال ار ع  :دور حقوق الهسان في حل الهزاعات

الشع  :جججج

الدرس الثامن :مو وب في الس رك (ص)40:

-----------------------------------------------------------------------

الهدف الرئ س :قد ر أ م

حقوق الهسان في حل الهزاعات.

أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:

 .6عرف معهى المساواة في الحصول عمى ال عم م.
 .5قدر أ م

 .4قدر أ م

الحق في ال عم م في عز ز الكرام الهساه .

حقوق الهسان في حل الهزاعات المخ مف .

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

 .3ك سب مهارات ق اد

الوسائل ال عم م  :قرطاس  -شرائح ورق

– أشكال من الورق -صور -لوحات ورسومات – م زان حرارة.

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الجواهب ا ساس

لمدرس :ال عرف عمى دور حقوق اإلهسان في حل الهزاعات المخ مف .
الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

ال هود الخ ار
 -عرؼ الوسيط.

عرف المقصود الوس ط.

طر ق

أ داف
الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه6

* قوم الطم

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المهارات

المس هدف

في ا هشط

ال قو م
وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

(2دقائق)
عر

عن حقوق مخ مف مهها (المعب – ال عم م  -الكرام –

ال ع ر

ال سامح)...

الفهي

* عرض الطم

الطم

المس خدم

أسموب

مس قًا عمل لوحات و رسومات فه

أعمالهم الفه

مالحظـــــــ إجا ـــــــات

 -مناقشة الميمة البيتية.

الخ رات وا هشط

السموك المدخمي( -ال مه د):

(دق ق ان)

 -اذكر صفات الوسيط.

عدد صفات الوس ط.

ال قو م

،و عطي المعمم الطم

الحر ْ

الفرص لم أمل وال فك ر في الموحات ،و حد د ما أ ي:



و واصل
ال فك ر


ٔ -الموحة التي تشير إلى حؽ التعميـ؟ كيفية
حصوؿ الفرد عمى حقو في التعميـ؟

ٕ -الحؽ الذي أشارت إليو ىذه الموحة؟ السموكيات
التي تعزز حؽ الكرامة......

ٖ -اطرح سؤا ًال حوؿ ىذه الموحة؟
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المهاقش
والحوار.
ْ
ْ

ا صال



الهاقد










مالحظ
صح
إجا ات
الطم

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم



*قص ـ درســها حــدث عــن مو ــوب عــالوا هــا هــرى مــاذا




حدث له ودرسها ال وم عهوان (مو وب في الس رك)



أ داف الدرس الم وقعـ  ،و ـدوهها المعمـم

عمى الس ورةْ3(ْ.دقائق) ْ
* عطـــي المعمـــم المجموعـــات الفرصـــ لم أمـــل وال فك ـــر،
وا داء آرائهم ف ما أ ي ْ :
-

العمل في
مجموعات

المقصود باالحتجاج.



 المواقؼ التي يحؽ لنا االحتجاج فييا. الوسائؿ التي يمكف أف نستخدميا في االحتجاج.-

شروط عمؿ االحتجاج.

هاقش المجموعات الثهائ

الهشاط الثاهي (ص)34:

*سه عرف عمى أ م

فكر –
زاوج –

(4دقائق)
حقوق اإل هسان في حل الهزاعات



شارك.

من خالل قص الدرس لهذا ال وم.



* عرض المعمم ف مم الصور الم حرك الخاص الدرس.
* عطي المعمم الطم

الفرص الكاف

لم فك ر وال أمل في

ا سئم الواردة في الهشاط ا ول(ص)34 :

ه4

(2دقائق)
هشاط (:)5
ك ب المعمم السؤال اآل ي عمى الس ورة:
 ماىي الحقوؽ الميمة في حؿ النزاعات؟ ىؿ ىذه الحقوؽ ليا أىمية في حؿ النزاعات؟هشاط مرحمي :إجا الهشاط الثالث (ص)33 :

هشاط ( -: )4هشاط م زان الحرارة2( :دقائق)
شارك مجموع ك في ط ق اس اه عمى ع ه من طم
المدرس لق اس -درج حرارة -مدى ط ق مفا م

حقوق الهسان في حل الهزاعات داخل المدرس  :ح ث
ش ر الدرج ( )6إلى أقل الدرجات ،و ش ر الدرج ()4
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في ا هشط

وه ائجه
(ال غذ

ماع

التعميـ تعزز حؽ الكرامة)....

ه5

المس هدف

الراجع )

ٗ -العبلقة بيف حؽ التعميـ والكرامة؟ (المساواة في

* س ه ا الطم

المهارات

ال قو م

العصف
الذ هي

أسموب
ال عمم
ال عاوهي










الطم









ماع

الطم
اجصاهْ
وجىاصو ْ في أثهاء
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ المهاقش
اىؼَوْ
ومالحظ
اىفزَقٍ ْ
أفكار م.

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
اجصاهْ
ْ
وجىاصو ْ
ْ
اىحفنُزْ
ْ
اىْاقد 
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
إلى أكثر الدرجات.
الرقم

الفقرة

ال در س

()6

-1

أح رم زمالئي أثهاء

-2

أ ق ـــــل الخـــــ الف فـــــي آراء

()5

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

()4

زمالئي.



-3

طا فـــي
أع ـــر المســـاواة شـــر ً

-4

أعامـــــــل زمالئـــــــي معاممـــــــ

-5

أسـامح غ ـري عهـدما خطـ

حل الهزاعات.
إهساه

حسه .

معي.

( 62دق ق )

هشاط (:)3

* عاون أهت وأفراد مجموع ك ال خط ط لعمل حمم عن

ه3

"أ م

ال سامح في حل الهزاعات" ،ح ث هاول
 -2إعداد مط وعات وممصقات حول الموضوع.
 -3هظ م فقرات إذاع
 -4كو ن فرق وع

أمام طم

المدرس .

لهشر ثقاف ال سامح

(مثال :في الس راح – خمس دقائق من
الحص السادس لكل صف)
غمق الدرس:

(دق ق ان)

 فػػي نيايػػة الحصػػة يعطػػي المعمػػـ الطمبػػة الفرصػػة لمتعبيػػرعف آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس
مهم

 :هشاط(:)2

أسموب



ال عمم
ال عاوهي

المحاور -6:اخ ار عهوان الحمم .

(2دقائق)

*اك ب الحقوق الثالث عمى ورق مقوى (الكر ون)
أشكال مخ مف  ،ور ها حسب ا ولو من وجه هظرك.

المس هدف

في ا هشط

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

محاول ها لحل المشكم .

ه4

المهارات

ال قو م

أسيىبْ
اىؼَوْ
اىَُداٍّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ





اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد

ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍلحظةْ
ػَوْ ْ
وْ ْ
جفاػوْ
اىطيثة ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىَهَةْ
اىثُحُةْ
فٍْ
اىحصةْ
اىقادٍة.

(2دقائقإجابة الميمة البيتية (ص)44 :اك
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المدرس :

ال وم وال ار خ:

الصف :السادس ال دائي

المادة :حقوق اإلهسان الوحدة ال ار ع  :دور حقوق الهسان في حل الهزاعات

الشع ____ :

الدرس ال اسع :العمم أو العمل(ص)32 :

---------------------------------------------------------------الهدف الرئ س :وظ ف حقوق اإلهسان في حل الهزاعات.
أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:
 .1س ه ا أ م
 .2قدر أ م

الحق في ال عم م وال ع ر وحر الرأي.
حقوق اإلهسان في حل الهزاعات.

 .3ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز حاسوب – جهاز عرض ْ- L.C.Dشزائحْورقُة – صىر.
المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالتْ .
الجواهب ا ساس

لمدرس - :وظ ف حقوق اإلهسان في حل الهزاعات.
الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

حــــدد أ ــــم الحقــــوق ال ــــي
ساعد في حل الهزاعات.

ال هود الخ ار

 اذكــر أ ــم الحقــوق ال ــي ســاعدها عمــى حــل المشــكالت مالحظــــــــــــ(الهزاعات).
 -مهاقش المهم ال

أ داف
الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه6

( 2دقائق)

الفرص ؛ لم ع ر عن آرائهم حول

ما شا دوه و حد د اآل ي:

 ما شاىدوه في الصورة.-

.

ال در س

* عرض المعمم "صورة لطفل عمل في ورش "
* عطي المعمم الطم

إجا ــــــــــــــات

طر ق

الخ رات وا هشط

السموك المدخمي( -ال مه د)

ال قو م

تحديد المشكمة.

 األسباب التي دعت الطفؿ إلى ترؾ مقاعدالدراسة.
 ح ّؿ ىذه المشكمة. -لو خيرت بيف العمـ والعمؿ فماذا تختار؟
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(4دقائق)
دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

الطم
المهارات
المس هدف

في ا هشط

ال قو م

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

اىَْاقشةْ
واىحىار ْ
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ



ْ
ْ
ْ
ْ
ٍلحظةْ
اجصاهْ
صحةْ
وجىاصوْ
إجاتاتْ
اىحفنُزْ
اىْاقدْ ْ اىطيثة ْ
ْ
حوْ
ْ
اىَشنلت ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

*إذن س عرف أكثر عن ذا الموضوع من خالل الدرس
دون المعمم العهوان عمى
اآل ي (العمم أو العمل) ،و ِّ

الس ورة.

* س ه ا الطم

أ داف الدرس الم وقعـ  ،و ـدوهها المعمـم

عمى الس ورة.

( 2دقائق)

* عطي المعمم الطم

الفرص لم ع ر عن آرائهم حول ما

شا دوهه في صور الدرس.
* قمص الطم

ا دوار في قص

* عطي المعمم الطم

الدرس.

الفرص لم ع ر عن آرائهم حول

أحداث الدرس و حد د اآل ي :

 لماذا أراد األب أف يترؾ فادي الدراسة؟ -ما رأيؾ في تصرؼ األب؟ ولماذا؟

قو م مرحمي  -:إجا

ا سئم الواردة في الهشاط ا ول

(ص )35:

ه5

هشاط (:)5

مشهدا لحوار فادي مع والده
عاون مع مجموع ك وا كر
ً
؛من أجل إقهاعه حقه في ال عم م واكمال دراس ه.
هشاط (:)4

ه4

( 2دقائق)

( 62دق ق )

خ ل أهك صحفي ،خطط مع أفراد مجموع ك لعمل مقا م
ف د و مع طم

مدرس ك حول مشكم عمال ا طفال.

( مكهك وظ ف ا سئم اآل ) :
 ماذا تعرؼ عف عمالة األطفاؿ؟ في رأيؾ ما ىي أسباب عمالة األطفاؿ؟ في رأيؾ ما ىي الدوائر والمؤسسات التي تساندوتدعـ حؽ األطفاؿ في التعميـ والحياة؟
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دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المهارات

المس هدف

في ا هشط

ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ىؼةْ
اْلدوار ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ىؼةْ
اْلدوار ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اىحؼيٌْ
اىحؼاوٍّْ
وىؼةْ
اْلدوارْ
أسيىبْ
اىؼَوْ
اىَُداٍّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ















ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ْ
اىطيثة ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ْ
اىطيثةْ
ْ
فٍْأثْاءْ
اجصاهْ
وجىاصوْ اىَْاقشةْ
اىحفنُزْ وٍلحظةْ
اىْاقدْ ْ أفنارهٌ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
ْ
وجىاصوْ
ٍحاتؼةْ
اىحفنُزْ
ػَوْ
اىْاقد ْ
اىطيثة ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
ٍحاتؼةْ
وجىاصوْ
ػَوْ
اىحفنُزْ
اىْاقدْ ْ اىطيثة ْ
ْ
حوْ
ْ
اىَشنلت ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

 ماذا تقترح لمتخفيؼ مف المشكبلت التي تعوؽتعمـ الطمبة في المدرسة؟

 -ما رأيؾ في منحى التعمـ الجامع؟ ما فوائده؟

ه4

هشاط (:)3
عاون وخطط مع أفراد صفك إلعداد وم دراسي حول
"عمال ا طفال وال عمم الجامع وأسال ب وظ فه " قم
اس ضاف أعضاء من المؤسسات المحم

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
أسيىبْ
اىَشزوع ْ



(دق ق ان)

مهم

:

(دق ق ان)

 إجابة الميمة البيتية (ص )48 :بالتعاوف معأفراد األسرة.
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(ال غذ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
ْ
وجىاصوْ
ٍلحظةْ
اىحفنُزْ
ٍديْ
اىْاقد ْ
جفاػوْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ اىطيثة ْ
ْ
حوْ
ْ
اىَشنلت ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىَهَةْ
اىثُحُةْ
فٍْ
اىحصةْ
اىقادٍة
ْ



عف آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.

في ا هشط

وه ائجه

ْ

لممشارك في

 -فػػي نيايػػة الحصػػة يعطػػي المعمػػـ الطمبػػة الفرصػػة لمتعبيػػر

المس هدف

الراجع )

ذا ال وم ودعوة أول اء ا مور.
غمق الدرس:

المهارات

ال قو م



المدرس :

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

الصف :السادس ال دائي

الوحدة الخامس  :المسئول

والشجاع

الشع  :جججج

الدرس العاشر :موقف شجاع.

(ص)21 :

---------------------------------------------------------------------

الهدف الرئ س :قد ر أ م

الشجاع في عز ز حقوق اإلهسان وحل الهزاعات.

أ داف الدرس :وقع من الم عمم /ة أن:
 . 1قد ر أ م
 .2قد ر أ م

الشجاع في عز ز الحق الكرام .

الشجاع في حل الهزاعات.

 .3ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز حاسوب – جهاز عرض ْ- L.C.Dشزائحْورقُة – صىر.

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الجواهب ا ساس

لمدرس - :قد ر أ م

الشجاع في حل الهزاعات.

الم طم ات ا ساس
أ داف الم طم ات ا ساس
-

حــــــدد أ م ــــــ

ال هود الخ ار

 -مػػا أىميػػة توظيػػؼ حق ػػوؽ اإلنس ػػاف فػػي حػػؿ المشػػكبلت مالحظــــــــــــــــــــــ

وظ ــــــف حقــــــوق

(النزاعات)؟

اإلهسان في حل الهزاعات.

طر ق

أ داف
الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
السموك المدخمي( -ال مه د) :

ال در س

(2دقائق)

* عرض المعمم الموقف اآل ي(:ا همت أمل صد ق ها سموى
سرق محفظ ها  ،فحاولت سموى الدفاع عن هفسها ولكن

دون جدوى  ،وعهدما عادت أمل وجدت محفظ ها عمى مك ها

 ،فشعرت الهدم لما فعم ه  ،وفي ال وم ال الي اع ذرت
لزم م ها عما دا مهها).
-

عطي المعمم الطم

(دق ق ان)

 -مناقشة الميمة البيتية.

الخ رات وا هشط

ه6

ال قو م

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

أحداث القص و حد د اآل ي :

 -موقؼ أمؿ مف صديقتيا.

 شجاعة أمؿ وتصحيحيا لمخطأ.*درسها ال وم حدث عن الشجاع والع راف الخطأ،
و و عهوان( موقف شجاع) و دِّون المعمم العهوان عمى

111

المهارات

المس هدف

في ا هشط

ال قو م

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

ْ
ْ
اىسزدْ 
اىقصصٍ ْ
ْ
دراس




مالحظ

ا صال

و واصل
ال فك ر



صح
إجا ات
الطم

الهاقد 

حال

الفرص لم ع ر عن آرائهم حول

إجا ات الطم











طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المهارات

المس هدف

في ا هشط

ال قو م

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )


الس ورة.



* وقـــع الطم ـــ أ ـــداف الـــدرس ،و ـــدوهها المعمـــم عمـــى
(دق ق ان)

الس ورة.

* عرض المعمم ف مم الصور الم حرك لمدرس ،ثم عطي
المعمم الطم

الفرص لم ع ر عن آرائهم حول أحداث

الدرس و حد د اآل ي:

ا صال




(2دقائق)


 ك ف صرفت الخضار مع الخ ارة؟ -لماذا ردت الخ ار عمى صرفهم؟

المهاقش

 -ماذا شعرت الخضار عد صرف الخ ارة مههم؟

والحوار.
ْ
ْ

الهشاط ا ول (ص)23 :

هشاط إضافي:

ه5

* ذكر الطم

(دق ق ان)
مواقف م عددة ع ر عن الشجاع .

هشاط (:)5

* عاون أهت وأفراد مجموع ك صم م صور لقص

عر

عن الشجاع والع راف الخطأ(مثال :السمحفاة وا رهب)
لمطم

عرض أعمالها ،و رك الفرص

محاول سرد القص

ه4

الذ هي

(61دقائق)

في الع راف ا خطاء مكوًها مهها أل وم صور.

ال فك ر





أسموب
المشروع

(دق ق ان)

في نياية الحصة يعطي المعمـ الطمبة الفرصػة لمتعبيػر عػف
آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.
 :إجابة الميمة البيتية (ص )55 :بالتعاوف

مع أفراد األسرة.

و واصل

الفهي

ذكار لمجموع من ال صرفات ال ي دل عمى الشجاع

مهم

ا صال

أسموب

*أهت مصور ،عاون وأفراد مجموع ك ؛ ل ل قاط صور

غمق الدرس:



ال ع ر

أسمو هم الخاص.

هشاط (( :)4صورة ذكار ):



العصف

(61دقائق)

* قوم كل مجموع

ال فك ر

الهاقد 

 -لماذا اج مع مجمس إدارة السمطات؟

* قو م مرحمي  :إجا

و واصل

(دق ق ان)
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الهاقد 
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد 
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ

ماع
الطم
في أثهاء
المهاقش
ومالحظ
أفكار م.
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ماع
الطم
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىَهَةْ
اىثُحُةْ
فٍْ
اىحصةْ
اىقادٍة.

المدرس :

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

الصف :السادس ال دائي
والشجاع

الوحدة الخامس  :المسئول

الشع  :جججج

الدرس الحادي عشر :مخ ز الضم ر

(ص) 21:

----------------------------------------------------------------

الهدف الرئ س :قد ر أ م

الضم ر في عز ز حقوق اإلهسان وحل الهزاعات.

أ داف الدرس :وقع من الم عمم/ة أن:

 . 1س ه ا مفهوم الضم ر.
 .2قدر أ م

 .3قدر أ م

الشجاع في عز ز الضم ر.
الشجاع في حل الهزاعات.

 .3ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز حاسوب – جهاز عرض  -L.C.Dشرائح ورق

خ ط.

– أشكال من الـورق – دم ـ -أز ـاء لم مث ـل -

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الجواهب ا ساس

لمدرس:

 -ال عرف عمى مفهوم الضم ر.

 معرف دور الشجاع في عز ز الضم ر صورة عمم .الم طم ات ا ساس
أ داف الم طم ات ا ساس
-

حدد أ م

ال هود الخ ار

الشجاع فـي حـل فـي

 مـــــــــا أ م ـــــــــ الشـــــــــجاع فـــــــــي حـــــــــل الهزاعـــــــــات؟ مالحظــــــــــــــــــــــ(دق ق ان)

حل الهزاعات.

 -مهاقش المهم ال

أ داف
الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه6

سأل المعمم الطم

إجا ات الطم

.

طر ق

الخ رات وا هشط

السموك المدخمي( -ال مه د)

ال قو م

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المس هدف

في ا هشط

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

( 2دقائق)

عن أكثر شخص

كر وه

مفضم



لد هم و وظفها في اس ه اج عهوان الدرس.
لعب
* دخل طالب مثل شخص

المهارات

ال قو م

(مح

لدى) ا طفال مثل

( ار ي أو طوط) ،و قول هي و هكم حاجز ول مكههي
أن أهضم إل كم إل عهدما ساعدوهي عمى اإلجا

عمى

ا لغاز ال ال :
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ا دوار –
ألغاز




اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُز ْ
اىْاقد 






مالحظ
صح
إجا ات
الطم

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المهارات

المس هدف

في ا هشط

(الضم ر).














اجصاهْ
وجىاصو ْ
ْ



ب -أها شخص مثل الضم ر في مج معها و عمل
في المحكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (القاضي)



*وال وم درسها عهوان ( الضم ر)  ،و دون المعمم العهـوان



عمى الس ورة.
* وقــع الطم ـ أ ــداف الــدرس ،و ــدوهها عمــى الس ـ ورة.



(4دقائق)



* قمص الطم

* عطي المعمم المجموعات الفرص لم ع ر عن آرائهم

لعب
ا دوار



 -طمب المدير كبير العجانيف.

اىؼَوْفٍْ
ٍجَىػات

 داللة موقؼ العجانيف.قو م مرحمي :إجا

الهشاط الثاهي (فردي)

* عطي المعمم الطم

الفرص لم فك ر وال ع ر عن آرائهم

حول الهشاط الثالث ،و حد د اآل ي:

المهاقش

الع ارة.
 اإلجراءات ال ي قوم ها الشخص عهد عرضهلمفصل ال عسفي كما فهمت من الع ارة.
-



(2دقائق)

 -المقصود الفصل ال عسفي كما فهمت من

المؤسسات ال ي مكن ال وجه لها عهد ال عرض
لمفصل ال عسفي.
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(ال غذ

والحوار.
ْ
ْ
ْ
ْ

ماع
أعمال
الطم



حول أحداث القص  ،و حد د اآل ي4( :دقائق)
 -موقؼ العجانيف مف طمب المدير.

وه ائجه
الراجع )

أ -أدلكم عمى فعل الصواب و رك الخطأ؟؟؟؟؟؟؟؟

أدوار شخص ات الدرس3( .دقائق)

ال قو م





اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْْ
اىْاقد 
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ماع
ْ
الطم
ْ
ْ
في أثهاء
اجصاهْ
وجىاصو ْ المهاقش
اىحفنُزْْ ومالحظ
اىْاقد 
أفكار م.
اىؼَوْ
ْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
هشاط (:)5

ه4

ال در س

(63دقائق)

المعمم

الم عمم

المس خدم

أسموب

* عاون وخطط مع أفراد صفك لز ارة إحدى المؤسسات
الداعم لحقوق العمال.

الم داهي
العمل

عهد الفصل ال عسفي  ،وك ا ها في مذكر ك الخاص .


هشاط (( :)4هشاط أ ن قف؟)

ه5

(2دقائق)

عزز الضم ر وأخرى ه هكه ،و طمب من كل طالب حمل
ال طاق



أسموب

* وزع المعمم عمى المجموعات طاقات حمل سموكات

غمق الدرس:

ال عمم
ال عاوهي

ال فك ر


(دق ق ان)

آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.


مهم

(دق ق ان)

إجابة الميمة البيتية (ص )60 :بالتعاوف مع أفراد
األسرة.
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ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
و واصل

في نياية الحصة يعطي المعمـ الطمبة الفرصػة لمتعبيػر عػف

:

في ا هشط

ا صال

حد د مكاهه عمى الخط؟(مالحظ الخط م د

ن أوافق  -ول أوافق)

المس هدف

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

العمل

*قم جمع المعمومات من ذه الجهات حول آل

دور

دور

المهارات

ال قو م

الهاقد

ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىَهَةْ
اىثُحُةْ
فٍْ
اىحصةْ
اىقادٍة

المدرس :

ال وم وال ار خ:

الصف :السادس ال دائي

المادة :حقوق اإلهسان الوحدة الخامس  :المسئول

والشجاع

الشع  :جججج

الدرس الثاهي عشر :ماذا فعل لو كهت مكاهي؟ (ص)16 :

--------------------------------------------------------------الهدف الرئ س :ال عمق في دور الضم ر في صهع القرار وحل الهزاع.
أ داف الدرس :وقع من الطالب/ة أن:
ٔ .مثل أ م

ا خاذ ا حكام الصح ح .

 .5خذ القرار ا فضل ل عز ز حقوق اإلهسان وحل الهزاعات.
ٖ .ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز حاسوب – جهاز عرض  -L.C.Dشرائح ورق

– م كروفون -أز اء لم مث ل.

المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
لمدرس:

الجواهب ا ساس

 -ال عرف عمى أ م

وضع ال دائل لحل المشكم .
الم طم ات ا ساس

أ داف الم طم ات ا ساس
-

ال هود الخ ار

حـــدد أ م ـــ وضـــع ال ـــدائل لحـــل

 -ما أ م

المشكم .

وضـع ال ـدائل لحـل المشـكم

أفضل د ل؟ (دق ق ان)
 -مهاقش المهم ال

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)
السموك المدخمي( -ال مه د):

ه6

*

ح المعمم فرص لطم

ال در س

(4دقائق)

لم أمل وال فك ر في ا سئم

 -اخ ار أفضل د ل.

* قوم أحد الطم

إجا ات الطم

.
دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المهارات
المس هدف

في ا هشط

ال قو م

وه ائجه

(ال غذ

الراجع )

أسموب
حل





المشكالت
ْ
اىَْاقشةْ
واىحىار ْ

وضع دائل لحل المشكم .

هشاط(:)6

واخ ـار مالحظــــــــــــــــــــ

ْ

اآل :
-أ م

ال قو م

(61دقائق)

لعب

قمص دور المذ ع في رهاما

ا دوار

مفز وهي عهوان "ماذا فعل لو كهت مكاهي؟"
* قوم المذ ع عرض المشكم رقم ( )6وا اح الفرص
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اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
ْ
ْ

مالحظ
إجا ات
الطم

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

لممشا د ن ال ع ر عن آرائهم وأفكار م حول ما أ ي:

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

أسموب

 -المشكم ال ي عرضت لها الموظف سها.



المشكالت

 ما و موقف المد ر من طمب سها؟ -ما ا مامات المد ر؟



 ماذا فعل المد ر عهدما أصرت سها عمى الذ اب؟ ماذا فعل لو كهت مكان سها؟* و رك المذ ع الطم

و قول" :اآلن أعزائي المشا د ن

سأ رككم مع المشكم الثاه ".

أسموب

(1دقائق)

 -عرض المذ ع المشكم الثاه  ،و عطي الطم

الفرص

حل
المشكالت



في وضع ال دائل والخ ارات في حل المشكم .

ه5

هشاط (:)5

(61دقائق)

ْ
ْ

* قوم المذ ع طرح المشكم اآل  ( :عاهي حد ق



مدرس ك من قم الز ور وا شجار؛ مما ؤثر عمى جمال
ئ ك المدرس


فماذا فعل لحل ذه المشكم ؟)

أسموب

عاون طرح حمول لهذه المشكم و ساعد
المجموعات ال رلمان الطال ي في الصف لمق ام
حمم

شج ر ال ئ

في ال وم الوطهي

أفكار دعم ذه الحمم (مكان
 ق رح المجموعات ًا
وضع الممصقات والالف ات ل عز ز المحافظ
عمى ال ئ ).


في ا هشط

المشكالت
أسموب



ال عمم
ال عاوهي

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍْ
وحوْ
اىَشنلت ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ



المشروع

لممدرس .
- دعوة أول اء ا مور لممشارك في ال وم

ْ

ال طوعي لم شج ر.
 عمل فقرات إذاع

حل

وأسموب

عاون مع ال مد لجمب ش الت وأشجار

المس هدف

عن المحافظ عمى ال ئ

وال شج ر.
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وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

حل

 -ماذا س فعل سها كي حصل ا هها عمى ال طع م؟

المهارات

ال قو م

ْ
ْ
ْ

ماع
عمل
الطم

ماع
الطم
في أثهاء
المهاقش
ومالحظ
أفكار م.
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ٍلحظةْ
جفاػوْْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ال در س

دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم



المشا د ن.
(61دقائق)

* عرض المعمم القص اآل

 (:في وم من ا ام ذ ت

م س ش ري من مقصف المدرس  ،ولكن لم س طع

ه4

الشراء س ب الفوضى أمام المقصف  ،وفجأة حدث
أرضا  ،فكسرت
دافع ن الطم ؛ مما أدى إلى وقوعهم ً
د م س وهقمت إلى المشفى  ،اج مع أعضاء رلمان
المدرس لم شاور في ذه المشكم ) فك ف ساعد أهت
ومجموع ك أعضاء ال رلمان في اق راح الحمول
و هف ذ ا؟(مثال :حمم
غمق الدرس:

أسموب





حل
المشكالت
وأسموب
المشروع

هظ م المقصف )....،
(دق ق ان)

في نياية الحصة يعطي المعمـ الطمبة الفرصة لمتعبير عف
آرائيـ حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.
مهم

:



(دق ق ان)

إجابة الميمة البيتية (ص )ٖٙ :بالتعاوف مع أفراد
األسرة.
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المس هدف

في ا هشط

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

* ههي المذ ع رهامجه اإلذاعي قدم الشكر لألعضاء

هشاط (:)4

المهارات

ال قو م

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصو

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
ػَوْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ٍلحظةْ
جفاػوْْ
اىطيثةْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍحاتؼةْ
اىَهَةْ
اىثُحُةْ
فٍْ
اىحصةْ
اىقادٍة.

المدرس :

ال وم وال ار خ:
المادة :حقوق اإلهسان

الصف :السادس ال دائي

الوحدة الخامس  :المسئول

والشجاع

الشع ____ :
(ص)13:

الدرس الثالث عشر :كرسي الشجاع

----------------------------------------------------- -----------الهدف الرئ س :الل زام الشجاع والس ماع إلى الضم ر وصهع القرار أساس شعورها الصواب.
أ داف الدرس :وقع من الطالب/ة أن:
 .6راجع سموكك.
 .5حاكم سموكك.
 .4عهد صو ب الخطأ.
 .4ك سب مهارات ق اد

مثل :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.

الوسائل ال عم م  :جهاز حاسوب – جهاز عرض  - L.C.Dشرائح ورق .
المهارات المس هدف  :ا صال و واصل – ال فك ر الهاقد  -العمل الفر قي – حل المشكالت.
الجواهب ا ساس

لمدرس:

 مراجع الضم ر و صو ب الخطأالم طم ات ا ساس
أ داف الم طم ات ا ساس
-

ال هود الخ ار

حدد أ م ـ الشـجاع فـي مراجعـ

 -مــــا أ م ــــ الشــــجاع فــــي مراجعــــ الضــــم ر؟ مالحظــــــــــــــــــــ

الضم ر

إجا ات الطم

(دق ق ان)
 -مهاقش المهم ال

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

ه6

ال قو م

ال در س

.
دور

دور

المعمم

الم عمم

المس خدم

المهارات

المس هدف

في ا هشط

السموك المدخمي (ال مه د):

(61دقائق)

*اس ضاف مد ر المدرس في دا

الحص لمحد ث معه

و واصل

الخطأ و صح حه.
* ح المعمم فرص لمطم

لمق ام طرح ا سئم عمى

المد ر(.أسئم مق رح  - :ما و شعورك عهدما أخطأت؟
وما و شعورك عهد اع رافك الخطأ؟ ماذا هصح
اآلخر ن عهد ار كا هم لألخطاء؟
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وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

ا صال

عن موقف حدث معه وكان لد ه الشجاع في الع راف

ال قو م

أسموب

فاعل

العرض

ال وض حي
العممي

مالحظ




ْ
اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد 



الطم

ْ

طر ق

أ داف

الخ رات وا هشط

الدرس

(خطوات الدرس و ضمن دور كل من المعمم والم عمم/ة)

هشاط (:)5
ه5

* عطي المعمم الطم

ال در س

ه3

*اجمع أمثالً شع

فرص لطرح ا سئم عمى زمالئهم

( 61دقائق)
من ال راث الفمسط هي دل عمى

الحائط.
هشاط (:)3

المهاقش

والحوار

ا سئم
ْ

أسموب

( 61دقائق)

* عاون مع أفراد مجموع ك إلعداد مدوه السموك ؛



الصف عمى

الل زام الشجاع .
اق رح ضوا ط لمسموك السم ي لطم





المشروع

ل حك م الضم ر في ال صرفات ؛ل ساعد طم

أسموب

الصف.

المشروع
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المس هدف

في ا هشط

وه ائجه
(ال غذ

الراجع )

وطرح

الشجاع واعرضها في الذاع المدرس  ،أو في مجم

ه4

المس خدم

فرص لمجموس عمى كرسي

أثهاء جموسهم عمى كرسي الشجاع .
هشاط (:)4

المعمم

الم عمم

(64دق ق )

الشجاع و ذكر موقف ع ر عن الشجاع .
* عطي المعمم الطم

دور

دور

المهارات

ال قو م




اجصاهْ
وجىاصو ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد 
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اىحفنُزْ
اىْاقد ْ
اىؼَوْ
اىفزَقٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اجصاهْ
وجىاصوْ
اىحفنُزْ
اىْاقدْاىؼَوْ
اىفزَقٍ

ْ
ْ
ْ
ٍلحظةْ
جفاػوْ
اىطيثةْ .

ماع
عمل
الطم
ْ
ْ
ٍلحظةْ
ػَوْ
اىطيثة.

ممحق رقم ()1

مخطط حم ل المح وى()6
مهارات ال صال وال واصل
()6

الدرس/

الصفح

الوحدة/

الفقرة

()5

حد د

حد د
دف

ال صال

اآلخر ن.

()4

مشارك

ا فكار

الفرد

لمحوار.

في

الرئ س

()3

اإلصغاء
لمحوار

()2

ال ع ر
عن

مهارات ال فك ر الهاقد

()1

وظ ف
لغ

()5

اح رام
آراء

إ جا ًا

والهقاش

ا فكار

الجسد

وأفكار

الحوار.

الهظر

وضوح.

الحوار.

اآلخر ن.

غض
عن

واآلراء

أثهاء

ومشاعر

()8

الشجاع
في

الع راف
الخطأ.

()6

اس خدام
الحواس
في

المالحظ

()4

()5

صه ف

المعمومات

و هظ مها.

من

صح

المعمومات
عهد

داولها.

الم حدث.
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()3

ال أكد

















()2

رط

حم ل

ا فكار

ا فكار
عضها

من خالل

و فس ر ا
صح ح.

ال عض.

شكل

































()1

اس ه اج
أفكار

مع

()5

جد دة

الحوار.

















إصدار

()8

ال عامل

ا حكام

موضوع

المواقف

وا فكار

عمى

المطروح

موضوع .

















مع اآلراء
المطروح .

















مخطط حم ل المح وى( )5
مهارات حل المشكالت
()6

الدرس/

الصفح

الوحدة/

الفقرة

الحساس
المشكم



































()4

()5

()3

ال حد د

المشارك

طرح

لط ع

جمع

دم

في

دق

المعمومات

المشكم .

وال اهات
لفهم

()2

لممشكم

()1

ال وصل

ا خاذ

حمول

السم م

لممشكم .

المشكم .

حمول

المطروح .

مهارات العمل الفر قي

إلى

واقع

()5

القرار

()6

اس ه اج

فض ل

الم ر

ضمن

المهمات

العمل

فر ق عمى

عمى حل

المشكم .
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المطمو .

العمل

معرف

المسئول ات
والواج ات.

الفردي.

المشكم .


















في إهجاز

حدود

مصمح

مع الزمالء

اله ائا

لحل

( )5ال عاون

()4

()3




















































()2

قد م

ادل

الفر ق

من خالل

المصمح

ضمن

عمى

الخ رات
العمل

الفرد .

الفر ق.



































()1

وز ع

المهام
ن

أعضاء

()5

ق م

عمل

الفر ق

الفر ق.



































المالحق

ممحق رقم ()5
ك اب سه ل مهم ال حث
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المالحق

ممحق رقم ()8
خطاب مدرس

هات غزة اإلعداد

113

"ب" حول إجراء الدراس

المالحق

ممحق رقم ()9
صور الطال ات أثهاء ط ق ال رهاما

114

المالحق

115

المالحق
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