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ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة التعرؼ الى "أثر تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية

ميارات الطبلقة التعبيرية لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي" ،كتمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ

الرئيسي التالي:

ما أثر تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة

التعبيرية لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة؟
و انبثقت منو األسئمة الفرعية التالية:

ما ميارات الطبلقة التعبيرية الكاجب تنميتيا لدم طمبة الصؼ الخامس؟
 -1ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية المكاتي درسف مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير
كزميبلتيف في المجمكعة الضابطة المكاتي درسف مبحث حقكؽ اإلنساف بالطريقة االعتيادية عند

تطبيؽ اختبارات ميارات الطبلقة التعبيرية البعدم؟

 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طبلب
المجمكعة التجريبية كأقرانيـ فى المجمكعة الضابطة عند تطبيؽ اختبارات ميارات الطبلقة

التعبيرية البعدم؟

-3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طالبات

المجمكعة التجريبية مقارنة بمتكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية عند اختبارات ميارات الطبلقة

التعبيرية البعدم؟

 -4ما أثر إستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية الطبلقة التعبيرية عمى طمبة الصؼ الخامس؟
تمثمت فركض الدراسة الحالية في اآلتي:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف

التجريبية المكاتي درسف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كالضابطة المكاتي درسف بالطريقة االعتيادية في
التطبيؽ البعدم الختبارات ميارات الطبلقة التعبيرية .

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طبلب المجمكعتيف
التجريبية الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كالضابطة الذيف درسكا بالطريقة االعتيادية في

التطبيؽ البعدم الختبارات ميارات الطبلقة التعبيرية.

ج

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الطبلقة
التعبيرية.
"ال يكجد أثر الستخداـ استراتيجية عباءة الخبير عمى تنمية الطبلقة التعبيريةعمى طمبة الصؼ الخامس

لدل طبلب المجمكعة التجريبية".

كاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي لمناسبتو لطبيعة الدراسة الحالية باعتبارىا تدرس

مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارة الطبلقة التعبيرية ،حيث تـ
اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية مف مدرستيف األكلى ذككر "ق االبتدائية كالثانية مدرسة الزىراء

المشتركة مف محافظة فح ،كتـ اختيار فصؿ دراسي لكؿ مجمكعة فرعية في العينة بحيث اشتممت العينة
عمى أربعة فصكؿ ،تمثمت فى فصميف لممجمكعة التجريبية كالتى درست حقكؽ اإلنساف باستخداـ

استراتيجية عباءة الخبير ،كفصميف لممجمكعة الضابطة كالتى درست حقكؽ اإلنساف بالطريقة التقميدية.
كقد بمغ عدد أفراد العينة ( 149طالبان) ،بكاقع ( )97طالبة ،ك( )97طالب مف طمبة الصؼ الخامس

األساسي لمعاـ الدراسي  2014-2013ـ

كتكصمت الدراسة الحالية إلى النتائج انزبنُخ
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.01بيف متكسط درجات طالبات مف المجمكعة التجريبية
الذيف تعممكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة الذيف تعممكا

بالطريقة االعتيادية عمى القياس البعدم الختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف،

ككانت الفركؽ لصالح طبلب المجمكعة التجريبية.


أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.01بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية
الذيف تعممكا باستراتيجية عباءة الخبير في االختبار القبمي كمتكسط درجات نفس المجمكعة عمى القياس

البعدم عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية .

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف  ،0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة
التجريبية الذيف تعممكا باستراتيجية عباءة الخبير عمى القياس البعدم كمتكسط درجات طبلب المجمكعة

التجريبية عمى القياس البعدم عمى اختبار الختبارات ميارات الطبلقة المغكية في مبحث حقكؽ اإلنساف .
لمتحقؽ مف ىذا الفرض الذم يتعرض لمدل تأثير التدريس باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير عمى اختبار
ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف لطبلب المجمكعة التجريبية؛ تـ بحساب مربع معامؿ
د

إيتا ( )2لدرجات أفراد المجمكعات التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى اختبار ميارات الطبلقة
التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف

يتضح أف التدريس باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير ذك أثر كبير في تنمية ميارات الطبلقة

التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل طبلب الصؼ الخامس مف التعميـ األساسي مف أفراد العينة.

ِ

Abstract
Abstract
The study aimed to identify the "Study of the impact of the teaching of
human rights by using the cloak strategy expert in the development of the
expressive fluency skills essential to have a fifth grade students," the study
represented a problem through the following key question:
What is the effect cloak employment expert in the skill level of fluency in
the development of the expressive Study of the human rights of students (males
- females) the fifth grade of primary schools in the international relief agency?
And emerged from the following sub-questions:
What are the expressive fluency skills have to be develop for students of
the fifth grade?
Are there static significant differences at the level of (0.05≥α) between the
average marks of girls students in the tryout group who studied the Human
Rights subject using the expert mantle strategy and their peers in the control
group whom studied the Human Rights subject in the usual way when applying
dimensional linguistic fluency skills tests?
Are there static significant differences at the level of (0.05≥α) between the
average marks of boys students in the tryout group and their peers in the control
group when applying dimensional linguistic fluency skills tests?
Are there static significant differences at the level of (0.05≥α) between the
average marks of girls students in the tryout group and the boys students in the
tryout group when applying dimensional linguistic fluency skills tests?
The current study`s consisted assumptions are as follow:
There are no static significant differences at the level of (0.05≥α) between
the average marks of girls students in the tryout group whom studied the Human
Rights subject using the expert mantle strategy and their peers in the control
group whom studied the Human Rights subject in the usual way when applying
dimensional linguistic fluency skills tests.
There are no static significant differences at the level of (0.05≥α) between
the average marks of boys students in the tryout group and their peers in the
control group when applying dimensional linguistic fluency skills tests.

و

There are no static significant differences at the level of (0.05≥α) between
the average marks of girls students in the tryout group and the boys students in
the tryout group when applying dimensional linguistic fluency skills tests.
The researcher used in this study a semi-tryout method for its relevance to
the nature of the current study as studying the Human Rights subject using the
expert mantle strategy in the development of the fluency expressive skill. The
study sample was chosen intentionally from two schools, first the male "E"
primary school, and the last El- Zahra common School in Rafah. A semester for
each subgroup was chosen in the sample so that the sample included four
chapters, they was two tryout groups whom has studied human rights by using
the expert mantle strategy, and the others of the control group whom has studied
human rights in the usual way.
Sample members were reached (194 students) divided into (97 girls and 97
boys) of the fifth grade for the academic year 2013-2014.
The current study to addressed those important results:
There are static significant differences at the level of (0.01) between the
average marks of boys students in the tryout group whom studied the Human
Rights subject using the expert mantle strategy and their peers in the control
group whom studied the Human Rights subject in the usual way when applying
dimensional linguistic fluency skills tests. The differences were in favor of the
tryout group.
There are static significant differences at the level of (0.01) between the
average marks of boys students in the tryout group whom studied the Human
Rights subject using the expert mantle strategy in the pretest with the same
group when applying dimensional linguistic fluency skills tests.
There are static significant differences at the level of (0.05) between the
average marks of boys students in the tryout group whom studied the Human
Rights subject using the expert mantle strategy and the boys students in the
tryout group when applying dimensional linguistic fluency skills tests.
It is clear that teaching using the expert mantle strategy is with a large
significant impact on the development of expressive fluency skills in the Human
Rights subject for the fifth-grade students from the sample.
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 1انفصم األول

اإلطار انؼاو نهذراست




المقدمة

1.1

مشكمة الدراسة

1.3

فرضيات الدراسة

1.2
1.4
1.5
1.6

أىداف الدراسة
أىمية الدراسة

حدود الدراسة

مصطمحات الدراسة

الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
انًمذيخ:
لقد كرـ اهلل سبحانو كتعالي اإلنساف كفضمو عمي كثير مف مخمكقاتو،

كلكي تضمف الشرائع

السماكية كاألعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية ىذا التكريـ كصكف ىذه الكرامة كضعت معايير اليمكف لئلنساف

العيش بكرامة مف دكنيا كسميت ىذه المعايير بحقكؽ اإلنساف.

كفكرة حقكؽ اإلنساف كصكف كرامتو لـ تكف كليد الساعة ،كلـ تبدأ باإلصدار العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ
1948ـ ،كانما ىي حقيقة كلدت مع كجكد اإلنساف ،كىك يحاكؿ أف يؤمف كجكده كحياتو ،خاصة بعد
الكيبلت كالحركب كالنكبات التي تصيب الشعكب.

لذلؾ تحظي قضية حقكؽ اإلنساف باىتماـ متزايد لدل الباحثيف في العمكـ اإلنسانية عمي مختمؼ
تخصصاتيـ األكاديمية ،كيزيد التأكيد عمييا حتى أصبح الحديث عنيا يفكؽ كؿ الخطابات المعاصرة التي
تزخر بمفاىيـ الحرية كالديمقراطية بأبعادىا المتعددة(.قنيطو(5:2010

كجاءت الشرائع السماكية تؤكد عمى ضماف حقكؽ اإلنساف الفردية كالجماعية ،ككرست األعراؼ عند

الشعكب فكرة الحقكؽ كالحريات ،ليذا تعتبر الشرائع السماكية ىي األساس كالمصدر ،ثـ جاء دكر
األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية التى اىتمت باإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كمصدر آخر لحقكؽ االنساف .
كاإلسبلـ أكؿ مف قرر المبادم الخاصة بحقكؽ اإلنساف في أكمؿ صكرة ،كاف آخر ما أممتو اإلنسانية مف

قكاعد كضمانات لكرامة الجنس البشرم كاف مف أبجديات اإلسبلـ(.الغزالي)14:1990،

إف مصطمح حقكؽ اإلنساف مف أكثر المصطمحات تداكال كتشعبا لدرجة أنيا غدت تشمؿ جميع مناحى

اإلنساف الحياتيو ،كتشمؿ عبلقتو بالفرد كاألسرة كالمجتمع ،ككذلؾ المناىج المدرسية مف أىمية كبيرة في
جعميا سمككا يتمتع بو اإلنساف في حياتو.
فقد ركزت الباحثة في ىذه الدراسة عمي منياج حقكؽ االنساف لمصؼ الخامس لما لو مف أىمية كبرم في

تدريسيا ،كارساء قكاعدىا ،كتحقيؽ أىدافيا.

تعد كسيمة التفاىـ ،ككسيمة التعمـ ،كتحصيؿ الثقافات ،كىي أداة لنقؿ األفكار كأداة التفكير ،كالحس،

كالشعكر ،كىي الرابط التاريخي الذم يشير أبناؤىا إلييا ،كيعزز في نفكسيـ شرؼ اإلنتماء ،فيي أىـ

الظكاىر اإلجتماعية التي أغنت التفكير البشرم ،كىي سمة إنسانية ،فرقي الفرد كتقدمو مرتبط بنمك لغتو
كنيضتيا ،كتعد كسيمة لمتفكير كالتعبير كاإلتصاؿ كالتكاصؿ ،كتؤدم دك ار ميما في عمميتي التعميـ كالتعمـ،
كتساعد عمي نقؿ التراث مف جيؿ ألخر ،كتعمؿ عمي حفظو مف الضياع.
2

كبير في حياة األمة ،حيث إنيا كعاء األفكار كالمشاعر،
دكر نا
كتتضح أىمية المغة العربية في أنيا تمعب ان
القرف الكريـ ،كاحتكت معانيو ،كفسرت محكمو ،ككضحت تشابيو(.الديميمي كالمكائمي
كما أنيا لغة نزؿ بيا آ
) 1:2005،
كالتعبير غاية فركع المغة العربية ،التي تجتمع فييا أزىاره مف كؿ بستاف (القكاعد ،اإلمبلء  ،النحك ،الخط،
كالببلغة) .كما أنو يستمد أىميتو مف ككنو كسيمة اإلفياـ ،كمتنفس الطالب لمتعبير عما يجكؿ بخاطره،
كيكسع دائرة أفكاره كيييئو لمكاقؼ الحياة التي تتطمب االرتجاؿ كالفصاحة كالطبلقة.
كلمطبلقة التعبيرية منزلة كبيرة في حياة كؿ مف المعمـ كالمتعمـ كالمجتمع ،كىى ضركرة اليمكف اإلستغناء
عنيا ،ككسيمة لبلتصاؿ كالتكاصؿ في المجتمع ،فيي تقكم الركابط الفكرية كاالجتماعية بيف األفراد.
كتعد الطبلقة التعبيرية مرآة النفس ،لككنيا تعبر عما يجكؿ في الخاطر مف معاني كألفاظ كصكر
كتشبييات ،كما تعتمد الطبلقة التعبيرية عمي المحادثة كالكتابة ببراعة ،خاصة في المراحؿ األكلي مف

العممية التعميمية ،فيك يساعد الطفؿ عمي اإلرتجاؿ في المكاقؼ المختمفة ،كحضكر البديية ،كيزيؿ عف

نفس الطالب الخجؿ كاالرتباؾ ،كيكسبو الجرأة ،كحسف التصرؼ في المكاقؼ الحياتية المختمفة( .زايد

) 14:2006،
كفي ظؿ التطكر كالتقدـ العممي الذم شيدتو الحياة في كافة المجاالت كال سيما في مجاؿ المعرفة كالعممية

التعميمية التعممية ،اتجيت األنظار نحك تفعيؿ طرؽ التدريس ،كالتحمؿ مف قيكد طرؽ تدريس تقميدية ،

كذلؾ مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات مستحدثة في التدريس ،كالتحمؿ مف قيكد الطرؽ التقميدية ،،كتعد
استراتيجية عباءة الخبير مف االستراتيجيات المستحدثة ،كالتي انطمقت مف الفكر البنائي ،كىي عبارة عف

تكجو درامي استقصائي تعميمي مف خبلؿ تأطير الطمبة في دكر شخصيات درامية يككف في مكقع
الخبير ،إذ ترجمت ىذه اإلستراتيجية أفكار النظرية البنائية في مجاؿ تدريس المكاد المتنكعة معا كمنيج

تكاممي ،كتعد مبتكرتيا (دكرتي ىيثككت( مف جامعة (نيككاسؿ) في بريطانيا ،كالتي  ،كىى مف أكبر
مناصرم البنائية االجتماعية ،حيث أنيا ترم المتعمـ في ظؿ إستراتيجية عباءة الخبير يصنع لو فيما ذا

معني مف خبلؿ مشكبلت تقدـ لو فيعمؿ مع زمبلئو عمي إيجاد الحمكؿ ليا في مجمكعات.

كعمى الرغـ مف ذلؾ "دكرثي" أف استراتيجية عباءة الخبير ال يؤكد عمى جذكره الدرامية فإف ىدفو ىك
اليدؼ نفسو ألم حدث مسرحي فعاؿ ينخرط فيو الطمبة ذىنيا كعاطفيا ،كىنا الطمبة يعايشكف أدكارىـ

كخبراء.

فالتعمـ يتحقؽ بكفاءة أعمي مف خبلؿ العمؿ كمجتمع داعـ كمتعاكف ،كتشكؿ عباءة الخبير مجمكعة

متعاكنة متفاعمة قادرة عمى التأمؿ مف خبلؿ نمكذج عبلقات كشبكة مياـ ينطكياف ضمف سياؽ مرف،

3

حيث يتطمب مف جميع الطمبة تكجيو األسئمة كيفاكضكف كيتحممكف المسؤكلية ليصمكا إلى تسكية كبذلؾ

يطكركف كعيا بمعرفتيـ الخاصة( .ىيثككت)8:2012،

كيعد أسمكب الدراما مف األساليب المحببة كالمثيرة لمدافعية عند التبلميذ ،كتحقؽ نتائج مممكسة،

كتعتبر ىذه الطريقة مف أفضؿ الطرؽ التي تبسط المعمكمات كتقربيا كتثبتيا في األذىاف ،كالتمميذ ال ينسى

ما يراه أمامو خصكصان إذا كاف الحكار فعاال ،ككذلؾ المحاكاة فيي مف أفضؿ أنكاع المعرفة التي تجذب

التمميذ كتنمي قدراتو ،كما تسيـ ىذه الطريقة في بناء شخصية المكاطف الصالح النافع لنفسو كمجتمعو،
سعيا نحك تحسيف أفضؿ في مستكيات التبلمذة في مختمؼ المراحؿ التعميمية( .عمكاف)14:2:12 ،
كالدراما في سياقيا المدرسي غالبا ما تؤخذ لئلشارة إلى أشكاؿ فعالة الرتجاؿ لعب دكر كانتاج

مسرحية بدال مف دراسة نصكص أدبية فقط فتظير الدراما بشكؿ كاضح في المنياج الكطني باعتباره

يستخدـ فييا استراتيجيات الدراما المشمكلة في إطار التحدث كاالستماع .لذلؾ يعد نيج عباءة الخبير
أسمكبا مف الدراما المحببة كالمثيرة لمدافعية عند الطبلب حيث نستطيع مف خبلؿ فيمنا لطبيعة الدراما
ن
التعميمية أف ندرؾ جممة األىداؼ التي نحققيا عبر استثمارنا ليا ،كالتي تتجمي في قدرتيا منح الطفؿ
القدرة عمى التعبير عف ذاتو كأفكاره عف طريؽ الجسد ،كما يكتنفو مف إحساس كمشاعر كميا ارت ،كاطبلؽ
العناف لئلبداع الكامف بداخمو بإتباعيا أسمكب الدراما مف أجؿ التعمـ "عباءة الخبير "( .ىيثككت)8:2012،

كىذا ما عبرت عنو (دكرتي ىيثككت) في حكار ليا مع (غيفف بكلتكف) قائمة" :أنا اعتبر عمؿ عباءة
الخبير مسرحية اجتماعية عميقة كأحيانا شخصية ،ألف الطبلب يعرفكف أنيـ يدخمكف إلى عالـ القصة
الخيالية كيفيمكف القكة التي يمتمككنيا داخؿ تمؾ القصة لمتكجيو كاإلقرار كالتكظيؼ ،كالمشاىدكف منيـ

يجب إيقاظيـ ليستكعبكا عالـ الفعؿ كالمسئكلية ،كيستمتعكا كىـ يؤدكف عمبل ككذلؾ ىـ يكبركف في

الخبرة"(.ىيثككت)8:2012،

كتعد مرحمة التعميـ االبتدائي مف أىـ كأخطر المراحؿ التعميمية لككنيا المرحمة األساسية ففييا يتميز
الطالب بخصكبة التفكير ،كتزداد قدرتو عمى تكليد الحمكؿ مما تزيد قدرتو عمى الثقة بالنفس ،كقدرتو عمى

عمي التعبير اإلبداعي ،لذلؾ مف الضركرم التشجيع عمى العمؿ كاإلبداع ،كالتعبير بحرية كطبلقة كخاصة

في المدرسة الفمسطينية مف خبلؿ المناىج كتكظيؼ أساليب التدريس المتنكعة التي تحث عمي تشجيع

الطبلقة التعبيرية.

كنظ ار لما يمر بو الطمبة مف ضغط في المنياج كاتباع اساليب اعتيادية نبعت الحاجة الى تطبيؽ
استراتيجيةعباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية لمادة حقكؽ االنساف كلندرة ىذه الدراسة كمف

المنطمؽ أف مبحث حقكؽ اإلنساف لو أىمية قصكل في حياتنا ك بسبب الدكر الذم تمعبو في تنشئة كبناء
اإلنساف كغرس السمككيات كالقيـ اإليجابية قامت الباحثة بيذه التجربة
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كبما أف الباحثة إعبلمية تعمؿ في مؤسسات المجتمع المدني كدرست االعبلـ التربكم أرادت أف

تتخصص في مجاؿ التربية لربط اإلعبلـ بالتربية لما ليا أىمية كبرم اآلف كخاصة في ظؿ ما يعانيو
الشعب الفمسطيني مف اضطياد ألبسط الحقكؽ اإلنسانية .أرادت الباحثة استخداـ استراتيجية عباءة

الخبير كالتي تعني "الدراما مف أجؿ التعمـ تشمؿ مسرح كمشاىد تمثيمية ككسائؿ أخرم درامية لتكصيؿ
فكرة أك معمكمة ،كلمعمؿ ترسيخ مبادئ في أطفالنا كزىراتنا كأشبالنا لتنمية ميارة الطبلقة التعبيرية ،كلتكليد
أفكار كطاقات كامنة .كفى حدكد إطبلع الباحثة عمى األدب التربكم فيي تعد الدراسة األكلي مف نكعيا

كىذا ما دفع الباحثة لتكظيؼ عباءة الخبير في مبحث حقكؽ اإلنساف.

 0.0يشكهخ انذراطخ:
يمكن أن تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي:
ما أثر تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة
التعبيرية لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة؟

و يتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ميارات الطبلقة التعبيرية الكاجب تنميتيا لدم طمبة الصؼ الخامس؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسطي درجات طالبات عينة
الدراسة في المجمكعة التجريبية المكاتي درسف مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة

الخبير كطالبات عينة الدراسة

في المجمكعة الضابطة الذيف درسكا مبحث حقكؽ اإلنساف

بالطريقة االعتيادية عند التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الطبلقة التعبيرية؟

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسطي درجات طبلب

المجمكعة التجريبية كأقرانيـ فى المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الطبلقة

التعبيرية ؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسطي درجات طالبات
المجمكعة التجريبية مقارنة بمتكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية عند تطبيؽ الختبارات

ميارات الطبلقة التعبيرية؟

 .5ما أثر تدريس حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة
التعبيرية لدم طمبة الصؼ الخامس ؟
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أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي:
 .1التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف كتنمية ميارة
الطبلقة التعبيرية مقابؿ الطريقة االعتيادية لدل عينة مف طبلب كطالبات الصؼ الخامس في
مدارس ككالة الغكث الدكلية في قطاع غزة.
 .2التعرؼ إلى مستكل ميارات الطبلقة لدل عينة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي في منطقة رفح
جنكب قطاع غزة.

 .3التعرؼ إلى الفرؽ في استخداـ ميارة الطبلقة التعبيرية لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي
كطبلب الصؼ الخامس األساسي مف خبلؿ استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير.

 .4إيجاد الفرؽ في مستكل ميارات الطبلقة التعبيرية بيف الطبلب كالطالبات.
فروض الدراسة:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طالبات

المجمكعتيف التجريبية المكاتي درسف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كالضابطة المكاتي درسف
بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ البعدم لبلختبار.

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طبلب
المجمكعتيف التجريبية الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كالضابطة الذيف درسكا

بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ البعدم لبلختبار.

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسط طالبات المجمكعة
التجريبية كطبلب المجمكعة التجريبية في تطبيؽ بطاقة المبلحظة.
" .4ال يكجد أثر الستخداـ استراتيجية عباءة الخبير عمى تنمية الطبلقة المغكية عمى طمبة الصؼ
الخامس لدل طمبة المجمكعة التجريبية".

أهًُخ انذراطخ:
تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:
 -1قد تشكؿ نتائج الدراسة استجابة مكضكعية لما ينادل بو التربكيكف فى الكقت الحاضر مف مسايرة
االتجاىات الحديثة كالعالمية.
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 -2ستقدـ الدراسة الحالية نمكذجا لدركس حقكؽ اإلنساف بتكظيؼ استراتيجية عباءة الخبير يقتدل
بيا المعممكف.

 -3تحديد قائمة بميارات الطبلقة التعبيرية.
 -4قد تفتح نتائج الدراسة األفؽ أماـ باحثيف آخريف لتكظيؼ حقكؽ االنساف فى مباحث أخرل.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة الحالية عمى عينة مككنة مف أربعة فصكؿ فصميف لمذككر كفصميف لئلناث مف
مدارس ككالة الغكث في محافظة رفح جنكب قطاع غزة.
ك عمى تدريس ثمانية دركس مف دركس مبحث حقكؽ اإلنساف في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ
الدراسي ،2014 – 2013كالتي تساىـ في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية المناسبة لعينة الدراسة.
الحد المكاني:
كمااقتصرت الدراسة عمى عينة مف الطمبة (ذككر /إناث) مف الصؼ الخامس األساسي المسجميف في
المدارس التابعة لككالة الغكث في رفح جنكب قطاع غزة – فمسطيف لمعاـ الدراسي .2014 – 2013
مصطمحات الدراسة:
التعريف اإلجرائي لمباحثة لحقوق اإلنسان:
ىي تمؾ الحقكؽ التي أقرىا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف المقرر في منياج طمبة الصؼ

الخامس بمدارس ككالة الغكث كذلؾ بما ال يتعارض مع تعاليـ الديف اإلسبلمي بيدؼ صكف كرامة
اإلنساف كمنيا الحؽ في حرية الرأم كالتعبير.
إستراتيجية عباءة الخبير:
ىي تكظيؼ الفعاليات التعميمية التعميمة لتحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ مجمكعة مف الطرؽ كاألساليب ك

اإلمكانيات ،كيتحكـ في آلية اإلستراتيجية المعايير التالية  :المعمـ  ،الطمبة ،الكقت ،اإلمكانيات،
كاألىداؼ ،كالميارات(.األغا كالمكلك ) 164:2009،

عرفتيا (دورثي ىيكثوت) بقكلياأف :دراما عباءة الخبير (:) Education in Expert the of Mantle
نيج قائـ عمى الدراما المشكقة في عممية التعميـ كالتعمـ ،كتتضمف الفكرة األساسية في ذلؾ أف الطمبة

يتعممكف المنياج كما لك أنيـ مجمكعة متخيمة مف الخبراء ،كأنيـ يكتشفكف تعمميـ كيتعممكف مف خبلؿ

تحمؿ مسؤكليات خاصة ،كأف ىذا النيج لو مخرجات تعمـ ناتجة ليا عبلقة بالنمك المعرفي كاالجتماعي،

إضافة إلى عبلقتيا باكتساب ميارات حياتية)Heathcote, 2004(.
7

التعريف اإلجرائي لمباحثة
عباءة الخبير ىي طريقة لمتعمـ مبنية عمي الدراما ينشغؿ بيا األطفاؿ في عمؿ منيجي مف خبلؿ مضمكف
قصصي كمسرحي غني مما يجعؿ الطالب بمكضكع الخبير أم يأخذ أكثر مف دكر ،يسأؿ كيستنتج

كيضع الحمكؿ ،كيمثؿ الدكر بالطريقة التي يراىا مناسبة في البحث كالتقصي عف الحقيقة  ،كيقاس اثرىا

في الدراسة الحالية باستخداـ معامؿ مربع ايتا.
الميارة:

كىي مقدرة تكتسب بالمبلحظة أك التجريب في األداء العقمي أك األداء البدني( .الصكفي:2::: ،
)153
التعريف اإلجرائي لمباحثة:
الميارة :ىي إمكانيات الشخص العقمية كالجسمية التي تميزه عف غيره في أدائو لؤلنشطة بشكؿ
يحقؽ أفضؿ النتائج بسرعة كاتقاف،كتمثمت في الدراسة الحالية في كجكد ميارات لمطبلقة التعبيرية تـ

قياسيا مف خبلؿ اختبار مف اعداد الباحثة .
الطالقة التعبيرية:

عرفيا عبد العزيز ( )165: 2006إف طبلقة التعبير ىي قدرة الفرد عمى التفكير السريع في
كممات متصمة تناسب مكقفا معينا كصياغة أفكار في عبارات مفيدة.
كيشير سعادة عمى أنيا القدرة عمى سيكلة التعبير كالصياغة لؤلفكار في الكممات ،بحيث تربط

بينيما كتجعميا جميعا متبلئمة مع بعضيا مثؿ إعطاء أكبر عدد ممكف مف العبارات أك الجمؿ ذات

الكممات الخمس ،عمى أف تككف جميعيا مختمفة عف بعضيا كعمي أال تستعمؿ أية كممة منيا
مرتيف(.سعادة)278: 2003 ،
كتتبني الباحثة التعريؼ اإلجرائي التالي:
الطبلقة التعبيرية عبارة عف التفكير السريع ،كصياغة األفكار في كممات كعبارات صحيحة كمفيدة كمعبرة

كمتنكعة كغزيرة ،كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة في االختبار البعدم لميارات الطبلقة

التعبيرية .

الصف الخامس االبتدائي:
ىك أحد صفكؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ األساسي في فمسطيف كالذم يتراكح أعمار طمبتو مف
11–1:سنة.
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 2انفصم انثاني

اإلطــار اننظــري




يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لثبلثة محاكر متعمقة بالدارسة الحالية

كىي :أكالن  :محكر حقكؽ االنساف .
ثانيان  :محكر عباءة الخبير .



ثالثان  :محكر الطبلقة التعبيرية .
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الفصل الثاني
اإلطــار النظــري
المحور األول
يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة المكضكعات المتعمقة بالدراسة الحالية حيث يتناكؿ المحكر األكؿ أىمية

دراسة حقكؽ االنساف كباديات حقكؽ اإلنساف  ،كعرض المحكر الثاني عباءة الخبير(الدراما التعميمية
)،أما المحكر الثالث فقد تعرض الطبلقة التعبيرية.

انًحىر األول :حمىق اإلَظبٌ
الشؾ إف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ىي تربية ذات نزعة إنسانية ،مف حيث أنيا تتجو إلى تكعية
اإلنساف بحقكقو ،كالى تعزيز ىذه الحقكؽ بكصفيا تشكؿ الماىية الحقيقية كاألصمية لئلنساف؛ فيي جكىر
كجكد الذات اإلنسانية ،كىي طبيعة ىذه الذات ككائف بشرم متميز

كما ترمي إلى "تككيف المكاطف المتشبع بالقيـ الديمقراطية كمبادئ حقكؽ اإلنساف ،القادر عمى

ممارستيا في سمككو اليكمي مف خبلؿ تمسكو بحقكقو كاحترامو لحقكؽ غيره ،الحريص عمى حقكؽ
كمصالح المجتمع بقدر حرصو عمى حقكقو كدفاعو عنيا

لذلؾ تدريس حقكؽ اإلنساف يعني تأسيس ىذه الحقكؽ كقيـ عمى مستكل الكعي كالكجداف

كالمشاعر ،ككسمككيات عممية عمى مستكل الممارسة .كينطمؽ ىذا التعميـ القيمي السمككي مف أقرب

مجاؿ لو ،كىك حجرة الدرس ،كالبيئة المدرسية ،كمف ثمة يؤسس تعزيز مكضكع اشتغالو ،أم حقكؽ

اإلنساف ،في الفضاء المجتمعي العاـ خارج المدرسة ،في البيت ،في الشارع ،في مختمؼ المرافؽ ،كمع

مختمؼ الفئات االجتماعية.

 1.0رعزَف حمىق اإلَظبٌ
الحق في المغة :الحؽ في المغة ىك النصيب الكاجب لمفرد أك الجماعة ،كجمعو حقكؽ كحقائؽ (مجمع
المغة العربية.)168 :2003 ،
الحق في االصطالح:
الحؽ في اصطبلح أىؿ المعاني ىك " الحكـ المطابؽ لمكاقع ،كيطمؽ عمى األقكاؿ كالعقائد كالشرائع
كالمذاىب باعتبار اشتماليا عمى ذلؾ ،كيقابمو الكذب ،كقد يفرؽ بينيما بأف المطابقة تعتبر الحؽ مف
جانب الكاقع ،كفى الصدؽ مف جانب الحكـ فمعنى صدؽ الحكـ مطابقتو لمكاقع كمعنى حقيقتو مطابقة

الكاقع إياه " (صميبا.)483 :1994 ،
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اتخذ مفيكـ حقكؽ اإلنساف منذ ظيكره أشكاؿ متعددة ،لسبب ارتباطو كتأثره باألنساؽ الفكرية

كالتنظيمات االجتماعية كاألنماط السياسية السائدة في فترة معينة ،كلقد تكسعت فكرة حقكؽ اإلنساف لتشمؿ
الحريات المطمقة ،كالعدالة ،كالمساكاة ،كحرية السمكؾ ،كحرية المرأة ،كحقكؽ الطفؿ ،كيتفؽ كافة عمماء

القانكف كالسياسة كاالجتماع كالديف عمى أنيا الحقكؽ المتأصمة في طبيعتيا كالذم يعني الحفاظ عمى

كرامة اإلنساف بأشكاليا المختمفة (الفرا.)57 :2010 ،

كما عرفيا( خطاب ،مكسي )62 :2004 ،بأنيا "مجمكعة مف الحقكؽ االجتماعية كالثقافية

كالسياسية كاالقتصادية التي قررىا اإلسبلـ لئلنساف ،تحقيقا لمحرية كالمساكاة كالكرامة اإلنسانية ،كتقكـ عمى
التكازف بيف حقكؽ الفرد كحقكؽ الجماعة ،كينظر(فرج )28 :1998 ،إلييا عمى أنيا " المشاركة كالتعبير
عف الرأم ،كاالختبلؼ مع اآلخر ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ بكؿ األشكاؿ كالكسائؿ ،كالحصكؿ عمى

المعمكمات ،كالتدريب عمى الكصكؿ إلييا ،كعمى اكتساب الميارات التي تحقؽ لو العمؿ كالكسب كاألمف
كاألماف النفسي كاالجتماعي"،
في حيف عرفيا كارؿ فاسؾ بأنيا :تمؾ الحقكؽ التي يتعيف االعتراؼ بيا لمفرد لمجرد ككنو إنسانان،

كىي تتميز بأنو ال يشترط تكافر الحماية القانكنية ليا حتى يمكف المطالبة بيا (عكاد

كآخركف(146- 144:2008،

كما تعرؼ بأنيا تمؾ المعايير األساسية التي ال يمكف لؤلفراد أف يحيكا بدكنيا بكرامة كبشر ،كاف
حقكؽ اإلنساف ىي أساس الحرية كالعدالة كالسبلـ ،كاف مف شأف احتراـ حقكؽ اإلنساف أف يتيح إمكاف

تنمية الفرد كالمجتمع تنمية كاممة (حسيف.)85 :2003 ،

مف خبلؿ ما تـ عرضو مف تعريفات سابقة لحقكؽ اإلنساف تعرفيا الباحثة بأنيا مجمكعة مف
الحقكؽ كالمطالب الكاجبة الكفاء كااللتزاـ بتكافرىا عمى أسس أخبلقية لكؿ البشر دكف تمييز ،كدكف أف
يككف ىناؾ التنازؿ عف أم حؽ مف تمؾ الحقكؽ فيي حقكؽ مشركعة لجميع األفراد تيدؼ إلى ضماف

كحماية معني اإلنسانية في مختمؼ المجاالت ،السياسية كاالقتصادية كالثقافية كحفظ الكرامة اإلنسانية.

حمىق اإلَظبٌ يٍ انًُظىر إطاليٍ:
ينطمؽ مفيكـ حقكؽ اإلنساف مف مكانة اإلنساف في اإلسبلـ مف حيث انو المخمكؽ الذم سخر اهلل

لو ما في البر كالبحر ،ككرمو كجعمو في المرتبة األكلي كالمكانة الفضمى بالنسبة لسائر المخمكقات فكؽ

كؿ ذلؾ خصو بنعمة العقؿ ،كبنعمة األنبياء كالرسؿ ليحممكا لو اليدم كديف الحؽ (الفرا.)59 :2010 ،

إف حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ تتميز بأنيا حقكؽ مف جانب ،ككاجبات كضركرات مطمكب إنفاذىا

كالحفاظ عمييا كالمجاىدة في سبيؿ تحقيقيا مف جانب آخر ،فيي حقكؽ ككاجبات معان فحؽ الحياة ليس

حقان ممنكحان مستباحان يحؽ لئلنساف التصرؼ فيو عمى ىكاه كانما كاجب عمى اإلنساف الحفاظ عميو ،لذلؾ
00

حرـ اإلسبلـ إزىاؽ الركح كاالعتداء عمى الجنيف قبؿ الكالدة ،كحرـ االنتحار كجعؿ مف مقاصد الجياد

الدفاع عف حؽ الحياة ،كرفع الذؿ كاالستضعاؼ كتحقيؽ حرية االختيار (محمكد.)21 :1997 ،

أهًُخ حمىق اإلَظبٌ يٍ يُظىر إطاليٍ ويًُشارهب
اإلنساف كائف مكرـ كىذه حقيقة راسخة مف حقائؽ اإلسبلـ ،كلقد فرض اهلل لئلنساف عظيـ المنزلة

في ىذه الحياة ،كيدؿ عمى ىذه الحقيقة قكلو تعاليَ [ :ونَمَ ْذ َك َّز ْيَُب ثٍَُِ آ َد َو َو َح ًَ ْهَُب ُه ْى فٍِ ا ْنجَ ِّز َوا ْنجَ ْح ِز
ض ً
ُال] (الشكرل :آية )70
د َوفَ َّ
ض ْهَُب ُه ْى َعهًَ َكثُِ ٍز ِي ًٍَّْ َخهَ ْمَُب رَ ْف ِ
َو َر َس ْلَُب ُه ْى ِي ٍَ انطَُِّّ َجب ِ
كمعني ىذه اآلية أف اهلل سبحانو كتعالي كرـ اإلنساف بكؿ ما يقتضيو التكريـ مف معني ،كمف جممة

ذلؾ انو سخر لو ما في األرض جميعان ليككف بذلؾ سيد الكائنات جميعان ،كيأتي قبؿ ذلؾ تكريـ اإلنساف
بما يتجمى فيو مف مقكمات اإلنسانية الكاممة المميزة ،كخصائص العقؿ كالكعي كالشعكر كالضمير إلى
غير ذلؾ مف خصائص ال تكتمؿ في غير اإلنساف ،كيضاؼ إلى ذلؾ ما سخره الخالؽ مف معطيات

مادية كحسية تفيض عميو بكافر الراحة كاألمف كاالبتياج ليككف عمى متف ىذه األرض آمنان سالمان منعمان

قاد انر عمى حمؿ أمانة العمراف كالتكحيد فييا.

كقد ذكر (عكض )45-43 :2013 ،بعض مميزات حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ التي تشير بكضكح إلى

أىمية ىذه الحقكؽ ،كيمكف إجماليا عمى النحك التالي:

ََ
 -1أنيا ىبة مف اهلل تعالي كليست تفضيبل أك منة مف الدكلة أك الحاكـ ،فقد قاؿ عز كجؿ[ :هق ْدَ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
ٌَْ َ
أ َ ْر َسو ْ ََ ُ َ َ ْ ّ َ
َشد ٌ
ِيد َ
َو ََي ََاـ ُِعَ
طَ ...فِيَُِةأس
اس َةِاهقِ ْس َِ
ََلقْم َاَل
ات َوأٍزَلاَيػّى َاهمِخاب َوال ًِزيان ِ
اَر ُسوَاَةِابلَي َِ ِ
َّ َ َ ٌّ َ
ل ّ
ِوََ ِ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ
يز]َ(سْرةَاْلديدَ:آيثََ .)25
يَغزِ ٌَ
اسَو َِلػوىَاَّللَيٌَيَُصهَورسوَُةِاهؾي ِ
بَإِنَاَّللَقِْ
 -2أنيا شاممة جامعة لكؿ جكانب الحياة العقائدية ،كالسياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،فيي تشمؿ

كؿ الحقكؽ كالحريات ،حيث كرد قكلو تعالي " ألى َحروا َأن َاَّلل َسخر َهلى َيا َيف َالسًْات َويا َيفَ
األرض َوأستؼ َغويلى ٍَػًث َظاِرة َوباظَُ َويٌ َاَلاس َيٌ َجيادل َيف َاَّلل َةؾري َغوى َول َِدي َولَ

لخابَيَري"َ(سْرةَهقًانَ:آيثََ .)20

 -3أنيا جاءت ىداية كرحمة لمعالميف كافة ،فميس ىناؾ تمييز كال خصكصية إال لمف يتمسؾ بطاعة
اهلل في أداء حقكقو كاجتناب نكاىيو ،كقد ثبت باالستقراء كالنصكص أف الشريعة اإلسبلمية قد

اشتممت أحكاميا عمى مصالح الناس فقد قاؿ اهلل تعالي " َويا َأرسوَاك َإل َرمحث َلوػاهًني َ"( َسْرةَ
األٍبياءَ:آيثََ .)107
كأضاؼ (خاطر )210 :2010 ،ثبلثة مميزات لحقكؽ اإلنساف مف منظكر إسبلمي كىي:

02

أف ىذه الحقكؽ متكافقة مع النظرة اإلنسانية التي فطر اهلل الناس عمييا ،كمف ثـ تراعي أحكاؿ
-1
َ
َ
ُ َ
َو ْس َػ َّاََ َل َ ََّا َ
لوّ ُِؿ َ ُ
َاَّلل َنَ ْف ًسا َإل ُ
َياَ
اإلنساف كتدفع عنو الحرج كالمشقة ،كيقكؿ اهلل عز كجؿَ [ :ل َي
ِ
َ َ َْ َ ْ َ َْ َََ ََ َْ ْ َ ََْ ْ ً َ َ ْ
َ َ َ ْ َ َ ََْ َ َْ َ َ ْ َََ َ َُ َْ
ْصا َل ًَا َمحَوخَ ََُُ
ل ََت ًِ َ
ل َحؤاخِذٍا َإِن َنسِيَا َأ َو َأخعأٍاَۚ َربَا َو َ
لستج َوغويّاَياَالتستجََر َبَا َ َ
ن َغويَا َإ ِ
َ
ََ َ
َ
َْ َ َََ ََ ُ ْ
ََ َ
َ َ َْ َ َ ُ َْ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ََ َ َْْ
اٍُصٍاَ
ٍجَ َمْلٍاَـ
ارمح ََاَََأ َ
لَ َظاق َثََلَاَة ِ َََُِۚواعؿَعَاَواؽفِرََلاَو
لََتَ ّ ًِوََاَ َياَ َ
ِيٌَيٌَِقتو َِاََۚربَاَو َ
َعَاَّل ََ
َ
ََ َْ ْ َ
يٌَ]َ(سْرةَابلقرةَ:آيثَ.)286
َعَاهق ْْ َِمَاهَكـ ِرِ ََ
َ
-2

إف ىذه الحقكؽ تتميز بالتكسط كاالعتداؿ فبل يطغي فييا حؽ عمى غيره مف الحقكؽ ،كتتميز
بالمساكاة بيف أفراد المجتمع فيـ متساككف ،في الحقكؽ كالكاجبات ال فرؽ في ذلؾ بيف غني كفقير أك

محككـ كأمير ،كلكؿ فرد في المجتمع لو مف الحقكؽ المدنية كالسياسية ما يحقؽ بو ذاتو كيصكف
كرامتو ،كعمي صعيد الحقكؽ المادية فيي تكفر لكؿ فرد مف أفراد المجتمع حد الكفاية ،كليس الكفاؼ

كالذم يضمف لو حياة كريمة.
-3

المكازنة بيف الحقكؽ كالكاجبات فكؿ حؽ يقابمو كاجب كبقدر ما يعطي اإلنساف تككف منزلتو عند
اهلل عز كجؿ ،كتتقرر حقكقو التي لـ يستكفييا في الدنيا استكفاىا كاممة يكـ القيامة ،كيقكؿ اهلل عز
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ ُ
َ
َي ٌَْأ َ ْ
يعَأ َ ْ
ج َر َ
َّ
ض ُ
ْاَالص ِ َ
ح َس ٌََع ًَال]َ(سْرةَالمّؿَ:آيثََ )30
كجؿ[ :إِنَاَّلِيٌَآيَْاَوغ ًِو
اْل ِ
اتَإٍِاَلٍَ ِ
كبالنظر إلى حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ يبلحظ أنيا شاممة لمعظـ ما جاءت بو المكاثيؽ

كاإلعبلنات الدكلية الحديثة فمف حقكؽ اإلنساف مف منظكر إسبلمي الحقكؽ التالية:
 -1حق اليتامى :ففي الميثاؽ العالمي أشار إلى حؽ رعاية الطفؿ فقط ،أما اإلسبلـ فقد تميز بإعطاء
عناية خاصة لميتامى كحفظ حقكقيـ ،كأمر باإلحساف إلييـ بكافة أنكاع اإلحساف ،بؿ كرتب عمى ذلؾ

األجر كالثكاب ،قاؿ تعالي " في الدنيا كاآلخرة كيسألكنؾ عف اليتامى قؿ إصبلح ليـ خير كاف تخالطكىـ

فإخكانكـ كاهلل يعمـ المفسد مف المصمح كلك شاء اهلل ألعنتكـ إف اهلل عزيز حكيـ " سكرة البقرة :آية .)22:
َّ ّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ُ َّ َ َ
َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ
َول َحأكوْا َأ ْم َْال ُّ ْى َإَِل َأ ْم َْاه ِل ْى َإٍِ ُُ ََكنَ
ب
ي
اهع
ة
َ
يد
كقاؿ عز كجؿ[ :وآحْا َاَلخاَم َأمْالّى َول َحتتدلْا َاْلت ِ
ِ ِ ِ
ُ ً َ ً
ريا]َ(سْرةَاهنساءَ:آيثَ.)2
حْباَلت ِ َ
 -2حق ضعاف العقول :كفؿ ليـ اإلسبلـ حؽ الرعاية كاالىتماـ ،كأمر بحسف معاممتيـ كما قاؿ تعالى:
ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ً
َ ُُْ
[ َول َحؤحْاَالسفّاء َأمْاهلى َاه ِِت َجػن َاَّللَهلى َقِياياَوارزقِْى َفِيّاَوالسِْى َوقْلْا َلّى َقْلًَ] َ(اهنساءَ:
أيََُ .)5
 -3حق الميراث :كىذا الحؽ قد غفمت كتغافمت عنو الكثائؽ البشرية ،بينما نظـ اإلسبلـ كاقر ىذا الحؽ
كنظمو في أركع صكره ،كأبطؿ ما كاف عميو الناس قبؿ اإلسبلـ مف إسقاط حؽ المرأة في الميراث ،قاؿ

03

ٌ ّ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ّ
َ
ّ ّ َ َ
ٌ ّ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َّ ْ
ن يَِ َُُ
صيب َمًِاَحرك َالْا ِِلا ِن َواألقربْن َمًِاَق َ
ان َواألقربْن
َول ِون ِ َساءٍَِ ِ
ورجا ِل ٍَ ِ
صيب َمًِاَحرك َالْ ِاِل ِ
تعالى[ :ه ِ ِ
َ ْ َ ُ َ َ ً َّ ْ ً
اَيف ُروضا]َ(َسْرةَاهنساءَ:آيثََ .)7
صيت
أ َو ل َ
ثۚ ٍ ِ
 -4حق الدفاع عن النفس :أيضان ىذا الحؽ مف الحقكؽ التي لـ يذكرىا اإلعبلف العالمي لحقكؽ
َّ
اإلنساف ،بينما كردت العديد مف اآليات كاألحاديث التي تقر ىذا الحؽ كتنظمو ،كما في قْهل َحػاَل َ[الش ّْ ُرَ
ََ
ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ٌ َ
ْ
ْ
ََ ُ َ ْ
ْ
ََ ُ
ن َ َيا َاعخَ َدىَ َغويْل َْىََۚ
ٌ َاعخَ َدىَ َغويْل َْى َـاعخَ ُدوا َغويْ َُِ َة ِ ًِث َِ
اصَ َف ًَ َِ
اْلرام َةِالشّرِ َاْلر ِام َواْلريات َق ِص
ْ
َّ ُ
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
ني] َ(ابلقرةَ :آيث َ ،)194بؿ أمر بالجياد كاإلعداد فقاؿ عز كجؿ:
اَّلل َ َي ََع َال ًُخَّقِ ََ
نَ َ
اَّلل َواغوًْا َأ َ
َواتقْا َ َ
َ
َ َ ُّ َ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ّ ُ
َْ ْ ُ ْ ُ َ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ
ُ
َ
ّ
َ
آخر َ
ّ
َ
يٌ َيٌِ َدوٍ ِ ِّ ْى َلَ
َ
َو
ى
ك
و
د
غ
َِو
َاَّلل
و
د
َِغ
ُ
ة
َ
ْن
ِت
ِ
ر
َح
ن
ي
َاْل
اط
ب
َر
ٌِ
ي
َو
ة
ْ
ِ ِ
[وأغِدوا َلّى َياَاسخعػخى َيٌِ َق ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ ُ
َّ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ
َُ
ْن]َ(األٍفالَ:آيثَ.)60
لَتظو ًُ َ
فَإَِلل َىَوأٍخ َىَ َ
اَّلل َِيْ َ
ينَ َ
يفَ َسب ِ َِ
ش ٍَءَ ِ َ
ت ْػو ًُْن ُّ ُىَاَّلل ََي ْػو ًُ ُّ ْىََ َو َياَحَفِقْاَيٌَِ َْ
 -5حق العفو :اإلسبلـ ديف رحمة كتسامح كعفك كاحساف مف غير استسبلـ أك ذؿ أك تمكيف ألشرار،
كىذا ما لـ ييتـ بو اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف (أبك مراحيؿ) 37 :2012 ،
َّ
َ َ
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ
ه َأ َ ْ
ٌَ
ح َس َُ
ِت َ ِ ََ
َالسيّ ِئَثَ َادف َْع َةِاه ِ َ
فمف اآليات التي تقرر ىذا الحؽ قكلو تعالىَ [ :ول َت ْسخَِْي َاْلسَث َول
َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ ُ َ ٌّ َ
ٌ
ِيى]َ(سْرةَـصوجَ:آيثََ )َ34
لَمح َ
كَوبيَ ََُغداوَةَلأٍ ََُو ِ َ
ـإِذاَاَّلِيَةيَ َ
َ َْ
ْ
ََ ْ َ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ
َْ ُ َ َ
َت ْػ ُفْاَأَق ْ َر ُ
ري] َ( َابلقرةَ:
ص ٌَ
ب َل َِوخَّق
كقكلو تعالى[ :وأن
ْىَولَحن َس ُْاَاهفضن َةيَل ْى َإِن َاَّلل َةًِاَتػ ًَوْن َة ِ
آيثََ .)237

كاإلسبلـ أعمي مف شأف حقكؽ اإلنساف ،حيث اعتبر مف شركط التكبة الصادقة إرجاع الحقكؽ

ألصحابيا ،كقرر حفظ حقكؽ اآلخريف يؤدم إلى الفكز في الدنيا كاآلخرة ،كىذا ما تفتقده اإلعبلنات

كالمكاثيؽ الدكلية.

كيمكف لمباحثة أف تقرر أف مف الخطأ اعتبار أف الغرب أكؿ مف نادم بحقكؽ اإلنساف ،بؿ إف

اإلسبلـ ىك النبع الفياض ألرقي ما تنادم بو اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،كىي
فالناس كميـ سكاسية
النظر عف دينو أك عرقو أك لكنو؛ ّ
تمؾ الحقكؽ التي تثبت لئلنساف ككنو إنسا ننا بغض ّ
ٍ
بمعيار كاحد ىك معيار التّقكل
كيتميزكف عف بعضيـ
األساسية،
كأسناف المشط يتساككف في الحقكؽ
ّ
ّ

تتغيرككاممةال ينتقص منيا كىي
الرحمف،
كتتميز حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ ّ
بأنيا ثابتو ال ّ
ّ
كااللتزاـ بشريعة ّ
منةن مف البشر.
حقكؽ مصدرىا الخالؽ كليست ّ

رصُُف حمىق اإلَظبٌ فٍ اإلطالو:
حقكؽ اإلنساف كحرياتو كؿ متكامؿ ال يمكف تجزئتيا إال ألغراض الدراسة ،كىي جميعان لصيقة

باإلنساف فبلبد مف دراستيا بشكؿ كمي كاعطاء االىتماـ لمحقكؽ األساسية ،كالمدنية ،كالسياسية،
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كاالجتماع ية ،كالثقافية ،حيث أف إدراؾ أم منيما دكف اآلخر أمر متعذر ،حيث صنفيا (مصيمحي

 )1988إلى ثبلثة أنكاع:

 .1الحرية الشخصية :كمنيا حرية الرأم كالتعبير كحرية العقيدة كالمشاركة السياسية.
 .2الحقكؽ االقتصادية :كحؽ الممكية.
 .3الحقكؽ االجتماعية :كحؽ العامؿ كالتكامؿ االجتماعي متمثبل بفرضية كالزكاة (مصيمحي:1988 ،
.) 18

رصُُف حمىق اإلَظبٌ فٍ اإلعالٌ انعبنًٍ :
كجاء في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف تقسيمات أكتر شمكلية عمى النحك التالي:
 .1الحقكؽ الشخصية :كىي حؽ الفرد في أف يعيش حياة خاصة دكف تدخؿ اآلخريف
 .2الحقكؽ االقتصادية :كحؽ التممؾ كحؽ العمؿ كالتنظيـ النقابي.
 .3الحقكؽ السياسية كاالجتماعية :كالحؽ في المشاركة في األمكر العامة.
 .4حقكؽ آخرم :حرية الرأم كالتعبير ،كالحؽ في التعميـ ،كالحؽ في فرص متساكية ( العباسي:2012 ،
) 20

كيقسـ (حجازم  )1970الحقكؽ إلى:
 .1حقكؽ عامة :كىي التي تقكـ عمى أساسيا عبلقة الجماعة مع بعضيا البعض أك في عبلقة الجماعة
مع األفراد.

 .2حقكؽ خاصة  :كىي التي تنشأ مف عبلقة يحمييا القانكف الخاص.
الوثائق األممية المتعمقة بحقوق اإلنسان:
ىناؾ العديد مف الكثائؽ األممية التي تناكلت حقكؽ اإلنساف كلعؿ أبرزىا ثبلث كثائؽ أساسية:
أوليا :اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف .1948
ثانييما :العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية .1966
ثالثيما :العيداف الدكلي كالخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  1966ـ.
أوالً :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
إف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف جاء في نفس العاـ الذم تعرض فيو الشعب الفمسطيني لسمب

أرضو ككامؿ حقكقو كحقكؽ أفراده التي تتضمنيا اإلعبلف ،حيث تـ نفي كقتؿ كاعتقاؿ كتعذيب أبناء
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الشغب الفمسطيني مف قبؿ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي دكف أم تدخؿ مف مؤسسات حقكؽ اإلنساف الدكلية،

كىذا يبيف أف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف قائـ عمى المصالح كليس عمى العدالة كحماية اإلنساف.

كيعد اإلعبلف العالمي الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ديسمبر  1981مف أكثر

الق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة شيرة كأىمية ،كىك بمثابة المثؿ األعمى المشترؾ الذم يجب أف تعمؿ

جميع الشعكب كاألمـ عمى بمكغو كتطبيقو ،كتكمف أىميتو في ككنو أكؿ إعبلف خاص بحقكؽ اإلنساف
يصدر عف اكبر تجمع دكلي منظـ في التاريخ ،إضافة لككنو خيا انر فكريان سياسيان لؤلمـ المتحدة ( المركز

الفمسطيني لحقكؽ االنساف)8:2008،

يعد ىذا اإلعبلف أىـ صؾ دكلي في القرف العشريف لما طرحو مف أفكار مشتركة بيف أعضاء

األسرة الدكلية ،لما عبر عنو مف تقاليد دينية كثقافية كسياسية ،كأبرز ما جاء بو اإلعبلف العالمي لحقكؽ

اإلنساف أنو تحدث في مكاده الثبلثيف عف الحقكؽ كالحريات األساسية لجميع الشعكب ،كشمؿ الحقكؽ
المدنية ،كالسياسية ،كالثقافية ،كاالقتصادية بعد التأكيد عمى المساكاة كالكرامة بيف الناس دكف التمييز بسبب
المكف ،أك المغة ،أك الديف ،أك الجنس ،كما أكد اإلعبلف عمى حقكؽ اإلنساف في الحياة ،كاألماف

الشخصي ،كحماية الحياة الشخصية ،كالممكية ،كالعمؿ ،كالتعميـ ،كالمشاركة في الحياة الثقافية لـ يغفؿ

اإل عبلف العالمي الحرية اإلنسانية األساسية ،كالتي تعد جزءا ال يتج أز مف حقكؽ اإلنساف كالزكاج ،كحرية

الرأم كالتعبير ،كالتنقؿ ،كاإلقامة ،إضافة إلى رفض الرؽ ،كاالعتقاؿ ،كالنفي ( األمـ المتحدة،1997 :

.)46
ثانياً :العيدان الدوليان لحقوق اإلنسان (:)1966
العيدان الدوليان ويشمالن العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية .1966
والعيد الدكلي كالخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  1966ـ.
يعد العيداف الدكلياف نقمة نكعية لؤلسرة الدكلية التي استكحت مف اإلعبلف العالمي الكثير مف
المبادئ كالمفاىيـ الميمة منيا:
الحؽ في تقرير المصير كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ،كعدـ التمييز عمى أساس الجنس أك الديف،

كالترابط بيف الحريات المدنية كالسياسية مف ناحية ،كالمعايير االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مف ناحية
أخرل ،فمـ تعد مفاىيـ حقكؽ اإلنساف مقتصرة عمى األفراد ،بؿ شممت كذلؾ الحقكؽ االقتصادية،

كاالجتماعية ( األمـ المتحدة.)57 :1997 :
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الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في فمسطين:
لقد كاف مف أىـ آثار كانعكاسات االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية ،أف لحؽ بقطاع كاسع

مف المجتمع الفمسطيني أضرار ،كمآس نتيجة عمميات القمع ،كالكبت ،كالمبلحقة ،كانعداـ احتراـ حقكؽ
اإلنساف ،فقد اعتقؿ ،كأصيب ،كاستشيد ،كتشرد ،كأعيؽ مئات اآلالؼ ،كحتى بعد اتفاقية المبادئ

الفمسطينية اإلسرائيمية ،ال زالت ىذه اآلثار كاالنعكاسات مستمرة.

ترم الباحثة أنو البد مف أف تتكلى رقابة كحماية حقكؽ اإلنساف في فمسطيف ،منظمات كىيئات
دكلية حككمية كغير حككمية ،إضافة إلى المنظمات المحمية ،كالمتخصصة ،في رقابة كحماية حقكؽ
اإلنساف الفمسطيني ،كمف أمثمة ىذه المنظمات:

أوال :منظمة األمم المتحدة:
تحظى مسائؿ حقكؽ اإلنساف باىتماـ خاص مف جانب منظمة األمـ المتحدة منذ تأسيسيا( سنة

 ،)1945كقد نصت عمى ذلؾ ديباجة الميثاؽ كعدد مف المكاد ،كىي تحدد مقاصد األمـ المتحدة كأعماؿ

ىيئاتيا الرئيسة ،كقد تعيدت الدكؿ األعضاء عمى التعاكف مع المنظمة لتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف
كالحريات األساسية لمناس جميعان ببل تمييز بسبب الجنس ،أك المغة ،أك الديف ،كمنذ إنشاء المنظمة كىي
تنشيط في تنظيـ مكضكعات حقكؽ اإلنساف في إعبلنات دكلية كمكاثيؽ تكقع عمييا الدكؿ كتمتزـ بيا،

فضبل عف مراقبة ىذه الدكؿ في تطبيؽ كاحتراـ ىذه اإلعبلنات كالمكاثيؽ كادانتيا إذا ما ثبت اإلخبلؿ بيا.
كمف الييئات الرئيسية التي انبثقت عف ىذه المنظمة كالتي أسندت إلييا النشاطات المتعمقة بتنظيـ،

كمتابعة ،كمراقبة ،حقكؽ اإلنساف في جميع دكؿ العالـ:
منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة ( اليونسكو)

تأسست اليكنسكك سنة (  ،)1946ككاف الغرض مف تأسيسيا خدمة السبلـ كاألمف بتقكية التعاكف

بيف الشعكب عف طريؽ التربية ،كالعمكـ ،كالثقافة بقصد احتراـ األمـ لمبادئ العدالة ،كلمنزكؿ عمى حكـ
القانكف كحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية التي كفميا ميثاؽ األمـ المتحدة لجميع بني اإلنساف عمى السكاء

دكف تمييز بسبب العنصر ،أك الجنس ،أك المغة ،أك الديف (عبداهلل.)76 :1994 ،
اليونيسيف:

اسـ مختصر يطمؽ عمى إحدل المنظمات التابعة لييئة األمـ المتحدة كالمقصكد بو (صندكؽ األمـ
المتحدة الدكلي إلغاثة األطفاؿ) ،كقد صدر بإنشائو قرار رقـ ( )57مف الجمعية العامة لمييئة في

(/1ديسمبر ،)1946/كجعمت ميمة ىذه المنظمة رفاىية الطفكلة كرعاية األطفاؿ كحمايتيـ مف )الجكع أك
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سكء التغذية كالمرض أك الجيؿ ،يتـ تمكيؿ المنظمة بالتبرعات االختيارية التي تشمؿ األمكاؿ كالمؤف

كاألغطية كالثياب كالمكاد األكلية األخرل كاألدكية (قنيطة.)45 :2010 ،

في أكاخر أعكاـ السبعينات انطمقت فكرة إنشاء مؤسسات متخصصة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف

منطمقة مف ضركرة التصدم لبلنتياكات اإلسرائيمية المستمرة ،كالتي تمارسيا إسرائيؿ كسمطة احتبلؿ،
مخالفة بذلؾ القكانيف اإلنسانية (قكانيف الحرب) ،كمف أجؿ حماية حقكؽ الشعب الفمسطيني.

كقد تركز اىتماـ ىذه المؤسسات عمى فضح االنتياكات اإلسرائيمية دكليا كمحميا كداخؿ المجتمع

اإلسرائيمي نفسو ،إضافة إلى إقامة دكائر البحث القانكني حكؿ ىذه االنتياكات.

كمع بداية االنتفاضة الفمسطينية ( ،)1987أخذت مؤسسات حقكؽ اإلنساف عمى عاتقيا مراقبة

جميع االنتياكات اإلسرائيمية كتكثيقيا كنشرىا ،كما استخدمت آليات األمـ المتحدة في التصدم ليا

كنسجت العبلقات مع المنظمات الدكلية العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،كما استقبمت الكفكد الرسمية
كالشعبية مف مختمؼ أنحاء العالـ لشرح حقكؽ الشعب الفمسطيني ،كفضح انتياكات االحتبلؿ ،كما كانت

مصد انر رئيسيان لممعمكمات لمختمؼ فئات الشعب الفمسطيني مف سياسييف كأكاديمييف كحقكقييف كغيرىـ .

كمع بدء المفاكضات السياسية ،بيف الجانب اإلسرائيمي كمنظمة التحرير الفمسطينية ،كبدء تجسيد

السيادة عمى األرض الفمسطينية ،بدأت مؤسسات حقكؽ اإلنساف تتجو إلى جكانب أخرل مف اىتماماتيا،
كالتي كانت مجمدة أثناء فترة االنتفاضة ،كمنيا التكعية كالتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،كنشر الكعي

الديمقراطي ،كما بدأت بالعمؿ عمى مراقبة االنتياكات التي تمارس ضد المكاطنيف الفمسطينييف مف قبؿ

الجانب اإلسرائيمي (الممتقى الفكرم العربي.)74 :1999 ،

كترل الباحثة أف مؤسسات حقكؽ اإلنساف قد استطاعت خبلؿ فترة تجربتيا القصيرة أف تتحكؿ إلى

مؤسسات مينية كفاعمة ذك الخبرة عالية  ،ىذا األمر الذم جعميا تأخذ دك انر رياديان في الدفاع عف حقكؽ
اإلنساف كتجنيد الرأم العاـ المحمي كالعالمي ،كما اكتسبت الخبرة في الدفاع عف ضحايا االنتياكات

المختمفة عبر المحاكـ ،كتمتعت حركة حقكؽ اإلنساف بمكانة مميزة في أكساط حركة حقكؽ اإلنساف
العالمية كالعربية ،كتدرب العديد مف العامميف فييا في مراكز عربية كعالمية عمى العمؿ في مجاؿ حقكؽ

اإلنساف.
المنظمات الدولية غير الحكومية والمحمية العاممة في مجال حقوق اإلنسان في قطاع غزة:
يكجد عدد كبير مف المنظمات غير الحككمية الميتمة بحقكؽ اإلنساف كالمدافعة عنو بصفة مجردة

دكف تمييز لشعب أك عنصر أك ديف أك أم عامؿ آخر مف عكامؿ التمييز ،كتقكـ ىذه المؤسسات
بالتصدم النتياكات حقكؽ اإلنساف كتمقي شكاكم األفراد كالجماعات كالتحقؽ مف كقائعيا كأدلتيا كنشرىا

في تقاريرىا الدكرية.
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كمف ىذه المنظمات التي تمارس أعماليا عف طريؽ فركعيا في فمسطيف ،في عدة فركع تغطي

مناطؽ العمؿ في كؿ مف (قطاع غزة ،كالضفة الغربية ) كمنيا:
منظمة رعاية األطفال السويدية :رادا بارنن

تعمؿ ( رادا بارنف) مف أجؿ تطبيؽ حقكؽ الطفؿ في السكيد كفي ببلد أخرل بالتعاكف مع شركاء،

كىي تتعاكف مع جماعات في السكيد ليا األفكار نفسيا في أبحاثيا كبرامج الدفاع كالمساعدة ،كتشارؾ في

لجنة كطنية لممنظمات األىمية لحقكؽ الطفؿ ،كتنشيط (رادا بارنف) في المناقشات العامة ،كتتعاكف في
برنامجيا الدكلي مع جماعات تعمؿ مف أجؿ حقكؽ الطفؿ عمى المستكييف المحمي كالكطني ،كتساند

ح مبلت إعبلمية كتعميمية بما في ذلؾ برامج التمفزيكف مركزة عمى األطفاؿ المعرضيف لؤلخطار ،كقد
أعطت األكلكية لبرامج الدفاع كالمساندة.

كقد حاكلت (رادا بارنف) مساعدة الشركاء بالمعمكمات كاألفكار عف كيفية استعماؿ اتفاقية األمـ

المتحدة بفعالية عمى المستكل الكطني (منظمة العفك الدكلية :كثيقة رقـ.) ORG10/2/1993 ،
مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان:

ىي مؤسسة غير حككمية متخصصة في الدفاع عف حقكؽ اإلنساف ،كتأسست في عاـ ()1993

مف خبلؿ عدد مف المحامييف كغيرىـ مف الميتميف في قضايا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ،حيث لعبت

دكر قيادم في قضايا حقكؽ اإلنساف كالتأكيد عمى أىمية المعتقميف الفمسطينييف كحقكؽ الطفؿ كالحؽ في
بيئة نظيفة كحرية التعبير ،كمؤسسة الضمير تيدؼ إلى كفالة احتراـ كصكف معايير حقكؽ اإلنساف

المعترؼ بيا عالميا مف اجؿ تعزيز االحتراـ كالمحافظة عمى حقكؽ اإلنساف في قطاع غزة (مؤسسة
الضمير: 2010 ،نشرة تعريفية ).
الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق المواطن:
تشكمت الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،كمؤسسة دكلة ،بمكجب قرار رئيس السمطة
الكطنية الفمسطينية ،في العاـ ( ،)1993كقد منح ىذا القرار لمييئة كضعان قانكنيان متمي انز عف غيرىا مف

المؤسسات الحقكقية الفمسطينية ،كرغـ ذلؾ فالييئة ال تخضع في إدارتيا إلشراؼ كمراقبة الحككمة ،كال
تتمقى تمكيميا منيا ،كذلؾ تأكيدان لبلستقبلؿ في العمؿ ،بعيدان عف التدخبلت كالتأثيرات الحككمية .كتتكزع

اختصاصات المجنة عمى محكريف رئيسييف ،ىما:

 .1متابعة عمؿ المؤسسة التشريعية الفمسطينية ،كما يصدر عنيا مف تشريعات ،كمبلحظة مدل مطابقة
ىذه التشريعات لممعايير كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف.
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 .2متابعة عمؿ المؤسسات العامة ،المدنية ،كاألمنية ،داخؿ فمسطيف ،كخارجيا ،سكاء في أدائيا لعمميا،
أك في عبلقتيا مع المكاطنيف.

كقد تبنت الييئة مشركع التكعية الجماىيرية ،الذم ييدؼ إلى نشر الكعي القانكني ،كالتعريؼ

بالمبادئ القانكنية ،كالديمقراطية ،كتكعية المكاطف الفمسطيني بحقكقو ،ككاجباتو ،ليتمكف مف الدفاع عنيا
ضد أم انتياؾ مف قبؿ أم كاف ،كفي سبيؿ ذلؾ تقكـ الييئة بعقد دكرات تدريبية ،كرشات عمؿ ،في

مجاالت الديمقراطية ،كحقكؽ اإلنساف ،كتستيدؼ فييا قطاعات الشعب المختمفة ،كمنتسبيف األجيزة

األمنية ،كطمبة المدارس كالجامعات ،كالمعمميف كقطاع المرأة (الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ

المكاطف :1999 ،نشرة تعريفية).
المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان:
ىك مركز حقكؽ إنساف فمسطيني مستقؿ ال يستيدؼ الربح مقره مدينة غزة ،تأسس في أبريؿ

( ) 1995مف قبؿ مجمكعة مف المحامييف كالناشطيف الميتميف بأكضاع حقكؽ اإلنساف في قطاع غزة،
كيعمؿ المركز عمى حماية احتراـ حقكؽ اإلنساف ،كدعـ سيادة القانكف كتنمية مؤسسات ديمقراطية مجتمع

مدني في فمسطيف طبقا لممعايير كالممارسات المقبكلة دكليا ،كما تعمؿ عمى مساندة حقكؽ الشعب
الفمسطيني التي يقررىا القانكف الدكلي ( المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ،نشرة تعريفية.)1 :2010 ،
أسباب االىتمام بحقوق اإلنسان:

تعد حقكؽ اإلنساف حجر الزاكية في إقامة المجتمع المتحضر الحر ،كاحتراـ حقكؽ اإلنساف ىك

عماد الحكـ العادؿ في المجتمعات ،كفي عصرنا ىذا فاؽ خطاب حقكؽ اإلنساف كؿ الخطايا المعاصرة،

كقد يتساءؿ البعض عف أسباب االىتماـ بحقكؽ اإلنساف كمناداة العالـ اجمع باحترامو كرعايتو ،حتى انو

أصبح المعيار الصادؽ لمحكـ عمى حضارة الشعكب ،كقد أكرد (عبد المطيؼ )3 :2002 ،خمسة أسباب
لمعناية بحقكؽ اإلنساف في كاقعنا المعاصر يمكف إجماليا عمى النحك التالي:

 -1أف حقكؽ اإلنساف لـ تعد مسألة فردية تعالج في نطاؽ األنظمة كالقكانيف بؿ أصبحت قضية عالمية
إنسانية تيـ كؿ إنساف فاإلنساف ىك محكر كؿ الحقكؽ.

 -2إف عظم ة الدكلة تقاس اليكـ بمدم احتراميا لحقكؽ اإلنساف كمدم التزامو بيا حتى غدت مقياسا
لكؿ حضارة.

 -3إف ازدىار الحضارة في أم قطر مف األقطار منكط بفضؿ الحرية الفكرية.
 -4إف احتراـ حقكؽ اإلنساف في المجتمعات يؤدم إلى رفع قدراتيا عمى تنمية ميارات اإلبداع عند
أفرادىا.
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 -5إف العكدة إلى حقكؽ اإلنساف كالتمسؾ بيا يؤدم إلى رفع مستكم المجتمعات اقتصاديان كفكريان
كعمميان.

كلعؿ األسباب السالفة الذكر تعتبر مف المبررات لبلىتماـ بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف لما ليا مف

اثر بالغ عمى تمثيؿ قيـ حقكؽ اإلنساف كممارستيا في الحياة اليكمية ،كسكؼ يتـ تناكؿ مكضكع التربية
عمى حقكؽ اإلنساف كأىدافيا  ،حيث تربية المرء عمى حقكؽ اإلنساف عمؿ ييدؼ إلى ترسيخ ثقافة تدافع
عف اإلنساف ،عف حقكقو في الكجكد كالتفكير كالممارسة ،كىك أمر لو مشركعيتو في عالـ مميء بمظاىر

انتياؾ حقكؽ اإلنساف ،دكليا كقكميا ،كعمى مستكل األقطار المختمفة.
التربية عمى حقوق اإلنسان:

التربية عمى حقكؽ اإلنساف بأنيا سمسمة متكاممة مف النشاطات التربكية اليادفة إلى تنشئة الفرد

اجتماعيان مف خبلؿ تكعية بالحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقيـ كاالتجاىات كالميارات المتصمة بحقكقو
اإلنسانية التي أقرتيا الشرائع السماكية كالقكانيف كالمكاثيؽ الدكلية ،كعمي نحك يمكنو مف ممارسة مسؤكلياتو
ككاجباتو في احتراـ ىذه الحقكؽ كالدفاع عنيا( .عطية)19-18 :2011 ،
كىي الجيكد المبذكلة في مجاالت التدريس كتدريب كنشر إعبلـ رامية إليجاد ثقافة كمنظكمة في
الحياة التربكية مف خبلؿ نقؿ المعرفة كالميارات كتشكيؿ المكاقؼ المكجية نحك ترسيخ كتأصيؿ منظكمة
حقكؽ اإلنساف في الحياة التربكية الفمسطينية ،كيتضح مف التعريفات السابقة أف التربية عمى حقكؽ

اإلنساف تتميز بأنيا تنمي القيـ التي ترتبط بتمؾ الحقكؽ لدل المتعمميف أكتر مف مجرد نقؿ لممعارؼ
كالمفاىيـ حكؿ حقكؽ اإلنساف ،بمعني أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ليست تربية معرفية بالدرجة األكلي،

فاىتماـ ىذه التربية بالجانب المعرفي ال يعد قصدان نيائيان فيي تتكجو أساسان إلى السمكؾ إذا ما تبيف أحيانان
أف ىناؾ اىتمامان بالمحتكم المعرفي فإف مثؿ ىذا االىتماـ ال يجكز ككنو مدخبلن أساسيان لممركر إلى

قناعات الفرد كسمككياتو( .أبك سعيد)183–182 :2008 ،

ترم الباحثة أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف استجابة لؤلسمكب التربكم الحديث ،كيتعمؽ األمر بدعكة
المربيف المحدثيف إلى انفتاح المؤسسة التربكية التعميمية عمى محيط األطفاؿ كالمراىقيف كالشباب .كىكذا،

فإف االنفتاح عمى ثقافة حقكؽ اإلنساف ىك انفتاح عمى ما يعرفو المحيط الثقافي كاالجتماعي لممتعمميف

مف تصكرات كقيـ كسمككيات.
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أىداف التربية عمى حقوق اإلنسان:
إف التربية عمى حقكؽ اإلنساف مشركع متكامؿ كمنظـ ،ينطمؽ مف أىداؼ كاضحة كمحددة ،كقد

ألقى (السعيدم )156 -166 :2001 ،الضكء عمى ذلؾ بقكلو مف ىنا يبدك أف دكر المدرسة لبست تعميـ

التبلميذ قكائـ مف حقكؽ ككاجبات اإلنساف ،يطمب منيـ معرفتيا كحفظيا فقط ،بؿ يجب عمييا أف ترتقي

بدكرىا كبنفسيا لتنخرط كمؤسسة تربكية ،كاجتماعية إلى جانب المؤسسات التربكية األخرل (الشارع،

النكادم ،األسرة ،اإلعبلـ) في تنفيذ مشركع التربية عمى حقكؽ اإلنساف كمشركع مجتمعي طمكح ،ال
يقتصر عمى تعميـ اإلنساف كانما أسنو ىذا اإلنساف فعبلن كذلؾ بجعمو يعرؼ حقكقو أكالن ،كيعمؿ عمى

الدفاع عف حقكؽ غيره.

كما ذكر (عكاد )182-183 :2008 ،أىدافان أخرل لمتربية عمى حقكؽ اإلنساف تتمثؿ في:
 -1إف تشجيع جميع حقكؽ اإلنساف كحمايتيا كاحتراميا عف طريؽ أنشطة تثقيفية لصالح جميع أفراد
المجتمع.

 -2التشجيع عمى اعتبار حقكؽ اإلنساف حقكقان مترابطة كغير قابمة لمتجزئة كشاممة.
 -3دمج حقكؽ المرأة بكصفيا مف حقكؽ اإلنساف في جكانب خطط التربية الكطنية.
 -4تشجيع البحكث ككضع مكاد تثقيفية لمحفاظ عمى ىذه المبادئ العامة.
 -5تعزيز بيئة التعمـ المتحررة مف العكز كالخكؼ مما يشجع عمى المشاركة أك التمتع بحقكؽ اإلنساف،
كعمي التنمية الكاممة لمشخصية اإلنسانية.

كبيذا التطكر تصبح التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف األىداؼ االستراتيجية المطمكب تحقيقيا لتككيف

مجتمع إنساني جديد متعمـ كمستقؿ قائـ عمى التفاىـ المتبادؿ كالعدؿ كالسبلـ.
تعميم حقوق اإلنسان:

إف تعميـ حقكؽ اإلنساف يعد برنامجان فريدان مف نكعو ،كىك يتيح لمتربية عمى حقكؽ اإلنساف إذ يعد

أحد كسائميا ،كترل الباحثة أف تعميـ حقكؽ اإلنساف بطرؽ مختمفة كمشكقة كالدراما كالمسرح كالنشاط
التمثيمي في مدارس ككالة الغكث بغزة ىكمف أكثر الطرؽ فعالية لكي يصبح تبلميذ اليكـ ىـ مكاطني الغد
يجب أف يتعممكا حقكقيـ اإلنسانية كيعرفكا كاجباتيـ كالتزاماتيـ كمسؤكلياتيـ عمى ىذه الحقكؽ.
تعريف تعميم حقوق اإلنسان:
ذكر (إبراىيـ )146 :2004 ،في تعريؼ حقكؽ اإلنساف بأنو:
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تضميف المناىج الدراسية المعارؼ كالميارات كالقيـ المتعمقة بالمتطمبات التي تحفظ لئلنساف

إنسانيتو كحريتو ككرامتو ،مما يسيـ في تغيير سمككيات المعمميف تغي ار مرغكبا فيو.

كتعرفو ( الكيبلني )31 :2003 ،بأنو عممية كاممة لمحياة االجتماعية التي عف طريقيا يتعمـ األفراد

كالمجمكعات تنمية الكعي فيما بينيـ لصالح المجتمعات الكطنية كالدكلية ،كتنمية قدراتيـ الشخصية

كاتجاىاتيـ كاستعداداتيـ كمعرفتيـ.

كما يعرفو (إبراىيـ )146 :2004 ،بأنو كؿ سبؿ التعميـ التي تؤدم إلى تطكير معرفة كميارات

كقيـ حقكؽ اإلنساف ،بحيث يتناكؿ ىذا تعميـ المتعمـ كتقديره كفيمو ليذه المبادئ التي يشكؿ عدـ مراعاتيا
مشكمة لمجتمع ما.

كترى الباحثة مف خبلؿ التعريفات السابقة لتعميـ حقكؽ اإلنساف ىي كؿ سبؿ التعميـ كالتعمّـ التي

تؤدم إلى تطكير معرفة كميارات كقيـ حقكؽ اإلنساف،كيتناكؿ تعميـ حقكؽ اإلنساف تقدير المتعمّـ كفيمو

ليذه المبادئ التي يشكؿ عدـ مراعاتيا مشكمة لممجتمع المعني

ك ىك عبارة عف سمسمة متكاممة مف النشاطات التربكية اليادفة إلى تنشئة الفرد اجتماعيان كفكريان

كسمككيان ،مف خبلؿ تكعيتو بالحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقيـ كاالتجاىات كالميارات المتصمة بحقكقو
اإلنسانية ،التي أقرتيا الشرائع السماكية كالقكانيف كالمكاثيؽ الدكلية ،لتمكنو مف ممارسة مسؤكلياتو ككاجباتو

في احتراـ ىذه الحقكؽ كالدفاع عنيا كالمطالبة بيا.

أما بالنسبة لؤلساليب كالكسائؿ كالطرائؽ التي يجب تكظيفيا لتدريس كتعميـ حقكؽ اإلنساف يذكر
(عبد المطيؼ كآخركف )30 :2003 ،مجمكعة مف األساليب التدريسية التي أثبتت فعاليتيا في ىذا

المجاؿ مثؿ:

 -1أسمكب لعب األدكار.
 -2أسمكب العصؼ الذىني.
 -3أسمكب التساؤؿ كطرح األسئمة.
 -4أسمكب تعميـ األقراف كالعمؿ في مجمكعات.
 -5أسمكب النقاش الصفي.
 -6المشركعات.
 -7أسمكب المقاببلت.
 -8النشاط التمثيمي بكافة أشكالو الدرامية.
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كيرل (الجرباكم )73 :2001 ،بأف أخطر ما يمكف أف يؤثر سمبان عمى حقكؽ اإلنساف تعميميا

لمطمبة مف قبؿ أشخاص ال يؤمنكف بيا كليسكا عمى قناعة فعميو بجدكاىا ،فإف ذلؾ يؤدم عمى األغمب

إلى سيكلة ممارسة كقبكؿ انتياؾ حقكؽ اإلنساف مستقببلن ،كبالتالي يجدر التأكيد بأنو لمف األجدر أف نكلي
المدرسيف كالمدرسات االىتماـ الكافي ليس فقط أكلئؾ الذيف سيقكمكف بتعميـ حقكؽ اإلنساف ،إنما جميع

أعضاء الييئة التدريسية دكف استثناء ،ألنيا تؤثر في األطفاؿ بشكؿ متكامؿ.
دور المعمم في تعميم مبحث حقوق اإلنسان:

 .1معاممة المعمـ التبلميذ معاممة إنسانية يسكدىا العطؼ كالكد ،كاتاحة الفرصة لجميع التبلميذ لمتعبير
عف رأييـ ،كاف لـ يكف عمى صكاب فبمجرد إتاحة الفرصة لو كتشجيعو يضفي عمى شخصيتو جانب

يستثار بتكليد أفكا انر جديدة.
 .2أف يمثؿ المعمـ القدكة الحسنة لتبلميذ في أقكالو كأفعالو مف منطمؽ إيمانو العميؽ بحقكؽ اإلنساف،
كىنا تتفؽ الباحثة مع (جرباكم)73: 2001 ،أف مف أخطر ما يؤثر سمبان عمى تعميـ حقكؽ اإلنساف

أف يتـ تعميمو مف قبؿ أشخاص ال يؤمنكف بيا كليسكا عمى قناعة فعميو بجدكل تعميـ حقكؽ اإلنساف.
 .3الترحيب بكؿ األفكار التي يتـ اقتراحيا مف قبؿ التبلميذ مع إتاحة حرية التفكير.

 .4أف يعمؿ المعمـ عمى تكفير المناخ أك البيئة الصفية المناسبة التي تعمؿ عمى استثارة التبلميذ
كتشجيعيـ عمى التفاعؿ مع المعمـ في تعميـ حقكؽ اإلنساف ،مف خبلؿ تقديـ األنشطة التي تنمي

قدرات كميارات تعتمد عمى تكليد أكبر عدد ممكف مف االقتراحات التي ممكف أف تشكؿ حمكالن لمشكمة
ما أك اقتراحات تربكية جديدة يمكف تصنيفيا لتعميـ حقكؽ اإلنساف.

كتضيؼ الباحثة أيضان أنو عمى المعمـ أف يتقبؿ أفكار الطمبة  ،كالعمؿ عمى تثميف أفكارىـ

كاعطاءىـ الكقت الكافي لمتفكير في الميمات كالنشاطات كاتباع طرؽ تدريسية مختمفة لتعميـ حقكؽ

اإلنساف.

المنيج الدراسي وحقوق اإلنسان
لقد عبرت المادة ( )26مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أنو :يجب أف تيدؼ التربية إلي إنماء

شخصية اإلنساف إنماء كامبل كتعزيز كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية (.األمـ المتحدة

 ) 9،1993:مف ىنا يمكف القكؿ أف تعميـ حقكؽ اإلنساف يعد أحد الضمانات الميمة التي تكفؿ حماية
ىذه الحقكؽ كاحتراميا  ،كذلؾ الف احتراـ تمؾ الحقكؽ البد أف يمر بمعرفة اإلنساف ليا .األمر الذم ال

يتسنى إال بالتعميـ ،كالمكاد الدراسية بطبيعتيا كدكرىا كيجب أف تيتـ بتعميـ التبلميذ المبادئ التي ترتكز

عمييا حقكؽ اإلنساف  ،كالنعني بالتعميـ ىنا أف يككف تدريس حقكؽ اإلنساف عف طريؽ العرض كالتمقيف
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،كانما يتحقؽ مف خبلؿ العمؿ عمي تككيف المشاعر لفيـ ىذه المبادئ كذلؾ أردنا ما ىك أكثر مف مجرد
معناىا الذىني.

ما سبؽ يؤكد عمى أف تعميـ حقكؽ اإلنساف ال يتـ بالصكرة الفعالة إال إذا أتيحت الفرصة لمتمميذ لكي

يمارس ألكانا مف النشاط يحقؽ مف خبلليا ذاتو كتتحكؿ فييا األقكاؿ عمي أفعاؿ كممارسات  .كما انو في

سياؽ الحديث عف دكر المنياج في تعميـ حقكؽ اإلنساف يجب أف نشير إلي ضركرة تطكير ىذه المناىج

في ضكء احتياجات كاتجاىات العصر  ،حيث أف فكرة حقكؽ اإلنساف لـ تصؿ بعد إلي درجة مناسبة مف
القكة لكي تفرض نفسيا كأسمكب حياة داخؿ المدرسة كخارجيا ،كال يكفي ىنا أف يعرض الكتاب المدرسي

بعض المكضكعات ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف ،بؿ يجب تتضمف محتكم المناىج مف المكضكعات ما

تسمـ نفسيا كتساعد المعمـ الستخداـ ىذا المدخؿ ،كمف ىنا فاألمر كمو في النياية يشكؿ نظاما متكامبل ،

فبل بد أف تبدكا ىذه الفكرة في فمسفة المنيج كأىدافو كطرؽ تنفيذه (.المقاني أخركف .)136:1999،

اف ما يعزز االىتماـ بتدريس بحقكؽ اإلنساف كتضميف المناىج بيا ىك ،جممة التغيرات السريعة في

الشئكف االجتماعية الثقافية ،كالتحكالت العالمية ،كاالنفتاح اإلعبلمي الثقافي  ،كثكرة المعمكمات كالمعرفة .

أف كؿ ذلؾ يقكد إلي ضركرة إعداد إنساف لديو تحصيف حقيقي ضد تحديات القرف الحادم كالعشريف

،كقادر عمي الفكز النقدم كاالختيار بيف ما يتساقط عميو مف أفكار كاتجاىات مختمفة ،كىذه ميمة تتطمب

أنسانا لديو الكعي بحقكقو ككاجباتو كمسئكلياتو  ،كمف ثـ يصبح لمعممية التعميمية دك ار ميما جدان  ،كيصبح
عمييا أف تمد التبلميذ بكؿ ما يؤىميـ لمتعميـ المستمر كالقدرة عمي مكاجية المتغيرات المتسارعة كالتحديات

الصعبة (.عبد الحميد ،كمغيث .)1997،66:

كفي فمسطيف نجد بأف ك ازرة التربية كالتعميـ تعمؿ بشكؿ جدم عمي تطكبر كتحسيف المناىج الفمسطينية

رغـ كؿ المعكقات التي تكاجييا مراعية في ذلؾ ارتباط المنياج بالكاقع الفمسطيني كتمبيتو لتطمعات

اإلنساف الفمسطيني كاحتياجاتو باإلضافة إلي مكاكبة المنياج لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي الذم يجتاح العالـ
بأسره .

كمما الشؾ فيو اف خطة المناىج تستقي فمسفتيا التربكية مف الفمسفة االجتماعية العامة لمفمسطينيف

،كتستمد مبادئيا مف تراث الشعب الفمسطيني ،كدينو كقيمو ،كعاداتو ،كتقاليده عبلكة عمي كثيقة إعبلف

دكلة فمسطيف 1988ـ ،كطمكح الشعب الفمسطيني تجاه المستقبؿ ،كدكر التربية في المحافظة عمي ىذا
المجتمع كاستم ارره مف جية ،كتحقيؽ ازدىاره كتقدمو كرفاىيتو مف جية أخرم (.ياسيف)8:1997،

كما يشير (حسف كالعفيؼ  )17:2002،إلى األسس المقتبسة مف خطة المناىج الفمسطينية الجديدة كالتي

تكضح أسس بناء المنياج المشتقة مف فمسفة التربية كما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف بصكرة عامة كىي :

 األساس الفمسفي  :تعتبر فمسطيف دكلة ديمقراطية تعمؿ عمي إيجاد التفاىـ كالتعاكف الدكلييف القائميفعمي المساكاة كالحرية كالكرامة كالسبلـ كحقكؽ اإلنساف دكف التمييز عمي أساس العرؽ ،أك الديف أك

المكف أك الجنس .
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 األساس االجتماعي  :تعد التربية مف أكلكيات األعماؿ الكطنية فيي ضركرة اجتماعية كىي عمؿجماعي شامؿ كمتنكع كمتطكر ،تخطط لو السمطة كتتحمؿ مسئكلياتو في إطار التخطيط العاـ لمتنمية
االجتماعية كاالقتصادية ،كتعتبر سيادة القانكف عمي المكاطنيف جميعا ىي الكسيمة لتحقيؽ العدالة

كالمساكاة بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية .

االساس المعرفي  :يرتكز ىذا األساس عمي تككيف المكاطف الذم يمارس القكاعد الصحيحة المؤدية اليىذا النمك السكم جسديا كانفعاليا كعقميا كالقادر عي االختيار الحر لمينة المستقبؿ ،كيرتقي بيا عف طريؽ
التعمـ الذاتي كغيرىا مف الكسائؿ التعميمية األخرل كيستكعب الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالنظريات

كيسخرىا لخدمة اإلنساف ،كحؿ مشكبلتو.

األساس النفسي :يتمثؿ ىذا األساس في تشكيؿ سمات المتعمـ المشجع لممبادرات الفردية كالجماعيةالمنتجة كالمحافظة عمي حقكؽ اآلخريف كممتمكاتيـ  ،كالتفاعؿ مع أبناء فمسطيف أينما كجدكا كالتعاكف
معيـ بقصد الكصكؿ الي مجتمع ديمقراطي يعزز ركح المنافسة االيجابية ،كيصؿ الي العدالة كالرفاىية ،

كيكاكب التقدـ في العمكـ كالمعارؼ العاممة عمي تكطيد ركح السبلـ في الذات ،كفي العبلقات االجتماعية

كالكطنية المقدر إلنسانية اإلنساف كالمككف لمقيـ .

كمف جانبو اكرد (خميؿ )87: 2001،مجمكعة مف األمكر التي يجب مراعاتيا عند تعميـ حقكؽ اإلنساف
ضمف المناىج كالكتب المدرسية منيا:

 إف المكاد الدراسية جميعيا قابمة إلدماج التربية عمي حقكؽ اإلنساف  ،حيث يمكف ايراد ىذهالحقكؽ المكضكع (الكحدة الدارسية) ،ثـ تحكيميا إلي مكاد تعميمية ينحصر مجاؿ تحقيقيا في
حدكد ىذا المحتكم .
 تكفر اقتناع تامة لدم األفراد بأىمية ىذا المكضكع باعتباره حقا طبيعيا لئلنساف . تكفر بيئة مناسبة مف حيث الكضعية العامة المدارس كالحياة العامة ،تسكدىا أجكاء التعاكفكالحرية كالمشاركة كاألمف كتحمؿ المسئكلية .
 تضميف المنياج المدرسية مكضكعات كأنشطة تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف . تدريب المعمميف عمي كيفية تحميؿ المناىج كالكتب المدرسية كابراز مكضكعات حقكؽ اإلنساف مفخبلؿ التدريبات كاألنشطة اإلثرائية المختمفة .
 االنتقاؿ بتعميـ حقكؽ اإلنساف مف معارؼ كمعمكمات الي تكليد اقتناعات كاتجاىات كقيـ . التركيز عمي اليدؼ األساسي مف تعميـ حقكؽ اإلنساف كىك إيجاد المكاطف الصالح ذلؾالمكاطف ،المشارؾ ،الناقد ،االيجابي ،الفعاؿ ،الكاعي لحقكقو ككاجباتو  ،يحترـ حقكؽ اآلخريف
كيدافع عف حقكقو بالطرؽ القانكنية .
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 اختيار األىداؼ ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف كاضافة أىداؼ جديدة بحقكؽ اإلنساف أخديف بعيفاالعتبار المرحمة التعميمية .
 إثراء المحتكم الدراسي بأنشطة مختمفة قد تأخذ شكؿ تدريبات جديدة مف قصة جديدة اك نصجديد أك تمثيميات أك أشرطة أك صكرة ك كممة

.

 اختيار المكاد المساندة كصحائؼ األعماؿ ،كالرسكمات ،كاإلشكاؿ ،كالصكر كالخرائط كمكادالتعميـ الذاتي ،كممصقات كبطاقات ،كأشرطة مسمكعة كمرئية .
 تكظيؼ استراتيجيات التقكيـ كاالختبارات بأشكاليا المختمفة كقكائـ الرصد كمقاييس التقديركنتاجات الطمبة مف مناقشات كبحكث كتقارير كمقاالت .
تجربة وكالة الغوث الدولية في تعميم حقوق اإلنسان
لقد تبنت دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث الدكلية تنفيذ برنامج حقكؽ اإلنساف

كالتسامح كالتكاصؿ لبلعنفي كحؿ الخبلفات ،كالتزاما بدكرىا كمسؤكليتيا التربكية في

تكفير تعميـ نكعي ألبناء البلجئيف الفمسطينييف ،كتيدؼ مف كراء ذلؾ إلي :

 -1تمكيف الطمبة الفمسطيني مف كعي حقكقيـ التي أقرتيا الشرعية الدكلية ليصبحكا قادريف
عمي العيش كمكاطنيف في ىذا العالـ الكبير.
 -2تكفير بيئة أمنة لمطمبة الفمسطينييف في مدارسيـ كمساعدتيـ عمي التكيؼ االيجابي مع دكاتيـ
كمع اآلخريف مف خبلؿ تعمميـ لحقكقيـ كمسؤكلياتيـ كميارات حؿ نزاعاتيـ بالطرؽ السميمة
مما يسيـ بشكؿ فاعؿ في كجكد عبلقات اجتماعية ايجابية تؤسس عمي االحتراـ كالثقة .
 -3تعزيز إحساس الطمبة الفمسطينييف بحقكقيـ اإلنسانية حتى يصبحكا أكثر تمثبل ليذه الحقكؽ
مما يطكر لدييـ ركح المبادرة كالسعي الدؤكب نحك تحقيؽ ىذه الحقكؽ كالعمؿ عمي حماتييا
مف التعدم كاالنتياؾ .
 -4تمكيف المربي الفمسطيني –بغض النظر عف مركزه الكظيفي في العممية التربكية –مف كعي
حقكؽ اإلنساف كميارات حؿ الخبلؼ ،كاداركو ألدكاره كمسؤكلياتو ،في إطار تعميـ كتعمـ ىذه
الحقكؽ كالميارات ،ليمارس أدكاره بكفاية كفاعميو أكبر ( .المركز الفمسطيني )2003،
 -5تعزيز التفاىـ بيف األمـ كالشعكب  ،حيث أف ثقافة حقكؽ اإلنساف تمثؿ جزءا ال يتج أز مف
الثقافة اإلنسانية كاألخبلقية لممجتمع الدكلي  ،كاكتساب ىذه الثقافة كتمثيميا كممارستيا سمككا
كأداء سكؼ يجعؿ مف طمبتنا مكاطنيف عالمييف ( .المركز الفمسطيني )2003،
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كترل الباحثة بضركرة تعمـ مادة حقكؽ اإلنساف لمطمبة سكاء داخؿ المدرسة كخارجيا كذلؾ
لمتعرؼ عمي حقكقو ككاجباتو مما تساىـ في خمؽ مجتمع مدني قادر عمي بناء أجياؿ كاعية

كمثقفة .

ترل الباحثة أف الشعب الفمسطيني في حاجة ماسة لتعميـ مبحث حقكؽ اإلنساف ،كذلؾ لما يمر بو
مف ظركؼ حياتية صعبة ،ك انتياكات متتالية لحقكؽ اإلنساف عمي صعيد االحتبلؿ أك عمي الصعيد

الحككمي المحمي ،لذلؾ فأصبح تعميـ حقكؽ اإلنساف مف المكاضيع الميمة في مدارس ككالة الغكث
الدكلية ،حيث أدرج ضمف الخطة الدراسية كأصبح لو حصص مخصصة كمعمميف مخصصيف حتي يصؿ

بيذا المبحث إلى األىداؼ المرجكة ،كحتى تزيد مف فعالية مبحث حقكؽ اإلنساف كنصؿ إلى مرحمة

التفكير بشكؿ متكاز عمينا إتباع طرؽ كأساليب جديدة البد مف إدراجيا كمنياج تربكم أساسيان لمتطبيؽ
كالمسرح التعميمي لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،مف خبلؿ تكليد الكثير مف األفكار اإليجابية

كاإلبداعية كتزكيد التبلميذ بطرؽ فعالة لمحصكؿ عمى المعمكمات كفحص كتقييـ كتنظيـ المعمكمات كالحكـ
عمى صحتيا
كترل الباحثة أف لمتفكير أىمية كبرم تستدعي ضركرة تنكع األنشطة كالبرامج التعميمية المقدمة

لمتبلميذ ،كاتباع األساليب الحديثة في التدريس كالمسرح التعميمي الذم يقكـ بدكر الناقؿ كالمرشد كالمعمـ
الذم يسيؿ عمى الطبلب الفيـ كاالستيعاب بسيكلة التذكر النابع مف الشكؿ الدرامي الذم يميز بيف
المعمكمة المسمكعة كالممتعة البصرية الجمالية ،كىذا المردكد اإليجابي عمى الطبلب يساعد عمى تنمية

ميارات عميا كميارات التفكير اإلبداعي كالطبلقة كاألصالة كالمركنة.
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انًحىر انثبٍَ


" استراتيجية عجبءح انخجُز (انذرايب انزعهًُُخ)
يتطرؽ ىذا المحكر إلى استراتيجية عباءة الخبير كأسمكب استقصائي في التعميـ عبر الدراما
كاحتكم المحكر عمى الدراما كأسمكب تعميمي ككيفية تكظيفيا في التعميـ كمف ثـ التطرؽ إلى عباءة الخبير

.

عجبءح انخجُز (انذرايب انزعهًُُخ)
كحيث أف استراتيجية عباءة الخبير تؤكد عمى الترابط بيف أنكاع المعرفة كمجاالتيا ،كأف الطفؿ

يمكف أف "يمبس" عباءة الخبير كيرل أم حدث أمامو مف جكانب متعددة ،فإف ىذا النيج يدعك الطفؿ

المتعمـ إلى اكتساب ميارة ترابط المعرفة .

يجزكزح استراتيجية عجبءح انخجُز (دورثٍ هُثكىد ( DOROTHY HEATHCOTE
كلدت (دكرثي) في التاسع كالعشريف مف العاـ 1929ـ ،كحيث أعدت نفسيا لترجمة رؤاىا إلى

ممارسة صفية في دكؿ مختمفة بأكركبا كاسيا كافريقيا كأمريكيا الشمالية كأستراليا ،كما حازت عمى العديد

مف الجكائز كالتكريميات ،كتكفيت في الثامف مف تشريف األكؿ عاـ 2011ـ عف عمر يناىز الخامسة
كالثمانيف عاما .
كترل الباحثة أف (دكرثي) طكرت في عممية الدراما حيث جعمتيا بثكب استقائي كىك ما يعد لكنا
جديد في الدراما يسمي عباءة الخبير ،مما احدث نقمة نكعية في عممية التدريس
وعرفتيا (دورثي ىيكثوت) بأنيا :دراما عباءة الخبير (:) Education in Expert the of Mantle
نيج قائـ عمى الدراما المشكقة في عممية التعميـ كالتعمـ ،كتتضمف الفكرة األساسية في ذلؾ أف الطمبة

يتعممكف المنياج كما لك أنيـ مجمكعة متخيمة مف الخبراء ،كأنيـ يكتشفكف تعمميـ كيتعممكف مف خبلؿ
تحمؿ مسؤكليات خاصة ،كأف ىذا النيج لو مخرجات تعمـ ناتجة ليا عبلقة بالنمك المعرفي كاالجتماعي،
إضافة إلى عبلقتيا باكتساب ميارات حياتية ( . (Heathcote, 2004:15

كتعد عباءة الخبير نيجان ذات مخرجات تعمـ ناتجة ليا عالؽ بالنمك المعرفي كاالجتماعي ،إضافة إلى

عبلقتيا باكتساب ميارات حياتية .

كالنمك المعرفي ىك الحاصؿ في اكتساب معرفة جديدة حكؿ مادة عممية يتضمنيا المشركع الذم ينخرط

فيو الطمبة ،كاالستفادة مف المعرفة الناتجة عنو الحقا .
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كالنمك االجتماعي ىك التطكر الحاصؿ في التفاعبلت كالعبلقات االجتماعية في أثناء عمميتي التعميـ

كالتعمـ ،كما ينتج مف قيـ ليا عبلقة في الدعـ كالمساندة كالتعاكف كالمشاركة مع األخريف .

كالميارات الحياتية ىي اكتساب الطمبة لميارات متنكعة مف شأنيا أف تفيدىـ في حياتيـ العممية كالحياتية،

مثؿ ميارة التفاكض ،كالتعمـ الذاتي ،كالتعبير بأشكالو المختمفة سكاء الشفكم أك الكتابي أك الجسدم

(. )Heathcote, 2004:15

كعرفيا (صكالحة )11:2014،عباءة الخبير بأنيا تكجو تعميمي جزء أساسي منو دراما ،حيث يتعرض

فيو المتعمـ لمراحؿ استكشاؼ كاستقصاء لمكضكع ما كالتعمؽ فيو عبر الدراما ،كيسيـ في تغيير أدكار

الطمبة ليككنكا خبراء في المكضكع ،ككيؼ يقدمكف التنازالت مف أجؿ أف يحيكا معا؟ كالدخكؿ إلى العمؽ

أكثر ،ككيؼ نفكر؟ ككيؼ نطرح أسئمة مفتكحة كعدـ النظر إلي السطح  ،كمساعدة أشخاص كي يقكمكا
بطرح أسئمة ،ألننا معا ال نعرؼ اإلجابة الصحيحة أك الخطأ ،نطرح أسئمة كنخمؽ مكاقؼ يتطرؽ مف

خبلليا المشارككف داخؿ إستراتيجية عباءة الخبير إلي ىذه األسئمة ،كىك تكجو متكامؿ يغير مف دكر

المعمـ كالمتعمـ عمي حدا سكاء ،ليجعؿ المتعمـ ذاتو فعاؿ في عممية اتخاذ القرار عبر طرح أسئمة كاعادة
النظر عبر تأمبلتيـ ،كاقتراح حمكؿ لممشكبلت ،كىك محاكلة لمساعدة المتعمميف كالمعمميف عمي الفيـ
عبر جعميـ خبراء في مسألة ما .

ترم الباحثة أف عباءة الخبير ىي طريقة لمتعمـ مبنية عمى الدراما ينشغؿ بيا األطفاؿ في عمؿ
منيجي مف خبلؿ مضمكف قصصي كمسرحي غني ،مما يجعؿ الطالب بمكضع الخبير أم يأخذ أكثر
مف دكر يسأؿ كيستنتج كيضع حمكؿ كيمثؿ الدكر بالطريقة التي يراىا مناسبة كالتى تساىـ في تغير أدكار

الطمبة ليككنكا خبراء في المكضكع .
كما تعمؿ عباءة الخبير كنيج تعميمي كتسعى إلى تنمية قدرة الفرد عمى أف يتجاكز قدرتو الحالية

عمى التعمـ إلى قدرة أعمى منيا ،كىي بذلؾ تستند عمى نظرية( فيجكتسكي) التي تركز عمى السياقات
االجتماعية لعممية التعمـ ،كتنتقد نظريات االستعداد لمتعمـ (كالمشتقة مف بياجية) التي تحدد قدرات المتعمـ

بعمره الزمني كالذم يعتبره (فيجكتسكي )حدا خاطئا لقدرة المتعمـ عمى التعمـ ،حيث أف دكر المعمـ يعمؿ
عمى تعزيز المتعمـ كتكفير الظركؼ المبلئمة كالمساندة لممتعمـ عند تأطيره كإنساف مسئكؿ لممشركع،

كالذم يحفزه عمى تجاكز قدرتو الطبيعية كيكسر حدكد المفاىيـ المتجمدةBolton & ،1985:14( .

 )Heathcoteكيعتبر( بياجية) أف عممية النمك المعرفي تمر بمراحؿ معرفية أربعة كىي :مرحمة الحس
حركية ،مرحمة ما قبؿ العمميات ،مرحمة العمميات ،كمف ثـ مرحمة العمميات المجردة .
كيحدث في ىذه المراحؿ تعمـ محدد ،كيتـ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل حسب النضج العمرم أك
الزمني لممتعمـ ،كبحسب (بياجية) فإف التفكير العممي الناضج يجب أف يمر بالمراحؿ األربعة كصكال إلى

المرحمة األخيرة  ،كلكف أشار (ماثيكس) أف اإلحصائيات كالدراسات أثبتت في مختمؼ المناطؽ أف قمة
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مف الطمبة مف يصؿ إلى المرحمة األخيرة ،كىذا يستدعي الدعكة إلى ضركرة أف يككف التعمـ كتحديدا

تعميـ العمكـ مقدـ مف خبلؿ س ياؽ تفاعمي كاجتماعي يركز عمى الظكاىر كاألشياء المممكسة كذات العبلقة

بالمتعمـ ،كتييئة جميع الظركؼ مف أجؿ العمؿ عمى زيادة كصكؿ الطمبة إلى أقصى تعمـ كمعدؿ نمك

معرفي (. )Matthews, 1994:36

قواعد استراتيجية عباءة الخبير:

التعريف بمجاالت المنهاج لتغطيتها
 -1اختيار مشركع .

 -2العكدة إلى الكراء بالكضع العادم كالعبلقة المعرفية لممعمـ كالطمبة ،كبالنسبة إلى الخبير فإف
الطمبة ىـ الذيف لدييـ الخبرة في حيف أف المعمـ يؤدم دك ار مساعدا كشخص عادل ببل خبرة
محددة .

 -3معمـ ببل معرفة أك خبرة مييمنة لكف لديو خبرة حاصمة ،عمى سبيؿ المثاؿ :كإدارم لممشركع
أكسكرتير لو .

 -4حديث المعمـ يتـ التخمي عنو عند مباشرة الدكر ،كبدال مف ذلؾ يستخدـ المعمـ" حديث الزميؿ".
 -5الطمبة يتخذكف أدكارىـ كال يبنكف شخصيات فردية .
 -6جميع العمؿ عبارة عف ميمة معد ليا .

 -7المشركع يغذم اإلحساس بالمسئكلية االجتماعية .
 -8ىذه الطريقة دائما ما تبدأ في الكسط  ،عمى سبيؿ المثاؿ  :إف ليا تاريخان.
 -9المياـ تبنى حكؿ حؿ المشكمة( .صكالحة .)18:2014 ،
لماذا ينصح باستخدام استراتيجية عباءة الخبير في المدارس:
ك إذا تساءلنا لماذا ينصح باستخداـ عباءة الخبير في المدارس ؟ ،كما الجدكل مف استخداميا ؟،

كىؿ ىي ميمة في عممية التعمـ كالتعميـ ؟ ،كىؿ تساعد عمى تنمية قدرات المتعمـ كمعرفة مياراتو؟ فاننا
نجد بعض األدبيات التي تجيب عمى ذلؾ فمثبل تكضح (ىيككث كبمكلتكف) (  ) 1995أف اليدؼ مف

استخداميا في المدارس ىك العمؿ ك إدراؾ شيء جديد مفيد لمطمبة كما أنيا تعمؿ عمى تحسيف الميارات
الحياتية ،كتعمؿ عمى تطكير الميارات المتنامية في استخداـ الشكؿ الدرامي .
ك تكمف أىمية دراما عباءة الخبير في أنيا تعمؿ عمى استقبللية مجمكعاتيا الصغيرة كبياف النكع

التقميدم لحديث المعمـ عمى زيادة ظيكر االستعداد الفردم لدل الطمبة عمى عمؿ المستكيات الخمسة

لمفعؿ ككنيا تكشؼ عف نفسيا في سمككيات مختمؼ األفراد كتعمؿ عمى تفريغ نتائج الحكار المعمؽ مع
الطمبة ،كيقصد الخمسة لمفعؿ أف أم المياـ التي نقكـ بيا تتككف مف الفعؿ الذم يصبح مف خبللو

المستكيات المتعمقة.
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ك ىك ما أشارت ليا (ىيثككث) في حكار ليا مع بكلتكف مكضحة إنيا خمسة مستكيات تبدك ميمة

لجميع إشكاؿ النمك االجتماعي  /الثقافي

أكال :أنا أقكـ بميمة اعرض مثبل -
ثانيا :بسبب دافع -
ثالثا :كعميو سيككف استثمارم -
رابعا :نماذجي التي كلدت ىذا استثمارم ىي
خامسا :ألنو ىكذا يجب أف تككف الحياة مكقفي أكضحو.
عمى سبيؿ المثاؿ:
الفعؿ :أنا التقط قطعة مف النفايات
الدافع :لكضعيا في صندكؽ لبلحتفاظ بيا مف اجؿ استخدامات أخرل.
االستثمار :يجب أف يميز في كؿ األكقات بيف المكاد المفيدة كالتالفة دائما ما تشكؿ المياـ الفعؿ

الذم مف خبللو تندمج المستكيات المتعمقة الخمسة ك عميو فاف القياـ بالمياـ يحمؿ في طياتو معاني
عميقة بينما يصبح األفراد مستبعديف .لبلنشغاؿ بمستكيات االلتزاـ كىذه المستكيات تسمى مستكيات

االلتزاـ في النمك االجتماعي كالثقافي ( .ىيثككت)11: 2005،

تفيد دكرتي أف عمؿ عباءة الخبير يصبح مسرحية اجتماعية عميقة كأحيانا شخصية كالسبب:
الطبلب يعرفكف أنيـ متكافئكف في التخيؿ يفيمكف القكة التي يمتمككنيا داخؿ ذلؾ العالـ مف اجؿ

التكجيو كاإلقرار كاشتعاؿ.

كيجب إيقاظ " المشاىد " الذم يكمف في داخميـ ليستكعبكا عالـ الفعؿ كالمسؤكلية كيستمتعكا بو

حتى كىـ يؤدكف عمبل فيو.

كذلؾ فاف الخبرة تساعدىـ عمى أف يتطكركا مف خبلؿ مجمكعات مذىمة األعراؼ التي يجب
تسخيرىا.
في الكاقع يصممكف كيعرضكف كيكضحكف كيرسمكف لنزع القكالب أك إزالتيا تماما كسكؼ يشتغؿ
طبلب الصؼ كأناس يتشارككف العمؿ كيبدكا ىذا أكثر قربا مف مسرحية حقيقية يخمقيا األطفاؿ ألنفسيـ

كعندما يممككىا كأكثر قربا مف أم دراما صفية (.ىيثككث)10:2010،

كترم الباحثة اف استخداـ الدراما مف أجؿ التعمـ يساىـ في تحسيف بيئة التعمـ في الصفكؼ

الدراسية ،كتؤثر بشكؿ ايجابي عمى كؿ مف المعمـ ك المتعمـ في عمميتي التعميـ /كالتعمـ ،حيث أف بناء
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الدركس مف قبؿ المعمميف يشعرىـ بجزء مف ىكيتيـ المفقكدة نتيجة إتباع المناىج المقيدة في
كثير مف األحياف ،كما أف الطمبة زادت مشاركتيـ كفعاليتيـ خبلؿ استخداـ الدراما في تعميـ
المكاد المختمفة ،كذلؾ ألنيا عممت عمى زيادة دافعيتيـ كتحفيزىـ عمى المشاركة كابداء الرأم.
كىذا أدل بطبيعة الحاؿ إلى زيادة في التحصيؿ ،كزيادة فيـ المكاد التي مف الصعب فيميا
بطريقة التعميـ التقميدية .كذلؾ أدل استخداـ الدراما في التعميـ إلى تعمـ طكيؿ األمد.

مكونات استراتيجية عباءة الخبير:

حتى يككف نيج عباءة الخبير نافعا كفعاال في عمميتي التعميـ كالتعمـ ال بد أف ينفذ مف خبلؿ سياؽ دراما

كاضح المككنات بيف (ىيكثكف كبكلتكف )أف ىذا النيج يتككف مف عناصر أساسية جكىرية يحدد فييا دكر

الطالب كتشمؿ:
المشروع :يتخذ بشكؿ تدريجي مسؤكلية مشركع قائـ في عالـ خيالي ( افتراضي ).
الزبون :حيث ييتـ الطمبة بما فيو الكفاية بأىداؼ طكيمة األمد مغمفة بالزبكف كالقياـ باألنشطة الضركرية
ليحقؽ األىداؼ ليشجعيـ عمى تخيؿ العالـ الخيالي االفتراضي.
الخبراء :حيث يتفاعؿ الطمبة كالمعمـ مع أنفسيـ ،كيتخيمكف إنيـ يتصرفكف كما لك إنيـ خبراء يعممكف بجد
مف اجؿ المشركع كالميمة المككمة إلييـ.
الميام :كىي أف يقكـ بيا الطمبة مف اجؿ تحقيؽ إنجاز المشركع حيث ينخرط الطمبة طكاؿ الكقت في
النشاطات كالمياـ التي في نفس الكقت جزء مف متطمبات المنياج كمف الممارسة المينية في العالـ
االفتراضي.

الموقع :يجب عمى المعمـ أف يشارؾ بالطاقة كالدعـ لمطمبة ( بشكؿ فردم أك جماعي مع الطمبة ) كزميؿ
عمى دراية بالمعرفة كالتخصص.
إضافة إلى التأكد مف مكاقع الطمبة في المشركع كما ىك مطمكب عممو كذلؾ مف اجؿ بناء كجية

نظرىـ في الدكر الذم يقكمكف فيو.

التأمل :عمى الطمبة أف يتأممكا مف اجؿ إنتاج المعرفة() heathcote@bolton،1995:22،
يكمف دكر المعمـ في نصح الطمبة كتكجيييـ بشاف المياـ اآلتية التي يعممكف عمييا كيجب أف يككف

عمى عمـ بكيؼ يجب أف تككف األمكر كعمى المعمـ أف يحقؽ ىدفا مستم ار في نشر الكعي لمطمبة كجعميـ

كيؼ يصمكف إلى أف كؿ ما يقكمكف بو ىك جزء مف نظاـ جماعي أكثر.
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المواصفات التي تميز استراتيجية عباءة الخبير:
كىي التي ذكرىا (كيفف):
 اتفاؽ بيف المعمـ كالطبلب عمى القياـ بدكر كظيفي (عمى سبيؿ المثاؿ ،ليس شخصية بؿ شخص
خبير في إدارة شيء ما).
 تمؾ اإلدارة تأخذ شكؿ مياـ قصيرة المدل ،باالبتعاد عف إنتاج فعمي ،فالشعكر باالىتماـ بما يفعمكف،

كالقيـ التي يدافعكف عنيا أمكر ليست مزيفة كما ىك األمر في بعض أنكاع الدراما ،لكنيا تسمع

الكقت بشكؿ طبيعي.
 المياـ عادة ما يطرحيا المعمـ بينما يكف الطبلب معظـ الكقت في مجمكعات صغيرة تجتمع بيف
حيف كأخر التخاذ ق اررات بشأف سياسة أك تكحيد عمؿ معيف.
لكي تستنبط ميمة يقيـ المعمـ مستكل الميارة ،المعرفة كجماؿ التعمـ الذم تـ اختياره كالصحة

االجتماعية لمصؼ.

ينظر إلى كؿ ميمة مف جانب المعمـ كخطكة مختارة بعناية ضمف سمسمة طكيمة مف المياـ

المصنفة.

 الصفة الرئيسية لدكر المعمـ ستككف تمؾ التي يقكـ بيا أحدا ما معتمدا عمى أدكار الطبلب لنصحيـ
كتكجيييـ بشاف مياـ فكرية كلكف مف يمتمؾ مع ذلؾ حسا قكيا بالتاريخ الماضي ككيفية إتماـ األمكر.

فكؽ ىذا كما يتجاكز الميارات المحددة كمجاالت أخرل كاضحة لمتعمـ يحقؽ المعمـ ىدفا مستم ار لرفع
مستكل كعي الطبلب كجعميـ يدرككف كيؼ تككف المسؤكلية الناشئة عف خبرة معينة جزءا مف نظاـ

قيمي(ىيثككت .)30: 2010،
مبادئ توظيف عباءة الخبير

ىناك أربعة مبادئ عمى المتعمم أن يتبعيا عند توظيف استراتيجية عباءة الخبير:
 -1عرض مجاؿ الخبرة بشكؿ فعاؿ باستخداـ مزيج مف حديث المعممة كالصكرة البعدية.
 -2تقديـ " لك " "  " ifمبك ار بطريقة مف شانيا أف تجذب الصؼ المعيف ( أعطي الطبلب لمحة
خاطفة مف خبلؿ الستارة المرفكعة جزئيا ).

 -3ت زكد المجمكعة بقكة التشغيؿ كىذا ما يمنح العمؿ حيكيتو الشاممة فيما يختص بما يشاىد
باعتباره الميمة الرئيسية لكف الكثير مف الخطكات الثانكية األخرل مف تتبع مف جانب الصؼ

قبؿ تسخير ىذه الحيكية.
 -4بناء ماض كحاضر كمستقبؿ (ىيثككت )35 :2010،
34

كترل الباحثة أف نيج عباءة الخبير ىك عبارة عف أسمكب درامي استقصائي كبعمؿ مف خبلؿ

إنجاز ميمة أك مشركع مطمكب مف الطمبة تنفيذه يتطمب البحث كحب االستطبلع كطرح األسئمة الجيدة
القابمة لبلختبار كالبحث بأسمكب درامي شيؽ .

خطوات التدريس بتوظيف عباءة الخبير:
ال يكجد ترتيب ممزـ في التدريس باستخداـ إستراتيجية عباءة الخبير لبلنتقاؿ مف منطقة إلى أخري ،بؿ

ىناؾ مركنة في ارتداء العباءة كالتنقؿ فيما بينيا ،مما يسيؿ استخداـ ىذه اإلستراتيجية ،كالذم يجب
التركيز عمى إيجابية المتعمـ كفعاليتو كنشاطو في أثناء استخداـ تمؾ العباءة.

مقدمة في التخطيط لعباءة الخبير:
عناصر مهمة للتذكر:
 -1اتخاذ قرار حكؿ نكع المشركع ميـ جدان.

 -2اجعؿ مف زبكنؾ قاببلن لمتصديؽ ألقصى درجة.

 -3تذكر أف ىذا التكجو يساعدنا في تدريس المنياج ،ككيفية تدريسنا لممنياج يمكف أف يكمكف مرنا
كيستدؿ الباحث بمقكلة مشيكرة )لدكرثي ىيثككت( (ال يمكنؾ أف تذىب بعيد ان بتخطيط ىزيؿ أبد ان(.

 -4اعرؼ صفؾ.

 -5كف عمى عمـ بمتطمبات المنياج.
 -6كف عمى عمـ بما يحتاجكنو.
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قـ بإكماؿ كرقة التخطيط.

 -8الميمات :استخدـ المثاؿ لمساعدتؾ.

 -9خطة العمؿ :استخدـ المثاؿ لمساعدتؾ استخدـ قائمة المشاريع الممكنة لمساعدتؾ.
-1:قـ بتدريس الدرس األكؿ ،قـ بإنياء النتائج كمف بعدىا أعمدة الخيارات كانتقؿ إلى كرقة الميمات
( .صكالحة)20: 2014،

دور المعلم في توظيف إستراتيجية عباءة الخبير:
يمعب المعمـ دك ار مرنا عمى كجو التحديد ،بحيث ينخرط المعمـ بشكؿ متكرر بالقفز بشكؿ حاذؽ

كاالنزالؽ بخفة كاالستدارة فجأة ،أك حتى تخطي عالمي الخياؿ كالكاقع ،كقد يستغرؽ األمر بضع ثك ٍ
اف

حيث يحتفظ بدكر ،كسرعاف ما يتـ التنازؿ عنو ،ثـ يستأنؼ ثانية ،كيمكف حتى التكاصؿ بكممة ،كرفع

أيضا شيء فيو مفارقة ،إذ يكلد االستخداـ في
حاجب عمى نحك مف الغمكض المعتمد بيف االثنيف ،كىك ن
دكر عبلقة صحية بيف المعمـ كالطالب ،في حيف ينذر الحديث ،ككذلؾ األفعاؿ خارج الدكر سمفان بمغامرة
الدراما كقكتيا ككبلىما أساسي )ىيثككت(35:2012،
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مزايا المعلم الذي يتخذ دورا في إستراتيجية عباءة الخبير:
 -1المعمـ منخرط داخؿ الدراما كيستطيع أف يرل مع طمبتو ما يجرم.
 -2السيطرة عمى سير العمؿ كالتكتر؛ ألنو عمى تكاصؿ مع اإليقاع الداخمي لمعمؿ.

 -3يستطيع أف يدعـ كيشجع كيترؾ خطكط االتصاؿ مفتكحة ،بحيث يستطيع الجميع العمؿ بإجماع.
 -4لديو الفرصة لتقاسـ االكتشاؼ مع طمبتو كالتقدـ معيـ نحك فيـ جديد.

مزايا الطلبة عندما يقوم المعلم بدور في إستراتيجية عباءة الخبير:
 -1يكفر ذلؾ ليـ فرصان لتحمؿ المسؤكلية كاتخاذ الق اررات كتكلي قيادة المجمكعة.
 -2تكفير حرية التعبير عف مكاقفيـ ككجيات نظرىـ في أماف الدكر
 -3يمنحيـ ذلؾ متعة تحدم المعمـ بالثقة (.غراف كساكستف(9:2012،
كترم الباحثة أف التعامؿ مع المعمـ بكؿ ثقة يساىـ في إنجاح العممية التعميمية كاتباع أسمكب النقاش
كالتحاكر كالتفكير المشترؾ بعيدا عف أساليب الحفظ كالتمقيف كالعبلقة المبنية عمي الخكؼ

أهمية توظيف إستراتيجية عباءة الخبير في عملية التعليم:
 -1تحقيؽ التكامؿ كالترابط في المعرفة كتنمية الميارات الفردية عند الطمبة
) .( Heathcote, 2004: 9

 -2امتبلؾ القكة عمى إحداث تغيير في عممية التعمـ مف خبلؿ بناء مجتمع داخؿ الصؼ.
 -3إضفاء جك مف المتعة في عممية التعميـ.

 -4تكفر لممعمميف فرصة إعادة اكتشاؼ مكىبتيـ مع الطمبة في عممية التعميـ.

 -5تعمؿ عمى تحكيؿ الحديث كالنقاش إلى شيء مممكس قابؿ لمتطبيؽ( (Abbott, 2005:5
رؾ شيء جديد مفيد لمطمبة كتغير في فيـ المضمكف .
 -6العمؿ عمى إد ا

 -7العمؿ عمى تحسيف في الميارات الحياتية بما في ذلؾ تعمـ المغة بشكؿ أشمؿ .

 -8تطكير في الميارات المتنامية في استخداـ الشكؿ الدرامي
 -9تعمؿ عمى استقبللية مجمكعاتيا الصغيرة.

 -01غياب النكع العادم التقميدم لحديث المعمـ.
انخرط مف خبلؿ تسخير حماسة الطمبة ،كقدرتيـ عمى تخيؿ أنفسيـ بمكقع المسؤكلية(.
 -00ا

)Edmision, 2005: 3
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وترى الباحثة ان انهذف يٍ انزذرَض ثبطزخذاو عجبءح انخجُز
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف.
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ.
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف.
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية.
 تحفيز قدرة الطالب عمى استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم.
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية.
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني.
 تكفير بيئة أمنة لمطمبة كتحمييـ مف الشعكر بعدـ الكفاية المغكية.
 تحسيف الميارات الحياتية.
 تطكير الميارات مف خبلؿ استخداـ العمؿ الدرامي.
كترم الباحثة اف األسمكب الدرامي االستقصائي في عباءة الخبير ىك الذم يحفز الطمبة كيضيؼ

جك مف المتعة كالفرح في العممية التعميمية  ،كما إنيا تزيد مف ثقافة الطالب كتنمية الحس الفني لديو مما
تساىـ في تنمية الطبلقة التعبيرية كتككيف اكبر عدد مف المفردات كالكممات كالعبارات المعبرة كالكاضحة

خاصة إذا تـ استخداـ الفنكف بشكؿ جيد ،حيث يحدث تغيرات فسيكلكجية لمدماغ عند التعمـ ،كىذه

التغيرات تككف قكية فعالة خاصة عندما تككف المشاعر جزءا مف عممية التعمـ ،كتؤثر عمى النكاقؿ
العصبية التي تفرز عند حدكث مشاعر كتعمؿ عمى تفعيؿ الشابكات العصبة كبالتالي تطكير عمميا

كلذلؾ يحدث التعمـ.

كالفكرة األساسية ىك أف الفف تعمؿ عمى تحفيز المشاعر ،بالتالي تؤثر كتحفز الدماغ ليككف خبلقان

كفعاالن .

توظيف الدراما كشكل من أشكال التعمم
كفي بعض األحياف ينظر إلى الفف في المدرسة ككأنو عمؿ في غايتو الترؼ ،بالرغـ مف االىمية
الترفييية فف الفنكف في المدرسة تقتضي النظر عمى إنيا محكر ذك أىمية بالغة في التككيف النفسي

كالمعرفي كاألدائي لممتعمـ تعادؿ محاكر التعميـ األخرل
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إف الدراما كالمسرح مف أىـ الفنكف كأقدميا ،كقد قيؿ أعطني مسرحا أعطيؾ شعبا متحضرا .كتعد

الدراما مف أساليب التدريس التي تساعد عمى إثراء كتعميؽ عممية التعمـ لكؿ التبلميذ ،كخاصة الصغار
منيـ ،نظر ا الرتباطو بالخبرة المباشرة الناتجة عف نشاط كفعالية المتعمـ ،كما إف الدراما ال تركز عمى
العمميات العقمية فقط ،إنما تضع في اعتبارىا االحتياجات النفسية كاالجتماعية لممتعمـ ،كقد ينظر البعض

إلى الدراما عمى أنيا نكع مف التسمية كمضيعة الكقت ،كلكف أىميتيا ابعد كأعمؽ مف ذلؾ ،فالدراما –
كتعني بالتمثيؿ – تعد صكرة مصغرة لمحياة التي يعيشيا اإلنساف ،حيث تتعامؿ مع معرفة ىذا اإلنساف،
كعبلقتو باآلخريف ،كمكانتو في ىذا العالـ (النجدم كراشد كعبد اليادم)224 :2003 ،

فالدراما تجعؿ األطفاؿ أكثر كدا كصراحة ،كما أف االنيماؾ الذم تكسبو تدريبات الدراما لؤلطفاؿ

ي جعميا مف أفضؿ طرؽ تعمـ التركيز في كؿ أشكاؿ الدراسة كمكضكعاتيا .كاف إدخاؿ الدراما إلى المناىج
الدراسية في رياض األطفاؿ كالمدارس االبتدائية تفتح أفاقا أرحب ،كتجعؿ حياة األطفاؿ مممكءة بالبيجة

كالسعادة ،فضبل عف اكتساب القدرة عمى تحمؿ مسؤكلياتيـ ،كالقياـ بأدكارىـ الحقيقية في مستقبؿ حياتيـ.

ثـ إف استخداـ طرؽ اإللقاء المسرحي يبعث في الجك الدراسي عنصر التشكيؽ ،كيبعث في الصغار عامؿ

النشاط كحب المسرح (عبد المنعـ.)12 :2007 ،
فالدراما تيدؼ إلى تبديد الممؿ الذم قد يشعر بو التبلميذ أثناء التدريس ،مف خبلؿ تخميص الدركس

مف جمكد الحركؼ المكتكبة ،كتحكيميا إلى صكرة حية ناطقة محببة إلى نفكس التبلميذ ،كىك ما يمنح
التأثير المباشر في التبلميذ ،كيحقؽ الخبرة المباشرة لممؤدم كالمتمقي عمى حد سكاء (القرشي:2001 ،

.)38

كترم الباحثة أف األسمكب الدامي في التدريس يعطي الثقة الكاممة لمطالب في التعامؿ مع المعمـ

بدكف خكؼ أك أم تقد مف ناحية الطالب  ،بؿ تترؾ عناف الطالب لمتفكير كالتعبير عف نفسو كأفكار بكؿ

طبلقة

دور الدراما وأثرىا في التعميم:
األدكار التي تمعبيا الدراما في التعميـ عمى النحك اآلتي( :العناني)12 :2007 ،
 -1تثرم قدرة الفرد عمى التعبير عما بداخمو ليصبح أكثر قدرة عمى التأثير في اآلخريف كتكجيييـ مف
اجؿ تمبية احتياجاتو كحؿ مشكبلتيـ.
 -2تتيح الفرصة لئلنساف ليجرب مكاقؼ الحياة المختمفة ،كيضع حمكال ليا كيحاكؿ التكيؼ معيا.
 -3تعرؼ اإلنساف عمى اآلخريف مف خبلؿ قيامو بتفحص شخصياتيـ فيصبح أكثر قدرة عمى التعامؿ
معيـ.
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-4تعرؼ اإلنساف بنفسو كبقدراتو كمكاىبو مما يساعده في تنمية شخصيتو.
 -5تركض الجسـ ،كتنمي الحكاس مف خبلؿ الرقص اإليقاعي كالمعب الدرامي كالتعبير الحركي.
 -6تكسب الفرد الثقة بالنفس كتقكم رابطة الصداقة مع الكبار مما يساعده عمى التعمـ.
 -7تعمـ الفرد إطاعة األقراف ،كما تطكر لديو ميارة القيادة كمشاعر الشفقة كالمشاركة الكجدانية كالتعاكف
كضبط النفس ...كذلؾ مف خبلؿ تقديمو األدكار المختمفة.

 -8تزيد مف معمكمات الفرد ،كتشبع حب االستطبلع لديو.
 -9تنمي الخياؿ ،كتؤدم إلى اإلبداع.
 -1:تبسط المكاد الدراسية عف طريؽ مسرحتيا بأسمكب مشكؽ كجذاب.
 -11تثرم المغة عند الفرد كتقضي عمى عيكب النطؽ كتعدؿ السمكؾ.
 -12تنمي الذكؽ الفني كالجمالي كالحس النقدم.
 -13تشعر اإلنساف بالمتعة كالبيجة مما يجعمو أكثر قابمية لمتعمـ.
 -14تمنح الحكمة كالقكة كالشجاعة كالخبرة.
 -15تنمي حس كتابة المسرحيات كحب األدب الجيد.
 -16تخمص اإلنساف مف الكبت كاالنفعاالت الضارة.
 -17تربي اإلحساس بالفف كحب المسرح.
 -18تبني فردا راشدا لو قيمتو لنفسو كلمجتمعو.
 -19تثرم معرفة الفرد بالتراث المسرحي كحرفيات المسرحي كعناصره مف حركة كصكت كايقاع كباقي
الجكانب التقنية كالفنية في العممية المسرحية( .العناني)12 :2007 ،
كترى الباحثة مف خبلؿ الدراما التعميمية أنو يمكف إعداد قيادات شبابية صالحة قادرة عمى العطاء
في المستقبؿ ،الف الطفؿ عند مشاىدتو لممشاىد الدرامية يستطيع أف يعبر تعبي ار إبداعيا سكاء أكاف شفكيا
أك كتابيا أك يمخص ما حدث في المشيد الدرامي كقد يقكـ بتمثيميا مرة أخرل.

الدراما في المدارس:
ال بد مف كجكد مكاف كاسع لمعمؿ الدرامي الناجح لكي يتحرؾ المتعممكف بسيكلة كيتـ تقديـ مناظر

متعددة في نفس الكقت كتعد قاعة المدرسة العمكمية أصمح مكاف لمدراما ،كاذا تعذر الحصكؿ عمييا

بالفصكؿ كيتـ تحريؾ األثاث مع تدريب بسيط لممتعمميف ،كقد ال تتسع مساحة الفصؿ لحركة كثيرة كلكنيا
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كافية لمعمؿ الدرامي ،كيعتبر الحؿ الحقيقي لمشكمة المساحة الضيقة ليس ماديا ،فمف خبلؿ كجكد المادة

المشكقة كتقديميا بشكؿ مشكؽ فيمكف التغمب عمى مشكمة المساحة ،كال بد مف اختيار المادة حتى تككف

الحركة مناسبة لممساحة ،فالكثير يعمؿ عمى حؿ مشكمة المساحة عف طريؽ تقسيـ األطفاؿ إلى
مجمكعات صغيرة كال بد مف تنمية العمؿ الجماعي ،كحتى يحصؿ المتعممكف عف الرضا التاـ لمعمؿ

الدرامي يجب أف ينغمسكا فيما يقكمكف بو ،كقد يككف االنغماس صعبا حيف يعرفكف الدراما ألكؿ مرة،
كىناؾ كسائؿ تستخدـ لمتغمب عمى ىذه الصعكبة ،يجب استعماؿ بعضيا باقتصاد كمف ىذه الكسائؿ

المكسيقى كآالت النقر كاستعماؿ األطفاؿ لؤلصكات ،كتعد المبلبس كالمناظر مف ابسط المساعدات
كأكثرىا تأثي انر ككما كانت ىذه بسيطة كمما استطاع المتعمميف أف يستخدمكا خياليـ.

(البختكف)28-26:1998 ،

كترى الباحثة بأنو ال بد مف تكفير مكاف كاسع كمناسب يتكفر فيو كؿ مستمزمات العمؿ الدرامي
خاص بكؿ مدرسة كعدـ االقتصار عمى الغرفة الدراسية العادية.
خطوات توظيف الدراما في التدريس:
كيمكف تكظيؼ الدراما كأداة تدريسية ،تساعد في بناء ميارات األطفاؿ ،كتعزيز فيميـ ،كتكضيح

نتائج التجارب الميدانية المؤثر اإليجابي لفاعمية استخداـ الطريقة الدرامية كطريقة مف طرؽ التدريس في

المراحؿ الدنيا ؛ ألنيا تقدـ لؤلطفاؿ الفكر بطريقة جذابة كمسمية ،بما يحكيو مف مكاقؼ كحكار ،كاستخداـ

تكتيؾ الدراما ذا فاعمية إذا أحسف اختيار كتحميؿ المكقؼ الدرامي المتضمف العديد مف المثيرات ،كتكصيمو

لؤلطفاؿ ،كما انو يحقؽ كثي ار مف جكانب النمك لدييـ إذا أحسف اختيار المكاقؼ المناسبة الستخداـ الدراما

في التدريس ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ تككيف كرش عمؿ لبناء محتكل المنيج ،كتكظيفو التكظيؼ الصحيح
ليناسب المستكل التحصيمي لجميع األطفاؿ ،كيشارؾ في ىذا اإلعداد التربكيكف كأكلياء األمكر ،كبعض

المشتغميف بقضايا الطفؿ مف رجاؿ المجتمع ،حتى يصمكا إلى تصكر مقترح لمحتكل المسرحية ،كالتي يتـ
صياغتيا صياغة درامية مف قبؿ متخصص ،يممؾ الحرفية في التعامؿ مع األطفاؿ ،كيككف ممما بالمغة

المناسبة ،كالمحتكل التعميمي المقدـ ،كيضع في حساباتو التصكر الذم تكصؿ إليو األطفاؿ ،كقد يستمر
العمؿ شيك ار ،يشعر فييا األطفاؿ بالتعايش الكامؿ مع العمؿ الدرامي الذم يشارككف في صنعو،
كيستعدكف لتمثيؿ الشخصيات الدرامية بالمسرحية ،ككؿ ذلؾ يؤدم إلى نمك اتجاه األطفاؿ نحك تعمـ المكاد

الدراسية(عبد المنعـ.)110-109 :2007 ،
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خطوات التدريس بواسطة أسموب الدراما:
 -1المقدمة :كخطكة أكلى عمى المعمـ ،أف يجعؿ األطفاؿ يرتاحكف كيتييئكف بشكؿ تمقائي لعممية التعمـ
بيذا األسمكب.
-2النشاط التييئي :ييدؼ إلى تجييز األطفاؿ لمنشاط الدرامي ،كيمكف لممعمـ أف يدربيـ بنشاط ما بدءا
مف التأمؿ الركحي كحتى التمريف الجسدم ،كيجب أف يككف النشاط مبلئما ألعمار األطفاؿ
كحاجاتيـ الدراسية.
 -3توزيع األدوار :يقكـ المعمـ بتكزيع األدكار عمى التبلمذة بشكؿ عاد ؿ ككتابة دكر كؿ طالب عمى
بطاقة ،كيطمب منو حفظيا.
 -4التمثيل :في ىذه المرحمة يجب أف يعتمد التمميذ عمى نفسو في العطاء كالتعبير كتجسيد الشخصية
كعمى المعمـ أف يخفؼ تدخمو كتيسير طبلبو
 -5التقييم :المشيد الدرامي يجب أف يدعك الطفؿ لمتفكير ،فبعد انتياء عرض المشيد تبد أ التغذية
الراجعة كالتقييـ.
 -5إعادة التمثيل :يعاد التمثيؿ عادة بممثميف جدد حتى يتـ إشراؾ جميع تبلميذ الصؼ إف كانت
المجمكعة أكثر عددا مف عدد شخصيات المشيد الدرامي ،كاذا لـ يتكافر العدد الجديد الكافي ؛

فعمى مف اشترككا سابقا القياـ بأدكار أخرل(.أبك مغمي كىيبلت )81:2008،

كترم الباحثة أف أسمكب الدراما مف األساليب المحببة كالمثيرة الدافعية عف الطبلب كتحقؽ نتائج

مممكسة ،كتعتبر مف أفضؿ الطرؽ التي تبسط المعمكمات كتنمي القدرات ،لذلؾ يعتبر نيج عباءة
الخبير أسمكب مف الدراما المحببة كالمثيرة لمدافعية حيث مف خبلليا أف ندرؾ جممة األىداؼ التي
نحققيا عبر استثمارنا ليا كالتي تتجمي في قدرتيا منح الطالب القدرة عف التعبير عف ذاتو كأفكاره

عف طريؽ الجسد كاطبلؽ العناف لئلبداع الكامف بداخمو بإتباعيا أسمكب الدراما مف اجؿ التعمـ
(عباءة الخبير).

كما كيمكف تكظيؼ الدراما في تعميـ المغة العربية لما ليا مف فكائد كبيرة ،فيي تزيد مف دافعية
التبلميذ ،كتصقؿ شخصياتيـ ،كتنمي اإلبداع كميارات التفكير العميا لدييـ ،كتساعدىـ عمى استيعاب
المكضكع بصكرة اكبر .كفي استخداـ ىذا األسمكب مراعاة لمفركؽ الفردية بيف التبلميذ ،كتنكيع في طرؽ

التدريس ،كليس ىناؾ طريقة كاحدة في تنفيذ ىذا األسمكب ،كيمكف االستفادة مف كؿ جديد في ىذا
المجاؿ ،عمى الرغـ مف إمكانية تطبيؽ ىذا األسمكب ،فانو يحتاج إلى كقت كجيد ،لذا يمكف االقتصار
عمى تطبيؽ ىذا األسمكب مرة أك مرتيف في العاـ الدراسي فقط .كىناؾ بعض العقبات كالصعكبات عند

تنفيذ ىذا األسمكب مثؿ ضيؽ الكقت ،كضخامة المقررات الدراسية ،كقمة اإلمكانات المادية ،كعدـ قناعة
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بعض المعمميف بتطبيؽ ىذا األسمكب ،كلكف يمكف التغمب عمى ىذه الصعكبات ،إذا اقتنع المعمـ بجدكل
ىذا األسمكب .كيمكف تطبيؽ ىذا األسمكب في جميع فركع المغة العربية ،كبخاصة في القراءة كالنصكص.

ككمما كاف سف التمميذ اكبر يككف تطبيؽ ىذا األسمكب أسيؿ كانجح( .العمرم)61 :2000 ،
كيرل (يكسؼ )19 :2007 ،أف ىناؾ خطكات يمكف أف تتبع في درامية المكاد الدراسية داخؿ

الفصؿ الدراسي:

 .1اختيار المادة مف قبؿ المعمـ كالطبلب التي تتناسب المعيـ
 .2كضع خطة لممادة كتكجيييا لمطبلب
 .3تحميؿ الطبلب المسئكلية الكاممة بتعاكنيـ الجماعي لتقديـ العمؿ الدرامي
 .4تقسيـ الطبلب أنفسيـ إلى مجمكعة لؤلداء كأخرم جميكر مشاىدتيـ بتبادؿ األدكار.
 .5يمكف أف يتعاكف المعمـ كالمشرؼ المسرحي في كضح حدث أك مكقؼ ليبدؤكا بو بالعمؿ الدرامي.
 .6أف يترؾ فرصة لمطبلب باستدعاء خياليـ في تخيؿ األماكف.
 .7البد بعد ىذا مف طرح األسئمة كمناقشة حكؿ المحتكم العممي (يكسؼ.)19 :2007 ،
األىداف التربوية لمدراما:
حدد القرشي ( )49:2001األىداف التربوية لمدراما ما يمي:
-1

مساعدة المتعمـ عمى اكتساب بعض القيـ االجتماعية كالتعاكف ،كمعرفة الحقكؽ كالكاجبات

-2

تيسير عممية الفيـ كالتعمـ ،كتذكر مشاىد المسرحية لفترة طكيمة.

-3

مساعدة المتعمـ عمى التعبير عما بداخمو مف أفكار كمشاعر كأحاسيس.

-4

إثارة انتباه المتعمـ تجاه ما يشاىده كيسمعو ،نظ ار الف لمتمثيؿ قكة انفعالية تؤثر في المشاىد،

كالمشاركة كتحمؿ المسؤكلية.

كبالتالي تؤثر في زيادة انتباه البصر لديو ،فاالنتباه البصرم مرتبط بالدافعية ،كعممية التمثيؿ في
حد ذاتيا تمد المتعمـ بدافعية مستمرة ،بسبب متعة المشاىد كالمشاركة في عممية التمثيؿ.

-5

مساعدة المتعمميف الذيف يقكمكف بالتمثيؿ أك المشاىدة عمى فيـ مكاقؼ اآلخريف الذيف يؤدكف
أدكارىـ مما يساعد عمى زيادة حساسيتيـ لممشكبلت االجتماعية.

-6

مساعدة الدراما عمى عبلج بعض المشكبلت السمككية كالنفسية كالتي قد يعاني منيا بعض
التبلميذ مثؿ عيكب النطؽ كأمراض الكبلـ ،كالخجؿ كاالنطكاء كفقداف الثقة بالنفس كالتكتر النفسي

كالعدكانية.
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-7

يقرب النشاط التمثيمي الحقائؽ كاألحداث الماضية كالتي تبعد زمانيا كمكانيا ألذىاف المتعمـ.

-8

تنمية ميارات القراءة كالنطؽ الصحيح كفف اإللقاء كتنمية الذكؽ الفني كالجمالي لدل التبلميذ.

-9

تنمية المبادأة كالخياؿ المذاف يميداف إلى ظيكر اإلبداع لدل المتعمميف ،كذلؾ مف خبلؿ الدراما

اإلبداعية ،كالتي ترتبط بنص مسرحي معيف كالتي تعمؿ عمى إثارة التفكير كالخياؿ.

 -1:تدعيـ كتعميؽ مفيكـ القدرة لدل المتعمـ ،كىك ما يمكف تحقيقو مف خبلؿ معايشة المتعمـ
لشخصيات المسرحية مف خبلؿ ما يعرؼ بعمميات التقمص كاالستيكاء.
 -11إدخاؿ المتعة كالبيجة في نفكس التبلميذ كجعميـ أكثر قابمية لمتعميـ.
 -12تكفير جك مف الصداقة كالكد كالتفاىـ بيف المعمـ كتبلميذه
صعوبات توظيف الدراما في التدريس:
أىـ الصعكبات فيما يمي :حددىا العمرم)49 :2005 ،
 .1إغراؽ المعمميف بكثير مف المصطمحات المتداخمة التي تستخدـ في الدراما كالمسرح ،مثؿ :الدراما
اإلبداعية كالتمثيؿ اإلبداعي كالدراما المطكرة كعممية الدراما كالدراما التربكية كالدراما االرتجالية كالدراما
غير الرسمية كالدراما الصفية كالدراما في التعميـ.

 .2كضع األنشطة الدرامية عمى ىامش المنياج المقرر – ىذا إف كجدت أصبل – مما يعطي المعمميف
إيحاء بعدـ أىميتيا:

 .3معظـ األنشطة الدرامية تمارس مف خبلؿ المعب مما يجعؿ المعمميف متخكفيف مف أف تجعؿ الدراما
األطفاؿ ال ينظركف إلى عممية التعمـ بجدية.
وحددىا يوسف ( )24 :2007
 -1قمة النصكص المسرحية التي تصمح لممكضكعات الدراسية المختمفة في مجاؿ العمكـ
 -2قمة خبرة المعمميف في التعامؿ مع ىذا المدخؿ.
 -3الكقت الطكيؿ البلزـ الستخداـ ىذا المدخؿ التربكم.
لذلؾ ينبغي إعداد فريؽ عمؿ مف المتخصصيف كالخبراء كالفنييف إلعداد نصكص مسرحية لمعديد
مف مكضكعات العمكـ التي تصمح لممسرحية.
كيرل الخالدم ( )2002أف المعرفة ال تصح أف تككف كحدىا ىدفا لمتربية ،كليس الميـ أف يمتمؾ
المتعمـ معرفة فحسب ،بؿ عميو أف ينتفع بمعرفتو كأف تككف ىذه المعرفة قكة فعالة فيو ،كالمعرفة عمى
اختبلؼ أنكاعيا ىي التي تحدد الفعالية الفكرية ،ألف المتعمـ قميؿ المعرفة يككف عادة ضعيؼ التفكير.
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كيفيـ مف مكقؼ الخالدم أف التعميـ الذم ييدؼ لممعرفة فقط ال يحقؽ ىدؼ التربية .حيث يقكؿ" :إنما

بى.كليس الميـ كمية ما
تقاس التربية بمقدار ما تحدثو مف الفرؽ أك التغيير في أعماؿ الفرد الذم تعمّـ كتر ّ
يتعممو المتعمـ مف الكتب ،كال مقدار ما يعرفو مف الحساب الجغرافيا كالتاريخ الخ .بؿ الميـ الطريقة التي

يستثمر بيا معرفتو ،ككيفية اختبلفو عمف ال يممؾ ىذه المعمكمات كاألساليب الذىنية ،كأىـ مف ذلؾ كمو

أف تككف الفركؽ التي تحدثيا التربية فيو مقبكلة عند المجمكع الذم يعيش فيو الفرد" (الخالدم،

.)35:2002
كترم الباحثة أف ذكره الخالدم يتفؽ مع ىدؼ استخداـ عباءة الخبير الذم يرل أف التعميـ يسعى
إلى بناء المتعمـ لمعرفتو مف خبلؿ مجتمع تعاكني تشاركي .كبالتالي يستفيد المتعمـ مف أقرانو أثناء العمؿ

كاإلشارات كالمساعدات التي يقدميا المعمـ.

يعمؿ نيج دراما عباءة الخبير عمى التأثير عمى الطمبة بعبلقتيـ المباشرة في إنتاج المعرفة ،كليس
مجرد أفراد مستقبميف لممعرفة ،ألنو في عباءة الخبير ،يتـ تأطير الطمبة كمشاركيف في تقديـ الخدمات مع
االتزاف بالمشركع كاالشتراؾ بيا كأناس لدييـ مسؤكلية ،كبالتالي يتمثؿ المشيد التعميمي بيذه الطريقة
كممِّح ذم مغزل ،حيث يتـ استخداـ المعرفة كانتاجيا كليس أخذىا فحسب .كما أف عباءة
بمشيد نشيط ُ
الخبير تعمؿ كنيج تعميمي كتسعى إلى تنمية قدرة الفرد عمى أف يتجاكز قدرتو الحالية عمى التعمـ إلى قدرة
أعمى منيا،
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المحور الثالث :الطالقة التعبيرية
تعد الطبلقة ىي القدرة عمى إنتاج العديد مف األفكار الجديدة كصياغتيا في عبارات مفيدة  ،كتعنى

أيضان القدرة عمى التفكير السريع في الكممات المتسمسمة التي تساعد عمى تككيف العبارات المفيدة المعبرة
عف األفكار بشكؿ صحيح كمبدع كىذا يكضح أف لمطبلقة أىمية كبيرة في التفكير اإلبداعي  ،كىي مككف

أساسي مف مككنات التفكير اإلبداعي .

تعد الطبلقة التعبيرية احدم ميارات التفكير اإلبداعي بجانب الميارات التالية كالتي تـ حصرىا
كسكؼ تقتصر الدراسة عمي عرض مالو عبلقة بميارات الطبلقة التعبيرية في حدككد ما يتح لمباحثة

االطبلع عميو

ميارات الطالقة
بعد اطبلع الباحثة عمى األدب التربكم كالعديد مف البحكث كالمراجع التي تناكلت التفكير اإلبداعي،

سيتـ االقتصار عمى عرض الميارات األكثر شيكعا كاالنفراد بميارة الطبلقة كىي التي ستستخدميا الباحثة

في دراستيا.

إف القدرات اإلبداعية تبدكا فيما إذا كاف الفرد يممؾ القدرة عمى إظيار السمكؾ اإلبداعي إلى درجة

ممحكظة أـ ال ،كمدم ظيكر القدرات كتباينيا يتبمكر مف خبلؿ اإلنتاج اإلبداعي كبدكف اإلنتاج ستبقي ىذه
القدرات اإلبداعية ترتبط بالتفكير اإلبداعي لدل الشخص المبدع ( .السركر) 117: 2002 ،
بعد اإلطبلع يمكف حصر ميارات التفكير اإلبداعي في خمس ميارات أساسية كلكف سنتطرؽ إلى

ميارة الطبلقة.

أ -الطالقة :)Fluency( :بأنيا قدرة الفرد عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ أك المترادفات أك األفكار،
أك االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف ،كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا .أم قدرة الفرد عمى إنتاج

أكبر قدر ممكف مف األفكار في كحدة زمف.

ب-المرونة :)Flexibility( :القدرة عمى تكليد أفكا انر متنكعة ليست مف نكع األفكار المتكقعة عادة،
كتكجيو أك تحكيؿ مسار التفكير مع تغيير المثير أك متطمبات الكقؼ ،كالمركنة عكس الجمكد

الذىني.

جػ -األصالة :)Originality( :التجديد كاالنفراد ألفكار كتختمؼ األصالة عف الطبلقة كالمركنة كىي
أنيا تعتمد عمى القيمة النكعية كالنفكر فيما يكرره اآلخريف.
د-التفاصيل - )Elaboration( :ىي قدرة الفرد كقابميتو عمى تقديـ إضافات أك زيادات جديدة لفكرة
معينة.
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ق -الحساسية لممشكالت - )Sensitivity to Problems( :يقصد بيا الكعي بكجكد مشكبلت أك
حاجات أك عناصر ضعؼ في البيئة أك المكقؼ ،حيث أف بعض األفراد أسرع مف غيرىـ في

مبلحظة المشكمة كالتحقؽ مف كجكدىا في المكقؼ كالبحث عف حؿ ليا ( .السركر) 119: 2002 ،

كسكؼ تقتصر الدراسة الحالية عمى ميارة الطبلقة التعبيرية كالتي ستقكـ بتعريفيا الباحثة مما يمي .
وتًعرف ميارات الطالقة :
بأنيا "قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر قدر مف األفكار ،كالبدائؿ ،كالترادفات ،كالحمكؿ ،أك االستجابات

لمثير معيف (السميتي)43: 2006 ،

كعرفيا (إبراىيـ )258: 2005 ،بأنيا القدرة عمى استدعاء أكبر عدد ممكف مف االستجابات

المناسبة تجاه مشكمة أك مثير معيف كذلؾ في فترة زمنية محددة.

كتقكؿ (قطامي )198: 2002 ،إف الطبلقة تتضمف تعدد األفكار التي يمكف استدعاؤىا أك السرعة

التي يتـ استدعاء استعماالت ،كمرادفات كفكائد ألشياء محددة ،سيكلة األفكار كتدفقيا تكليدىا كسيكلة
كمثاؿ عمى ذلؾ أف نطمب مف الطالب أف يذكر ما يستطيع مف الكممات المرادفة لكممة ما ،أك أف يعدد

مثبل استعماالت الكتاب المدرسي.
ٍ
مركنة
تعد الطبلقة في غاية األىمية خصكصا لؤلطفاؿ؛ إذ تعتمد بقية القد رات اإلبداعية مف
كأصالة كغيرىا عمى ميارة الطبلقة ،فيي األساس التي تبنى عميو القدرات األخرل(.مكسي كسبلمة،

)109: 2004

أما سعادة أشار إلى أف الطبلقة تعرؼ مف كجية نظر الباحثيف ،كمف كجية نظر الطمبة؛ فمف
كجية نظر الباحثيف :الطبلقة ىي تمؾ الميارة العقمية التي تستخدـ مف أجؿ تكليد فكر ينساب بحرية تامة

في ضكء عدد مف األفكار ذات العبلقة بالمشكمة؛

أما مف كجية نظر الطمبة فالطبلقة :ىي الميارة التي تجعؿ أفكار الطمبة تنساب بحرية مف أجؿ

الكصكؿ إلى أفكار كثيرة ،كمتعددة ،كبأسرع كقت ممكف .كلميارات الطبلقة أىمية في أنيا تساعد األفكار

في االنتقاؿ بيسر ،كسيكلة مف الذاكرة طكيمة المدم إلى األفكار ذات العبلقة بالمكضكع ،أك

الدراسة(.سعادة)275: 2003 ،
أما (عبد العزيز(164 :2006،يشير إلى إف الطبلقة يقصد بيا التفكير المتأىب أم القدرة عمى
استدعاء أكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في فترة زمنية معينة مف ناحية ،كمف ناحية أخرل قدرتو

عمى إنتاج أفكار عديدة لفظية كأدائية لمشكمة ما ليا نياية حرة كمفتكحة ،كتمعب دك ار ميما في صكرة

التفكير اإلبداعي عند الفرد كتتحدد الطبلقة بعدد االستجابات كسرعة حدكدىا ،أم أنيا القدرة عمى
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استدعاء المعمكمات المخزكنة لديو كمما احتاج إلييا ،كيمكف القكؿ :إنيا القدرة عمى تكاجد عدد كبير مف
البدائؿ أك األفكار عند االستجابة لمثير معيف كاتصاؼ الفرد بسيكلة كسرعة تكليدىا ،كىي عممية تذكر

كاستدعاء لمعمكمات أك خبرات كمفاىيـ سبؽ تعمميا.
كيعرفيا الحكراني ( )374: 2002بأنيا قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار المناسبة أك

المبلئمة؛ كلذلؾ يككف متفكقنا مف حيث كمية األفكار التي يقترحيا عف مكضكع معيف في كحدة زمنية ثابتة
بالمقارنة بغيره ،أم أنو عمى درجة مرتفعة مف القدرة عمى سيكلة األفكار ،كسيكلة تكليدىا ،كتعني أيضا
قدرة الفرد عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ كالمترادفات أك األفكار أك المشكبلت أك االستعماالت عند

االستجابة لمثير معيف ،كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا كىذه القدرة في جكىرىا بمثابة عممية تذكر كاستدعاء
اختيارية لمعمكمات أك خبرات أك مفاىيـ سبؽ لمفرد تعمميا؛ لذلؾ فإف الشخص الذم يستطيع أف يعطي

عشر أفكار في الدقيقة يعتبر أكثر تفكقا مف شخص يقدـ فكرتيف فقط في نفس الزمف.كيؤدم تعدد األفكار

كالحمكؿ لممشكمة الكاحدة إلى ظيكر أفكار أصمية أكثر كأفضؿ مف مجرد فكرة كاحدة أك اثنتيف تخطراف
عمى أذىاننا ككمما ارتفعت طبلقة األفكار ارتفعت نسبة األصالة كتزايدت نسبة المركنة فييا.

وترى الباحثة أف الطبلقة ىي قدرة الفرد عمى إنتاج كتكليد اكبر قدر مف األفكار كالبدائؿ
كالمترادفات كالحمكؿ كاالستجابة لمثير معيف كذلؾ في فترة زمنية محددة مما يجعؿ أفكار الطمبة تنساب

بحرية مف اجؿ الحصكؿ عمى أفكار كثيرة بأسرع كقت.
أشكال ميارات الطالقة:
أوالً -الطالقة التعبيرية:

كتشير إلى سرعة تككيف العبارات كالجمؿ ،كأف يعطي الفرد الحرؼ األكؿ مف كؿ كممة ثـ نطمب
منو تككيف جممة مف كممات تبدأ بيذه الحركؼ مثؿ :ؼ-س-ع-د ،كتشير المركنة التعبيرية بصفة عامة

إلى القدرة عمى كضع الكممات في أكبر قدر ممكف مف الجمؿ أك العبارات ذات المعني( .الحكراني،

)375: 2002
كىي عبارة عف القدرة عمى إعطاء صكر تعبيرية ،كصياغة لؤلفكار في الكممات بحيث تربط بينيما

مما يجعميا مبلئمة لبعضيا مثؿ إعطاء أربعة حركؼ ،كيطمب إليو تشكيؿ أكبر عدد ممكف مف الجمؿ
التي تبدأ كؿ كممة فييا بكؿ مف ىذه األحرؼ بالترتيب (أبك جادك.)54: 2004 ،
كيقكؿ عبد العزيز ( )165: 2006إف طبلقة التعبير ىي قدرة الفرد عمى التفكير السريع في كممات
متصمة تناسب مكقفا معينا كصياغة أفكار في عبارات مفيدة.
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أما الخميمي ( )140: 2005إف الطبلقة التعبيرية تتمثؿ في قدرة الفرد عمى سرعة صياغة األفكار

الصحيحة أك إصدار أفكار متعددة في مكقؼ محدد شريطة أف تتصؼ ىذه األفكار بالثراء كالتنكع كالغ ازرة
كالندرة.
كيشير سعادة عمى أنيا إنيا القدرة عمى سيكلة التعبير كالصياغة لؤلفكار في الكممات ،بحيث تربط

بينيما كتجعميا جميعا متبلئمة مع بعضيا مثؿ إعطاء أكبر عدد ممكف مف العبارات أك الجمؿ ذات
الكممات الخمس ،عمى أف تككف جميعيا مختمفة عف بعضيا كعمي أال تستعمؿ أية كممة منيا
مرتيف(.سعادة)278: 2006 ،

كترى الباحثة بأف الطبلقة التعبيرية ىي القدرة عمى تككيف كبلـ مترابط مثؿ تككيف أكبر عدد مف
الجمؿ المفيدة؛ كبذلؾ تككف ىناؾ سرعة في التفكير كصياغة األفكار في عبارات مفيدة .كترل الباحثة أف

الطبلقة ىي :القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف البدائؿ بأسرع كقت ممكف .لذلؾ تتضمف عممية الطبلقة
اإلبداعية القدرة عمى إنتاج اكبر عدد مف األفكار اإلبداعية كتقاس ىذه القدرة بيذا المعنى بحساب كمية

األفكار التي يقدميا الفرد عف مكضكع معيف في كحدة زمنية ثابتة بالمقارنة مع أداء اآلخريف.
ميارات الطالقة التعبيرية
 -1إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف
 -2إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني كاحد في زمف محدد
 -3اقتراح أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ لمشكمة معطاة في زمف محدد
 -4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف محدد
 -5استنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة
 -6تفسير المكاقؼ المختمفة
 -7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في زمف محدد
 -8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط بمعني كاحد

الميارات المرتبطة بمجاالت التعبير اإلبداعي -:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

القدرة عمي كتابة فقرة تعبر عف فكرة
اختيار الجمؿ المناسبة
ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة
عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية كنياية
استخداـ الكممات المناسبة
صحة الكتابة اإلمبلئية كالتنسيؽ كجكدة الخط
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ثانياً -الطالقة الفكرية أو طالقة المعاني
ىي السيكلة التي يستدعي فييا الفرد المعمكمات المختزنة في ذاكرتو كمما احتاج إلييا ،كيمكف
تقديرىا كميا بعدد االستجابات أك األفكار المتصمة بمثير معيف ،كالتي يمكف لمفرد تقديميا في كحدة زمنية

معينة ،بصرؼ النظر عف مستكل ىذه األفكار أك جكانب الجدة كالطرافة فييا(.الف ار) 45: 2010 ،

كىي القدرة عمى التكصؿ إلى أعداد كبيرة مف األفكار في كقت محدد ،كذلؾ بصرؼ النظر عف نكع
ىذه األفكار أك مستكياتيا أك جكانب الجدة فييا ،مثؿ إعطاء أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكحة

مف المكحات الفنية المرسكمة أك لقصة مف القصص القصيرة أك لركاية مف الركايات المقركءة(.سعادة،

)165: 2006
كأشارت الخميمي أف طبلقة المعاني كاألفكار تتمثؿ في قدرة الفرد عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف

األفكار المرتبطة بمكقؼ معيف كمدرؾ بالنسبة إليو ،كأف نطمب مف الفرد إعطاء إجابات صحيحة لمسؤاؿ
اآلتي :ماذا يحدث لك كقعت حركب نككية؟ (الخميمي)140: 2005 ،
أما عبد العزيز فيقكؿ :إف طبلقة األفكار كالمعاني ىي قدرة الفرد عمى استدعاء عدد كبير مف
األفكار في كقت محدد لحؿ مشكمة ما .كبيذا فإف طبلقة المعاني تتمثؿ في قدرتو عمى استدعاء أكبر قدر

ممكف مف االستجابات المناسبة في فترة زمنية محددة ليذا المكقؼ كاف يقدـ تفاصيؿ منظمة لخطة

ما(.عبد العزيز) 165: 2006 ،

عرفيا السميتي)34: 2006 ،بأنيا القدرة عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف األفكار ،في زمف محدد:

بصرؼ النظر عف نكع ىذه األفكار أك مستكاىا ،أك جكانب الجدة فييا.

كمف أمثمة جركاف عمى طبلقة المعاني ،أك الطبلقة الفكرية السؤاؿ التالي:
* -اذكر كؿ النتائج المترتبة عمى زيادة عدد سكاف األردف بمقدار الضعفيف.
* -أعط أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكضكع القصة.
* -اكتب أكبر عدد مف النتائج المترتبة عمى مضاعفة طكؿ البكـ ليصبح 48ساعة(.جركاف75: ،

)2002

كبيذا ترم الباحثة اف طبلقة المعاني تتمثؿ في قدرتو عمى استدعاء لكبر قدر ممكف مف

االستجابات المناسبة في فترة زمنية محددة ليذا المكقؼ كأف يقدـ تفاصيؿ منظمة لخطة ما.
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ثالثاً -الطالقة المفظية أو طالقة الكممات
كيقكؿ (سعادة  )277 :2006،إنيا القدرة السريعة عمى إنتاج الكممات كالكحدات التعبيرية المنطكقة

كاستحضارىا بصكرة تناسب المكقؼ التعميمي أك التعممي مثؿ إعطاء أكبر عدد ممكف مف الكممات المؤلفة
مف أربعة حركؼ كتبدأ بالحرؼ كاك مثبل (كادم ،كردم ،كاىـ ،كفاء ،كطني).
كىي ” القدرة عمى سرعة إنتاج أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تتكافر فييا شركط معينة ،كتبدك

عمى شكؿ قدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف الكممات التي تحتكم عمى حركؼ معينة أك مجمكعة مف
الحركؼ أك النيايات المتشابية ،كتبلحظ ىذه القدرة عمى كجو الخصكص ،لدل المبدعيف في مجاالت

العمكـ اإلنسانية كالفنكف(معكض.)51 :1995 ،

كعرفيا (عبد العزيز )165 :2006 ،يقكؿ :إف الطبلقة المفظية أك طبلقة الكممات تعني سرعة

الفرد في التفكير في تقديـ األلفاظ أك الكممات أك مترادفات أك نقائضيا كتكليدىا في نسؽ معيف أك قدرة
الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف المفردات ضمف مكاصفات معينة في فترة زمنية معينة ،كمثاؿ ذلؾ

تقديـ أكبر عدد مف بيكت الشعر التي تبدأ بحرؼ معيف أك تنتيي بحرؼ معيف.
كبيذا رأت الباحثة أف طبلقة الكممات تتمثؿ في قدرة الفرد عمى تكليد كتككيف عبارات كتكليدىا في
نسؽ معيف أك ضمف مكاصفات معينة في فترة زمنية معينة أك تقديـ الكممات عمى كزف معيف.
رابعاً -طالقة األشكال:
ىي القدرة عمى تغيير األشكاؿ بإضافات بسيطة ،كالقدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة

كالتفضيبلت أك التعديبلت في االستجابة لمثير بصرم معيف(.سعادة)278: 2006 ،

رسما عمى شكؿ دائرة كيطمب منو
أما الخميمي فتشير إلى أف طبلقة األشكاؿ كأف يعطي الفرد ن
إجراء إضافات بسيطة بحيث يصؿ إلى أشكاؿ متعددة أك حقيقية(.الخميمي)139: 2005 ،
كىي القدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة كالتفصيبلت أك التعديبلت في االستجابة لمثير
كسمعي أك بصرم مثؿ :ككف أقصي ما تستطيع مف األشكاؿ أك األشياء باستخداـ الدكائر المغمقة أك

الخطكط المتكازنة أك المربعات( .الحكاراني)375: 2002 ،

إف طبلقة األشكاؿ ىي القدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة كالتفصيبلت مف مثؿ ككف أقصى
ما تستطيع مف األشكاؿ أك األشياء باستخداـ الدكائر المغمقة أك الخطكط المتكازية(جركاف.)98: 1999 ،
كبذلؾ رأت الباحثة أف طبلقة األشكاؿ تتمثؿ في قدرة الفرد عمى إعطاء ٍ
رسـ عمى شكؿ مثؿ دائرة
كيقكـ بيا بإجراء إضافات بسيطة ؛ لتككيف رسكـ كأشكاؿ حقيقية كمتعددة أك قدرة الفرد عمى الرسـ السريع

ذات معني
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لذلك فان مقاييس قدرة الطالقة تتنوع في تركيزىا عمى جوانب ىذه القدرة ومنيا:
 -1سرعة التفكير بذكر ألفاظ (تبدأ بحرؼ معيف أك مقطكع ،كتنتيي بحرؼ أك مقطع)
 -2التصنيؼ السريع لمكممات في فئات خاصة أك تصنيؼ األفكار حسب متطمبات معينة ،كذكر عدد
مف األسماء _ حيكانات أك أشياء أك اكبر عدد مف االستعماالت لؤلشياء مثؿ عمبة الكبريت أك

إعطاء عدد مف العناكيف لمقصة (قطامي كآخركف.)451: 2001 ،

 -3إعطاء كممات ترتبط بكممة أك مفردة معينة لمثؿ عدد الكممات التي ترتبط بكممة حرفان ككمب أك
ليؿ.

 -4ذكر عددان مف الجمؿ ذات معنى تستعمؿ فييا كممات أك أسماء محددة كيذكر عددا مف (.القدرات
المرتبطة بالطبلقة منيا(نشكاتي) 135: 1985 ،

أىمية تدريس ميارات الطالقة
بيسر كسيكلة مف الذاكرة طكيمة المدل إلى األفكار ذات العبلقة
إنيا تساعد األفراد في االنتقاؿ ُ
بالمكضكع المطركح  ،مما يساعد عمى التعامؿ سيؿ كسريع مع كؿ مف حؿ المشكبلت كالتصدم ليا.
مجاالت تطبيق ميارات الطالقة 

 القياـ بأبحاث كمشاريع إبداعية مدرسية. ككتابة القصص كالركايات المختمفة. اكتشاؼ طرؽ كأساليب متنكعة مف أجؿ االنتياء مف الكاجبات ...الخ.خطوات تدريس ميارات الطالقة :

يتكقؼ نجاح برنامج تعميـ ميارة الطبلقة عمى مدل تكافر عناصر أخرم (المنياج كالبيئة الصفية

ظف كالمدير الفعاؿ )....باإلضافة إلى تكافر المعمـ المؤىؿ كتعد استراتيجية التعميـ عنص انر في غاية

ر أـ غير مباشر في تعميميا.
األىمية لتنفيذ تدريس الميارة بشكؿ فعاؿ ،كسكاء استخداـ المعمـ أسمكبا مباش ان

(سعادة.)275:2003،

كترم الباحثة أف لممعمـ دكر كبير في تحفيز الطبلب كحثيـ عمي التدريس مستخدما الطبلقة

التعبيرية كالمفظية لما ليا دكر كبير في تنمية قدرات الطبلب كمساعدتيـ في االحتفاظ بالمعمكمات كاعادة
تذكرىا بشكؿ أكثر فاعمية.
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خطوات تدريس ميارة الطالقة
ويمكن تدريس ميارات الطالقة في عدة خطوات ىي:
أوالً :عرض الميارة
يقكـ المعمـ بعرض ميارة الطبلقة ألكؿ مرة عندما يبلحظ أف طبلبو بحاجة إلى تعميميا إلنجاز

ميمات تعميمية تتعمؽ بمكضكع الدرس ،أك عندما يجد أف المكضكع الذم يدرسو مناسب لعرض الميارة،
كشرحيا ،كفي كمتا الحالتيف ينبغي أف يككف التركيز منصبا عمى تعميـ الميارة ذاتيا ،كليس االنشغاؿ
بمكضكع الدرس ،أك الخمط بيف الميارة كمحتكم الدرس.
كخبلؿ ىذه المرحمة يتناكؿ المعمـ األمكر اآلتية:
 .1التصريح بأف ىدؼ الدرس ىك تعمـ ميارة الطبلقة.
 .2تكضيح المصطمح المغكم ،أك رسـ الميارة بالغتيف العربية كاإلنجميزية
 .3إعطاء كممات أخرم مرادفة لمفيكـ الميارة ،أك معناىا.
 .4تعريؼ ميارة الطبلقة بعبارة كاضحة كمتقنة.
 .5تحديد كتكضيح الطرؽ كالمقاصد التي يمكف استخداـ ميارة الطبلقة فييا سكاء أكاف ذلؾ في مكضكع
دراسي معيف ،أـ في النشاطات المدرسية ،أـ الخبرات الشخصية لمطبلب.
 .6شرح أىمية الميارة كالفكائد المرجكة مف تعمميا ،كاتقاف استخدامو(محسف)21 :2010،
ك مف كجية نظر الباحثة ليس ىناؾ كسيمة معينو أك خطة بذاتيا تصمح لكي تككف نمكذجان يقتدم

بيا أك طريقة يحتذم حذكىا ألف لكؿ مناسبة ظركفيا كمبلبساتيا كأحداثيا كيأتي ىنا الدكر الكبير
الذم يقكـ بو المعمـ في القدرة عمى الحفاظ عمى النظاـ في المكاقؼ التعميمية المختمفة ك طريقتو في

الشرح .
ثانيا :شرح الميارة:
يتـ شرح الميارة بعد االنتياء مف تقديميا باختصار في مدة ال تتجاكز خمس دقائؽ ،كفي ىذه
الخطكة يقكـ المعمـ بشرح القكاعد .أك الخطكات التي يجب إتباعيا عند تطبيؽ الميارة مبينا كيفية تنفيذ

ذلؾ كأسبابو ،كحتي يسيؿ عمى الطبلب فيـ الخطكات يحسف بالمعمـ أف يعطي أمثمة مف المكضكع الذم
يقكـ بتدريسو.

ثالثا :توضيح الميارة بالتمثيل:
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في ىذه المرحمة يعرض المعمـ مثاال مف مكضكع الدرس ،كيقكـ باستعراض خطكات تطبيؽ الميارة

خطكة خطكة بمشاركة الطبلب ،كيتضمف عرضو لممثاؿ إنجاز الميارات اآلتية:
 .1تحديد ىدؼ الميارة.
 .2تحديد كؿ خطكة مف خطكات التنفيذ.
 .3إعطاء مبررات الستخداـ كؿ خطكة.
 .4تكضيح كيفية التطبيؽ كقكاعده.

 .5يفضؿ أف تككف أمثمة المعمـ مأخكذة مف مكضكعات دراسية مألكفة لدل الطمبة أك مف خبراتيـ
الشخصية.
رابعاً :مراجعة خطوات التطبيق:
بعد أف ينتيي المعمـ مف تكضيح ميارة الطبلقة بالتمثيؿ يقكـ بمراجعة الخطكات التي استخدمت في

تنفيذ الميارة ،كاألسباب التي أعطيت الستخداـ كؿ خطكة.
خامسا :تطبيق الطالب لمميارة:

يكمؼ المعمـ الطبلب بتطبيؽ الميارة عمى ميارات أخرم مشابية لممثاؿ الذم تـ عرضو باستخداـ

نفس الخطكات كالقكاعد التي يفضؿ أف تبقي معركضة عمى شفافية أماميـ أثناء قياميـ بالتطبيؽ ،كيقكـ
المعمـ أثناء التدريب بالتجكاؿ بيف الطبلب لمساعدتيـ في حالة كجكد صعكبات لدل بعضيـ ،كيقترح أف
يعممكا في شكؿ مجمكعات.

سادسا :المراجعة الختامية:
تتضمف ىذه المرحمة مراجعة شاممة لميارة الطبلقة ،كيقكد المعمـ عممية المراجعة لتتناكؿ النقاط
اآلتية:
 .1مراجعة خطكات تنفيذ الميارة ،كالقكاعد التي تحكـ استخداميا.
 .2عرض المجاالت المبلئمة الستخداـ الميارة.
 .3تحديد العبلقات بيف الميارة مكضكع التدريب كالميارات األخرل التي تعممكىا.
 .4مراجعة تعريؼ الميارة.
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ربط ميارة الطالقة بالمنيج المدرسي
 .1عمى المعمـ أف يحرص عمى القياـ بعممية تكامؿ ميارة الطبلقة مع المنيج المدرسي عف طريؽ
اإلجراءات كالكسائؿ الميمة اآلتية (محسف)27-25: 2010 ،

 .2الطمب مف التبلميذ كضع قائمة بالمأككالت حسب كؿ حرؼ مف الحركؼ اليجائية العربية.
 .3الطمب مف التبلميذ أف يضعكا قائمة باألشياء ذات المكف األصفر.
 .4تشجيع الطمبة عمى عمؿ جداكؿ قدر المستطاع ،كتشمؿ أمكر متشابية كالخضركات ،أك الفكاكو ،أك
اإلعماؿ اليدكية كالمباريات كالميف اإلنسانية ...كغير ذلؾ
 .5طرح أسئمة مختمفة كمتعمقة حكؿ ما تـ عماه مف قكائـ كجداكؿ سابقة.
 .6طرح أسئمة عمى التبلميذ طالبيف منيـ التفكير بطبلقة حكؿ األعياد الدينية كالكطنية مع تسجيؿ
آرائيـ كأفكارىـ حكؿ ذلؾ.مع مشاركتيـ في النقاش الصفي.

 .7طرح أسئمة عمى التبلميذ طالبيف منيـ التفكير بطبلقة حكؿ إعداد تقرير مكتكب مف أجؿ تسجيؿ
أفكارىـ كمشاركتيـ في النقاش أيضا.
 .8عزؼ معزكفات مكسيقية عربية معركفة أك أناشيد كطنية متميزة مع إدارة نقاش فعاؿ حكؿ أىميتيا
كقيمتيا.
 .9تشجيع الطمبة عمى إثارة نقاش حكؿ مكضكع معيف كالسماح ليـ بالحديث بطبلقة عنو مثؿ دكر
اإلنترنت في خدمة الناس.

 .1:تشجيع التبلميذ عمى نظـ قصيدة قصيرة مستخدميف أحد بحكر الشعر العربية كالمعركفة مع
محاكلة مناقشة الفرؽ بنيف النكعيف مف اإلشعار كبطبلقة عالية.

 .11تشجيع الطمبة عمى الغناء الجماعي أك الفردم لبعض األغاني كاألناشيد المعركفة ،مع التحدث
بطبلقة عف أسباب اختيار ىذه األغنية كتأثيرىا المعنكم كالكجداني عمى الناس.

 .12يمكف لممعمـ أف يقكؿ لمطمبة ( فكركا بطرؽ متعددة مف أجؿ ىذه المشكمة أك مف أجؿ اإلجابة
عمى السؤاؿ ).
 .13يمكف لممعمـ أف يقكؿ لمطمبة (اعممكا عمى طرح أكبر عدد ممكف مف األفكار حكؿ ىذا المكضكع
أك ىذه القضية).
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 .14يمكف لممعمـ أف يطرح عمى الطمبة صك ار ذات عبلقة بمكاقؼ الحياة اليكمية كاألفراح أك األحزاف

أك المخاكؼ أك المشاركات االجتماعية أك المخاطر المتعددة ،كالطمب منيـ التفكير بطبلقة حكليا

لمكصكؿ إلى األفكار المناسبة (محسف )27:2010 ،
المعمم الذي ينمي ميارات الطالقة التعبيرية لدى طمبتو:
لممعمـ الذم يعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي العديد مف الخصائص التي تميزه ،كمف

الذيف تنالكا خصائص المعمـ الذم ينمي ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبتو ( جبر) 23: 2004 ،
 .1يمنح الكقت الكافي.
 .2يعتبر الخطأ فرصة لمتعمـ.
 .3يتقبؿ ق اررات الطبلب.
 .4متفائؿ بالنتائج.
 .5متسامح ككدكد.
 .6يقدر األفكار اإلبداعية.
 .7يقدـ المساعدة حيف الحاجة.
 .8ييتـ بطرؽ تفكير الطمبة.
 .9يصغي باىتماـ لمطمبة.
 .1:يسأؿ أسئمة مفتكحة.
 .11يتفيـ اىتمامات األطفاؿ كيمبييا.
 .12يطمب االعتماد عمى الذات.
 .13يبدم اىتمامان حقيقيان كصادقان.

كيشير عبيد كعفانة إلى أنو حتى يقكـ المعمـ بدكره في تنمية التفكير البد أف يمتمؾ بعض الميارات

التي تؤىمو لذلؾ منيا ما يمي (عبيد كعفانة) 62: 2003 ،

 .1البعد عف األساليب التسمطية كاستخداـ التشجيع عمى التفكير اإلبداعي كالنقد كالتجديد كتقدير جيكد
الطبلب.

 .2تكفير جك مف الحرية بقدر اإلمكاف لمطبلب لمتعامؿ مع األفكار كالمفاىيـ كأف يييئ الفرص إلعادة
التككيف كالتشكيؿ.
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 .3يدعـ الجيد الذاتي لمطبلب نحك االكتشاؼ كنحك التفكير الخبلؽ.
 .4تضميف األنشطة التعميمية الميارات التي تساعد عمى تنمية قدرة الطبلب عمى التفكير اإلبداعي أثناء
دراستيـ.
خبلؿ:

كيضيؼ (مصطفى )130: 2007 ،أف المعمـ يعمؿ عمى تطبيؽ ميارات التفكير اإلبداعي مف

 .1معرفة المعمـ ألساليب التعامؿ مع الطبلب كمع أفكارىـ المطركحة مف جانبيـ كتقبميا برحابة صدر،
كاحتراـ المبادرات الذاتية لمطبلب ،كاحتراـ أسئمتيـ.

 .2المبادأة مف جانب المعمـ في استثارة الطبلب تجاه المكاقؼ كالمشكبلت الدراسية كغيرىا.
 .3تدريب الطبلب عمى تناكؿ المعمكمات ـ ف خبلؿ مصادر المعمكمات المتنكعة ( مطبكعة كغير
مطبكعة) في مكتبة المدرسة أك في المكتبة العامة.

 .4مساعدة الطبلب عمى تكضيح أفكارىـ كالتعبير عنيا في بساطة ،كاعادة بناء عباراتيـ ،كطرح أسئمة
غير تقميدية عمييـ.

 .5حفز الطاقات العقمية كاالنفعالية لمطبلب مف خبلؿ ممارسة األنشطة التربكية المتنكعة.
 .6عرض خبرات حسية داخؿ غرفة الدراسة كخارجيا مف كاقع حياة الطبلب كتجاربيـ العممية.
 .7مراعاة حؽ الطالب في اختبلؼ آرائو مع آراء الكبار مف معمميف كآباء.
 .8مكافأة الطالب عمى إنجازاتو اإلبداعية ،كتحفيزه عمى االستكشاؼ كالبحث .كالتجريب ،مع إتاحة
الفرص لو لمتعبير في مناخ مف اليدكء كعدـ التيديد ،مع تشجيع إحساسو بتقدير ا لذات كاحتراميا.

 .9تنكيع األنشطة التي يمارسيا الطبلب كالتي تساعدىـ في تنمية القدرات اإلبداعية لدييـ.
 .1:تركيز المعمـ عمى التعميـ الذاتي بحيث يستطيع الطالب أف يصؿ إلى المعمكمات التي يحتاجيا
بنفسو ،مع طرحو لحكؿ جديدة كأفكار مبتكرة.

كتشير الباحثة عمى المعمـ أف يتعرؼ عمى مكاىب الطبلب ،كتكفير جك مف المناسب كفتح باب

المناقشة كالحكار ،كأف يعمؿ عمى زيادة ثقة الطبلب بأنفسيـ.
العالقة بين التفكير اإلبداعي والطالقة التعبيرية 

إف العبلقة بيف المغة كالفكرة عبلقة قكية كىي تمثؿ عبلقة جدلية يؤثر أحدىما في اآلخر كيتأثر بو

فالمغة كسيمة أساسية لبناء المعارؼ كالمفاىيـ كاألفكار كىذه كسيمة أساسية لتنمية القدرة المغكية لدل الفرد

لقد عبر شيشركف الخطيب الركماني الشيير عف ىذه العبلقة الجدلية بقكلو :ال يمكف لفرد أف يككف بميغان
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أك فصيحان حيف يتحدث في مكضكع ال يفيمو "أم أف المغة البميغة تحتاج فك انر كاضحان كمفيكمان" كلذلؾ
تعتبر العناية بالتفكير مف أكليات أىداؼ تعميـ المغة ،بؿ تعميـ المكاد الدراسية المختمفة (يكنس:2004 ،

.)18
كتتشابو المغة كالتفكير في أنيما يتطمباف نفس العمميات األساسية التي يعتمداف عمييا كىي القدرة

عمى التجريد كالتطكير كتككيف الفئات كالمجمكعات كىي قدرات استخداـ المغة كالتفكير في مستكيييما
العالييف .كفي حقيقة القكؿ :إف المغة كالتفكير عممية كاحدة ،لقد كتب الفيمسكؼ األلماني "كانت" التفكير

ىك الكبلـ النفسي كأشار "كالجستكف" إلى أف التفكير استخداـ غير صكتي لمغة (فتحي بكنس:2004 ،

.)17
كيقكؿ( إدكارد دم بكنك )مف الخطأ افتراض أف الشخص الضعيؼ في التعبير المغكم ،ضعيؼ

بالضركرة في التفكير كنحتاج المغة كي تجعؿ اآلخريف يعرفكف األمر الذم نفكر بو ،فمف المستحيؿ تقييـ
تفكير المرء غير القادر عمى استخداـ المغة لمتعبير عف تفكيره ككثي انر ما يتنكر البياف كالطبلقة بزم

التفكير.

إف القدرة عمى تكليد أفكار كربطيا معان بطريقة متماسكة منطقيان تتضمف كبكضكح درجة ما مف

ميارة التفكير  ،كلكف ىذه القدرة في حد ذاتيا ال تعدك أف تككف ميارة ربط عدد مف األفكار بعضيا
ببعض طبقان لقكاعد المغة .غالبان ما يككف التفكير ىزيبلن ،كيعكد ذلؾ إلى أنو لـ تجر تنمية ميارة التفكير

بدرجات عالية (إدكارد دم بكنك  )45، 1989،نبلحظ مما سبؽ أف ميارات المغة البد أف تسير جنبان إلى

جنب مع ميارات التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير اإلبداعي بشكؿ خاص ألف المغة بفركعيا مرتبطة ارتباطان

كبي ار كاف لـ تكف متبلصقة مع اإلبداع "فقد تشير مقالة سمسة كمترابطة إلى ميارة لغكية كلكنيا ال تشير

بالضركرة إلى ميارة بالتفكير ،كعمينا أف نتطمع إلى ما يقع خمؼ الميارة المغكية ،كنسعى إلى إنماء ميارة

التفكير كذلؾ ،فنحف نحتاج إلييما معان" (بكنك.)46 ،1989 ،

كالكتابة ىي إحدل أشكاؿ المغة المكثقة ككمما كانت جيدة متقنة كمما كانت مؤثرة كمثمرة ،كالكتابة

قكالب لغكية تصب فييا األفكار ،كىذه القكالب ىي التي تبرز األفكار كتدققيا كتضبطيا ،فالعبلقة بيف
التفكير كالكتابة عبلقة تبلزمية ال كجكد لكاحد دكف اآلخر.
يقكؿ( جريفر( إف لمكتابة قكة دافعة تسمى الصكت ،كتككف ضمف كؿ جزء مف ميارات عممية

الكتابة كيجب أف نعطى التبلميذ المجاؿ لمكتابة مف ىذا الصكت الذم ينطمؽ مف داخميـ ،ألف ىذا
الصكت ىك تفكير التبلميذ كخياليـ (حمداف.)692 ،2003 ،

يعد التعبير بفرعيو الشفكم كالكتابي ،ضركرة ممحة لؤلفراد كالمجتمعات ،بؿ ىك عامؿ رئيسي مف

عكامؿ نجاح اإلنساف ،كعنصر ميـ ال يستطيع االستغناء عنو في أم مرحمة مف مراحؿ حياتو ،فالطفؿ
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بحاجة لمتعبير عف نفسو لغيره مف أفراد أسرتو ،كأقرانو ،عف طريؽ الحديث إلييـ ،كىك لميافعيف أكثر

أىمية حيف يريد البكح بمكنكنات نفسو ،مف خبلؿ اختيار األلفاظ ،كالجمؿ المناسبة ،كالتعبير عف أغراضو
كأحاسيسو ( البحة.)282 :1999 ،
كترم الباحثة أف الطبلقة التعبيرية تسيـ في امتبلؾ الطالب دقة المبلحظة ،كالقدرة عمي كصؼ

األشياء كالمكاقؼ كالحكادث بطبلقة كبسرعة كبشكؿ سميـ  ،باإلضافة إلي اإلفصاح عف مكنكنات نفسو
بطريقة سميمة كبأسمكب ميني  ،كيصبح الطمبة قادريف عمي االرتجاؿ في المكاقؼ التي تتطمب فصاحة
المساف  ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ تدريبيـ عي جمع األفكار كترتيبيا ترتبا منطقيا  ،كىذا ما تسعي الدارسة

الى تحقيقو.
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 3انفصم انثانث

انذراساث انسابمت

المحور األول :الدراسات المتعمقة بتعميم حقوق االنسان

المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بعباءة الخبير

المحور الثالث :الدراسات المتعمقة بالطالقة التعبيرية
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
ييتـ الفصؿ الحالي بعرض الدراسات التي تتناكؿ مكضكع الدراسة الحالية كجاءت في ثبلث
محاكر،كقد رتبت الدراسات مف الحديث الى القديـ .
انًحىر االول :انذراطبد انًزعهمخ ثزعهُى حمىق اإلَظبٌ:
 -1دراسة المدىون (:)2011
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي (الطبلقة ،المركنة ،األصالة) في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل تبلميذ "ذككر كاناث" الصؼ

الس ادس االبتدائي في مدارس ككالة الغكث الدكلية كتككف مجتمع الدراسة مف تبلميذ "ذككر كاناث" الصؼ
السادس االبتدائي بمنطقة غرب غزة 2012 ،ـ ،كتـ اختيار مدرستي بالطريقة العشكائية  ،كمدرسة ذككر
غزة الجديدة االعدادية(أ)كمدرسة بنات الشاطئ االعدادية (ب)كتـ اختيار عينة الدراسة عشكائيان مف تمؾ

المدرستيف ،كاشتممت عمى ( )140تمميذان كتمميذة مف تبلميذ الصؼ السادس االساسي بغزة.

كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي بتصميـ حقيقي لمجمكعتيف متكافئتيف كقياس قبمي كبعدم ،كتـ

تطبيؽ أداة الدراسة :اختبار التفكير اإلبداعي ،بيدؼ التعرؼ عمى أثر برنامج قبعات التفكير الست في
تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف في تنمية التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ بغزة ،كتككف االختبار مف

( )8أسئمة ،كجرل التحقؽ مف صدقو كثباتو ،كاسفرت الدراسة عف النتائج التالية:

 كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )α ≥ 0.01لصالح تمميذات
المجمكعة التجريبية في اختبار التفكير االبداعي

كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل داللػة ( )α ≥ 0.05بػيف متك سػط

درجػات تبلميػذ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر اإلبػػداعي البعػػدم ك متكسػػط
درجػػات تمميػػذات المجمكعػػة التجريبية .
كأكصت الدراسة تدريب المعمميف عمى استخداـ برامج كطرائؽ كأساليب حديثة في التدريس كتنمية التدريس
مثؿ برنامج دم ككرت ،كالتآلؼ بيف األشتات كالحؿ اإلبداعي لممشكمة كالعصؼ الذىني كالبعد عف

األساليب التقميدية التي تركز عمى الحفظ دكف االىتماـ بالمشاركة الفعالة مف قبؿ التبلميذ.
 -2دراسة قنيطة (:)2010
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مفاىيـ حقكؽ اإلنساف الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية

اإلسبلمية لممرحمة الثانكية ،كمدل اكتساب الطمبة ليا ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف
مجتمع الدراسة مف :طمبة المرحمة الثانكية في محافظة خاف يكنس ،كمحتكل منياج التربية اإلسبلمية
لممرحمة الثانكية (الفصؿ األكؿ كالثاني) طبعة ك ازرة التربية كالتعميـ العالي لعاـ (  :2010-2009ـ)،

كقد اشتممت عينة الدراسة عمى ( )475طالب كطالبة مف طمبة الثاني عشر ،في مدارس جنكب غزة
بمحافظة خانيكنس.

كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة عدة أدكات كىي - :تحميؿ محتكل لقياس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية - ،إعداد اختبار لقياس مدل اكتساب

الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف المكجكدة في محتكل منياج التربية اإلسبلمية لطمبة الصؼ الثاني عشر،
حيث تضمنت ثبلث مجاالت مف الحقكؽ ىي :الحقكؽ السياسية كالمدنية ،الحقكؽ الثقافية كاالجتماعية،

الحقكؽ االقتصادية كالتنمكية.
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
أف " المجاؿ األكؿ  :المدني كالسياسي قد احتؿ المرتبة األكلى بكزف نسبي ( ،)91.47يمي ذلؾ "،المجاؿ
الثاني  :االقتصادم كالتنمكم حيث احتؿ المرتبة الثانية بكزف نسبي ( ،)89.96ثػـ جػاءالمجاؿ الثقافي

كاالجتماعي حيث احتؿ بالمرتبة الثالثة بكزف نسبي قدره ( .)81.07

كأكصى الدراسة بضركرة،أف يبنى محتكل منياج التربية اإلسبلمية عمى الكيؼ كليس عمى الكـ ،كعمى
التفكير كالفيـ كالتفسير كليس عمى الحفظ كالتمقيف كاستظيار المعمكمات ،عقد دكرات تدريبية مكثفة
لمعممي التربية اإلسبلمية ،يتـ مف خبلليا زيادة كعييـ بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف القائـ كأىميتو كتطبيؽ ما

يتـ تعممو عمى أرض الكاقع.

 -3دراسة (جان دوجو) (:)2010،Gundogdu
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير استخداـ األساليب كالمكاد البنائية عمى اتجاىات الطمبة
المعمميف (طبلب اإلرشاد النفسي) نحك التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،كاستخدمت الدراسة المنيج شبو

التجريبي كتككنت العينة مف مجمكعتيف تجريبيتيف بمغت ( 23مف الذككر ك 22مف اإلناث) كمجمكعة
ضابطة بمغت ( 17مف الذككر ك23مف اإلناث) كتمقت المجمكعة التجريبية التعميـ البنائي في مجاؿ
حقكؽ اإلنساف كفي حيف تمقت المجمكعة الضابطة التعميـ التقميدم ،كتـ استخداـ مقياس اتجاىات

المعمميف نحك حقكؽ اإلنساف كتكصمت النتائج إلى:

 .1ارتقاء اتجاىات الطمبة المعمميف نحك التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف في كبل المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة بالرغـ مف كجكد فركؽ دالة لصالح المجمكعة التجريبية
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 .2بينت النتائج التتبعية أف المجمكعة التجريبية كانت األكثر اتجاىان نحك التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ
اإلنساف.

 .3أف التعمـ باألنشطة التي تركز عمى أساس نيج البنيكية ىي أكثر فعالية كيككف ليا تأثير طكيؿ األمد
عمى المكاقؼ عمى المتعمميف نحك حقكؽ اإلنساف

 .4كأكصت الدراسة بإمكانية استخداـ األساليب كالمكاد البنائية عمى نطاؽ كاسع كأداة فعالة عمى حد
سكاء مف اجؿ التنمية المعرفية كالكجدانية لممتعمميف.
 -4دراسة المحروقي (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى حقكؽ الطفؿ الكاجب تكافرىا في مناىج الدراسات االجتماعية
لتنمية الكعي بحقكؽ الطفؿ لدل تبلميذ الصؼ السادس كلمتعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح في تنمية
الكعي بحقكؽ الطفؿ لمصؼ السابع األساسي ،استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمعرفة الفركؽ بيف

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كالتطبيؽ القبمي كالبعدم لممجمكعة الضابطة ،كقد كانت أداة الدراسة

مقياس مكاقؼ لقياس الكعي بحقكؽ اإلنساف كقد تكصمت الدراسة إلى:
بناء قائمة تضـ حقكؽ الطفؿ ثـ تصنيؼ ىذه الحقكؽ إلى سبعة مجاالت ( تعميمية صحية سياسية
اجتماعية اقتصادية مدنية ترفييية بحيث تناسب الصؼ السابع.
تصميـ برنامج مقترح في األنشطة المرتبطة بالمناىج الدراسات االجتماعية لتنمية الكعي بحقكؽ

الطفؿ مف خبلؿ فمسفة البرنامج كأسسو كأىدافو كقد احتكم البرنامج أساليب تنفيذه كالمكاد التعميمية
المطمكبة كدليؿ المعمـ كأساليب التقكيـ.
تكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح حيث تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعة
التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لصالح التجريبية كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا

بيف المجمكعة التجريبية التطبيؽ القبؿ كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم حيث بمغ معامؿ الكسب ببلؾ

 214.1كىك يدؿ عمى فاعمية البرنامج المقترح
 -5دراسة عمر (:)2008

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كجيات نظر معممي المدارس الثانكية الحككمية في محافظة

نابمس حكؿ درجة اإللماـ المعمكماتي كالقيمي كالميارم لحقكؽ اإلنساف عند الطبلب كمدل اإللماـ
بالتسامح كحقكؽ اإلنساف ،كطبقت الباحثة الدراسة عمى عينة مككنة مف ( )63معممان ك))89معممة

يعممكف الصفيف الحادم عشر لمعاـ الدراسي  ،2007-2008كطبقت استبانة مككنة مف  54فقرة مكزعة

عمى جكانب معرفية كقيمية كميارية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف .كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:
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كاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجكانب متكسط عند الطبلب حيث بمغ  24.3مف (0.05

)كبنسبة 80.64أعبلىا الجانب القيمي يميو الميارم فالمعرفي.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة ( )α≥0.05عمى األداة لمتغيرم الجنس كالتخصص

كال متغير الخبرة عمى الجانب المعرفي؟

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم الداللة ( )α≥0.05عمى األداة تعزم لمخبرة المتكسطة عمى
المجاليف القيمي كالميارم ( )5-1:سنكات ككذلؾ لمتغير مكقع المدرسة كلصالح القرية.
 -6دراسة ثابت (:)2006
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية بناء برنامج لتنمية القيـ المرتبطة بحقكؽ اإلنساف لدل طمبة
المرحمة اإلعدادية بغزة مف خبلؿ األنشطة البلصفية ،كتككنت عينة الدراسة مف مدرستيف تابعتيف لككالة

الغكث بغزة األكلي لمذككر كعدد طبلبيا ( )626طالبان كالثانية لئلناث كعدد طالباتيا ( )611طالبة،

استخدـ الباحث المنيج الكصفي لتحميؿ مكاد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كمحتكم كتب (المغة العربية

كالتربية اإلسبلمية كالدراسات االجتماعية ) لمكقكؼ عمى مدل تضمنيا لمقيـ المرتبطة بحقكؽ اإلنساف ،كما
كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح لتنمية القيـ المرتبطة بحقكؽ

اإلنساف لدل الطمبة ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
ال يكجد تكازف في معالجة الكتب المدرسية لقيـ حقكؽ اإلنساف حيث كردت بعض الحقكؽ بنسب

متفاكتة سكاء بصكرة صريحة أك بصكرة ضمنية بينما لـ تحظ بعض الحقكؽ باالىتماـ الكافي.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة ( )α≥0.05بيف متكسطات درجات االختبار
التحصيمي كمقياس القيـ لمطبلب كالطالبات عينة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،لصالح التطبيؽ

البعدم.
فاعمية البرنامج المقترح في رفع مستكم المعمكمات كتنمية القيـ المرتبطة بحقكؽ اإلنساف لدل

طبلب كطالبات المرحمة اإلعدادية باستثناء طبلب الصؼ السابع الذككر حيث بمغت نسب الكسب المعدؿ
لدييـ اقؿ مف (.)1.2
 -7دراسة لبد(:)2005
التعرؼ الي مدل فاعمية البرامج التدريبية التي تقدميا المؤسسات حقكؽ اإلنساف في تدعيـ قيـ
المجتمع المدني لدل طمبة الجامعات الفمسطينية بغزة.
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كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية البرامج التدريبية التي تقدميا مؤسسات حقكؽ

اإلنساف في تدعيـ قيـ المجتمع المدني حيث كانت العينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات
غزة.
كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد

استبانة تضمنت ( )44فقرة مكزعة عمى ثبلثة مجاالت ىي :تنمية المعارؼ كالميارات ككانت العينة مف
طمبة الجامعات تنمية شخصية الطمبة تنمية المفاىيـ كالقيـ المدنية لدل طمبة الجامعات ،كتكصمت الدراسة

إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

تطكر ممحكظان لدل طمبة الجامعات الذيف شارككا في دكرات تدريبية
أ
أظيرت الدراسة أف ىناؾ
تمثؿ في اكتساب ميارات كخبرات جديدة ،كما ساىمت بشكؿ كبير في تنمية شخصية الطمبة مما
يؤكد أىمية البرامج التدريبية في تنمية شخصية الطمبة بما يتكافؽ كقيـ المجتمع المدني كحقكؽ

اإلنساف.
أظيرت الدراسة عددانمف اإليجابيات في البرامج التدريبية التي تنظميا مؤسسات حقكؽ اإلنساف مف
كجية نظر الطمبة أبرزىا أف تمؾ البرامج ساىمت في تعزيز كتدعيـ مفاىيـ كأسس قياـ المجتمع

المدني كساعدت في رفع الكعي بحقكؽ اإلنساف كمفاىيمو األساسية كتعزيز ركح التعاكف كالتسامح

بيف الطبلب.

كساىمت الدراسة في الكشؼ عف الدكر التي تساىـ بو مؤسسات حقكؽ اإلنساف في تنمية كبناء
مجتمع مدني ديمقراطي مف خبلؿ برامجيا التثقيفية كالتدريبية.

 -8دراسة المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان (:)2003
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تكافر بعض مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي أقرتيا الشرعية الدكلية

في المنياج الفمسطيني الجديد لمصؼ السادس األساسي مف خبلؿ ابرز مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمدل

تكافر مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في أىداؼ المنياج كفي محتكم الكتب الدراسية لمنياج الصؼ السادس

األساسي في فمسطيف ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع الدراسة مف جميع

الكتب المدرسية الخاصة بالمنياج الفمسطيني الجديد المقرر عمى الصؼ السادس األساسي ،ككانت عينة
الدراسة أربعة كتب مدرسية بطريقة عينة قصدية إلجراء الدراسة عمى أنيا أكتر الكتب التي مف المحتمؿ
أف تتضمف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كىي (لغتنا الجميمة كتاريخ العرب كالتربية الكطنية كالتربية المدنية )

كىي تمثؿ  45%تقريبا مف المجتمع األصمي ،ككانت أداة الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف كقد تكصمت
الدراسة إلى:
الكتب الدراسية التي تـ تحميميا لـ تكؿ قضايا حقكؽ اإلنساف القدر الكافي مف االىتماـ.
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مفاى يـ حقكؽ اإلنساف الكاردة في الكتب الدراسية معظميا لـ يأت بشكؿ مباشر إنما بطريقة نستنتج

أنيا تحمؿ في جكىرىا مفيكـ معيف مف حقكؽ اإلنساف.

الحقكؽ السياسية كالمدنية كانت أكثر األبعاد مف حيث كركدىا في الكتب السيما كتب التربية

الكطنية كالتربية المدنية نسبتيا  %54.3بينما الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية نسبتيا %39.2

أما بقية الحقكؽ .%6.5

بعض الكتب الدراسية استحكذت عمى مفاىيـ حقكؽ اإلنساف أكثر مف غيرىا ال سيما التربية

الكطنية كالمدنية.

نسبة األىداؼ التي تتضمف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في معناىا  %30.7مف مجمؿ األىداؼ

الخاصة بالمقررات كاعمي نسبة في التربية المدنية  %71كاقؿ نسبة  %9في المغة العربية.
 -9دراسة (البييز(: Yvtte Lapayese, 2002

ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف أداء المعمميف الذيف يعممكف حقكؽ اإلنساف كتقكيـ أدائيـ كقاـ
الباحث بإجراء دراسة عمى ستة مربييف يعممكف في التربية عمى حقكؽ اإلنساف في كالية كاليفكرنيا

مستخدمان أدكات الدراسة التالية كمصدر لمبيانات :المقاببلت كالمبلحظات الصفية كمنياج تعميـ حقكؽ

اإلنساف كقد كشفت الدراسة ما يمي:

 .1العائمة كالجنس كعنصر اليكية كالمنظمات الحقكقية أثرت عمى المعمميف ليصبحكا معممي حقكؽ
إنساف كلكي يعممكا في ميداف التربية عمى حقكؽ اإلنساف.

 .2التربية عمى حقكؽ اإلنساف أثرت في كيفية إدراؾ المعمميف ألنفسيـ كقد أركا في أنفسيـ كعناصر
تغيير كعناصر دفاع عف طمبتيـ كمعممييـ.

 .3ىناؾ أربعة مككنات أساسية لحقكؽ اإلنساف في الصؼ كىي التنكع الثقافي خبرة التمميذ الكامنة
أساليب المشاركة كالنشاط االجتماعي.

 .4المربيف أشاركا إلى أف تطبيؽ حقكؽ اإلنساف في التعميـ الصفي كتضمينيا في التعميـ يزيد مف كعي
الطبلب نحك حقكقيـ كيسمح ليـ بمناقشة قضايا غير عادية.
 .5التربية عمى حقكؽ اإلنساف ترتقي بتفكير الطبلب الناقد في التفاعؿ االجتماعي كتخمؽ لدييـ بيئة
صفية ديمقراطية.
 .6عكائؽ تعميـ حقكؽ اإلنساف المناىج كمحدكديتو عدـ اىتمامات الطبلب التناقضات طبيعة تعميـ
حقكؽ اإلنساف كأخي ار انعداـ مجتمع حقكؽ اإلنساف في كاقع المتعمـ.

 -11دراسة الشامي (:)2002
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ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج لتنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في مناىج التربية اإلسبلمية لدل

التبلميذ المعاقيف سمعيان (الصـ) في مرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف ،حيث قامت الباحثة بتصميـ
برنامج كعرضو عمى المحكميف كاعداد دليؿ معمـ كمرشد لمكحدات المراد تدريسيا ،كاستخدمت الباحثة

المنيج التجريبي لممجمكعة الكاحدة كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة قصدية مف التبلميذ الصـ في الصؼ

السابع األساسي في جمعية أطفالنا الصـ في غزة كعددىـ(  ) 30تمميذان ،كاختبار ماف كتني كيممكسكف
لمكشؼ عف دالالت الفركؽ بيف المجمكعات ،كأظيرت النتائج بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

االختبار البعدم مما يدؿ عمى التحسف الكاضح الذم أحدثو البرنامج المقترح في تنمية مفاىيـ حقكؽ
اإلنساف لدل المعاقيف سمعيان ،تكصي الباحثة باالستفادة مف ىذا البرنامج المقترح كتطبيؽ أجزاء منو في
مكاد المغة العربية كالمكاد االجتماعية.

 -11دراسة الخريشا (:)2002
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد نسبة تركيز كتب التربية االجتماعية كالكطنية لمصفكؼ األربعة
األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي في األردف عمى حقكؽ الطفؿ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاعتمد الباحث
المنيج الكصفي قاـ بإعداد قائمة تضمنت ( )71حقا مف حقكؽ الطفؿ كزعت في ثبلثة مجاالت ىي:

مجاؿ األسرة ( )21حقا ،كمجاؿ المدرسة ( )29حقا ،كالمجاؿ الكطني كالعالمي ( ،)21كتـ في ضكء ىذه
القائمة تحميؿ كتب التربية االجتماعية كالكطنية لمصفكؼ األربعة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي.

أشارت النتائج إلى أف أعمى نسبة تركيز عمى حقكؽ الطفؿ في ىذه الكتب كانت الحقكؽ في مجاؿ
المدرسة ،كاقؿ نسبة تركيز لمحقكؽ في المجاؿ الكطني العالمي.
كأشارت النتائج أيضا إلى

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

نسبة

تركيز

ىذه الكتب عمى حقكؽ الطفؿ كما ىك متكقع
 -12دراسة السعيدي (:)2001
ىدفت الدراسة إلى تدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ضمف المناىج العامة ،كالى تحديد مبلمح تصكر

نظرم كاجراء تطبيقي ييـ التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ منياج التاريخ لمصؼ الثاني الثانكم في
المممكة المغربية ،كقد استخدـ الباحث منيجا يعرؼ بالدراسة االستكشافية لخمك المكتبة المغربية مف الكتب
كالدراسات ذات العبلقة بالمكضكع كذلؾ مف خبلؿ الجمع بيف الد ارسة المكتبية كالقراءة الفاحصة النقدية،

كاشتممت عينة الدراسة عمى عينة مف خمسة فصكؿ مف طمبة الثاني الثانكم مف خبلؿ تطبيؽ برنامج

مقترح عمييـ ،كقد تكصمت إلى مجمكعة نتائج مف أىميا :أف قيـ كحقكؽ اإلنساف غائبة عف مخططي
كبناة منياج التاريخ في المرحمة الثانكية.

 -13د ارسة (يماساكي ): Yamasaki, 2000
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التأثير الذم يممكو تعميـ حقكؽ اإلنساف عمى الطمبة معرفيان كذىنيان

كعاطفيان كعمميان ككيؼ يمكف ليذه الدراسة أف تحسف مف برنامج تعميـ لحقكؽ اإلنساف فييا ،كاستخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي كقد اشتممت عينة الدراسة عمى ( )18طالبان كطالبة منيـ ( )9ذككر ()9

إناث كقد استخدـ يماساكي بيانات مسحية كمقاببلت عمى شكؿ مستقيـ كاستبانة.
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
-1

أنو يجب كضع تعميـ حقكؽ اإلنساف في سياؽ الطمبة الخاص بيـ الفكرم كالمباشر ليـ كفي

-2

أف بعض قضايا حقكؽ اإلنساف مثؿ التفرقة العنصرية كالكراىية كالظمـ كالجكع كالفقر ىي

السياؽ العالمي.

مكاضيع ىامة لؤلطفاؿ الذيف ىـ في مثؿ ىذا السف (الصفيف السادس كالسابع) كأشارت الدراسة إلى
أف الطمبة في ىذا السف يتصرفكف في حياتيـ اليكمية حسب تعميميـ كبحيث يمكنيـ أف يحكلكا

معارفيـ عـ حقكؽ اإلنساف إلى تطبيقات عممية.
 -14دراسة (بانكس دنس ): Banks, Dennis, 2000
كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدل مساىمة التربية عمى حقكؽ اإلنساف في تطكير المعارؼ
كالمفاىيـ المدنية لدل طبلب المدارس الثانكية في الكاليات المتحدة كمحاكلة استراتيجية فعالة مف خبلؿ

منياج التربية عمى حقكؽ اإلنساف في الحد مف انتياكات حقكؽ اإلنساف في الكاليات المتحدة ،كقد اتبعت

الدراسة المنيج الكصفي المسحي التحميمي كاستعانت الدراسة بعينة مف مجتمع الدراسة كتـ اختيار العينة

مف طمبة المدارس الثانكية في الكاليات المتحدة األمريكية لقياس مدل مساىمة التربية عمى حقكؽ اإلنساف

في تطكير المعارؼ كالمفاىيـ المدنية لدل طبلب المدارس الثانكية في الكاليات المتحدة ،كقد تكصمت
الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج:
 .1تطكر العديد مف المفاىيـ كتعزيزىا لدل طمبة المدارس يرجع إلى مناىج حقكؽ اإلنساف التي يتـ
تدريسيا في المدارس.

 .2أكدت الدراسة عمى مدل مساىمة المناىج المدرسية في الحد مف االنتياكات لحقكؽ اإلنساف.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت حقوق اإلنسان:
تباينت الدراسات التي تناولت حقوق اإلنسان من حيث أىدافيا:
ىدفت دراسة خربشا ( )2012لتحديد نسبة تركيز كتب التربية االجتماعية كالكطنية لمصفكؼ

األربعة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي.

كاستيدؼ دراسة المدىكف ( )2011التعرؼ عمى استخداـ القبعات الست في تنمية ميارات التفكير

اإلبداعي في مبحث حقكؽ اإلنساف بينما ىدفت دراسة قنيطة ( ،)2010كدراسة الشامي (،)2002

كدراسة المحركقي( ،)2::9كدراسة المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( )2002إلى معرفة مدل تكافر
بعض مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالطفؿ في منياج الدراسات االجتماعية ،كما ىدفت دراسة كؿ مف

ثابت( ،)2006كدراسة لبد ( )2005إلى التعرؼ عمى كيفية بناء برامج لتنمية القيـ المرتبطة بحقكؽ
اإلنساف كالتعرؼ عمى مدل فاعمية البرامج التدريبية التي تقدميا مؤسسات حقكؽ اإلنساف.
كما ىدفت دراسة جاف دكجك ( )2010الكشؼ عف تأثير استخداـ األساليب كالمكاد البنائية عمى

تجاه الطمبة المعمميف نحك التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،بينما ىدفت دراسة ياماسكي ( )2000إلى

التعرؼ عمى التأثير الذم يممكو حقكؽ اإلنساف عمى الطمبة معرفيان كذىنيان كعمميان ،أما دراسة بانكس دنس

( )2000ىدفت إلى قياس مدل مساىمة التربية عمى حقكؽ اإلنساف في تطكير المعارؼ كالمفاىيـ المدنية
لدل طبلب المدارس الثانكية .بينما ىدفت دراسة السعيدم ( )2001لتدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ضمف

المناىج العامة

من حيث عينة الدراسة:
تفاكتت العينات كالمراحؿ التعميمية كالجنس في الدراسات التي تناكلت حقكؽ اإلنساف ففي حيف
معظـ الدراسات تككنت عينتيا مف الكتب المدرسية مثؿ دراسة قنيطة ( ،)2010كدراسة المركز

الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( ،)2000كدراسة بانكس ( )2000كما تناكلت بعض الدراسات المحمة الثانكية

مثؿ دراسة قبطة ( )2010كدراسة ياماسكي ( )2000شممت العينة مف ذككر كاناث في حيف دراسة لبد

( )2005كانت العينة مف طمبة الجامعات ذككر كاناث ،كما تناكلت بعض الدراسات المرحمة االبتدائية
األساسية كاإلعدادية كدراسة تابث ( )2006كانت العينة مف ذككر كاناث مف المرحمة اإلعدادية ،كدراسة
جاف دكجك ( ،)2010كدراسة الشامي ( ،)2002كدراسة المحركقي ( ،)2009كدراسة ياماساكي

( )2000طمبة المحمة اإلعدادية .كدراسة السعيدم ( )2001شممت العينة طبلب الصؼ الثاني ثانكم.

ىذا تناكلت دراسة خربشا ( )2012عينة الدراسة مف مديريف كمشرفيف ،كما تناكلت بعض الدراسات

عينة الدراسة مف فئة المعمميف كدراسة عمر ( )2008ذككر كاناث كدراسة الييف ( )2002فكانت عينة

الدراسة مف معمميف كمربييف يعممكف في التربية عمى حقكؽ اإلنساف.
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اتفقت الدراسة الحالية مف حيث عينة الدراسة مع دراسة كؿ مف المدىكف( )2011كدراسة الشامي

( )2002كياماساكي ( )2000مف حيث العينة مف طالبات المرحمة البتدائية األساسية.
من حيث المنيج المستخدم:

تنكعت الدراسات التي تناكلت حقكؽ اإلنساف في استخداـ المنيج ،حيث أف معظـ الدراسات

اعتمدت المنيج الكصفي التحميمي كدراسة خربشا ( )2012ك قنيطة ( ،)2010كدراسة المركز الفمسطيني
لحقكؽ اإلنساف ( )2002كدراسة البيير( )2002كدراسة ياماسكي ( ،)2000كدراسة لبد (،)2005

كدراسة عمر( ،)2008كدراسة بانكس دنس(.)2000
أما دراسة كؿ مف الدىكف ( ،)2011كدراسة الشامي ( )2002كد ارسة المحركقي ( )2006فقد
استخدمكا المنيج التجريبي ،كما استخدـ دراسة جاف دكجك ( )2010المنيج الشبو تجريبي ،في حيف

استخدـ السعيدم ( )2001بمنيج استكشافي بينما استخدمت الدراسة الحالية المنيج الشبو التجريبي .من
حيث األدوات:

تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة حيث كاف تنكعيا يتفؽ كطبيعة تمؾ الدراسات

حيث اشتركت معظـ الدراسات في تحميؿ محتكم لقياس مدل تضميف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في المنياج
الفمسطيني كدراسة قنيطة ( ،)2010كدراسة المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( ،)2003كدراسة بانكس

دنس (.)2000

أما دراسة كؿ مف الخربشا ( )2012عمر ( ،)2008كدراسة ياماسكي ( ،)2000كدراسة

لبد( ،)2005كدراسة بانكس دنس( )2000فقد كانت أداة الدراسة المستخدمة عبارة عف استبانة طبقت
عمى فئة المعمميف كطبلب المرحمة الثانكية.

في حيف استخدـ البير ( )2002كالسعيدم ( )2001المقاببلت كالمبلحظات الصفية كمنياج تعميـ

حقكؽ اإلنساف.كما استخدـ المحركقي ( )2009مقياس لقياس الكعي بحقكؽ اإلنساف.

إال أف دراسة كؿ مف المدىكف ( )2011كدراسة الشامي ( )2002فقد كانت األداة المستخدمة

اختبارات التحصيمية كالمياراتية كدليؿ المعمـ كمرشد لمكحدات المراد تدريسيا في حقكؽ اإلنساف.
* من حيث النتائج:

تنكعت النتائج كاختمفت حسب نكع الدراسات المستخدمة حيث أظيرت نتائج بعض الدراسات كجكد
جكانب القكة كالضعؼ في تضميف مبادئ حقكؽ اإلنساف في المنياج كدراسة المركز الفمسطيني لحقكؽ

اإلنساف ( ،)2003كدراسة المحركقي ( .)2009ك دراسة خربشا (.)2012
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في حيف أظيرت نتائج بعض الدراسات أف ىنالؾ تطك انر ممحكظان تمثؿ في اكتساب ميارات كخبرات

جديدة لمذيف شارككا في دكرات تدريبية لحقكؽ اإلنساف كدراسة لبد(.)2005

كما تكصمت دراسة السعيدم ( ،)2001كدراسة ياماسكي ( )2000إلى انو يجب كضع تعميـ

حقكؽ اإلنساف لمطمبة في أكلكيات التعميـ ،كما أشارت دراسة الشامي ( )2002بكجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في االختبار البعدم مما يدؿ عمى التحسف الكاضح الذم أحدثو البرنامج في تنمية مفاىيـ حقكؽ
اإلنساف لدل المعاقيف سمعيان.
كما أشارت نتيجة كؿ مف دراسة المحركقي ()2009كدراسة جكندكجك( )2010إلى أف النتائج
التتبعية أف المجمكعة التجريبية األكثر اتجاىان نحك التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف.
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انًحىر انثبٍَ  :انذراطبد انزٍ رُبونذ عجبءح انخجُز وانذرايب انزعهًُُخ:
 القسم األول عباءة الخبير:.1دراسة صالحة (:)2014
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية عباءة الخبير في تنمية
ميارات القدرة عمى حؿ المشكبلت لدل طمبة الصؼ السادس بمحافظات غزة،
اتبع الباحث منيجا شبو تجريبيا بتصاميـ قبمي كبعدم لمجمكعة كاحدة عمى عينة مككنة مف ()60

طالبا كطالبة مف مدرستي ذككر الفاخكرة اإلعدادية (ب) كأسماء المشتركة (أ) كتـ التحقؽ مف صدقو
كثباتو ،كما أعد الباحث.برنامجان تعميميان قائمان عمى استراتيجية عباءة الخبير باالعتماد عمى األدب التربكم
كالدراسات ذات العبلقة كبعد جمع البيانات كادخاليا عمى الحاسكب كتحميميا الرزمة اإلحصائية لمعمكـ

االجتماعية ،فقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -１كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكم داللة ( )0.05بيف متكسطي درجات الطمبة في
الدرجة الكمية لحؿ المشكبلت بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم.

 -２كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكم داللة ( )0.05بيف متكسطي درجات الطبلب
كالطالبات في الدرجة الكمية لحؿ المشكبلت بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم.

 -３بمغ حجـ تأثير استراتيجية عباءة الخبير في تنمية حؿ المشكبلت ( )%17كىاك حجـ تأثير كبير.
كفي ضكء ما أكردتو الد ارسة مف نتائج ،فإف الباحث يكصي بما يأتي:
ضركرة تكظيؼ برنامج نيج عباءة الخبير في تدريس الطمبة لممكاد المختمفة لما ليا مف اثر في
تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت كانجاز المياـ التعميمية

.2دراسة عوض اهلل ()2013
تمقي ىذه الدراسة الحالية الضكء عمى استخداـ نيج عباءة الخبير في تعميـ العمكـ مف خبلؿ سياؽ

الدراما ،كعبلقتو بمساعدة الطمبة لمكصكؿ إلى مناطؽ نمك تفكؽ نمكىـ العمرم (الزمني) ،كتحديدا النمك
المعرفي كاالجتماعي إضافة إلى اكتساب ميارات حياتية جديدة ،كقد أجريت الدراسة عمى عينة قصديو
مف ( )26طالبة مف الصؼ السابع األساسي.

تعتمد ىذه الدراسة المنيج الكيفي كتحديدا تحميؿ المحتكل لبيانات التثميث مف عدة مصادرىا)1( :

المنتجات التعميمية لممشاىدات لعينة طبقية لمحصص المسجمة عمى الفيديك ( )2استجابة عينة الدراسة في
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المقاببلت المعمقة )3( ،استجابة عينة الكتابة .كشممت أدكات الدراسة عمى :أ) قكائـ رصد العبا ارت
المتجذرة المأخكذة مف مصادر البيانات المختمفة ،كب) أداة قياس محكمة ذات خمفية نظرية صمتت
ألغراض مقارنة النتائج اإلحصائية كالكصفية كالتي نتجت عف األداة األكلى.
كأجابت الدراسة عف السؤاؿ الرئيسي :كيؼ يعمؿ نيج دراما عباءة الخبير عمى مساعدة المتعمـ

إلنتاج معرفة عممية كفنية مترابطة ؟ كما يتفرع عنو أسئمة فرعية .كتدؿ النتائج عمى أف نيج دراما عباءة
الخبير يعمؿ عمى مساعدة عينة الدراسة عمى فيـ المادة المعرفية المقررة (مرض السكرم) كاستخداـ تمؾ

المعرفة في كتابة سيناريك لفيمـ تكعية عف المرض ،كما كتظير النتائج تطكر قدرة العينة عمى التعمـ
باستخداـ االستقصاء ،كنمكىا اجتماعيا في ميارات التفاعؿ اإليجابية كما يرافقيا مف قيـ كاتجاىات

اجتماعية مف تعاكف ،كتشارؾ كدعـ ،كتشجيع كاحتراـ متبادؿ أثناء العمؿ .كتبيف الدراسة أيضا اكتساب

العينة لكثير مف الميرات الحياتية كالذىنية ،مقؿ ميارة التعبير الكتابي ،كالقدرة عمى التأمؿ ،كعمى التعبير
عف الذات ،إضافة إلى القدرة عمى تذكيب المعرفة كأصبح لدل البعض منيف قدرة عمى التعمـ الذاتي

كتحقيؽ الذات مف كجية نظرىف .كاف معظـ إشكاؿ التطكر التي حصمت لمطالبات مف تطكرات معرفية
كاجتماعية كقيمية قد ظيرت بنسبة تكافؽ عالية تراكحت بيف  %66.66إلى  %100مف مصادر البيانات

المختمفة.

ك تقدـ الدراسة الحالية مجمكعة مف التكصيات لممعمميف كالباحثيف كأصحاب القرار التربكم بمكجب
النتائج التي تكصمت ليا.

.3دراسة (سايرس) Sayers، 2011
ىدفت الدراسة إلى تقصي تأثيرات استراتيجية عباءة الخبير ( )Expert the of Mantleالتي

قّدمتيا دكرثي ىيثككت ()s'Heathcoteعمى ممارسات كتعمّـ أطفاؿ المرحمة األساسية ،كىي دراسة نكعية
اعتمدت عمى النظرية المجذرة ( )Theory Groundedمف خبلؿ جمع مبلحظات المعمميف كالمديريف،
كمقاببلت أجريت حكؿ آثار عباءة الخبير في السياقات االجتماعية كالتعميمية التي تحيط بالمتعمميف ،كقد
أفاد المعممكف كالمديركف بأف استراتيجية عباءة الخبير مثّمت نمطا تعمّميان جديدان ،كسيّمت تعمّـ األطفاؿ
لمكضكعات ميمة مثؿ المغة اإلنجميزية ،كاستطاعت استراتيجية عباءة الخبير مف تككيف مجتمعات تعمّـ

صغيرة ،كميّدت الطريؽ أماميـ لنقؿ خبرات التعمّـ إلى مكاد أخرل

. 4دراسة (تايمر) Taylor ،2009
قاـ تايمر ( )Taylor ،2009بفحص نيج دراما عباءة الخبير كمشركع لمتعميـ كالتعمـ مف خبلؿ

كجية نظر المشاركيف في المشركع مف معمميف كطمبة في المدارس المشاركة ،كذلؾ مف خبلؿ دراسة حالة
لبعض المدارس المشاركة في تطبيؽ نيج عباءة الخبير .كقد ىدفت الدراسة معرفة مدل إدراؾ كؿ مف
72

المعمميف كالطمبة كمشاركيف في النيج التعميمي  /التعممي ،كما الفرؽ مف كجية نظر ىؤالء المشاركيف بيف
نيج عباءة الخبير كالتعميـ التقميدم المكجكد في المدارس ،كما ىي اآلثار الناتجة عف نيج عباءة الخبير

التي تظير عمى المشاركيف في ىذه التجربة ،كما ىي اآلثار الناتجة عمى المعمميف كالمدارس التي تستخدـ
نيج عباءة الخبير .كجاءت ىذه الدراسة مف خبلؿ إجراء مقاببلت كمجمكعات مركزة لممعمميف الذيف
تتراكح خبرتيـ في مينة التعمـ مف عشر إلى عشريف سنة كالذيف اختبركا نيج عباءة الخبير في عممية

التعميـ لمدة تتراكح بيف العاـ كالثبلثة أعكاـ ،أما بالنسبة إلى الطمبة فكانت المقاببلت مع الذيف تتراكح

أعمارىـ مف خمس إلى سبع سنكات .كاظير تحميؿ النتائج أف كؿ مف المعمميف كالطمبة اتفقكا عمى أف
نيج عباءة الخبير نيج تعميمي يتميز بالمتعة كالتشجيع كالدافعية ،كانو أصبح بمقدكر الطمبة التفكير

بطريقة مختمفة ككأنيـ أعضاء حقيقيكف مف المجتمع ،كما أف دراما عباءة الخبير عممت عمى زيادة رغبة

الطمبة عمى التعمـ كتنظيـ قدرتيـ عمى التعامؿ مع المكاقؼ التعميمية  /التعممية ،حيث أف المعرفة تبنى
مف خبلؿ مجتمع استقصائي يشجع عمى التخيؿ كالتعمـ كما أنيا زادت مف ميارات ما كراء المعرفة

كالتأمؿ كالتفكير بالتفكير.

.5دراسة (ىايمرز) Hymers; 2009
حيث كانت الدراسة مركزة عمى النظر نحك تطكر التفكير الفمسفي المنطقي عند ألطفاؿ ،كما أنيا
ىدفت إلى فحص ما إذا كاف بإمكاف نيج عباءة الخبير في التعميـ خمؽ بيئة تعمؿ عمى انخراط الطمبة في

القضايا الفمسفية كالمنطقية.
كىي:

كتنطكم استراتيجية عباءة الخبير عمى التركيز عمى أربعة عناصر أساسية لنيج عباءة الخبير
)1األطفاؿ كمشاركيف نشطيف  )2األطفاؿ يشارككف كينخرطكف بأريحية )3 ،األطفاؿ جزء مف

مجتمع استقصائي )4 ،األطفاؿ يتشارككف في السمطة مع المعمـ .كصممت بيدؼ التعرؼ عمى إذا كاف
بإمكاف النيج إحداث تغيير في تشجيع الطمبة عمى االنخراط باألمكر المنطقية ،كاذا كاف األمر كذلؾ
فالدراسة تسعى لمكشؼ عمى أم مف العناصر تسيؿ ذلؾ مف خبلؿ استخداـ نيج عباءة الخبير في التعميـ

كالتعمـ .كىذه الدراسة ىي دراسة الحالة ألطفاؿ مف عينة مقصكدة ،كجمعت البيانات مف خبلؿ ثبلث

أدكات كيفية كىي االستبيانات  ،كالمجمكعات المركزة كالمبلحظات ،كمف ثـ جمعتيا كحممتيا بناء عمى
مكضكعاتيا.
كما ناقشت نتائجيا مف خبلؿ مراجعتيا لؤلدبيات كاإلطار النظرم المعتمد في البحث.كما ادعت
الدراسة أف بإمكاف الطمبة اكتشاؼ كمعرفة أمكر تعتبر مف األمكر الصعبة جدا بالنسبة الييـ كذلؾ زيادة
قدرتيـ عمى التساؤؿ .كأظيرت النتائج عمى أف المعمميف الذيف استخدمكا عباءة الخبير اكتشفكا أف نيج
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عباءة الخبير قد عمؿ عمى طرح األسئمة الفمسفية كالمنطقية عند األطفاؿ ،كما أف العناصر األربعة

(المذككرة أعبله) لمنيج ساعدت عمى لعب دكر ميـ في خمؽ بيئة خصبة لتعمـ األطفاؿ االنخراط باألمكر
المنطقية.

.7دراسة( شان )Chan, 2009
ىدفت لمعرفة أثر االستراتيجية التعميمية باستخداـ الدراما في التعميـ لمادتي الدراسات العامة كالمغة
الصينية مف مكاد المرحمة األساسية لطمبة المدارس بمدينة (ىكنج ككنج)

استخدـ دارسة الحالة مف خبلؿ تعريض الطمبة لدراما عباءة الخبير كتتمحكر في دراسة نظرة الطمبة نحك

تعمميـ الشخصي كنتيجة لتعميميـ عبر استراتيجية عباءة الخبير .

كأظيرت النتائج :اف ما تعممو الطمبة مف الدراما كاف لو أثر ايجابيا عمي تعمميـ مادتي ( الدراسات العامة
كالمغة الصينية ) بشكؿ أفضؿ مف الطريقة التقمدية كيعزم ذلؾ الي تركيز الطمبة عمى خطكات دركس

الدراما كمعتقدات الطمبة .كما ساىمت الدراسة الى تحسيف طرؽ التعميـ الذاتي كاستعادة الحكار الصفي .
.8الكخن وىنية 2009

ىدفت الى بياف اثر التدريس باستخداـ الدراما التعميمية في تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر األساسي في

قكاعد المغة العربية .كأجريت الدراسة عمى عينة تضـ ( )120طالبة مف طالبات الصؼ العاشر مكزعات
عمى اربع شعب ،كتـ تقسيـ الطالبات إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية مكزعتيف عمى ( )60طالبة في كؿ

مجمكعة ،كمف ثـ تـ تدريس مادة قكاعد المغة العربية لممجمكعتيف التجريبية باستخداـ أسمكب الدراما
التعميمية كالتي تمثمت بمجمكعة مف النصكص الدرامية التي اعدىا الباحثاف مف كتاب قكاعد المغة العربية
لمصؼ العاشر األساسي ،أما المجمكعة الضابطة فقد درست بأسمكب التدريس التقميدم .كبعد االنتياء مف
التجربة تـ إجراء االختبار التحصيمي عمى المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لقياس اثر متغير
الطريقة بينيما ،ككشؼ تحميؿ النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()= 0.05

بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة يعزل إلى طريقة التدريس لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي

تعممت بأسمكب الدراما.

.9دراسة (ديكزولوبالنك) Dick &Le Blanc. 2009
ىدفت إلى عمى استكشاؼ كيفية تأثير استخداـ الدراما مف اجؿ التعمـ عمى تعزيز االتجاىات كالعبلقات

كالدافعية لدل الطمبة مف دراسة المغة الفرنسية كمغة ثانية لدل طمبة الصفيف التاسع كالعاشر.ك استخدـ في
الدراسة شكؿ المحاكاة العالمية ( محاكاة قصص كاحداث عالمية كجمبيا لمكاقع المتخيؿ كالعمؿ بو ) كىي

مف اإلشكاؿ الخبلصة لمدراما في التعمـ كتشمؿ رحمة اكتشاؼ يقكـ بيا مجمكعة لمكصكؿ إلى الكجية
74

النيائية لمسار الرحمة المتخيمة .كخبلؿ استخداـ ىذه الرحمة لتعمـ المغة الفرنسية كمغة ثانية ،قاـ الطمبة

بالفعؿ كبإبداء ردة الفعؿ كالتفاعؿ لخمؽ معنى خاص لتجارب كؿ فرد عمى حدة كلممجمكعة كدمج مبادئ
التعمـ التعاكني .كما عممت الدراسة كالنيج المستخدـ بيا مف اجؿ االستفادة مف نظرية جاردنز لمذكاءات
المتعددة بيدؼ ىيكمة كبناء أنشطة تعمؿ عمى تعظيـ نقاط القكة عند الطمبة .كما ىدفت الدراسة أيضا إلى
تطكير البحكث عمى استخداـ شكؿ المحاكاة العالمية لمدراما في التعمـ ،كتقييـ التجربة كتقييـ اآلثار

المترتبة عمى استخداميا في المستقبؿ .كشممت البيانات التي تـ جمعيا لتقييـ التجربة االستبيانات لمطمبة

كالمقاببلت الشخصية مع المعمميف .كأشارت النتائج إلى أف المشركع عمؿ عمى تحسيف في بيئات التعمـ
الصفية ،بما في ذلؾ زيادة مستكل التحفيز لمتعمـ عمى جزء مف المتعمميف المشاركيف .كما بينت النتائج أف
المعمميف عبركا بدرجة عالية مف الرضا عمى استخداـ ىذا النيج ،ال سيما بسبب مشاركتيـ في كضع

كتطكير كتنفيذ المكاد منذ البداية لممشركع ،كالتي أظيرت منحيـ الشعكر بالممكية كتمكينيـ كتطكير نمكىـ
الميني .كما بينت النتائج أيضا أف الطمبة أصبحكا أكثر نشاطا كمشاركة في العممية التعميمية الخاصة
بيـ كذلؾ بسبب شعكرىـ بالممكية لما تـ إنتاجو عبر الدراما .كما أف النتائج أشارت أمكانية استخداـ

الدراما مف اجؿ التعمـ كاستخداـ نمكذج لمحاكاة العالمية في الصفكؼ التاسع كالعاشر.

(.10دراسة جالن) Gillan; Reeves ; Hill ; Bromley ; & Labrow ; 2007
ىدفت إلى استكشاؼ نيج عباءة الخبير في التعميـ التكاممي كالتعمـ كفحص األثر الناتج منيا عمى

دافعية الطمبة نحك التعمـ كعمى ثقتيـ بأنفسيـ ،كذلؾ مف خبلؿ إتباع منيجية دراسة الحالة لمدرستيف
أحداىما أساسية كيبمغ عدد طمبتيا  88طفؤل ك 11معممان كاألخرل لممرحمة األساسية كرياض األطفاؿ

كيبمغ عدد طمبتيا  228طفبل مع  11معمما ،كطبؽ المشركع في ربيع العاـ  .2007كأظيرت النتائج انو
مف خبلؿ استخداـ عباءة الخبير ازدادت قدرة المعمميف عمى تشجيع طمبتيـ نحك التعمـ ،كعممت عباءة

الخبير عمى الترابط بيف المناىج ،كما إنيا قممت مف الفركؽ الفردية بيف الطمبة حيث رفعت مف مستكل

الطمبة األقؿ قدرة عمى التعمـ ،كازدادت دافعية الطمبة نحك التعمـ كرضاىـ عف أنفسيـ ،كازدادت قدرتيـ
عمى اتخاذ الق اررات.
أما بالنسبة إلى تطكير طرؽ تعميـ إبداعية مغايرة ،فقد ازداد التكجو نحك استخداـ طرؽ خبلقة تقدـ

لمطمبة فرص لتطكير ميارات التفكير النقدم لدييـ مف خبلؿ سياؽ ذم عبلقة بالحياة لتحضير الطمبة
عمى العيش كالتعايش لحياة القرف الكاحد.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت نيج عباءة الخبير:
في ضكء العرض السابؽ لمحكر الدراسات السابقة كالمتعمقة بعباءة الخبير حددت الباحثة أف ىناؾ

مجيكدا قيما لمباحثيف في مجاؿ عباءة الخبير كالدراما التعميمية مف حيث تنكع الدراسات في تناكؿ طرؽ
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تدريسية متنكعة تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بعباءة الخبير مف دراما كمسرح تمثيمي ،كما كاتفقت فيما بينيا

كاختمفت في جكانب أخرم كيمكف تكضيح ذلؾ فيما يمي:
أوال :من حيث األىداف:

تباينت الدراسات في أىدافيا ،إذا إنيا بحث في اثر عباءة الخبير في تحصيؿ المتعمميف كتغير

اتجاىاتيـ كدافعتييـ نحك التعمـ.حيث استيدفت دراسة كؿ مف تايمر ( )2004كدراسة ،)2007( Gillan
كسايرس ( )2011التعرؼ عمى مدل إدراؾ المعمميف كالطمبة كمشاركيف في النيج التعميمي.

كما ىدفت دراسة كؿ مف ىايمز ( )2009كدراسة شاف ( ) 2009إلى فحص ما إذا كاف نيج

عباءة الخبير في التعميـ خمؽ بيئة تعمؿ عمى انخراط الطمبة في القضايا المتعمقة بالمكاضيع المجتمعية،
في حيف ىدفت دراسة عكض ( ،)2013دراسة ديكرز كلكيبلؾ ( )2009كالكردم ( )2001إلى التعرؼ
عمى مدل أىمية انتياج منيج عباءة الخبير كالدراما بشكؿ عاـ مف اجؿ تعزيز االتجاىات كالعبلقات
كالدافعية عند الطبلب ،أضافا إلى معرفة مدل اكتساب الطمبة ميارات حياتية جديدة.

ثانيا :من حيث عينة الدراسة
إف عينات الدراسات السابقة تمثمت في فئتي المتعمميف كالمعمميف ،كبذلؾ فقد تشابيت جزئيا مع

الدراسة الحالية ،كالتي اىتمت بالمتعمميف.

استخدمت الدراسات السابقة عينات مختمفة مف المراحؿ التعميمية كالتي تناكلت عباءة الخبير

كتأثيرىا عمى الطمية كمف الدراسات التي ركزت عمى الطمبة مف المرحمة االبتدائية فئتيف الذككر كاإلناث
كمنيـ صالحة ( ،)2014عكض ( ،)2013سايرس ( ،)2011ىايمز (،)2009

ركزت د ارسة شايف ( )2009عمى الطمبة الجامعييف مف مرحمة الدراسات العميا في حيف كانت عينة

ىايمز ( )2009مف مرحمة رياض األطفاؿ.

أما دراسة تايمكر ( )2009اىتمت بالمعمميف كالطمبة عمى خبلؼ دراسة )Gillan (2007التي

تناكلت المعمميف كالمعممات.

ثالثاً :من حيث األدوات المستخدمة:
تنكعت أدكات الدراسات السابقة تبعا لممتغيرات التي تناكلتيا كؿ دراسة فمنيا مف اختار المقابمة
كاالختبار ،كمنيا مف كظّؼ تحميؿ المحتكل ،أما الدراسة الحالية فقد رّكزت عمى االختبار كأداة لو
أما في كؿ مف الدراسات الكردم ( )2001كدراسة ديكزكلكيبلنؾ ( )2009كدراسة شايف (،)2004
كدراسة ىايمز ( )2004كتايمكر( )2009استخدمكا االستبيانات كالمقاببلت كأداة لمدراسة.
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رابعا :من حيث المنيج:
اتبعت الدراسات السابقة كالتي تناكلت نيج عباءة الخبير كالدراما التعميمية المنيجيف الكمي

كالنكعي ،ككاف عدد مف تمؾ الدراسات ىي دراسات حالة ،كمنيا ما كظّؼ المنيج التجريبي مثؿ المنيج

المتبع في الدراسة الحالية.

استخدـ كؿ مف ديكزكلكببلنؾ ( )2009كدراسة الكردم ( )2001كدراسة عكض ( )2013المنيج

الكيفي.

في حيف تناكلت بعض الدراسات دراسة حالة كمنيا دراسة تايمر ( )2009كدارسة )2007(Gillan

باإلضافة لدراسة ىايمز ( )2009كدراسة شايف ( )2009أشارت نتائج الدراسات السابقة جميعيا إلى أثر
إستراتيجية عباءة الخبير في تحصيؿ المتعمميف ك اتجاىاتيـ كدافعيتيـ كميكليـ كقيميـ نحك التعمـ،كما

أشارت نتائج تمؾ الدراسات إلى تأثير اإلستراتيجية في اىتماـ المعمميف كالمتعمميف ،كاستثمارىـ عباءة

الخبير في قياـ المتعمميف بأنشطة كمياـ تتمركز حكؿ مشكبلت المجتمع المحمي كقضايا
خامساً :من حيث النتائج:

أشارت نتائج الد ارسات السابقة جميعيا إلى أثر استراتيجية عباءة الخبير في تحصيؿ المتعمميف

كاتجاىاتيـ كدافعيتيـ كميكليـ كقيميـ نحك التعمـ ،كما أشارت نتائج تمؾ الدراسات إلى تأثير االستراتيجية
في اىتماـ المعمميف كالمتعمميف ،كاستثمارىـ عباءة الخبير في قياـ المتعمميف بأنشطة متنكعة.

فقد أظيرت بعض الدراسات فاعمية انتياج عباءة الخبير في تنمية ميارات التحدث كالميارات

اإلبداعية ،كما أظيرت دراسة الكردم ( )2001كدراسة ديكزكيبلنؾ ( )2009ازدياد مستكم التفاعؿ الفني
كاالجتماعي لدل الطمبة ،في حيف أظيرت دراسة كؿ مف شايف ( )2009ك )2007( Gellanإف عباءة
الخبير زادت مف قدرة المعمميف عمى تشجيع طمبتيـ نحك التعميـ كما عممت عمى الربط بيف المناىج
كرفعت مف مستكم الطمبة ،كمف ناحية أخرم أظيرت دراسة تايمكر ( )2009أف عباءة الخبير تتميز بالثقة
كالتشجيع كالدافعية كاف بمقدكر الطمبة التفكير بطريقة مختمفة.

كما أكدت دراسة صالحة  )2014عمى أف عباءة الخبير تزيد مف قدرة الطمبة في التحصيؿ

الدراسي كقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت كىذا ما تؤكده الدراسة الحالية مضيفة إلى دكر عباءة الخبير في
تنمية ميارة الطبلقة التعبيرية.
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انًحىر انثبنث  :انذراطبد انزٍ رُبونذ يهبرح انطاللخ انزعجُزَخ
دراسة محسن (:)2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر التدريس باستخداـ ميارتي الطبلقة كاألصالة في تحصيؿ

طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في منطقة عماف الرابعة بمادة عمكـ األرض كالبيئة كاتجاىاتيف نحكىا.

كقد قاـ الباحث بتطكير اختبار تحصيمي كمقياس اتجاه نحك مادة عمكـ األرض كالبيئة ،كلحساب
معامؿ ثبات اختبار التحصيؿ قاـ الباحث باستخداـ معادلة ككدر– كاقتصرت عينة الدراسة عمى ثبلث
شعب صفية مف شعب طالبات الصؼ األكؿ الثانكم العممي في مدارس تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية

العنقكدية ،كتـ تكزيعيا عمى ثبلث مجمكعات بالطريقة العشكائية البسيطة :المجمكعة التجريبية األكلى ،كتـ
تدريسيا مادة عمكـ األرض كالبيئة في ميارة الطبلقة ،كبمغ عدد الطالبات فييا ( )35طالبة .كالمجمكعة

التجريبية الثانية كتـ تدريسيا مادة عمكـ األرض كالبيئة بميارة األصالة كبمغ عدد الطالبات فييا ()28

طالبة كالمجمكعة ال ضابطة التي تـ تدريسيا بمادة عمكـ األرض كالبيئة بدكف استخداـ مياراتيف التفكير
اإلبداعي كبمغ عدد الطالبات فييا ( )38طالبة.

كقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ حزمة التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية  spssكتحميؿ التبايف

األحادم ( ،)3×1ككانت النتائج كاآلتي:

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطمبات بيف التدريس بالطريقة االعتيادية مف جية ،كبيف
كؿ مف التدريس بطريقة الطبلقة كاألصالة ،ككانت الفركؽ لصالح كؿ مف طريقتي الطبلقة كاألصالة.
 -1دراسة الحموري (:)2006
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أسمكب استخداـ العصؼ الذىني لتدريس التعبير اإلبداعي في

تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة مقارنة بالطريقة التقميدية ،كاستخداـ
الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ،كقد تككنت عينة الدراسة مف شعبتيف دراسيتيف منتظمتيف في

مدرسة الشيخ عجميف األساسية العميا (أ) ،كقد قسمت العينة البالغ عددىا ( )70طالبة عمى مجمكعتيف
متكافئتيف مجمكعة تجريبية كعددىا ( )35طالبة كأخرل ضابطة عددىا ( )35طالبة كدرست المجمكعة

التجريبية بطريقة العصؼ الذىني أما الضابطة فدرست بالطريقة التقميدية ،كاستخدـ الباحث األدكات

البحثية التالية في الدراسة كىي :أداة تحميؿ المحتكل لمكشؼ عف مدل تكافر قدرات التفكير اإلبداعي
(الطبلقة ،المركنة ،األصالة ،كالتفاصيؿ ) في الدركس العشرة مف كتاب المطالعة كالنصكص المقرر عمى
الصؼ الثامف ( ،)2005كاختبار التفكير اإلبداعي القبمي كالبعدم كىك اختبار مقالي مككف مف ستة
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أسئمة رئيسية كتسعة أسئمة فرعية ،كاعداد دليؿ المعمـ ،كتكصؿ البحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة
في اختبار التفكير اإلبداعي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية ،كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ طريقة

العصؼ الذىني كطرائؽ التدريس الحديثة التي تنمي التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير اإلبداعي بشكؿ خاص،

كاقترحت الدراسة ضركرة أعداد برامج لتنمية التفكير اإلبداعي بشكؿ تكاممي كخصكصا في المرحمة

األساسية الدنيا كاضافة مقرر " طرائؽ تدريس التفكير اإلبداعي " في الجامعات.
 -2دراسة السميري (:)2006
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة العػصؼ الػذىني؛ لتػدريس التعبير اإلبداعي في
تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات ،الصؼ الثػامف األساسػي بغػزة ،مقارنة بالطريقة التقميدية.
حيث قامت الدراسة عمى عينة مككنة مػف مجمػكعتيف تجريبيػة ،كعػددىا ( ،)35درست بطريقة

العصؼ الذىني ،كأخرل ضابطة كعددىا ( ،)35درست بالطريقة التقميدية ،كقاـ الباحث بإعداد دليؿ
معمـ.
كاستخدـ الباحث الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية المعركفة ب( ) spssكاختبار (ت) .كتكصمت
إلى النتائج التالية :
 -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الختبار التفكير اإلبداعي لصالح التطبيؽ البعدم.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية ،كالمركنة ،كالطبلقة ،كاألصالة في اختبار التفكيراإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.
كأكصت الدراسة:
 بضركرة استخداـ طريقة العصؼ الذىني ،كطرائؽ التدريس لتنمية التفكير اإلبداعي. تدريب المعمميف عمى طرائؽ كأساليب حديثة في التدريس. إعادة النظر في مقررات التعبير ،كاالىتماـ بيا كباقي فركع المغة العربية ضمف منػاىج كاضحة،كالمكازنة بيف نكعيو اإلبداعي كالكظيفي.
 -3دراسة موسى وسالمة (:)2004
ىدفت الدراسة إلى :معرفة أثر األلعاب المغكية في تنمية ميارات التحدث ،كالتفكيػر اإلبداعي لدل
طفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائية في اإلمارات العربية المتحدة.
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استخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت عينة الدراسة مف  40طفػبلن ،قػسمكا بطريقة عشكائية

عمى مجمكعتيف تجريبيتيف ،كمجمكعتيف ضابطتيف ،كقاـ بإعداد قػائمتي ميارات التحدث ،كاالستماع
البلزمة ألطفاؿ ما قبؿ المدرسػة ،كبنػاء برنػامج األلعػاب المغكية ،كاعداد بطاقة المبلحظة.
أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجػات المعممػات عمػى بطاقػة المبلحظة ،فيالتطبيؽ القبمي ألطفاؿ المجمكعة الػضابطة ،كالمجمكعػة التجريبيػة فػي الميارات المغكية
(التحدث).

أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات منيا:
 العناية بإدخاؿ برامج المعب في جميع مناىج مرحمة رياض األطفاؿ. استخداـ األلعاب المغكية في تعميـ الميارات المغكية ،كميارات التفكير اإلبداعي في مرحمة رياضاألطفاؿ ،كالمرحمة االبتدائية.
 تكعية اآلباء كاألميات ألىمية األلعاب المغكية. -4دراسة صالح والمحبوب (:)2003
ىدفت الدراسة إلى :الكشؼ عف العبلقة بيف بعض ميارات القراءة اإلبداعية ،كالقدرة عمى التفكير

اإلبداعي لدل طبلب كمية التربية بجامعة حمكاف بمصر.

استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة مقياس ميارات القراءة اإلبداعية ،كبطاقػة التقػدير ،كمقياس القدرة
عمى التفكير اإلبداعي.
أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
 كجكد عبلقة مكجبة بيف القدرة عمى التفكير اإلبداعي ،كميارة تكقع األحداث ،كميارة مف مياراتالقراءة اإلبداعية.

 كجكد عبلقة مكجبة بيف ميارة حؿ المشكبلت ،كميارة مف ميارات القػراءة اإلبداعيػة ،كبيف القدرة عمىالتفكير اإلبداعي.
أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات منيا:
 تضميف مناىج المغة العربية كخاصة القراءة لمكضكعات معاصرة ،كالعكلمة ،كاإلنترنت ،كقضايااإلبداع في المجاالت المتعددة.

 االىتماـ باألنشطة القرائية المؤدية إلى تنمية التفكير بكؿ مستكياتو.81

 -5دراسة فيمي (:)2002
ىدفت الدراسة إلى تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي لدل طالبات الصؼ الثالث الثانكم ،كفعالية

استخداـ األنشطة في مرحمة ما قبؿ الكتابة في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثالث الثانكم
بمصر ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ،حيث قسـ الباحث العينة إلى مجمكعة تجريبية ،كأخرل

ضابطة ،كقاـ بإجراء اختبار في التعبير الكتابي ،كاختبار في التفكير اإلبداعي ،كقاـ بتطبيؽ مجمكعة مف

األنشطة ما قبؿ الكتابة عمى الطالبات لتنمية ميارات كتابة المقاؿ ،كأظيرت نتائج الدراسة ما يمي :كجكد
فركؽ دالة إحصائية بيف متكسطي درجات عينتي الدراسة في اختبار التعبير الكتابي بمستكياتو لصالح

المجمكعة التجريبية ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة (<  )0.01بيف متكسطات

درجات عينة الدراسة في كؿ مف التطبيؽ القبمي ،كابعدم االختبار التعبير الكتابي ،كمستكياتو لصالح
التطبيؽ البعدم ،كفي تمؾ النتائج أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات منيا :ضركرة االىتماـ باستخداـ

األنشطة ،في مرحمة ما قبؿ الكتابة في المراحؿ الدراسية المختمفة ،كضركرة تقبؿ كتابات الطبلب،

كتشجيع المحاكالت الساذجة في كتابة المسكدات ،ما دامت مبنية عمى التفكير الحر المستقر ،كالتعبير
عف األفكار كاالنفعاالت الذاتية.

 -6دراسة (مكدونج (:)2002( Mcdonugh
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تأثير برنامج لتعميـ الكتابة اإلبداعية ،في تسييؿ إصبلح األحداث

الجانحيف ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،حيث قاـ بتعميـ مجمكعة مف الذككر الجانحيف تتراكح
أعمارىـ بيف  19–13سنة كتابة القصص بكاسطة كتاب مينييف ،استغرقت التجربة ما يقارب ثمانية

أشير ،كالنتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :أدت الكتابة اإلبداعية إلى أحداث نتائج إيجابية ،لدل الطبلب

بطرؽ متعددة ،حيث أنيا تقدـ مخرجا عاطفيا ليـ ،كأف األساليب التدريسية التي استخدمت بكاسطة الكتاب

المعمميف ،عممت عمى بناء عبلقات ثقة ،أكصت الدراسة إلى االىتماـ بالتعبير الكتابي اإلبداعي ،لما لو
مف أىمية في التأثير في اآلخريف.

 -7دراسة عبد الجواد (:)2001
ىدفت الدراسة إلى :تنمية الميارات األساسية لمتعبير الكتابي اإلبداعي بمحافظة غزة.
قاـ الباحث :بتحميؿ ( ،)600مكضكع تعبير كتابي إبداعي كتبتيا ( ،)300طالبػة حيػث استخدمت

أداة لتحميؿ المضمكف اشتممت عمى ( ،)25ميارة ،لمعرفة الميػارات األساسػية التي لـ تتقف الطالبات
استخداميا ،ثـ قاـ الباحث بإعداد برنامج لتنميػة تمػؾ الميػارات ،كاختار عينة الدراسة كالتي بمغ عددىا

( )163طالبة ،قسمت إلى مجمكعتيف :ضػابطة بمػغ عددىا ( )79طالبة ،كتجريبية بمغ عددىا ()84
طالبة ،ثـ أعد الباحث اختبا انر لقياس ميارات التعبير اإلبداعي ،كتـ تطبيؽ االختبار قبميان كبعديان عمى
80

عينة الدراسة ،كتـ تدريس البرنػامج لممجمكعة التجريبية في الفترة الكاقعة بيف – 2000|9|5

2000|10|23ـ بكاقػع حػصتيف أسبكعيان.
النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة:

 فاعمية البرنامج المعد في تنمية الميارات األساسية لمتعبير الكتابي اإلبداعي التي حػددت في الدراسة.أكصت الدراسة بما يمي:
 ضركرة تحديد الميارات البلزمة لمتعبير الكتابي اإلبداعي ،كالتي تتناسب مع مجاالتو. كضع مقرر لمادة التعبير ،يكزع عمى سنكات الدراسة المختمفة لمطمبة. -8دراسة الشيخ (:)1997
ىدفت الدراسة إلى :تحديد مستكيات أداء تبلميذ المرحمػة االبتدائيػة العميػا ،بدكلػة اإلمارات في

اإلبداع المغكم ممثبلن في قدرتي الطبلقة الفكرية كالطبلقة المفظية.

استخدـ الباحث :المنيج التجريبي ،حيث صمـ منيجان لتنمية قدرة الطبلقة الفكرية لػدل بعض ىؤالء

الطبلب ،كقياس أثره عمى أدائيـ.ككذلؾ الطبلقة المفظية.
أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

 غالبية التبلميذ مف متكسطي الطبلقة الفكرية ،إذ بمغت نسبتيـ إلى % 6.14مػف مجمػكع العينة. غالبية التبلميذ مف متكسطي الطبلقة المفظية ،إذ بمغت نسبتيـ إلى .%8.80أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات منيا:
 تدريب التبلميذ عمى اإلبداع المغكم ،مف خبلؿ تدريسيـ بطرؽ حديثة ،كمتطكرة ،تػساعد عمى اإلبداع. الحرص عمى تكافر مقررات لغكية ،لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية تساعدىـ عمى اكتػساب الطبلقةالمفظية.
 -9دراسة المال ،والمطاوعة (:)1997
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ التي تعيؽ تنمية ميارات التعبير الكتابي كاإلبداعي

لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية بمدارس قطر .كلتحقيؽ ىذا الغرض أعدت الباحثتاف استبانة شممت ثبلثة
محاكر تشكؿ أىـ معكقات الكتابة التعبيرية اإلبداعية ،كطبقت االستبانة عمى عينة مف معممي المغة

العربية كمكجيييا (ذككر كاناث) ،حيث بمغ عدد المعمميف كالمعممات ( )108كبمغ عدد المكجييف ()28
كما قامت الباحثتاف بفحص عينة مف تصحيح كتابات تبلميذ الصفكؼ الثبلثة بالمرحمة اإلعدادية ،كقد

تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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تكجد فركؽ بيف استجابات أفراد العينة في المحاكر الثبلثة التي شممتيا االستبانة ( المنيج الدراسي،

طريقة التدريس ،اإلدارة المدرسية ) حيث تعد مف أىـ معكقات تعميـ ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي
بالمرحمة اإلعدادية.

أف عممية تقكيـ مكضكعات التعبير الكتابي اإلبداعي لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ،ال تحقؽ اليدؼ

منيا ،بؿ تحرـ التبلميذ مف فرص حقيقية لمنمك في االتجاه الصحيح.
تعقيب عمى دراسات التفكير اإلبداعي

مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة أف ىناؾ محك ار ال يمكف إغفاليا في مجاؿ التفكير

اإلبداعي كالطبلقة في تنمية المكاد الدراسية المختمفة كقد تنكعت الدراسات التي تناكلت المكضكع.

كما اتفقت ىذه الدراسات فيما بينيا في جكانب معينة كاختمفت في جكانب أخرم ،كيمكف تكضيح

ذلؾ فيما يمي

أوال :من حيث األىداف
تباينت الدراسات التي تناكلت برامج متعددة كطرؽ مختمفة لتنمية التفكير اإلبداعي في مكاد مختمفة
مف حيث أىدافيا فاستيدفت دراسة القرنة ( )2005استقصاء أسمكب الدراما في تنمية التفكير اإلبداعي

في التحصيؿ الدراسي فيما ىدفت دراسة األحمدم ( )2011كدراسة مكدكنج ( )2002كدراسة الكندرم

( )19990برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي كأثره عمى التعبير الكتابي ،كما استيدفت دراسة

الحمكرم ( )2006كدراسة السميرم ( )2006إلى التعرؼ عمى اثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني
لتدريس التعبير اإلبداعي في تنمية التفكير اإلبداعي.

كما ىدفت دراسة كؿ مف فيمي ( )2002كدراسة عبد الجكاد ()2001إلى تنمية بعض الميارات

األساسية لمتعبير الكتابي اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الحادم عشر في حيف جاءت د ارسة المبل
كالمطاكعة ()1997إلى التعرؼ عمى العكامؿ التي تعيؽ تنمية ميا ارت التعبير الكتابي اإلبداعي لدل
تبلميذ المرحمة اإلعدادية.

كما ىدفت دراسة ركزاىاركك ()1997إلى زيادة ميارة التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المكىكبيف في
الصفيف الثاني كالثالث باستخداـ التمثيؿ.
كما ىدفت دراسة الشيخ ()1997إلى تحديد مستكيات أداء التبلميذ المرحمة االبتدائية العميا في
اإلبداع المغكم ممثبل في ميارتي الطبلقة الفكرية كالطبلقة المفظية.
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في حيف ىدفت دراسة مكسي كسبلمة(  )2004إلى التعرؼ عمى اثر األلعاب المغكية في ميارات

التحدث كالتفكير ،كما ىدفت دراسة محسف ( )2010إلى تقصي اثر التدريس باستخداـ ميارات الطبلقة
كاألصالة في تحصيؿ الطبلب
في حيف جاءت الدراسة الحالية باستراتيجية تدريس جديدة تقكـ عمى تكظيؼ عباءة الخبير في تنمية

ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث حقكؽ اإلنساف
ثانياً :من حيث العينة:

تفاكتت العينات كالمراحؿ التعميمية كالجنس في الدراسات التي تناكلت التفكير اإلبداعي ،حيث

استيدفت بعض الدراسات المراحؿ األساسية الدنيا كدراسة ركزىاركك ()1996كدراسة القرنة
()2005كدراسة الشيخ( ،)1997كما استيدفت دراسات أخرم المرحمة األساسية العميا كدراسة الحمكرم

( )2006كفيمي ( )2002كدراسة محسف ( )2010كدراسة مكدكنج ( )2002كدراسة السميرم ()2006
كدراسة عبد الجكاد ( )2001كدراسة الكندم ()1990

كما استيدفت دراسات أخرم مراحؿ ما قبؿ المدرسة كدراسة مكسي كسبلمة ( )2004كىناؾ

دراسات استخدمت مراحؿ تعميمية عميا كدراسة صبلح كالمحبكب ( )2003كانت العينة مف طمبة
الجامعات.
في حيف استخدمت دراسة كؿ مف (المبل كالمطاكعة  )1997العينة مف معمميف كمعممات.
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت العينة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي حيث شممت العينة
عمى ( )194طالبا لممجمكعة التجريبية ( )97كالضابطة ( )97ذككر كاناث مف طمبة الصؼ الخامس

األساسي.

ثالثاً :من حيث األدوات المستخدمة:
تنكعت األدكات المستخدمة التي تناكلت التفكير اإلبداعي في مكاد مختمفة حيث اشتركت معظـ

الدراسات في استخداـ اختبار تحصيمي كاختبار تفكير بداعي كدليؿ معمـ كتحميؿ محتكم الدراسة كدراسة

القرنة ( )2005كدراسة الحمكرم ( )2006كدراسة محيف ( )2010كدراسة السميرم كدراسة عبد الجكاد
 2001:كدراسة ركزاىاركك ( )1997كدراسة الشيخ (.)1997
في حيف استخدمت دراسة مكسي كسبلمة ( )2004ميارة التحدث ال كاالستماع ألطفاؿ ما قبؿ
الركضة كاعداد بطاقات كبرامج.
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كما استخدمت دراسة صبلح كالمحبكب ( )2003مقياس القراءة اإلبداعية كبطاقات التقدير في

حيف استخدمت دراسة المبل كالطاكعة()1997االستبانة كأداة لمدراسة أما الدراسة الحالية فقد استخدمت
األدكات التالية (اختبار ميارة الطبلقة ضمف ميارات التفكير اإلبداعي كاعداد اختبار مف إعداد الباحثة.
رابعا :من حيث المنيج

تنكعت الدراسات في استخداـ المنيج فقد استخدمت غالبية الدراسات المنيج التجريبي كدراسة القرنة

()2005كدراسة الحمكرم () 2006كدراسة مكسي كسبلمة ( )2004كدراسة مكدكنج ( )2002كدراسة
محسف ( )2010كدراسة الكندرم ( )1995كدراسة ركزىارككا( )1997كدراسة الشيخ (.)1997
بينما استخدمت دراسة صبلح كالمحبكب(  )2003كدراسة المبل كالمطاكعة () 1997المنيج
الكصفي.
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى نظاـ المجمكعتيف المتكافئتيف

مجمكعة تجريبية باستخداـ تدرس بطريقة عباءة الخبير كمجمكعة ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية.
خامساً :من حيث النتائج

تنكعت النتائج كاختمفت حسب نكع الدراسات ففي الدراسات التي تناكلت التفكير كاإلبداعي كالكتابة

التعبيرية أظيرت الدراسات تفكؽ طمبة المجكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم عف التطبيؽ القبمي مثؿ
دراسة الحمكرم ( )2006كدراسة مكسي كسبلمة ( )2004كدراسة محسف ( )20101كدراسة السميرم

 )2006كدراسة الشيخ (.)1997

كما أكدت دراسة كؿ مف ركزىاركك ) )1996كدراسة القرنة ( )2005عمى زيادة تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي لد عينة البث التجريبية باستخداـ التمثيؿ عف المجمكعة الضابطة التي درسي بالطريقة
االعتيادية.

كما أظيرت نتيجة دراسة مكدكنج ( )2002أف الكتابة التعبيرية أدت إلى نتائج إيجابية عممت عمى

بناء ثقة بيف الطالب كنفسو كبيف الطالب كالمعمـ

كما أظيرت نتائج دراسة الكندرم ( )1995تحسف في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية لصالح
التطبيؽ البعدم حيث كانت تحد د مجاالت التعبير اإلبداعي لممرحمة الثانكية لممسرحيات اليكمية
كالمذكرات الشخصية كالقصص كالمقاببلت.في حيث أكدت دراسة صبلح كالمحبكب ) )2003عمى كجكد

عبلقة بيف القدرة عمى التفكير اإلبداعي كميارة تكقع اإلحداث كميارة الكتابة كالقراءة اإلبداعية.
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تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.
احتكم ىذا الفصؿ عمي دراسات متعددة تيتـ باستخداـ استراتيجيو عباءة الخبير كبصفو خاصة

في مجاؿ تعميـ ماده حقكؽ اإلنساف ،ك لقد سمطت الضكء عمي استخداـ استراتيجيو عباءة الخبير
كأسمكب تعميمي فعاؿ ك تدريسو في المرحمة األساسية لما لو مف عائد تربكم تعميمي فعاؿ ك
مؤثر عمي الطمبة

ؤ يالحظ أن معظم الدراسات تمحورت نتائجيا حول :
 -１تنمية الميارات األساسية لمتعبير الكتابي اإلبداعي.

 -２تنمية ميارات القراءة اإلبداعية كالقدرة عمى التفكير اإلبداعي.

 -３فاعمية األلعاب المغكية في تنمية ميارات التحدث كالتفكير اإلبداعي لدل طفػؿ ما قبؿ
المدرسة االبتدائية ".

 -４زيادة التحصيؿ الدراسي لمطمبة ؤ تنميو ميارات الطبلقة المغكم ك التعبيرية في كافو المكاد
الدراسية خاصة م ماده المغة العربية .

 -５تزيد مف دافعيو التعمـ لدم الطبلب .
 -６تزيد مف التحصيؿ الدراسي في كافو المكاد الدراسية ؤ تنميو ميارات التعبير الشفكم .
وقد أمكن االستفادة من ىذه الدراسات في :
-１

التعرؼ عمي كيفي التدريس باستخداـ عباءة الخبير .

-２

التعرؼ عمي األدكات المستخدمة في قياس أثر عباءة الخبير مثؿ (االختبارات ،المقاييس

-３

االسترشاد بالخطكات التي اتبعيا بعض ىذه الدراسات في بناء الدركس التعميمية المناسبة

-４

االسترشاد ببعض أساليب المعالجة اإلحصائية .

،بطاقة المبلحظة) .

الستراتيجية عباءة الخبير .

اىم ما يميز الدراسة الحالية
أما بخصكص الدراسة الحالية اثر تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير

في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي كعمي حسب اعتقاد الباحثة ال
تكجد دراسة في فمسطيف بيذا العنكاف كجاء ذلؾ بعد قياـ الباحثة بمطالعة االدب التربكم  ،كالبحث عف

دراسات حكؿ تدريس حقكؽ االنساف باستخداـ عباءة الخبير فمـ تجد أم دراسة حكؿ ىذا المكضكع .
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انطريمت واإلجراءاث





منيج الدراسة

المجتمع األصمي لمدراسة
عينة الدراسة

أدوات الدراسة

ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب

المعالجات اإلحصائية

خطوات الدراسة

87

الطريقة واإلجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ الطريقة كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في دراستيا ،كيشمؿ منيج الدراسة
ككصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا ،كبناء أدكاتيا كالكشؼ عف مدل صدؽ كثبات األدكات ،كما تبيف الباحثة

في ىذا الفصؿ ضبط متغيرات الدراسة ،كالكصؼ التفصيمي لمتجربة
يُهح انذراطخ:

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي لمناسبتو لمدراسة الحالية باستخداـ مجمكعتيف

تجريبيتيف (طبلب كطالبات) تدرس حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير

كمجمكعتيف

ضابطتيف كمجمكعة ضابطة تدرس حقكؽ اإلنساف بالطريقة التقميدية مف طبلب الصؼ الخامس مف
التعميـ األساسي كبذلؾ تشتمؿ العينة عمى أربع مجمكعات.

كيعد المنيج شبو التجريبي احد المناىج األساسية في الدراسات التربكية ،كمف أكثر المناىج دقة
ككنو يستخدـ الضبط التجريبي كتكافؤ المجمكعات كالمعالجة اإلحصائية اإلجراءات البلزمة لضبط تأثير

العكامؿ األخرل (عبيدات كآخركف.)197 :2002 ،

عُُخ انذراطخ:
تككنت عينة

الدراسة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدارس ككالة الغكث لبلجئيف

بمحافظة رفح كالبالغ عددىـ ( 194طالبان) ،في الفصؿ الثاني مف السنة الدراسية 2014 /2013ـ؛ في

محافظات غزة.

أ .العينة االستطالعية:
تـ تطبيؽ اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف عمى عينة استطبلعية بمغت (5:
طالبان) ممف سبؽ ليـ دراسة الكحدة الدراسية مف مجتمع الدراسة األصمي ،كىذه العينة تتفؽ مع عينة
الدراسة في عمرىا الزمني كمستكاىا التحصيمي كاالجتماعي كاالقتصادم ،كلـ يدخؿ أم مف العينة

االستطبلعية في العينة الفعمية لمدراسة ،كقد طبقت الباحثة األداة عمى ىذه العينة بيدؼ التحقؽ مف
الخصائص السيككمترية
ب .العينة الميدانية:
تـ اختيار مدرستي الدراسة  ،ذككر "ق" االبتدائية كالثانية مدرسة الزىراء المشتركة مف محافظة رفح

،بالطريقة القصدية كذلؾ نظ ار إلبداء ادارة المدرستي االىتماـ بالبحث العممي كمساعدة الباحثة ،كتـ

اختيار عينتيف الدراسة بطريقة عشكائية مف فصكؿ المدرستي .
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كتـ اختيار فصؿ دراسي لكؿ مجمكعة فرعية في العينة بحيث اشتممت العينة عمى أربعة فصكؿ

بحيث يمثؿ فصميف المجمكعة التجريبية تدرس حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كفصميف
يمثؿ المجمكعة الضابطة تدرس حقكؽ اإلنساف بالطريقة االعتيادية.
ككانت الباحثة قد تأكدت مف مديرم المدرستيف بأف تكزيع الطمبة عمى الفصكؿ الدراسية قد تـ

حسب التبايف في درجاتيـ في العاـ السابؽ كذلؾ حتى ال يككف ىناؾ تميز مسبؽ ألم فصؿ عمى فصؿ
آخر.
كقد بمغ عدد أفراد العينة ( 194طالبان كطالبة) ،بكاقع ( )97طالب ضمف المجمكعة التجريبية

ك( )97ضمف المجمكعة الضابطة.

كقد لجأت الباحثة إلى صفيف كمجمكعة تجريبية كالى صفيف كمجمكعة ضابطة ،كلـ تكتؼ بصؼ

كاحد تجريبي كصؼ كاحد ضابط نظ ار لحداثة االستراتيجية .

جدكؿ رقـ ()1
عينة الدراسة حسب المجموعة

المجمكعة

العدد

النسبة المئكية

المجكعة الضابطة

97

%50

المجمكعة التجريبية

97

%50

اإلجمالي

194

%100

جدكؿ رقـ ()2
عينة الدراسة حسب مجموعة الجنس
المجموعة

ذكور

اناث

النسبة المئوية

الضابطة

48

47

%49

التجريبية

49

50

%51

االجمالي

97

97

%100
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بناء اختبار ميارات الطالقة التعبيرية في حقوق اإلنسان :إعداد الباحثة ممحق رقم ()3
بعد االطبلع عمى الدراسات التي تناكلت مكضكع ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف كعدد مف

االختبارات ذات العبلقة قامت الباحثة ببناء اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف ،كيتككف
االختبار مف ( )25سؤال كما تتكررت في بعض األسئمة في أكثر مف ميارة.
كتتـ استجابة المفحكص عمى االختبار ...بحيث تككف اإلجابة صحيحة كيأخذ درجة درجتيف لكؿ

اجابة صحيحية  ،أما اإلجابة الخاطئة كال تأخذ درجة (صفر) ،كتتراكح الدرجة الكمية لممفحكص عمى
االختبار بيف ( 50 – 0درجة).
ك الميارات التي يعالجيا االختبار ىي ميارات الطبلقة التعبيرية كما حددتيا مراجع االدب التربكم
 -1إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف
 -2إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني كاحد في زمف محدد
 -3اقتراح أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ لمشكمة معطاة في زمف محدد
 -4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف محدد
 -5استنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة
 -6تفسير المكاقؼ المختمفة
 -7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في زمف محدد
-8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط بمعني كاحد
اليدف من االختبار:
قياس اثر تدريس مبحث حقكؽ االنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارة

الطبلقة التعبيرية لطمبة الصؼ الخامس األساسي مف خبلؿ الدركس المختارة في المبحث .
وصف االختبار ونوعو :

يتككف االختبار مف عدة اسئمة التي تتضمف قضايا حقكؽ االنساف كتمت صياغتيا عف طريؽ
اسئمة تـ تحكيميا مف مجمكعة مف المختصيف ،كتتطمب اكثر مف اجابة عمي ىذه االسئمة

،مستندا في ذلؾ الى ماتـ تدريسو لمطمبة ،كىذا يتطمب مف الطمبة التفكير ،كاالجابة عمي االختبار
بأكثر مف اجابة ،حيث يتككف االختبار مف ( )25سؤاؿ مكزعة عمى()8ابعاد.
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جدكؿ رقـ ()3
تكزيع األسئمة عمى الميارات:
ـ

االرقاـ االسئمة التي

الميارة

تقيسيا
1

إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف

1.2.16.17.22

2

إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني كاحد في زمف محدد

12.14

3

اقتراح أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ لمشكمة معطاة في زمف محدد

3.4.14.21.23

4

تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف محدد

5.12.25

5

استنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة

5.8.13.15.25

6

تفسير المكاقؼ المختمفة

6.18.19

7
8

إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في زمف محدد
إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط بمعني كاحد

10.11.20
9.11.17.

صدق وثبات اختبار ميارات الطالقة التعبيرية في حقوق اإلنسان:
 .1صدق االختبار:
يقصد بصدؽ االختبار ىك أف يقيس االختبار ما صمـ لقياسو (فرج ،)254 :1997 ،فيك يعني

درجة تحقيؽ األىداؼ التربكية التي صمـ مف أجميا.
أ -صدق المحكمين:

قامت الباحثة بتكجيو خطاب إلى عدد مف األساتذة كالزمبلء المتخصصيف بيدؼ تحكيـ االختبار

(ممحق رقم )1؛ كقد تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف األساتذة المتخصصيف مف ىيئة التدريس بقسـ
المناىج كطرؽ التدريس في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة .ممحق رقم ()1
كذلؾ بيدؼ التأكد مما يمي:

 .1مدل قياس كؿ فقرة لممستكل الذم كضع لقياسو.
 .2مدل صحة المادة المغكية.

 .3مدل مبلءمة الصياغة لمستكل طمبة الصؼ الخامس مف التعميـ األساسي.

كفي ضكء المبلحظات التي أبداىا المحكمكف ،قامت الباحثة بتعديؿ بعض الفقرات.
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ب -صدق االتساق الداخمي:
اكتفت الباحثة بحساب ارتباطات ميارات اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف مع
الدرجة الكمية لبلختبار ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
خذول ()4
َجٍُ اررجبطبد أطئهخ اخزجبر يهبراد انطاللخ انزعجُزَخ فٍ حمىق اإلَظبٌ يع انذرخخ انكهُخ نالخزجبر
رقم

معامل

رقم

مستوى الداللة

معامل

مستوى الداللة

السؤال

االرتباط

السؤال

االرتباط

14

0.824

دالة عند 0.01

1

0.529

دالة عند 0.01

0.799

دالة عند 0.01

2

0.733

دالة عند 0.01

15

دالة عند 0.01

3

0.739

دالة عند 0.01

16

0.820

4

0.736

دالة عند 0.01

17

0.835

دالة عند 0.01

5

0.750

دالة عند 0.01

18

0.826

دالة عند 0.01

6

0.764

دالة عند 0.01

19

0.800

دالة عند 0.01

7

0.788

دالة عند 0.01

20

0.813

دالة عند 0.01

8

0.781

دالة عند 0.01

21

0.781

دالة عند 0.01

9

0.805

دالة عند 0.01

22

0.780

دالة عند 0.01

10

0.812

دالة عند 0.01

23

0.771

دالة عند 0.01

11

0.797

دالة عند 0.01

24

0.728

دالة عند 0.01

12

0.778

دالة عند 0.01

25

0.566

دالة عند 0.01

13

0.813

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح=  )48عند  ،0.288 =0.05كعند 0.372 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع أسئمة اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف
حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لبلختبار ،كقد تراكحت االرتباطات بيف()0.835- 0.529

كجميعيا دالة إحصائيان عند مستكل داللة . 0.01
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كما قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية لبلختبار:
والجدول التالي يبين معامالت االرتباط بين درجة كل ميارة والدرجة الكمية لالختبار موضوع الدراسة:
خذول( ) 5
َجٍُ يعبيم اررجبط درخخ كم يهبرح يع انذرخخ انكهُخ نالخزجبر

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المتغير

0.939

دالة عند 0.01

 .2إنتاج اكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني كاحد في زمف محدد

0.926

دالة عند 0.01

 .3اقتراح اكبر عدد ممكن من الحمول لمشكمة معطاة في زمن محدد

0.840

دالة عند 0.01

 .4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف محدد

0.800

دالة عند 0.01

 .5استنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار والحمول السميمة لفكرة معينة

0.887

دالة عند 0.01

 .6تفسير المكاقؼ المختمفة

0.893

دالة عند 0.01

 .7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في زمف محدد

0.909

دالة عند 0.01

 .8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط بمعني كاحد

0.856

دالة عند 0.01

 .1إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في مبحث حقكؽ

اإلنساف

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح=  )48عند  ،0.0288 =0.05كعند 0.372 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد ارتباطات دالة إحصائيان بيف درجة كؿ ميارة مف االختبار

كالدرجة الكمية لبلختبار ،فقد تراكحت قيـ االرتباط بيف ( ،)0.939– 0.800كجميعيا قيـ دالة عند

مستكل .0.01

مما يدلؿ أيضان عمى أف االختبار يتسـ بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي .كما يشير ذلؾ

إلى أف جميع أسئمة كميارات االختبار تشترؾ في قياس ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف.
 .2ثبات االختبار:

يقصد بثبات االختبار "الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة كفي

نفس الظركؼ" (األغا ،)120 :1997 ،كقد تـ حساب معامؿ ثبات االختبار بالطريقتيف التاليتيف:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
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تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى األسئمة الفردية لبلختبار (ف=

 25فقرة) كدرجات األسئمة الزكجية (ف=  25فقرة) ،كقد بمغ معامؿ االرتباط بيف النصفيف باستخداـ
معادلة بيرسكف ( ،)0.838كتـ تعديؿ طكؿ االختبار باستخداـ معادلة سبيرماف  -براكف (النصفيف
متساكييف) ،ككانت قيمة الثبات ( )0.912كىي قيمة عالية تدلؿ عمى ثبات االختبار كأنو سيعطي نتائج
جيدة عند تطبيقو عمى العينة الفعمية.

ب -معادلة كرونباخ ألفا:
قامت الباحثة أيضان بحساب ثبات اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف باستخداـ

معادلة كركنباخ ألفا ككانت قيمة الثبات تساكم ( )0.970كىي قيمة مقبكلة تدلؿ عمى درجة جيدة مف
ثبات االختبار.
كيتضح مما سبؽ أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات تطمئف الباحثة لصحة

البيانات التي سيتـ الحصكؿ عمييا كتظير صبلحية االختبار لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الفعمية لمدراسة.
حساب زمن االختبار في العينة االستطالعية :

كذلؾ بحساب الزمف الذم استغرقو أكؿ طالب في االجابة ،كىك ()40دقيقة كالذم استغرقو أخر

طالب في االجابة ()50دقيقة بحساب المتكسط ،ككجد أنو ( )45دقيقة كىك الزمف المناسب
لتطبيؽ االختبار ،كبذلؾ أصبح االختبار صالحا لمتطبيؽ في صكرتو النيائية .

ضجظ انًزغُزاد لجم ثذء انزدزَت:
حرصان مف الباحثة عمى ضماف سبلمة النتائج ،كتجنبان لآلثار التي قد تنجـ عف بعض المتغيرات

الدخيمة عمى التجربة ،تبنى الباحثة طريقة العينتيف التجريبية كالضابطة (أبك عبلـ)203 :1998 ،؛ كقد
قسمت العينة الكمية إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة:

وفي ضوء ىذه المجموعات قامت الباحثة بالتحقق من ضبط المتغيرات كما يمي:
 -1تكافؤ المجمكعتيف في العمر الزمني.
 -2التكافؤ في التحصيؿ في مقرر حقكؽ اإلنساف.
 -3التكافؤ في القياس القبمي لميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف.
 -4المستكل االجتماعي كاالقتصادم ألفراد العينة.
كفيما يمي عرض لضبط ىذه المتغيرات بيف مجمكعات الدراسة قبؿ التجريب:
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 -1تكافؤ المجمكعتيف في العمر الزمني:
لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعات الدراسة التجريبية كالضابطة في العمر الزمني تـ استخداـ اختبار (ت)
لمفرؽ بيت متكسطي درجات عينتيف مستقمتيف حيث تـ حساب اعمار الطمبة مف كاقع سجؿ األحكاؿ

المدرسي حسب أعمار الطمبة في شير مايك لعاـ 2014ـ كما يبيف الجدكؿ التالي:

خذول ()6
اخزجبر (د) نهفزق ثٍُ يزىططٍ درخبد انًدًىعزٍُ انزدزَجُخ وانضبثطخ فٍ انعًز انشيٍُ

المتغير
العمر الزمني

متوسط

المجموعة

العدد

التجريبية

97

10.8

الضابطة

97

10.66

االنحراف

الدرجات

المعياري
1.56
1.74

قيمة
(ت)

0.877

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )386عند مستكل  ،1.96 = 0.05كعند مستكل 2.58 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف مجمكعات عينة الدراسة مف التجريبية

كالضابطة تعزل لمعمر الزمني ،مما يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف مف حيث العمر الزمني.
 -2تكافؤ المجمكعتيف في التحصيؿ االختبار القمبي في مقرر حقكؽ اإلنساف:

لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعات الدراسة التجريبية كالضابطة في التحصيؿ في حقكؽ اإلنساف تـ

استخداـ اختبار (ت) لمفرؽ بيت متكسطي درجات عينتيف مستقمتيف،فقد تـ الحصكؿ عمي أعمي الدرجات
بناء عمي اختبار نياية الفصؿ االكؿ عاـ 2014ـ كما يبيف الجدكؿ التالي:
خذول ()7
اخزجبر (د) نهفزق ثٍُ يزىططٍ درخبد انًدًىعزٍُ انزدزَجُخ وانضبثطخ فٍ انزحصُم فٍ حمىق اإلَظبٌ

متوسط

المتغير

المجموعة

العدد

التحصيؿ في حقكؽ

التجريبية

97

29.12

اإلنساف

الضابطة

97

27.47

االنحراف

الدرجات

المعياري
2.46
2.38

قيمة
(ت)

10.14

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )386عند مستكل  ،1.96 = 0.05كعند مستكل 2.58 = 0.01

يتبين من الجدول السابق أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعات عينة الدراسة التجريبية
والضابطة في التحصيل في مبحث حقوق اإلنسان ،مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين من حيث

التحصيل في حقوق اإلنسان.
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 -3تكافؤ المجمكعتيف في ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف:
لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعات الدراسة التجريبية كالضابطة في ميارات الطبلقة في حقكؽ اإلنساف تـ
استخداـ اختبار (ت) لمفرؽ بيت متكسطي درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يبيف الجدكؿ التالي:
خذول ()8
اخزجبر (د) نهفزق ثٍُ يزىططٍ درخبد انًدًىعزٍُ انزدزَجُخ وانضبثطخ فٍ انزحصُم فٍ حمىق اإلَظبٌ

متوسط

المتغير

المجموعة

العدد

ميارات الطبلقة التعبيرية

التجريبية

97

24.27

الضابطة

97

23.46

في حقكؽ اإلنساف

االنحراف

الدرجات

المعياري
2.95
2.78

قيمة
(ت)

10.14

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )386عند مستكل  ،1.96 = 0.05كعند مستكل 2.58 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف مجمكعات عينة الدراسة التجريبية
كالضابطة في ميارات الطبلقة التعبيرية في مقرر حقكؽ اإلنساف ،مما يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف مف

حيث التحصيؿ في حقكؽ اإلنساف.

 -4المستكل االجتماعي كاالقتصادم ألفراد العينة.
اختارت الباحثة عينة الدراسة مف نفس البيئة االجتماعية االقتصادية ،فطمبة المدرسة ينحدركف مف

بيئة اجتماعية اقتصادية متقاربة ،كما أنو بالرجكع إلى إدارة المدارس كاطبلع الباحثة عمى كشكؼ األحكاؿ
تبيف أف الطمبة ذكك مستكل اجتماعي اقتصادم متكسط كأنيـ متقاربكف؛ مما يدفع الباحثة لبلكتفاء بيذه

البيانات في ضبط متغير المستكل االقتصادم االجتماعي.

كبذلؾ تككف الباحثة قد تحققت مف ضبط المتغيرات التي قد يككف ليا تأثير سمبي عمى سير التجريب ،فقد
تحققت الباحثة مف خبلؿ الخطكات السابقة مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالمجمكعات الضابطة في

العمر الزمني كالتحصيؿ في مقرر حقكؽ اإلنساف كفي القياس القبمي لممعمكمات السابقة عف مكضكع
الدراسة باستخداـ اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف كاختبار ميارات الطبلقة التعبيرية
مما يطمئف الباحثة إلى أف التجريب عمى أفراد المجمكعة التجريبية لف يتأثر سمبان بيذه العكامؿ كأنو يمكف
مقارنة نتائج المجمكعات التجريبية بنتائج المجمكعات الضابطة بعد التجريب ،كما يشير ذلؾ إلى أف

التغير الذم يمكف أف يظير عمى أداء المجمكعة التجريبية سيككف بفاعمية التجربة.

انًعبندبد اإلحصبئُخ:
استخدمت الباحثة في إجراءات الدراسة السابقة عددان مف المعامبلت اإلحصائية كما يمي:
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تمت المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( (SPSSلتقنيف

األداة تػـ استخداـ:

 معامبلت االرتباط بيرسكف لتحقيؽ صدؽ االتساؽ الداخمي.
 التجزئة النصفية كالتحقؽ مف الثبات.

 معادلة سبيرماف براكف لتعديؿ طكؿ االختبار ذم األسئمة الزكجية في ثبات التجزئة النصفية.
 معادلة كركنباخ ألفا لمثبات.
 الختبار صحة فرضيات الدراسة كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الختبار تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية
 اختبار (ت) لعينتيف مرتبطتيف T test Paired Samplesلفحص متكسط الفرؽ بيف التطبيقيف
القبمي كالبعدم.

 مربع إيتا إليجاد حجـ تأثير البرنامج في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية

خطىاد انذراطخ:
 -１اإلطبلع عمى األدب السابؽ المتعمؽ بالبحث مكضع الدراسة.
 -２اإلطبلع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع.
 -３إعداد اختبار لقياس ميارة الطبلقة التعبيرية في مادة حقكؽ اإلنساف.
 -４إعداد خطة لمتعامؿ مع الطبلب حسب استراتيجية عباءة الخبير.
 -５تقدـ الباحثة بطمب رسمي مف ككالة الغكث الدكلية لممكافقة عمى تطبيؽ أدكات الدراسة في
مدرستي (ذككرىػ االبتدائية ،الزىراء المشتركة) .بتاريخ 13/2/2014
 -６تـ االجتماع بمدراء المدارس كالتنسيؽ مع معممي حقكؽ اإلنساف24/2/2014.
 -７اختار الباحثة عينة الدراسة التجريبية كالضابطة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي ،كتـ إجراء
اختبار قبمي لممجمكعتيف لمتأكد مف تكافؤىما25/2/2014 .
 -８طبقت الباحثة التجربة عمى الطمبة 27/2/2014 .
 -９كبعد االنتياء مف تنفيذ التجربة عمى عينة الدراسة ،تـ إجراء اختبار بعدم عمى المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة18/5/2014 .
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-１０

تصحيح اإلجابات ،كجمع البيانات كتحميميا ،ثـ عرض النتائج ،كمناقشتيا ،كتفسيرىا في

-１１

كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج .

ضكء فركض الدراسة.

صعىثبد واخهذ انجبحثخ:
-１

تكدس الطمبة في الفصكؿ مما يصؿ الفصؿ الكاحد إلى  46ك 50طالب كطالبة.

-２

عدـ دراية المعمميف باستراتيجية عباءة الخبير.

-３

عدـ كجكد مكاف كاسع لمتدريب.

-４

قمة إمكانيات المدرسة في تكفير ابسط االحتياجات مما ترتب أف الباحثة ىي التي كفرت

اإلمكانيات لمطمبة(.القرطاسية ،كااللكاف  ،أفرخ برستكؿ كبيرة ....،
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 5انفصم اخلايس





ػرض اننتائج وتفسريها
عرض النتائج وتفسيرىا

توصيات الدراسة
مقترحات الدراسة
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الفصل الخامس
عرض النتائج وتفسيرىا
يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بعد التحقؽ مف فركض الدراسة المتعمقة بميارات
الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ اختبار ميارات الطبلقة

التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف عمى أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف طبلب الصؼ الخامس
مف التعميـ األساسي قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريسي ،كما تـ تفريغ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا

باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  ،SPSSكتـ استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية

منيا المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،كاختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف كعينتيف مرتبطتيف،
كمربع معامؿ إيتا لمتحقؽ مف أثر استخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية

في مبحث حقكؽ اإلنساف ،كذلؾ لمتحقؽ مف فركض الدراسة:

عزض انُزبئح ورفظُزهب:
السؤاؿ األكؿ :كالذم ينص عمي ما ىى ميارات الطبلقة التعبيرية الكاجب تنميتيا لدم طمبة الصؼ
الخامس كالتي قد تمت اإلجابة عنو في فصؿ اإلطار النظرم كىك:
ميارات الطالقة التعبيرية
 -1إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف
 -2إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني كاحد في زمف محدد
 -3اقتراح أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ لمشكمة معطاة في زمف محدد
 -4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف محدد
 -5استنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة
 -6تفسير المكاقؼ المختمفة
 -7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في زمف محدد
 -8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط بمعني كاحد
كبناء عمى ىذه الميارات تـ بناء اداة الدراسة الحالية .
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الفرض األول
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :كاف نص السؤاؿ الثاني ىك ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طالبات عينة الدراسة في المجمكعة
التجريبية المكاتي درسف مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كطالبات

عينة الدراسة

في المجمكعة الضابطة الذيف درسكا مبحث حقكؽ اإلنساف بالطريقة

االعتيادية عند التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الطبلقة التعبيرية؟ لئلجابة عمي ىذا

السؤاؿ تـ صياغة الفرض األكؿ  .


َزبئح انفزض األول:


ينص الفرض األكؿ عمى " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف
متكسط درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية المكاتي درسف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير
كالضابطة المكاتي درسف بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ

التعبيرية.

البعدم الختبار ميارات الطبلقة

لمتحقؽ مف ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي

تعممف باستخداـ إستراتيجية عباءة الخبير (ف=  )97كمتكسط درجات االتي تعممف بالطريقة
التقميدية (ف=  )97في القياس البعدم عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ
اإلنساف بأبعاده كدرجتو الكمية ،كذلؾ باستخداـ اختبار (ت) لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف عينتيف
مستقمتيف ،كذلؾ لتحقؽ شركط استخدامو كالجدكؿ( )9التالي يبيف ذلؾ:
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اخزجبر (د) نهفزق ثٍُ يزىططٍ درخبد طبنجبد انًدًىعزٍُ انزدزَجُخ
وانضبثطخ عهً انمُبص انجعذٌ عم اخزجبر يهبراد انطاللخ انزعجُزَخ فٍ يجحث حمىق اإلَظبٌ
متوسط

االنحراف

قيمة

الدرجات

المعياري

(ت)

9.33

0.94

5.85

1.18

50

3.77

0.53

الضابطة

47

2.32

0.65

 .3اقتراح اكبر عدد ممكف مف الحمكؿ التجريبية

50

9.40

1.01

الضابطة

47

5.74

1.18

 .4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في التجريبية

50

5.45

0.72

3.41

0.89

50

8.86

1.08

الضابطة

47

5.57

1.36

التجريبية

50

3.78

0.46

الضابطة

47

2.38

0.68

 .7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار التجريبية

50

5.68

0.69

الضابطة

47

3.52

0.91

 .8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار التجريبية

50

3.81

0.42

الضابطة

47

2.43

0.69

الدرجة الكمية الختبار ميارات الطبلقة التجريبية

50

50.09

4.10

47

31.22

5.39

أبعاد االختبار

 .1إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار
المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف

المجموعة

العدد

التجريبية

50

الضابطة

 .2إنتاج اكبر عدد ممكف مف األلفاظ التجريبية
لمعني كاحد في زمف محدد

لمشكمة معطاة في زمف محدد

زمف محدد

الضابطة 47

 .5استنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار التجريبية
كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة

 .6تفسير المكاقؼ المختمفة

المعطاة في زمف محدد

ترتبط بمعني كاحد

التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف

47

الضابطة

22.77

17.00

23.29

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

17.58

دالة عند 0.01

18.64

دالة عند 0.01

16.74

دالة عند 0.01

18.66

16.87

27.45

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح =  )192عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05كعند مستكل داللة 2.58 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.01بيف متكسط

درجات الطالبات مف المجمكعة التجريبية الذيف تعممكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير كمتكسط
درجات الطالبات مف المجمكعة الضابطة الذيف تعممكا بالطريقة االعتيادية عمى القياس البعدم

الختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف بأبعاده كدرجتو الكمية ،فقد تراكحت قيـ

(ت) المحسكبة بيف ( )27.45 – 16.74كجميعيا أعمى مف قيمة (ت) الجدكلية ( )2.58كبذلؾ

فيي دالة إحصائيان عند مستكل  ،0.01ككانت الفركؽ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية في
التطبيؽ البعدم .

كقد اتفقت الدراسة مف حيث النتائج مع دراسة صكالحة  2014إلى ضركرة تطبيؽ استراتيجية
عباءة الخبير ضمف مدراسنا فيي تساىـ في تكسيع مدارؾ الطالب كتساىـ في تنمية التفكير

االبداعي لديو.

مما يشير إلى أف لطريقة التدريس باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير أث انر في تنمية ميارات الطبلقة

التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل طالبات الصؼ الخامس في مادة حقكؽ اإلنساف ،كبذلؾ

ترفض الباحثة الفرض الصفرم كتقبؿ الفرض البديؿ.

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف النشاط الدرامي االستقصائي (عباءة الخبير) امتمؾ القدرة
المناسبة عمى جعؿ العممية التعميمية عمبل جماعيا يقكـ بو األطفاؿ أنفسيـ محدثا الفائدة كالمتعة

كالبحث كىذا ما أكده احد الطمبة خبلؿ الجمسات قائبل "بأف الحصة مف أمتع الحصص كننتظرىا

بفارغ الصبر كنشعر بالمتعة فييا متمنية أف تككف باقي المكاد كالحصص الدراسية بيذا الشكؿ "

كمف خبلؿ تفاعؿ الطالبات كاندماجيـ كتفاعميـ يتضح مدم اىمية تطبيؽ استراتيجية عباءة
الخبير في مدارسنا
كما ترى الباحثة أف عباءة الخبير جعمت الطالبات أكثر قدرة لمتعبير عف أنفسيـ مما زادت
قدرتيـ عمى المشاركة الصفية كالتحدث بطبلقة كسبلسة،كترؾ عناف الخياؿ لمتأمؿ كالتفكير
كالتعبير عما يدكر بأنفسيـ بكؿ حرية كتقمص الشخصيات كالتعبير عنيا .
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نتائج الفرض الثاني

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :كاف نص السؤاؿ الثالث ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ
فى المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الطبلقة التعبيرية ؟ لئلجابة

عمي ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرض الثاني .

كينص الفرض الثاني عمى ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف
متكسط درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير
كالضابطة الذيف درسكا بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الطبلقة
التعبيرية.
لمت حقؽ مف ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية
الذيف تعممكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير ،كمتكسط درجات نفس المجمكعة التجريبية
(ف=  )97في القياسيف الؽ عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف
بأبعاده كدرجتو الكمية ،كذلؾ باستخداـ اختبار (ت) لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف عينتيف
مستقمتيف ،كما يبيف الجدكؿ التالي :جدكؿ ()10
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خذول ()10
اخزجبر (د) انفزق ثٍُ يزىططٍ درخبد طالة انًدًىعخ انزدزَجُخ وانضبثطخ عهً انمُبطٍُ
عهً اخزجبر يهبراد انطاللخ انزعجُزَخ فٍ يجحث حمىق اإلَظبٌ

أبعاد االختبار

متوسط

االنحراف

قيمة

الدرجات

المعياري

(ت)

4.71

1.29

9.33

0.94
0.70

المجموعة

العدد

 .1إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار

ضابطة

97

المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف

تجريبية

97

 .2إنتاج اكبر عدد ممكف مف األلفاظ

ضابطة

97

1.81

لمعني كاحد في زمف محدد

تجريبية

97

3.77

0.53

 .3اقتراح اكبر عدد ممكف مف الحمكؿ

ضابطة

97

4.63

1.20

لمشكمة معطاة في زمف محدد

تجريبية

97

9.40

1.01

 .4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في

ضابطة

97

2.62

0.82

زمف محدد

تجريبية

97

5.45

0.72

 .5استنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار

ضابطة

97

4.33

1.18

كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة

تجريبية

97

8.86

1.08

ضابطة

97

1.80

0.62

تجريبية

97

3.78

0.46

 .7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار

ضابطة

97

2.64

0.78

المعطاة في زمف محدد

تجريبية

97

5.68

0.69

 .8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار

ضابطة

97

1.73

0.57

ترتبط بمعني كاحد

تجريبية

97

3.81

0.42

الدرجة الكمية الختبار ميارات الطبلقة

ضابطة

97

24.28

5.30

التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف

تجريبية

97

50.09

4.10

 .6تفسير المكاقؼ المختمفة

مستوى الداللة

28.45

دالة عند 0.01

22.02

دالة عند 0.01

29.99

دالة عند 0.01

25.52

دالة عند 0.01

27.88

دالة عند 0.01

25.14

دالة عند 0.01

28.85

دالة عند 0.01

29.10

دالة عند 0.01

37.95

دالة عند 0.01

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح =  )192عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05كعند مستكل داللة 2.58 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.01بيف متكسط

درجات طبلب المجمكعة التجريبية الذيف تعممكا باستراتيجية عباءة الخبير عمى القياس القبمي كمتكسط

درجات المجمكعة الضابطة عمى القياس البعدم عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ

اإلنساف بأبعاده كدرجتو الكمية ،فقد تراكحت قيـ (ت) المحسكبة بيف ( )37.95 – 22.02كجميعيا أعمى
مف قيمة (ت) الجدكلية ( )2.58كبذلؾ فيي دالة إحصائيان عند مستكل  ،0.01ككانت الفركؽ لصالح

المجمكعة التجريبية الذيف تعممكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير ،كبذلؾ ترفض الباحثة الفرض

الصفرم كتقبؿ الفرض البديؿ.
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ىذا كقد الحظت الباحثة أثناء التدريس بطريقة عباءة الخبير األثر اإليجابي لمتعميـ حيث تركزت

المبلحظات عمى زيادة الفـ كالتركيز ،كانتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار التي تتعمؽ بقضية معينة ،كانتاج

اكبر قدر مف الحمكؿ كالمقترحات باإلضافة إلى تفسير المكاقؼ المختمفة بطريقة مميزة كشيقة ،بحيث يبدأ

باالستفسار عف أشياء تؤكد زيادة كعييـ.

َزبئح انفزض انثبنث:
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

:كاف نص السؤاؿ الرابع ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية

مقارنة بمتكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية عند تطبيؽ الختبارات ميارات الطبلقة
التعبيرية؟ لئلجابة عمي ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرض الرابع .

كينص الفرض الثالث عمى " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( )α≥0.05بيف متكسط طالبات المجمكعة التجريبية كطبلب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ
البعدم الختبار ميارات الطبلقة التعبيرية.
لمتحقؽ مف ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية الذيف

تعممكا باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير (ف=  ،)49كمتكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية

(ف=) 50في القياس البعدم عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف
بأبعاده كدرجتو الكمية ،كذلؾ باستخداـ اختبار (ت) لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف عينتيف

مرتبطتيف ،كما يبيف الجدكؿ التالي :جدكؿ رقـ ()11
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خذول ()11
اخزجبر (د) انفزق ثٍُ يزىططٍ درخبد طهجخ انًدًىعخ انزدزَجُخ
عهً انمُبص انجعذٌ عهً اخزجبر يهبراد انطاللخ انزعجُزَخ فٍ يجحث حمىق اإلَظبٌ

متوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

0.60

3.53

دالة عند

أبعاد االختبار

المجموعة

العدد

 .1إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار

إناث

50

9.64

المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف

ذككر

49

9.00

1.12

 .2إنتاج اكبر عدد ممكف مف األلفاظ

إناث

50

3.88

0.39

لمعني كاحد في زمف محدد

ذككر

49

3.66

0.64

 .3اقتراح اكبر عدد ممكف مف الحمكؿ

إناث

50

9.84

0.42

لمشكمة معطاة في زمف محدد

ذككر

49

8.94

1.22

 .4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي

إناث

50

5.66

0.79

في زمف محدد

ذككر

49

5.23

0.79

 .5استنتاج اكبر عدد ممكف مف

إناث

50

9.32

0.79

األفكار كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة

ذككر

49

8.36

1.13

إناث

50

3.90

0.52

ذككر

49

3.66

0.36

إناث

50

5.40

0.85

المعطاة في زمف محدد

ذككر

49

5.94

0.31

 .8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار

إناث

50

3.70

0.51

ترتبط بمعني كاحد

ذككر

49

3.92

0.27

الدرجة الكمية الختبار ميارات الطبلقة

إناث

50

47.96

4.77

ذككر

49

52.10

1.76

 .6تفسير المكاقؼ المختمفة
 .7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار

التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف

الدرجات المعياري

(ت)

2.08
4.92
3.02

الداللة
0.01

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

4.85

دالة عند
0.01

2.66

دالة عند
0.01

4.16
2.68

5.74

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح =  )95عند مستكل داللة  ،2.00 =0.05كعند مستكل داللة 2.66 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف  ،0.05بيف

متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية الذيف تعممكا باستراتيجية عباءة الخبير عمى القياس البعدم
كمتكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية عمى القياس البعدم عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية

في مبحث حقكؽ اإلنساف بأبعاده كدرجتو الكمية ،فقد تراكحت قيـ (ت) المحسكبة بيف ()5.74 – 2.08
كجميعيا أعمى مف قيمة (ت) الجدكلية ( )2.00كبذلؾ فيي دالة إحصائيان عند مستكل  ،0.05ككانت
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الفركؽ لصالح الطالبات اإلناث مف المجمكعة التجريبية عمى القياس البعدم  ،كبذلؾ ترفض الباحثة

الفرض الصفرم كتقبؿ الفرض البديؿ.

ترى الباحثة أف التدريس باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير ساىمت في تنمية ميارة الطبلقة
التعبيرية مف خبلؿ سبلسة الحديث كتككيف جممة مفيدة باإلضافة إلى تفسير المكاقؼ بعدة طرؽ كانتاج

اكبر عدد مف المعاني كاألفكار التي ترتبط بقضية كاحدة.

كما الحظت الباحثة أف الطالبات تتمتع بطبلقة تعبيرية أكثر مف الطبلب مف خبلؿ قدرتيـ عمى
صياغة االفكار بطريقة سمسمة كسيمة ،كقدرة الطالبات عمي ربط االفكار مع بعضيا .

َزبئح انفزض انزاثع
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كىك ما أثر تدريس حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية
عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية لدم طمبة الصؼ الخامس ؟ لئلجابة

عمي ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرض الخامس  .انذٌ َُص

عهً :

"ال يكجد أثر الستخداـ استراتيجية عباءة الخبير عمى تنمية الطبلقة التعبيرية عمى طمبة

الصؼ الخامس .

لمتحقؽ مف ىذا الفرض الذم يتعرض لمدل تأثير التدريس باستخداـ استراتيجية عباءة
الخبير عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف لطبلب المجمكعة

التجريبية؛ تـ بحساب مربع معامؿ إيتا ( )2لدرجات أفراد المجمكعات التجريبية في القياسيف
القبمي كالبعدم عمى اختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف ،كذلؾ باستخداـ

المعادلة التالية:

t2
t 2 + df

=2

كقد اعتمد الباحث حجـ التأثير كبير عند  ،:.14 = 2كمتكسط عند  ،:.:6كصغير عند :.:1

(منصكر ،)57 :1997 ،كما يكضح الجدكؿ التالي:
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خذول ()01
َجٍُ لُى (د) ويزثع يعبيم إَزب نذرخبد طالة انًدًىعخ انزدزَجُخ
فٍ انمُبطٍُ انمجهٍ وانجعذٌ عهً اخزجبر يهبراد انطاللخ انزعجُزَخ فٍ يجحث حمىق اإلَظبٌ

قيمة (ت)

أبعاد االختبار
 .1إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في
مبحث حقكؽ اإلنساف
 .2إنتاج اكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني كاحد في
زمف محدد
 .3اقتراح اكبر عدد ممكف مف الحمكؿ لمشكمة معطاة
في زمف محدد
 .4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف محدد
 .5استنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ
السميمة لفكرة معينة
 .6تفسير المكاقؼ المختمفة
 .7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في زمف

محدد

 .8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط بمعني
كاحد

الدرجة الكمية الختبار ميارات الطبلقة التعبيرية في

مبحث حقكؽ اإلنساف

مربع معامل
إيتا ()2

حجم التأثير

28.45

0.808

كبير

22.02

0.716

كبير

29.99

0.824

كبير

25.52

0.772

كبير

27.88

0.802

كبير

25.14

0.767

كبير

28.85

0.813

كبير

29.10

0.815

كبير

37.95

0.882

كبير

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مربعات معامؿ إيتا كالذم يقيس أثر التدريس باستخداـ استراتيجية

عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف بأبعاده كدرجتو الكمية لدل
طبلب المجمكعة التجريبية تراكحت بيف ( ،)0.882 – 0.716أم أف التدريس باستخداـ استراتيجية
عباءة الخبير ذك أثر كبير في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل طبلب

الصؼ الخامس مف التعميـ األساسي مف أفراد العينة ،كبذلؾ نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ البديؿ.

ترى الباحثة مدل أىمية عباءة الخبير في تطكير ميارة الطبلقة التعبيرية فقد الحظت الباحثة تطكر
ممحكظ في التعبير بطبلقة كسبلسة ،مما يؤكد في إنيا تزيد مف ثقافة الطمبة كتنمي الكعي مف خبلؿ

019

مشاركتيـ في طرح القضايا كتناكليا بطريقة شيقة كىذا ما عبرت عنو احدم الطالبات "ما أركع التدريس

بيذا الشكؿ بنفكر كنمعب معا ".

كىذا يدؿ عمى أىمية التدريس بيذا األسمكب في تعزيز ثقة الطبلب بأنفسيـ فضبلن عف ممارسة

الطمبة أنكاع مختمفة مف التفكير ،كما إنيا تساعد الطمبة في طرح األسئمة االستقصائية كاد خاؿ جك مف
المرح كالبيجة .كىذا ما أكدت عميو دراسة صكالحة كدراسة عكض اهلل كالتي تحث عمي اىمية التدريس
باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير بإعتيارىا تساىـ في تنمية العديد مف الميارات

كتعزك الباحثة بقاء اثر التعمـ في أذىاف الطمبة بعد االنتياء مف التجربة إلى األسمكب الجديد في
طرح كشرح كعرض المادة كالتي تنمي ميارة الطبلقة التعبيرية بحيث يمكف استخداـ طريقة التدريس

باستراتيجية عباءة الخبير الكتشاؼ الطاقات اإلبداعية فدم التبلميذ كاالستفادة منيا.

رىصُبد انذراطخ
نظر لما حققتو الدراسة كالتي أكدت مف خبلليا عمى أىمية التدريس باستخداـ عباءة الخبير كدكرىا

في تنمية الطبلقة التعبيرية كتحقيقا لما يدعك إليو األدب التربكم مف استخداـ طرؽ كاستراتيجيات جديدة
لذلؾ تكصي الباحثة:
 .1ضركرة تكظيؼ استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الطمبة لممكاد المختمفة لما ليا أثر في تنمية
ميارة الطبلقة التعبيرية.

 .2ضركرة استخداـ المعمميف أساليب كاستراتيجيات حديثة في التدريس لممساىمة في تنمية ميارة الطبلقة
التعبيرية.

 .3ضركرة تأىيؿ كتدريب المعمميف عمى نيج استراتيجية عباءة الخبير.
 .4ضركرة االىتماـ باألنشطة الدرامية تكفير مكاف مناسب ليا.
 .5االىتماـ بالككادر المتخصصة في المجاؿ الدرامي كدمجيـ في العممية التعميمية.
 .6تكفير بيئة فيزيقية مسرحية مف خبلؿ تصميـ األبنية التعميمية بحيث يمكف استخداـ المسرح التعميمي
داخؿ الحجرة الدراسية.
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يمززحبد انذراطخ
في ضكء أىداؼ البحث الحالي كالنتائج التي تـ التكصؿ الييا تقترح الباحثة إجراء المزيد
كالدراسات في المجاالت التالية:
 .1إجراء الدراسات التي تتعمؽ باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في التعميـ مماثمة لمدراسة الحالية
كتطبيقيا عمى منياج كمكضكعات مختمفة.

 .2إجراء دراسات تتعمؽ باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير عمى مراحؿ كمستكيات تحصيميو مختمفة.
 .3تقصي فاعمية التدريس باستراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كغيرىا مف
األساليب األخرل كمدل قدرتو عمى حؿ المشكبلت التحصيمية كمقارنتو باستراتيجيات أخرل.
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المراجع :
أوالً -القرآن الكريم.
ثانياً -المراجع العربية:
 -１إبراىيـ ،إبراىيـ ( .)2004تعميم الكبار في عصر العرفة ،مجمة التربية لمجميع ،القاىرة ،الييئة
العامة لمحك األمية كتعميـ الكبار.

 -２إبراىيـ ،مجدم ( .)2005التفكير من منظور تربوي ،ط ،1عالـ الكتب ،القاىرة ،دار النشر لمجامعات .
 -３أبك سعيد ،نفيف محمد( .)2008فاع مية مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية بغزة من وجية نظر
المشرفين التربويين في ضوء معايير الجودة الشاممة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة.
 -４أبك عبلـ ،رجاء محمكد( .)1998مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،القاىرة ،دار النشر
لمجامعات.

 -５أبك غ ازلة ،محمد ،احمد( .)1990دليل المعمم في الدراما في التربية والتعميم لمصفوف األربعة األولي،
ط ػ ،1ك ازرة التربية كالتعميـ ،األردف.

 -６أبك لبدة ،سبع( .)1982مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ،ط ،2جمعية عماؿ المطابع التعاكنية،
عماف.

 -７األغا ،إحساف( .)1997البحث التربوي عناصره ومناىجو وأدواتو ،فمسطيف ،غزة ،مطبعة الرنتيسي.

-８

-ألمـ المتحدة ( .)1997حممة تعميم حقوق اإلنسان في فمسطين ،دليل المعمم ،فعاليات لتعميـ

حقكؽ الطفؿ لممرحمة األساسية ،غزة.
األمـ المتحدة(.)1993حقوق االنسان ،مجموعة صكوك دولية،المجمد األكؿ ،الجزء األكؿ .

-９

 -１０المقاني،أحمد كآخركف (".)1990تدريس المواد االجتماعية "،الجزء الثاني،القاىرة ،عالـ الكتب،



 -１１الحكراني ،كفاء (:.) 2002أثر برنامج تدريبي لتنمية القدرة عمى التفكير االبداعي في تحصيل
الرياضيات لدي طمبة الصف العاشر االساسي:رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية ،عماف

،األردف .


 -１２الخميمي ،أمؿ (.)2005الطفل وميارات التفكير ،ط،1عماف :دار الصفا لمنشر كالتكزيع .
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 -１３البجة،عبد الفتاح حسف (.)1999اصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة (المرحمة االساسية
العميا)ط،1دار الفكر،عماف –االردف .
 -１４الشيخ،محمد عبد الرؤؼ (.)1997االبداع المغوي لدي تالميذ المرحمة االبتدائية العميا بدولة االمارات
العربية المتحدة قياسو كتنميتو،مجمة جامعة قطر-العدد .14
 -１５الكيبلني ،شادية جابر (. )2003تعميم حقوق االنسان في كميات التربية "تصور مقترح ،مجمة مستقبؿ
التربية العربية ،المجمد التاسع ،العدد (. )31

 -１６الخميمي  ،أمؿ ( . ) 2005تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال  ،ط ، 1مكتبػة دار صػفاء لمنػشر
كالتكزيع ،عماف.

 -１７المقاني ،أحمد  ،كالجمؿ ،عمي (" .)1999معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق
التدريس" .ط ،2عالـ الكتب ،القاىرة.
 – -１８المقاني،أحمد كاخركف (.)1990تدريس المواد االجتماعية  ،الجزء الثاني  ،عالـ الكتب ،القاىرة .
 -１９السعيدم ،عبد السبلـ (.")2001تدريس مفاىيم قيم حقوق االنسان ضمن المنياج التعميمية  ،الد ار
البيضاء  ،المغرب.

 -２０العناني ،حناف ( .)2007الدراما والمسرح في تربية الطفل  ،دار الفكر ،عماف ،األردف .
 -２１القرشي ،أمير ( .)2001المناىج والمدخل الدرامي  ،ط ،1أميرة لمطباعػة ،القػاىرة– مصر .
 -２２البختكف ،أ ،ؼ ( .)1998الدراما والتعميم  ،ترجمة :مكسى سعيد الديف ،المجمس األعمى لمثقافة .
 -２３العمرم ،عطية ( .)2005توظيف الدراما في تعمـيم المغـة العربيـة  ،رؤل تربكيػة،ع( ،)16ج( ،)4راـ
ااهلل – فمسطيف .

 -２４السركر  ،ناديا ىايؿ ( . )2002مقدمة في اإلبداع  ،ط، 1دار كائؿ لمنشر ،عماف .
 -２５أبك جادك ،صالح( .) 2004تطبيقات عممية في تنمية التفكير االبداعي باستخدام نظرية الحل
االبتكاري لممشكالت :دار الشركؽ.
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 -２６النجدم ،أحمد كآخركف ( .) 1999تدريس العموم في العالم المعاصر :المدخل إلي تدريس العموم ،دار
الفكر العربي ،القاىرة.

 -２７الخريشا ،عمي كايد( .)2002حقوق الطفل في كتب التربية االجتماعية والوطنية لمـصفوف األربعة
األولى من مرحمة التعميم األساسي .مجمة جامعة أـ القرم ،العدد األكؿ ،ص .74-103
 -２８الحمكم ،نيى مصطفى يكسؼ ( .)1996أثر برنامج تعميمي في تنمية التفكير اإلبداعي من وجية
نظر طمبة الصف التاسع األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية :عماف .
 -２９المبل ،بدرية كالمطاكعة ،فاطمة ( .)1997دراسة لمجموعة من العوامل التي تعوق تعميم ميارات
التعبير اإلبداعي في المرحمة اإلعدادية "،مجمة مركز البحكث التربكم ،بجامعة قطر ،السنة السادسة ،العدد

الثاني عشر ،ص (.)21 -62

 -３０عبد الجكاد ،إياد خميؿ ( .)2001برنامج مقترح لتنمية الميارات األساسية لمتعبير الكتابي االبداعي
لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظة غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،البرنامج
المشترؾ بيف كمية التربية بجامعة عيف شمس ككمية التربية بجامعة االقصى -غزة.

 -３１عمر ،ايماف( .)2008مدى اإللمام بحقوق اإلنسان لدى طمبة المدارس الثانوية بمحافظة نابمس من
وجية نظر المعممين .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.
 -３２عبد الحميد،الياـ ،مغيث،كماؿ ( .)1997التعميم وحقوق اإلنسان في مصر ،:القاىرة ،مركز الدراسات
كالمعمكمات القانكنية لحقكؽ اإلنساف .

 -３３عبد المطيؼ ،إيماف ( .)2013انمُى انًزرجطخ ثًفهىو انًىاطُخ فٍ يُهبج انًىاد االخزًبعُخ نهصف انزبطع
األطبطٍ ويذي اكزظبة انطهجخ نهب،رسانةياجستير.انجايعةاالساليية،غسة.


 -３４عبيدات كآخركف (.)2002البحث العممي ،مفيومو ،أدواتو ،أساليبو ،دارالفكر العربي ،القاىرة .
 -３５عبيد ،كليـ كعفانة ،عزك ( .)2003لتفكير و المنياج المدرسي .الطبعة األكلى .الككيت  :مكتبة الفبلح
لمنشر كالتكزيع.

 -３６عبد المنعـ ،زينب محمد ( .)2007مسرح ودراما الطفل  ،عالـ الكتب ،القاىرة – مصر .
 -３７عكاد ،يكسؼ كأخركف (.)2008حقوق االنسان في الحياة التربوية الواقع والتطمعات
،ط،1عماف،االردف.

 -３８عطية ،عطية (" .)2011أساسيات في حقوق اإلنسان والتربية" ،دار البداية،عماف.
 -３９جبر ،دعاء ( .)2004تفكير مغاير لتنمية ميارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى ألطفال ،ط ،1مؤسسة
القطاف عبد المحسف القطاف ،فمسطيف.
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 -４０الجرباكم ،عمى (" .)2001البيان في تعميم حقوق اإلنسان"  ،مشركع تعميـ حقكؽ اإلنساف ،التسامح
كحؿ النزاعات ،األكنركا :دائرة التربية كالتعميـ،فمسطيف .

 -４１جركاف ،فتحي (" .)1999تعميم التفكير "مفاىيم وتطبيقات" .العيف ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات .
 -４２جركاف ،فتحي ( .)2002اإلبداع .الطبعة األكلى ،دار الفكر،االردف ،عماف .
 -４３حسيف ،فاتف ( .)2004أثر استخدام الحاسوب في القدرة عمى التفكير اإلبداعي واكتساب المفاىيم
العممية لدى طمبة الصف األول  ،رسالة ماجستير ،مجمس كمية المعمميف ،جامعة المكصؿ
 -４４حسيف ،كماؿ الديف ( .)2004المسرح التعميمي المصطمح والتطبيق ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.
مصر.

 -４５حسف  ،محمدكالعفيؼ ،عصاـ الديف ( .)2002الرىان عمى المعرفة حول القضايا تعميم ونشر ثقافة
حقوق االنسان،القاىرة .
 -４６حمداف ،سيد السايح (.)2003استخدام أسموب العصف الذىني في تدريس البالغة وأثره في تنمية
التفكير اإلبداعي والكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحمة الثانوية" ،الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ لتدريس،
المؤتمر العممي الخامس عشر ،مناىج التعميـ كاإلعداد لمحياة المعاصرة ،المجمد الثاني،دار الضيافة ،جامعة

عيف شمس )21-22(،يكليك،مصر.
 -４７الخالدم ،أحمد سامح ( .)2002أركان التدريس (ط .)2.راـ اهلل :مركز القطاف لمبحث كالتطكير
التربكم( .صدرت النسخة األصمية لمكتاب عاـ ،)1934فمسطيف.

 -４８خميؿ ،عدناف ( .)2001تدريس حقوق االنسان من خالل مناىج الدراسات االجتماعية  ،معيد التربية
،األنركا

 -４９خاطر،محمد ابراىيـ (.)2010أزمة حقوق األنسان ،الطبعة ،1مصر ،القاىرة.
 -５０السميتي ،فارس محمكد ( .)2006التفكير الناقد واإلبداعي استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس
المطالعة والنصوص .ط ،1عماف :عالـ الكتب الحديث.
 -５１سميماف ،سناء ( .)2005كيف نربي أنفسنا واألبناء من اجل تنمية اإلبداع ،ط ػ ،1عالـ الكتب ،القاىرة.
 -５２السميرم ،عبدربو ( .)2006اثر استخدام العصف الذىني لتدريس التعبير في تنمية التفكير اإلبداعي
لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

 -５３سعادة ،جكدت ( .)2003تدريس ميارات التفكير  -مع مئات األمثمة التطبيقية .الطبعة األكلى .عماف،
األردف :دار الشركؽ.

 -５４صبلح،سمير كالمحبكب ( .) 2003العالقة بين بعض ميارات القراءة االبداعية والقدرة عمي التفكير
االبداعي ،مجمة الق ارءة كالمعرفة ،العدد السادس كالعشريف،كمية التربية جامعة عيف شمس ،مصر.
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 -５５صالحة ،بساـ حسيف( .)2012أثر برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية عباءة الخبير في تنمية
ميارات القدرة عمي حل المشكالت لدي طمبة الصف السادس بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة

،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 -５６صميبا(.)2004المعجم الفمسطيني ،ج،1دار الكتاب المبناني ،بيركت ،لبناف.
 -５７الشامي ،فدكم( .)2002برنامج لتنمية مفاىيم حقوق اإلنسان في مناىج التربية اإلسالمية لمتالميذ
الصم بدولة فمسطين " ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،مصر.
 -５８الصكفي.)2000( ،معجم التقنيات التربوية ،ط ،2عماف – األردف – دار المسرة لمتكزيع كالنشر.
 -５９الطراكنة ،محمد( .)1995حقوق اإلنسان وضمانتيا دراسة تحميمية في القانون الدولي والتشريع
األردني ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية ،األردف.
 -６０العباسي ،أحمد صبلح ( .)2012فاعمية المعالجة اإلبداعية والتعبيرية لمصور التعميمية في تنمية
مفاىيم حقوق اإلنسان لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بمدارس الوكالة بمحافظات غزة ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة.
 -６１عبد العزيز ،سعيد( .)2006المدخل إلى اإلبداع ،ط ػ  ،1دار الثقافة كالنشر كالتكزيع ،األردف.
 -６２عبداهلل ،عاطؼ( .)1994حقوق اإلنسان في مناىج الدراسات االجتماعية بالتعميم األساسي في
مصر ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،مصر.
 -６３عمكاف ،صييب محمد ( .)2012أثر توظيف الدراما التعميمية عمى التحصيل واالحتفاظ بو في تدريس
النصوص األدبية لدى تالمذة الصف الرابع األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

 -６４عكدة ،أحمد ( .)2002القياس والتقويم في العممية التدريسية ،دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ،اربد-
األردف.

 -６５عكض اهلل ،كريمة ( .)2013استخدام نيج عباءة الخبير في تعميم العموم عبر سياق الدراما :دراسة
حالة .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة بيرزيت :بيرزيت ،فمسطيف.

 -６６دم بكنػػك ،إدكارد ( .)2000أدوات التفكيــر لتوجيــو االنتبــاه برنــامج ( ،)DATTعػػرض كتقػػديـ كصػػفي عصػػفكر،
الرئاسة العامة لككالة الغكث الدكلية ،دائرة التربية كالتعميـ ،معيد التربية ،عماف– األردف.

 -６７الفرا ،إياد( .)2010دور المواقع اإللكترونية الفمسطينية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ،جامعة الدول
العربية ،رسالة ماجستير ،معيد البحكث كالدراسات اإلعبلمية ،القاىرة ،مصر.
 -６８فرج ،صفكت( .)1997القياس النفسي ،ط ،3القاىرة ،األنجمك المصرية،مصر.
 -６９فميمنغ ،ميشيؿ ( .)2008فن تعميم الدراما( .عيسى بشارة ،مترجـ) .مجمة رؤل تربكية-7.
،)26(.5فمسطيف.
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 -７０فيمي ،أسماء ( .)2002فعالية استخدام األنشطة في مرحمة ما قبل الكتابة عمى تنمية ميارات التعبير
الكتابي والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي ،مجمة الق ارءة والمعرفة ،العدد الثامف عشر.
 -７１قنيطة ،محمد بشير محمكد ( .)2010مدى تضمن منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية لمفاىيم
حقوق اإلنسان ومدى اكتساب الطمبة ليا  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

 -７２قطامي،نايفة(. )2001تعميم التفكير لممرحمة االساسية ،ط،1عماف:دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 -７３قطامي ،يكسؼ كآخركف ( . )2001تصميم التدريس  ،ط ،1دار الفكر لمطباعة ،عماف.
 -７４الكخف ،أميف كىنية ،لينا ( .)2009أثر استخدام الدراما التعميمية في تدريس قواعد المغة العربية في
تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي ،المجمة األردنية في العمكـ التربكية ،ـ( ،.)5ع(  ،.)3ص ص

،212-2:1عماف.

 -７５المحركقي ،ماجد ( .)2009فاعمية برنامج مقترح في األنشطة المرتبطة بالدراسات االجتماعية لتنمية
الوعي بحقوق الطفل لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي بسمطنة عماف رسالة دكتكراه غير منشكرة ،قسـ

الدراسات التربكية معيد البحكث كالدراسات العربية،مصر

 -７６محمكد ،عبد الرحمف ( ".)1997حقوق اإلنسان في اإلسالم بين الخصوصية والعالمية " بحكث الندكة
عقدت في الرباط ،المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة ،مطبعة فضالة المحمدية ،المغرب.

 -７７مصيمحي ،محمد (".)19988حقكؽ األنساف بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي " ،دار النيضة
العربية ،بالقاىرة.
 -７８مجمع المغة العربية (  : ) 2003المعجـ الكجيز .القاىرة :طبعة خاصة بك ازرة التربية كالتعميـ ،مصر.
 -７９مكرغاف ،نك ار كساكستف ،جكليانا ( . )2012تدريس الدراما( ،عيسى بشارة ،مترجـ)،راـ اهلل،فمسطيف.
 -８０معكض  ،خميؿ ميخائيؿ (  . ) 1983دارالفكر الجامعي ،اإلسكندرية  ،مصر .
 -８１المدىكف ،حناف ( .)2012اثر استخدام القبعات الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث
حقوق اإلنسان لدى تالميذ الصف السادس بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف.

 -８２المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( .)2003حقوق اإلنسان في مناىج التعميم الفمسطيني "دراسة نقدية
لمنيج الصؼ السادس" الفصؿ األكؿ ،سمسمة الدراسات ،العدد  ،29غزة.

 -８３المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف (.)2008الحق في حرية الرأي والتعبير ،الحق في التجمع السممي
السمطة الفمسطينية ،إشراؼ كتصميـ بمكبؿ لمدعاية كاإلعبلف.
 -８４المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ( .)2010نشرة تعريفية،فمسطيف .
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 -８５الممتقي الفكرم العربي ( :)1999التحول الديمقراطي في فمسطين" ،القدس ،فمسطيف
 -８６منظمة العفك الدكلية (" :)1993كثيقة رقـ 10/2/93
 -８７مكسى ،محمد كسبلمة ،كفاء ( .)2004فاعمية األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث والتفكير
اإلبداعي لدي طفل الروضة ما قبل المدرسة االبتدائية مجمة القراءة كالمعرفة ،العدد  ،36ص-86
ص.125

 -８８مصطفى ،فييـ ( .)2007تعميم التفكير اإلبداعي من الطفولة إلى المراىقة منيج تطبيقي شامل لتنمية
التفكير في مراحل التعميم العام .الطبعة األكلى ،دار الفكر العربي،القاىرة ،مصر .
 -８９لبد ،ماىر ( .)2005فاعمية البرامج التدريبية التي تنظميا مؤسسات حقوق االنسان في تدعيم قيم
المجتمع المدني لدي طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف .

 -９０ىيتككث كبكلتف ،دكرتي كغيفف ( .)2011الدراما من أجل التعمم نيج عباءة الخبير عند دورتي
ىيتكوث ،ترجمة عيسي بشارة ط1صص ،21-7الناشر مؤسسة القطاف،راـ اهلل ،فمسطيف.
 -９１ىيتككث ،دكرتي ( .)8: 2012دورتي ىيتكوث الدراما في التعميم ،رؤم تربكية ،العدد الخامس
كالثبلثكف،راـ اهلل ،فمسطيف.

 -９２الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،نشرة تعريفية (.)2010
 -９３كىبة ،نادر( .)2009جدلية الموضوعية وأسطورة الطريقة العممية :نحو نظرة تكاممية بين العموم
والفنون .مجمة رؤل تربكية.25-16 ،29 ،
 -９４كىبو ،نادر( .)2010تواصل فعاليات عباءة الخبير ضمن برنامج العموم والطفولة المبكرة "،صحيفة
األياـ ،يكـ الخميس  3كانكف األكؿ ،2010فمسطيف.

 -９５بك مغمي ،لينا كىيبلت ،مصطفى ( .)2008الدراما والمـسرح فـي التعمـيم ،النظريـةوالتطبيق ،ط ،1دار
الراية ،عماف – األردف.

 - -９６نشكاتي  ،عبد المجيد (  . )1985عمم النفس التربوي  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت – لبناف .
 -９７يكسؼ ،فاطمة ( .)2007مسرحة المناىج  ،مركز اإلسكندرية لمكتػاب ،اإلسػكندرية– مصر .
 -９８يكنس ،فتحي ( .)2001استراتيجيات تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانكية ،مطبعة الكتاب الحديث،
القاىرة.

 -９９ياسيٍ،صالح(".)1997حمىق االَظبٌ فٍ خطخ انًُبهح انفهظطُُُخ اندذَذح،ورلةعًميمديةفيورشة
بعُىاٌ"َحىاستراتيجيةالدياجيفاهيىحمىقاالَساٌفيانًُاهجانتعهيًيةانفهسطيُية،انتيَظًتهايُظًةانعفى
اندونية،انًجًىعاتانفهسطيُية .
009



: مواقع اإلنترنت-ًثانيا
 أخذ مف اإلنترنت بتاريخ. الدراما في السياق التربوي.)2::5(  كسيـ،الكردم

-１００
2:1:/8/24

www.qattanfoundation.org/pdf/1147_2.pdf





: المراجع بالمغة اإلنجميزية-ًثالثا
1-Abbott, L (2005). Mantle of the Expert- A Future Approach to
Learning and Teaching: PSLN(Primary School Learning Network) Tool
Kit.
2-Banks , Dennis.N. what the stat human righeducation in K – 12 school
in the united in 2000 – 2001 , ( Eric. n. 45134. )
3-Dicks, J., & Le Blanc, B. (2009). Using Drama for Learning to Foster
French Second Language Classes. Journal for Learning through the ARTs .

4-Gund ogdu, Kerim (2010): The Effect of constuctivist Instruction on
Prospective Teachers Attitudes to word Humam Rights Education.,
Electronic Journal of Research in Educational psychology, v.8,NI p 333352,ERIC ,EJ 890540.
5-Gillan, D., Reeves, J., Hill, J., Bromley, A., & Labrow, (2007).Mantle of
the Expert within the Creative Classroom. Retrieved-. from Mantle of
the Expert.com

6-Edminston, B (2005): Mantle of the Expert: Approach To Education
PSLN Tool Kit.5-

021

7-Heathcote, D. & Bolton, G. (1995). Drama for Learning. NH:
Heinemann
8-Heathcote, Dorothy (2004). Mantle of the Expert – Establishing
procedures.
Retrieved
on
10/8/2010
from
:http:
//www.mantleoftheexpert.com/about-moe/articles/
9-Heathcote, Dorothy (2005). Notes on Drama. PSLN (Primary School
Learning Network) Tool Kit.
10-Hymers, J. (2009). ‘Little Children, ‘Big’ Questions’ Does Mantle
of the Expert create an environment conducive to philosophical
thinking in the Early Years? Retrieved on 28/11/2015 from
:
http://www.mantleoftheexpert.com/about-moe/training/ringsfield-/hall
11-Chan, Yuk-Lan (2009). In their own words: how do student relate
drama pedagogy to their learning in curriculum subjects?: The
Journal of Applied Theatre and Performance.(14). 2. 191-209.
12-Matthews, M. (1994). Science Teaching: the role of history and
philosophy of science. New York: Routledge.
-13Mcdonough, Sharon Kowalski (2002). The view up close
"Creative writing in a juvenile correctional facility ". PhD Auburn
University , D . A . I – A 63/02, P. 498, Aug 2002

14-Soner Mehmet OZdemir,January (2008). The Effect of Drama
Education on Prospective Teachers Creativity , Intestinal Journal of
Instruction , Vol.1,No.I,ISSN: 1694-609x, WWW.e-iji-net.

15-Sayers, R. (2011). "The implications of introducing Heathcote’s

020

Mantle of the Expert approach as a Community of Practice and cross
curricular learning tool in a Primary School", English in Education Vol.45
No.1, p20-37
16-Taylor, Allana (2009). A critical evaluation of Mantle of the Expert as
a teaching and learning approach based on pupil and practitioner opinion.
Retrieved on 1\9\2010 from: www.themantleoftheexpert.com
17-Yvette Lapayese, “The work of human rights educators: Critical
pedagogy.
18-Yamasaki, M. (2000). Human rights education and elementary school levelcase study. Dissertation Abstracts International. A63/05. P. 721




 املالحك11
022

يهحك رلى ()1
لبئًخ ثأطًبء انظبدح انًحكًٍُ
الدرجة العممية

أسماء السادة المحكمين
د.صالح حسف رجب

دكتكراه لغة عربية كآدابيا

د.جماؿ كامؿ الفميت

دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس المغة العربية

د.ماجد الزياف

دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس المغة العربية

نجاح حسيف الشاكم

معمـ لغة عربية

ماجد أبك رياش

معمـ حقكؽ إنساف

غساف أبك لبدة

مركز القطاف خبير دراما عباءة الخبير

خديجة حسيف السبع

معمـ لغة عربية

تحرير حماد

معمـ حقكؽ إنساف

د.رفيؽ الحناكم

دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس المغة العربية
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يهحك رلى ()2
االخزجبر واألطئهخ ورىسَع انًهبرح

ةةةةةةةةةةةةةةةة – غةةةةةةةةةةةةةةةة
جامعةةةةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةا ع ةةةةةةةةةةةةةةةةا
عمةةةةةةةةةةةةةةةةا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
منةةةةةةةةةةةةا لت ةةةةةةةةةةةةا
ماج ةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة


األستاذ الدكتكر............................................................... /
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

المحترـ.

المكضكع  /تحكيـ اختبار حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة
التعبيرية

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "اثر تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في
تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة"

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص مناىج كطرؽ تدريس –كمية التربية-

جامعة األزىر،



يعفائكانشكروانتمديرنحسٍتعاوَكىويساعدتكى.

انجبحثخ

/

دالل أحًذ إثزاهُى لٍُ
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استطالع آراء انسادة احملكًني حىل يهارة انطاللت انتؼبرييت
يف يبحث حمىق اإلنساٌ

"اثر تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية
لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة"

األستاذ الدكتكر  ............................................./حفظو اهلل.

املىضىع  /حتكيى اختبار انطاللت انتؼبرييت يف يبحث حمىق اإلنساٌ

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو..............
بدرسة عممية مكضكعيا ""اثر تدريس مبحث حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجية عباءة
تقكـ الباحثة ا

الخبير في تنمية ميارات الطبلقة التعبيرية لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة"

لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في التربية ،كقد قامت الباحثة بإعداد اختبار يقيس قدرة التبلميذ عمي
الطبلقة التعبيرية في حقكؽ اإلنساف
كألىمية رأيكـ في تحديد مدل صدؽ ىذا االختبار فإف الباحثة تتشرؼ بأخذ رأيكـ في األمكر التالية:
مناسبة فقرات االختبار لتعريؼ ميارة الطبلقة التعبيرية

مدل مناسبة فقرات االختبار لمستكل تبلميذ الصؼ الخامس األساسي.

مدل تنكع كشمكلية فقرات االختبار.

اقتراح أم تعديبلت أك إضافات ضركرية.

الرجاء مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ االختبار كابداء آرائكـ
مع خالص شكرم كتقديرم لكـ


الباحثة /دالل احمد إبراىيم قنن
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تؼهيًاث االختبار:

 .1االختبار المكجكد بيف يديؾ ،ىك اختبار يقيس ميارة الطبلقة التعبيرية لمتفكير اإلبداعي ،كضع

لغرض د ارسة عممية فقط ،ىدفو إعطائؾ الفرصة لتبيف قدرتؾ عمى:
الميارة

الميارات التي تشتمميا الطالقة

الطبلقة  :ىي القدرة
عمي إنتاج أك تكليد
أكبر عدد ممكف مف
األفكار أك البدائؿ أك
أك
المترادفات
االستعماالت كإجابة
لمفقرة في زمف محدد

 -1إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة
في مبحث حقكؽ اإلنساف
 -2إنتاج اكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني
كاحد في زمف محدد
 -3اقتراح اكبر عدد ممكف مف الحمكؿ لمشكمة
معطاة في زمف محدد
 -4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف
محدد
 -5استنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ
السميمة لفكرة معينة
 -6تفسير المكاقؼ المختمفة
 -7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في
زمف محدد
 -8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط
بمعني كاحد

لطبلقة التعبيرية " ىي
قدرة الفرد عمي التفكير
السريع في كممات
مترابطة
كعبارات
ككاضحة مثؿ تككيف
اكبر عدد مف الجمؿ
المفيدة
الكاضحة
كصياغة األفكار في
مفيدة
عبارات
كمتسمسمة

اليدف من التدريس
الحقوق المراد تدريسيا
باستخدام عباءة الخبير
العمؿ
بيف  تشجيع
 المساكاة
الجماعي كتقبؿ اآلخريف
الجنسيف
 حرية ال أرم كالتعبير  زيادة دافعية الطالب
نحك التعمـ
 الحؽ في التعميـ
 الحؽ في حماية في  تطكير ثقة الطبلب
بأنفسيـ ليصبحكا معبريف
الكرامة كالسمعة
الممكية مبدعيف
 حؽ
 كسر الركتيف في
كاالنتفاع فييا
الصفكؼ الدراسية
 التجمع السممي
 تحفيز قدرة الطالب
 تكافؤ الفرص
عمي استكشاؼ األفكار
كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية
كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف
خبلؿ التقصي كالبحث
كالعصؼ الذىني
 تكفير بيئة أمنة لمطمبة
كتحمييـ مف الشعكر بعدـ
الكفاية المغكية
الميارات
 تحسيف
الحياتية
 تطكير الميارات مف
خبلؿ استخداـ العمؿ
الدرامي

الميارات المرتبطة بمجاالت التعبير اإلبداعي -:
 -7القدرة عمي كتابة فقرة تعبر عف فكرة
 -8اختيار الجمؿ المناسبة
 -9ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة
 -1:عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية
كنياية
 -11استخداـ الكممات المناسبة
 -12صحة الكتابة اإلمبلئية
 -13التنسيؽ كجكدة الخط
كؿ فقرة في االختبار ستقيس ميارة الطبلقة التعبيرية كالميارات المرتبطة فييا كيتـ قياسيـ مف خبلؿ بطاقة
المبلحظة كالتسجيؿ

 .2اكتب كؿ ما تفكر فيو دكف قمؽ أك تردد فاإلبداع سمة مف سمات اإلنساف المفكر ،كاإلبداع كامف داخؿ كؿ فرد دكف أف
يدرم.

 .3ال تبدأ في اإلجابة كال تقمب الصفحة قبؿ أف يؤذف لؾ.
 .4يتككف االختبار مف خمسة كعشريف سؤال ،كالزمف الكمي لبلختبار (  45دقيقة).
مبلحظة :ىذا االختبار تجريبي ال يؤثر عمى درجتؾ الشيرية أك الفصمية أك السنكية.
تمنى لكـ التكفيؽ
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إعداد الباحثة  /دالؿ احمد إبراىيـ قنف

اختبار انطاللت انتؼبرييت(اننهائي) نهصف اخلايس االبتذائي يف يادة حمىق اإلنساٌ



السؤاؿ األكؿ :المطمكب منؾ عزيزم الطالب في ىذا الجزء ذكر اكبر عدد مف المفاىيـ اإليجابية الفرعية مف

الحقكؽ التالية :

مثاؿ  /الحؽ في العيش ،المفاىيـ المنبثقة منو:

 -1البقاء

 -2المأكم
 -3الصحة كالغذاء
......................-1

أ -الحؽ في الممكية  /المفاىيـ المنبثقة منو :

......................-2
ب -المساكاة بيف الجنسيف /المفاىيـ المنبثقة منو:

ج -الحرية /المفاىيـ المنبثقة منو:

......................-1

......................-2

.......................-1
.........................-2

ق -العمؿ التطكعي/المفاىيـ المنبثقة منو

.

......................-1
......................-2

 - 2اذكر أكبر عدد ممكف مف المفاىيـ المنافية لحؽ اإلنساف في تكافؤ الفرص.

......................................................................................................... ....
.............................................................................................................

.................................................................... .........................................
.............................................................................................................
 -3لقد تطرقنا إلى الممارسات التي تدؿ عمي حرماف اإلناث مف التعميـ عددىا كاكتبيا مكضحا النتائج المترتبة

عمي حرماف اإلناث مف التعميـ .

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
027

 -4اكتب عدد مف الكاجبات المترتبة عميؾ مقابؿ التمتع بالحقكؽ التالية:
حؽ التعميـ .
.............................................................. ...............................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
 -5فكر ثـ أجب
في احد األياـ شعرت انؾ جرحت مف قبؿ شخص ال يحترمؾ بيف كيؼ يككف شعكرؾ بعدـ االحتراـ ،كاذكر كيؼ

تتصرؼ .

.............................................................................................................

........................................................................................................ .....
.............................................................................................................

 -6اذكر أمثمة تكضح كيؼ يمكف أف تككف الحياة في مجتمعنا الفمسطيني في حالة لـ يكف ىناؾ خبلؼ بيف
الناس ككانت المعاممة الحسنة كاإلنسانية سائدة فيما بينيـ .

.............................................................................................................

........................................................................ .....................................
.............................................................................................................
7

كضح المكاقؼ السمبية التي قمت بيا مع زمبلئؾ في الفصؿ كالتي تدؿ عمي عدـ احتراـ اآلخريف كاإليذاء.

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
 -8اذكر عدد مف األمثمة التي تكضح فييا كيؼ يمكف لمحياة في مجتمعنا الفمسطيني أف تككف أكثر سممية إذا

أبدل الناس احتراميـ كتقدير لبعضيـ البعض.

........................................................................................... ..................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
 -9فكر في التصرؼ الصحيح

عندما أعترض عمي قضية معينة في الدكلة ماذا أفعؿ .

................................................................................ -1
.......................................... ....................................-2

............................................................................... -3
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 -1:اذكر اكبر عدد مف المظاىر كالممارسات التي تكضح الحؽ في حرية التعبير.
.................................................. ...........................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

 -11اكتب اكبر عدد ممكف مف الممارسات التي تدؿ عمي انتياؾ الحؽ في الممكية .

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
 -12حدث خبلؼ بيف ممكية سممي كنكر حكؿ ممكية المقعد ككاف الخبلؼ يصؿ بينيما إلى االشتباؾ باأليدم

لكال تدخؿ الصديقتيف ندم كجني المتاف استمعتا إلى حجة كؿ منيما كبعد نقاش كحكار طكيؿ تمكنتا مف حؿ
الخبلؼ بالتفاىـ كاإلقناع.

اجب عف األسئمة

أ -اذكر عدد انمف الحقكؽ كالكاجبات تطرقت ليا القطعة.

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ب -أنت طالب مبدع في اختيار ثبلثة عناكيف ألم مفاىيـ أك قطعة .
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 -13فكر في اكبر عدد مف الممارسات التي يمارسيا المجتمع الفمسطيني في عدـ المساكاة بيف الجنسيف .

.................................................................................. ...........................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
 -14لك تعرضت في أحد األياـ إلشاعة قاسية مف زمبلئؾ في الفصؿ فأصبح طبلب الفصؿ ال يحترمكنؾ اذكر
اكبر عدد مف الممارسات التي تفعميا مف أجؿ تفادم اإلشاعة في الفصؿ ؟ كاذكر عدد مف الممارسات التي

تفعميا مف أجؿ كشؼ الحقيقة .
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
-15فكر في الطرؽ التي تجعؿ مف األخريف ترفضكف االستماع إلى اإلشاعات مف أجؿ حؽ حماية السمعة في

الحياة .

...................................................................................................... .......
.............................................................................................................

.............................................................................................................

 -16الصكرة المقابمة تدؿ عمي اكثر مف انتياؾ لمحؽ ؟اذكر ثبلثة
منيا كعبر عنيا بأسمكبؾ الخاص .

...............................................................

..............................................................
..............................................................

-17الصكرة المقابمة تدؿ عمي أكثر مف انتياؾ الحؽ ؟اذكر كعبر عف
ثبلثة منيا .
................................................................
..............................................................
..............................................................

 -18مف خبلؿ ما تـ عرضو أثناء تدريس مادة حقكؽ اإلنساف :اذكر مكاقؼ تدؿ عمى الكاسطة كالمحسكبية.
.................................................... ....................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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 -19مف خبلؿ ما تعممتو مف مادة حقكؽ إنساف اذكر عدد مف اإليجابيات التي اكتسبتيا مف التدريب.
........................................................................................................
....................................................... .................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
 2:عندما يخطئ صاحب العمؿ ماذا تفعؿ اذكر ككضح ما ستقكـ بو .

................................................................................... -1
.................................................................................. -2

-21االشاعة ظاىرة منتشرة في مجتمعنا الحالي أدت إلى العديد مف المشاكؿ
اقترح عددا مف الحمكؿ لتفادم اإلشاعة في مجتمعنا الفمسطيني.

.............................................................................................................

........................................................................ .....................................
.............................................................................................................
 -22ما الكاجب المترتب عميؾ تجاه الحؽ في الممكية؟ ك ماذا يحدث اذا امتنع اإلنساف عف االعتداء عمى
ممتمكات غيره.

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................................................................................... ...
-23اذكر عكاقب عدـ التمتع بالحؽ في حرية التعبير عف الرأم.
...............................................................................................
 -24اذكر النتيجة المترتبة عمي حرماف المكظفيف مف المساكاة داخؿ المؤسسة.
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
 -25اذكر رأيؾ في القضية التالية
قياـ بعض المسؤكليف باستغبلؿ الممتمكات الخاصة لمناس الضعفاء.
...................................................................................... .......................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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الميارات الطالقة التعبيرية مرتبة
 -إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار المناسبة في مبحث حقكؽ اإلنساف.

 -2إنتاج اكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمعني كاحد في زمف محدد.

 -3اقتراح اكبر عدد ممكف مف الحمكؿ لمشكمة معطاة في زمف محدد.
 -4تفصيؿ عدة عناصر لفكرة تعطي في زمف محدد.

 -5استنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ السميمة لفكرة معينة.
 -6تفسير المكاقؼ المختمفة.

 -7إنتاج معني كاحد لجميع األفكار المعطاة في زمف محدد.
 -8إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار ترتبط بمعني كاحد.
توزيع األسئمة عمى الميارات
السؤاؿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1:

11

12

13

الدرجة

الميارة

1

1

3

3

4

5

6

5

8

7

8-7

4-2

5

الكمية

س

14

16 15

17

18

23 22 21 2: 19

24

25

الميارة

3-2

1

8-1

6

3

4

5

5

7

6

1

3

لبلختبار

تبلحظ داخؿ الغرفة الصفية كمف خبلؿ ترتيب كتنسيؽ كرقة االختبار مف خبلؿ بطاقة المبلحظة كالتي
الحظتيا الباحثة أثناء التدريب في الغرفة الصفية كمف خبلؿ مشاركة الطبلب الفصمية.

جدول المواصفات
الحقوق

تحديد

عدد
الحصص

األىداف لكل

الوزن النسبي

موضوع

نسبة التركيز
لمموضوع

1

المساكاة بيف الجنسيف

2

8

%16.66

%11.4

2

حرية الرأم كالتعبير

2

11

%16.66

%15.7

3

الحؽ في التعميـ

1

9

%8.3

%12.8

5-4

الحؽ في حماية الكرامة كالسمعة

2

1:

%16.66

%15.7

6

حؽ الممكية كاالنتفاع بيا

2

11

%16.66

%15.7

7

التجمع السممي

1

12

%8.3

%17.1

8

تكافؤ الفرص

2

11

%16.66

%15.7

12

7:

%1::

%1::

المجمكع
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يهحك رلى ()3
خطخ رُفُذ خهظبد (خهظخ) عجبءح انخجُز
عنوان الدرس
الموضوع االول
المساواة بين
الجنسين

الموضوع الثاني
:
حرية الرأي
والتعبير
الموضوع الثالث
الحق في التعميم
الموضوع الرابع
:
الحق في حماية
الكرامة والسمعة

المشاركين
عدد
طالب

والطالبات
التي
تطبق
عمييم
التجربة
من
الصف
الخامس
العينة
التجريبية

المدة

اليدف من الجمسات

إجراءات تنفيذ الجمسات

-1اليدف المنيجي :
التطبيق خالل  التييئة والتعارف :
الغرفة الصفية مجموعة من االلعاب وتمارين دراما مادة حقوق اإلنسان

تستغرق
حصتين أو
اكثر
لكل موضوع

الموضوع :األول المطالبة بتحقيق
باستدعاء الخيال
 يبدأ المعمم أو الباحث في دوره المساواة لمجميع دون تميز
باستخدام إشارة معينة لتميز دوره بأنو
الموضوع :الثاني حرية الرأي والتعبير
داخل الدور أو خارجو
 عرض الحدث التمثيمي (السجل
المغوي والتعبيري في عباءة الخبير الموضوع الثالث  :الحق في التعميم
حسب الموضوع من خالل اختيار دور الموضوع الرابع" الحق في الكرامة
المعمم و يجسد الدور بالكالم من خالل والسمعة.
تساؤل أو نقل مشيد معين يصب في الموضوع الخامس" التجمع السممي
الموضوع السادس :حق الممكية
العنوان
واالنتفاع بيا.
 الطمب من الطمبة التأمل بالصورة
 استخدام أسموب التحفيز لمطمبة من الموضوع السابع :تكافؤ الفرص
خالل استثارتيم (النقاش وطرح
االقتراحات من الطمبة
-2اليدف الكوني األول  .المساواة
 فرض أسئمة تبدأ ب لو
 يقوم األطفال بتقمص الشخصيات وعدم التفريق عمي أساس الجنس أو
المون أو الدين
واخد األدوار
033

التقنيات

المستخدمة

الصورةالثابتة
صوتالرأس
الرسمالصورةالمركبة
المعبتمثيلالدور

المكان
مكتبة
المدرسة
الصف
والساحة
الخارجية

األدوات
أقالم
ورق

برستول
ورق
مكتبي
ألوان
فمو
ماستر

التقييم
من خالل
إعداد تقرير

مفصل
وكامل
يحتوي
عمي كل ما
طبق في
الجمسة
وذكر جميع
الشواىد
التي صدرت
من الطالب

عنوان الدرس
الموضوع
الخامس:
التجمع السممي

الموضوع
السادس:
حق الممكية
واالنتفاع بيا
الموضوع
السابع :تكافؤ
الفرص

المشاركين

المدة

اليدف من الجمسات

إجراءات تنفيذ الجمسات

اليدف الكوني الثاني :حرية الرأي
 ومن ثم طرح األسئمة
 يتم تقسيم الطمبة إلى مجموعات والتعبير مكفولة لمجميع
منيا مجموعة من اجل المناداة بالحق
اليدف الكوني الثالث :
مجموعة حقوقية
مجموعة إعالمية لمحديث عن موضوع حق التعميم مكفول لمجميع دون

المساواة ومن خالل عمل المجموعات استثناء والتعميم االساسي إلزامي
يتم توزيع الميام عمييا عمي شكل اليدف الكوني الرابع :من حق الجميع
تساؤالت وليست بصورة مباشرة ويتم ىنا العيس بكرامة وحمايتيا ىي والسمعة
واليجوز انتياك القانون
 استجواب لمشخصيات
 التشبيك بين المجموعات من خالل
اليدف الكوني الخامس :الحق في
رسم
وفي النياية عرض ما اتفقت عميو التجمع السممي مكفول لمجميع.
اليدف الكوني السادس  :لمجميع دون
المجموعات
استثناء حق االنتفاع بالممكية الخاصة
واالنتفاع بيا
اليدف الكوني السابع القانون يكفل
تكافؤ الفرص لمجميع دون تميز .
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التقنيات

المستخدمة

المكان

األدوات

التقييم

المبحث حقكؽ االنساف :جمسة حؽ المساكاة بيف الجنسيف
الحصة

رقم
المشيد

1
1

رقم
المتسمسل

1
2

1

3

1

4

المشيد

موضوع المشيد
تعارف

تبدأ الحصة بتعريف وكسر الجمود

تقوم المعممة بعرض الحدث وىو عبارة عن عرض الحدث عرض

الحدث

الدعم
-

من  الطالل

المعمم
تييئة

يتعممون تحفيز

ويترك
من خالل المعب
سواء تمثيل أو قصة أو فرض أو فمم قصير أو صورة أو خالل المعممة
الخيال
التوقف عند بكاء  العمل الجماعي
رسم
المعممة يعممون
 تمثيل
الطفمة
لمدور من خالل
المشيد ال يكون بالتمثيل بل من خالل تعبير المعممة
التعبير عن الحدث
والوصف لمحدث (السجل التعبيري والمغوي لمجمسة
 الطمبة يأخذون
المعب
وتتابع الباحثة الحدث بالتعبير الدرامي
دور الخبير
تدخل امل البيت وىي مسرورة لقد نجحت في االختبار ترك العنان لمتخيل
ومعيا عمر أخييا التوأم لقد رسب لكنو غير مبالي
يأتي ضيوف إلى بيت امل األطفال يمعبون ومعيم عمر الحديث متروك لممعممة
وأمل تقدم المشروبات وتنظر ألخييا وتبكي ألنيا بنت
عمييا أن تبقي بالمطبخ
استخدام التحفيز

المعممة تطمب من الطمبة التعمق بالمشيد والصورة

 طرح أسئمة استقصائية بسيطة

 لماذا تبكي امل ولما ىي ال تمعب
 ماىي األمور المتأكدين أنيا حقيقية أو غير حقيقة
 ىيا نرسم صورة ألمل
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الجميع يشارك

المنتج
تفاعل الطالب

قبمي تحفيز

لمتعميم

ليم وتشويق لما يجري
لما

الدعوة لمقيام تحفيز من قبل
المعممة عمي التفكير
بنشاط







مالحظ

ة

ىيا نكتب عمي البوستر ما ىو حقيقي أم ال
لوكنت مكان امل ماذا تقول
لو أنت األب ماذا تفعل
وتبدا بعرض األحداث وتعميق الطالبات
لو كنت مكانيا ىل تعتبر ذلك انتياك لمحقوق
وما ىو الحق

األحداث التي يعبر عنيا الطمبة تسجل كما ىي وقد يتم الطرق ألكثر من حق في الموضوع الواحد باعتبار أن عباءة الخبير منيج تكاممي

المادة حقوق إنسان
وحدات المنياج
حق المساواة بين الجنسين

مؤسسة
المؤسسة البيت –المدرسة

زبون
الطالب المعممون

الزوار

ما الذي نتعممو من الحقوق وماذا

تعني المساواة

أعطي أمثمة عمي عدم المساواة
كيف تؤثر عدم المساواة عمي الفرد
كيف تؤثر على المجتمع
ما النتيجة المترتبة عمي عدم

المساواة

ما النتيجة المترتبة عمي المساواة

036

اطار الخبرة
الطفل يقوم بدور معمم

وأب وحقوقي وأم

النتيجة
التعرف عمي المساواة بين الجنسين

جمسة الموضوع :حرية الرأي والتعبير .

الحص
ة

رقم
المشيد

رقم
المتسمس
ل

2

2

2

1

2

3

المشيد

موضوع المشيد

الطمبة متشوقين لمجمسة والمعممة تستقبميم بحب

تبدأ معممة بسرد المشيد وىو
في غرفة الصف كيذا الصف الذي يعد خمية نحل الكل
يشارك باعطاء رايو  ،والمعممة نييل تشارك الطالب
الحديث لكنيا دائما ما تيمل الطالبة حال ،حتي انيا ال
تسأليا أو تشاركو في االنشطة رغم انيا متفوقة في
االعوام الماضية واليوم حول مناقشتيم موضوع ما
تحاول حال المشاركة بإصرار واضح مستخدمة عدة

تعارف

2

4

المعممة تطمب من الطمبة التعمق بالمشيد والصورة
وتقول:نحن بحاجة ان نبين
 سبب تصرف المعممة وما مشكمتيا مع
الطالبة.



-

تييئة

عرض الحدث من خالل  الطالل يتعممون تحفيز
ويترك
من خالل المعب
المعممة
الخيال
التوقف عند بكاء الطفمة  العمل الجماعي
المعممة يعممون
 تمثيل
الرسم
لمدور من خالل
ترك العنان لمتخيل
التعبير عن الحدث
 الطمبة يأخذون
معايشة الواقع

وسائل لمفت االنتباة ولكن المعممة تيمميا كالعادة حتي الحديث متروك لممعممة
انيا التصمح ليا دفاترىا
الطمبة في حالة من االستغراب لمموقف المعممة

الدعم

المعمم

استخدام التحفيز
التساؤل والبحث

شعور حال وماذا تقول
لماذا دائما تتجاىميا
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المنتج
تفاعل الطالب

لمتعميم
قبمي تحفيز
ليم وتشويق لما يجري
لما

دور الخبير

الجميع يشارك

الدعوة لمقيام تحفيز من قبل
المعممة عمي التفكير
بنشاط






مادور مديرة المدرسة
مادور االىل
كيف تعالج المشكمة
اين االنتياكات ومن المنتيك

5

االن نقوم بأداء الميمات من خالل عمل دراميتيكي
ويتطمب ىذا الوضع بناء مشيد طبيعي من خالل

6

تقسيم الطمبة الي مجموعات منيم يجيز لرسم المدرسة المعممة خارج الدور
والفصل
توزيع االدوار بين الطالبة والمعممة والطالبات في
الفصل والمديرة –المشرف –البائع المعممين األخرين

7

التجسيد عل الورق

الدعوة لمنشاط

الجميع يشارك

ىنا المعممة تطمب التعمق بالمشيد والبدء بطرح اسئمة المعممة داخل الدور
استقصائية





التحفيز عمي التفكير

لماذ ترفض المعممة سماح راي حال
ولماذا ال تصمح الدفاتر ليا
وما العالقة بينيم
وىل ىنا انتياك لمحق وماىو

االن لنعرف ماىي االمور التي من المؤكد انيا حقيقية الشغف بين الطمبة يزداد
ام ال ولنسجل عمى البوسترات ما ىو حقيقي ام غير
حقيقي
يبدأ الطمبة بتحميل المشيد من قريب وبعيد كل منيم
038

الجميع يشارك

حسب دوره

في النياية يتم عرض ما اتفق عميو المجموعات
وتحديد الحق واالنتياك

األحداث التي يعبر عنيا الطمبة تسجل كما ىي وقد يتم الطرق ألكثر من حق في الموضوع الواحد باعتبار أن عباءة الخبير منيج تكاممي

مالحظة

مالحظة ىامة /

في المشاىد ال يقوم الطالب بالتمثيل المسرحي بل ترك العنان لمخيال واستثارتو بالحوار والنقاش وطرح التساؤالت من المعمم (داخل الدور )

المادة مبحث حقوق إنسان
وحدات المنياج
حق حرية التعبير

ماذا يعني الحق في حرية الرأي

والتعبير

مؤسسة
المؤسسة البيت –المدرسة

زبون

اطار الخبرة

الطالب المعممون

الطفل يقوم بدور معمم

الزوار

وأب وحقوقي وأم والمدير

أعطي أمثمة عمي عدم احترام حرية
الرأي والتعبير
كيف يؤثر عدم االحترام عمي الفرد
كيف يؤثر عدم االحترام المجتمع
ما النتيجة المترتبة عمي عدم احترام

حرية الرأي

039

واالخصائي النفسي

النتيجة
التعرف عمى حق حرية التعبير

مبحث  :حقوق االنسان الجمسة الحق في التعميم
الحصة

رقم
المشيد

رقم
المتسمسل

3

2

3

3

3

4

المعممة تطمب من الطمبة التعمق بالمشيد والصورة

5

 طرح أسئمة استقصائية بسيطة

3

1

موضوع
المشيد

المشيد

احماء

تبدا الحصة بنشاط احمائي استعداد لمجمسة

الدعم
-

المعمم
تييئة

تقوم المعممة بعرض الحدث وىو عبارة عن عرض الحدث سواء تمثيل أو قصة أو عرض الحدث  الطالل يتعممون تحفيز
قبمي
خالل من خالل المعب
من
فرض أو فمم قصير أو صورة أو رسم

المنتج
تفاعل
الطالب

تحفيز لمتعميم
وتشويق لما

 العمل الجماعي ويترك ليم يجري
المشيد ال يكون بالتمثيل بل من خالل تعبير المعممة والوصف لمحدث (السجل المعممة
 تمثيل المعممة الخيال لما
محمد يبكي
التعبيري والمغوي لمجمسة
لمدور من خالل يعممون
المعممة تبدا" فجاءة يأتي األب الي المدرسة ويأخد ابنو محمد من داخل الصف
التعبير عن الحدث
ويقول اعتبا ار من ىذا اليوم لن تتعمم بل ستعمل م من أجل مساعدتي ،محمد المعب
ترك العنان  الطمبة يأخذون
يبكي امام اصدقاءه وامام المعممين .
دور الخبير
لمتخيل
االستاذ يقول الي الوالد لو سمحت ابنك ىو االول فمماذا
األب بحزن شديد ليعيل اخوتو معي الحياة بدىا ىيك مش أنا

يقف المشيد ىنا ليبدأ الطالب رحمة االستكشاف وتقصي الحقيقة من خالل توزيع
األدوار وأخد دور الخبير ووضع االفتراضات والحمول التي قد توصميم لعودة احمد استخدام
التحفيز
المدرسة

المعممة داخل

الدور

 سبب تصرف األب
 الظروف والعوامل التي دفعتو الي ذلك
 ما دور المدرسة
041

الجميع يشارك
الدعوة لمقيام بنشاط
تحفيز من قبل المعممة عمي التفكير

 ما دور المجتمع
 ما دور وزارة التعميم

 يقوم الطمبة بأـداء الميمات من خالل العمل الدرامي ويبدؤوا الطمبة ببناء توزيع األدوار
مشيد طبيعي ورسم وتوزيع االدوار ويختار الطمبة األدوار بأنفسيم وتبدأ المعممة
بمو

6

7

 الطمبة ينقسمون الي مجموعات منيم الطالب واالب –المعمم –االصدقاء المعممة خارج الجميع يشارك
معممو المدرسة –الناظر-األم –االخوة ومجموعات تأخذ دور وزارة الشؤون الدور
االجتماعية ووزارة العمل والتربية والتعميم وحقوقيين ومشرفين

8
مالحظ
ة

التحفيز
والتشويق



يستمر النقاش حتي يتوصمون الي حل وباآلخر يناقشون ماىو الحق وماىو االنتياك

األحداث التي يعبر عنيا الطمبة تسجل كما ىي وقد يتم الطرق ألكثر من حق في الموضوع الواحد باعتبار أن عباءة الخبير منيج تكاممي

مالحظة ىامة /

المادة حقوق إنسان

في المشاىد ال يقوم الطالب بالتمثيل المسرحي بل ترك العنان لمخيال واستثارتو بالحوار والنقاش وطرح التساؤالت من المعمم (داخل الدور )

وحدات المنياج
حق في التعميم

ماذا يعني الحق في الحياة

ىل يحق لوالد محمد اخراجو من المدرسة

ىل ىناك انتياكات أخري

كيف تؤثر عمى المجتمع

مؤسسة
المؤسسة البيت –

المدرسة

زبون
الطالب -المعممون -الزوار-

الحقوقين -المشرفين -وزارة العمل
وزارة التربية والتعميم-لجنة الحي

وزارة

وىل القانون يسمح بعمل األطفال

ما النتيجة المترتبة عمي انتياك حق التعميم

040

اطار الخبرة
الطفل يقوم بدور معمم

وأب وحقوقي وأم

النتيجة
التعرف عمي الحق بالتعميم

مبحث  :حقوق االنسان جمسة حق تكافؤ الفرص

الحص
ة

رقم
المشيد

رقم
المتسمسل

1

تبدا الحصة بنشاط احمائي استعداد لمجمسة

4

2

4

3

تحفيز لمتعميم
يتعممون تحفيز
تقوم المعممة بعرض الحدث وىو عبارة عن عرض الحدث سواء تمثيل أو قصة أو عرض الحدث  الطالل
قبمي ويترك وتشويق لما
خالل من خالل المعب
من
فرض أو فمم قصير أو صورة أو رسم
ليم الخيال يجري
 العمل الجماعي
المعممة
المعممة لما يعممون
 تمثيل
المشيد ال يكون بالتمثيل بل من خالل تعبير المعممة والوصف لمحدث (السجل محمد يبكي
لمدور من خالل التعبير
التعبيري والمغوي لمجمسة
عن الحدث
سمير وخالد زميالن في الجامعة وذات يوم عبر خالد بسيارتو الفخمة من امام المعب
العنان  الطمبة يأخذون دور
سمير وىو يساعد والده بنظافة الحي ،وعندما ذىب لمجامعة اخبر زمالئو عن عمل ترك
الخبير
خالد مع والده لكن خالد لم يخجل وبعد عام تخرج سمير بمعدل  %95وخالد بدرجة لمتخيل
مقبول وبعد فترة تقدما لنفس الوظيفة ولممقابمة وخالد غير مبالي ،وبعد فترة استمم
خالد العمل
ىنا تكون الوقف ويبدأ الطمبة في رحمة االستكشاف وتقصي الحقيقة وأخد األدوار .

4

4

المعممة تطمب من الطمبة التعمق بالمشيد والصورة وذلك بطرح لوكنت وتقول اننا
بحاجة لنعرف لماذا خالد استمم الوظيفة وليس سمير
وماذا تفعل لو كنت مكان سعيد
انتم اعضاء بالمجنة المقابمة ونبحث عن الحقيقة
ىل سمير تعرض النتياكات ما ىي

5

بعد طرح أسئمة استقصائية تقوم المعممة بتوزيع االدوار من خالل عمل ادرامي وىذا المعممة داخل

4

موضوع
المشيد

المشيد

احماء

042

الدعم
-

المعمم
تييئة

المنتج
تفاعل
الطالب

تفاعل

استخدام
التحفيز

الجميع يشارك

الدعوة
لمقيام
بنشاط

تحفيز من قبل
المعممة عمي
التفكير

يتطمب بناء مشيد طبيعي من خالل تجسيده عمي األدوار

6

يقوم الطمبة بأـداء الميمات من خالل العمل الدرامي ويبدؤوا الطمبة ببناء مشيد توزيع األدوار
طبيعي ورسم وتوزيع االدوار ويختار الطمبة األدوار بأنفسيم وتبدأ المعممة بمو

8

يستمر النقاش ويتم استجواب الجميع وعمل افتراضيات لموصول الي االنتياكات
وفي النياية يتم عرض ما اتفقت عميو المجموعات

7

مالحظة

الدور

التحفيز
والتشويق

الطمبة ينقسمون الي مجموعات منيم خالد –سمير معممو الجامعة –عميد الجامعة المعممة خارج الجميع يشارك
الشركة صاحبة اعالن التوظيف –والد سمير ..المتقدمون لموظيفة –مدير الشركة الدور
محامي –حقوقيين

األحداث التي يعبر عنيا الطمبة تسجل كما ىي وقد يتم الطرق ألكثر من حق في الموضوع الواحد باعتبار أن عباءة الخبير منيج تكاممي

مالحظة ىامة /

في المشاىد ال يقوم الطالب بالتمثيل المسرحي بل ترك العنان لمخيال واستثارتو بالحوار والنقاش وطرح التساؤالت من المعمم (داخل الدور )

المادة حقوق إنسان
وحدات المنياج
حق تكافؤء الفرص
ماذا يعني الحق التكافوء
ما االنتياك التي تعرض لو سيمر
ىل ىناك انتياكات أخري

مؤسسة
المؤسسة البيت –المدرسة

زبون
الطالب

المعممون –لجنة

المقابمة –صاحب

الشركة -الحقوقين-
االب

كيف تؤثر عمى المجتمع

043

اطار الخبرة
الطالب يقومون بكافة

االدوار

النتيجة
التعرف عمي تكافؤ الفرص

مبحث  :حقوق االنسان جمسة حق التجمع السممي

رقم
الحصة المشي
د
5
5

رقم
المتسم
سل

1
2

المشيد

موضوع المشيد
احماء

الطمبة مستعدون ومتشوقون قبل أن تبدأ الجمسة

الدعم
-

المعمم
تييئة

تقوم المعممة بعرض الحدث وىو عبارة عن عرض الحدث سواء تمثيل أو عرض الحدث من  الطالل يتعممون تحفيز

قصة أو فرض أو فمم قصير أو صورة أو رسم
قبمي
من خالل المعب
خالل المعممة
يقف عنما تعرض  العمل الجماعي ويترك ليم
المشيد ال يكون بالتمثيل بل من خالل تعبير المعممة والوصف لمحدث االىالي في التجمع  تمثيل المعممة الخيال لما
(السجل التعبيري والمغوي لمجمسة
لمدور من خالل يعممون
لمضرب واالعتقال
التعبير عن الحدث
قررت البمدية ازالة شجرة زيتون كبيرة وقديمة جدا وذلك بحجة توسيع الشارع
 الطمبة يأخذون
المعب
اجتمع اىالي المنطقة رفضا لمقرار ،فيي تعني ليم الكثير من الماضي
ترك العنان لمتخيل دور الخبير
والحاضر .وقدموا الئحة اعتراض تحمل توقيعاتيم

المنتج
تفاعل الطالب
تحفيز

لمتعميم

وتشويق لما يجري

عندما اتت البمدية إل زالتيا تجمير الناس حول الشجرة رفضا لمقرار ،حينيا
جاء الشرطة وانيالت عميو بالضرب والتفريق والشتم والسجن لشباب القرية .

5

3

5

4

تقف المعممة بسرد القصة من ىنا ليكون عنصر التشويق وطرح االسئمة
واالدوار وتقمص الشخصيات  ،الطمب عرفوا الية العمل وطريقة التدريس
من خالل استراتيجية عباءة الخبير وفو ار قسموا انفسيم الي مجموعات فريق
منيم يقوم بالرسم شجرة الزيتون القديم وفريق يجسد االىالي وفريق اخر
يمثل المسؤولين وكل منيم يتبادل األدوار
المعممة تطمب من الطمبة التعمق بالمشيد والصورة وتبدأ بأداء الميمات من
خالل عمل دارمي وىذا يتطمب بناء مشيد طبيعي ،النشاط ينفذ في ساحة
المدرسة تحت شجرة الكينيا .

044

تفاعل

استخدام التحفيز

الجميع يشارك

الدعوة
لمقيام
بنشاط

تحفيز من قبل
عمي
المعممة
التفكير

5











6

يقوم الطمبة بأـداء الميمات من خالل العمل الدرامي ويبدؤوا الطمبة ببناء توزيع األدوار
مشيد طبيعي ورسم وتوزيع االدوار ويختار الطمبة األدوار بأنفسيم وتبدأ
المعممة بمو

8

وفي النياية يتم االجابة عن االسئمة ىمل يوجد انتياكات ماىي وما ىو
التصرف الصحيح

7

مالحظة

وتبدأ األدوار منيم مدافعون عن شجرة الزتيون باعتبارىا تاريخ المعممة خارج الدور
وحضارة ماضي وحاضر
مجموعة الطمبة الذين يمعبون تحت ظل الشجرة
كبار السن التي تربطيم رابطة قوية
الرجال والنساء الذين يجنون الشجرة ويستفيدوا من زيتونتيا
وزيتيا .
فريق يتقمص دور مدير البمدية الذي اصدر القرار
وزارةةالنقل
واالىالي التي تجمعت
الشرطة التي قامت بضرب وتفريق الجميع
حقوقين لمعالجة االنتياك

يفتح المجال أمام الطمبة لنقاش مفتوح ولخمق روابط بين الماضي والحاضر المعممة خارج الدور
وتوضيح االمور التي من المؤكد انيا حقيقة أو غير حقيقية والتسجيل عمى
البوسترات

الجميع يشارك

األحداث التي يعبر عنيا الطمبة تسجل كما ىي وقد يتم الطرق ألكثر من حق في الموضوع الواحد باعتبار أن عباءة الخبير منيج تكاممي

مالحظة ىامة /

في المشاىد ال يقوم الطالب بالتمثيل المسرحي بل ترك العنان لمخيال واستثارتو بالحوار والنقاش وطرح التساؤالت من المعمم (داخل الدور )

المادة حقوق إنسان
045

التحفيز والتشويق

وحدات المنياج
حق التجمع السممي

ماذا يعني التجمع السممي

مؤسسة
المؤسسة البيت –المدرسة

زبون

اطار الخبرة

الطالب االىالي-شباب الطالب يقومون بكافة

ما االنتياكات التي تناولتيا الجمسة

واطفال رجال ونساء
شرطة

االدوار من شيخ وكبير

اعطي أمثمة عمى ذلك

مسؤل البمدية

شركة

حقوقين

النتيجة
التعرف عمي حق التجمع السممي

ومشرف ومسؤل وصاحب

كيف تؤثر عمى المجتمع

مبحث  :حقوق االنسان جمسة مناقشة الحق في الممكية واالنتفاع فييا

رقم
رقم
الحصة
المشيد المتسمسل
6
6

1
2

المشيد

موضوع المشيد
احماء

الطمبة مستعدون ومتشوقون قبل أن تبدأ الجمسة

الدعم
-

المعمم
تييئة

عرض الحدث من  الطالل يتعممون تحفيز
ويترك
من خالل المعب
خالل المعممة
يقف عنما تعرض  العمل الجماعي الخيال
االىالي في التجمع  تمثيل المعممة يعممون
لمدور من خالل
لمضرب واالعتقال
التعبير عن الحدث

تقوم المعممة بعرض الحدث وىو عبارة عن عرض الحدث سواء
تمثيل أو قصة أو فرض أو فمم قصير أو صورة أو رسم
المشيد ال يكون بالتمثيل بل من خالل تعبير المعممة والوصف
لمحدث (السجل التعبيري والمغوي لمجمسة
بعد مناقشة قرار البمدية في ازالة شجرة الزيتون والتي تبعد عن
الشارع العام 4متر وتبين بعد تقصي الحقائق من طمبة عباءة
الخبير انيا تعود لممكية احد األىالي من كبار السن ويدعي أبو
المعب
محمد ،وكان قد جعل االىالي تستفيدون منيا ويرفض بيع احد
الشريكات الميمة في المنطقة والممكية تعود لو وبالرغم من ذلك ترك العنان لمتخيل
قررت البمدية ان تزيل الشجرة وتوسع الطريق

046

 الطمبة يأخذون
التشويق

المنتج
تفاعل الطالب

لمتعميم
قبمي تحفيز
ليم وتشويق لما يجري
لما

3

4

تقف المعممة بسرد القصة من ىنا ليكون عنصر التشويق وطرح
االسئمة واالدوار وتقمص الشخصيات  ،الطمب عرفوا الية العمل
وطريقة التدريس من خالل استراتيجية عباءة الخبير وفو ار قسموا
انفسيم الي مجموعات فريق منيم يقوم بالرسم شجرة الزيتون
القديم وفريق يجسد االىالي وفريق اخر يمثل المسؤولين وكل
منيم يتبادل األدوار
المعممة تطمب من الطمبة التعمق بالمشيد والصورة وتبدأ بأداء
الميمات من خالل عمل دارمي وىذا يتطمب بناء مشيد طبيعي
،النشاط ينفذ في ساحة المدرسة تحت شجرة الكينيا .تقول
المعممة :نحن بحاجة أن نبين
 ما االنتياك في الحدث
 ما ىو سبب االنتياك
 ماىو دور الحقوقيين بذلك
 كيف يمكن مساعدة ابو محمد في المحافظة عمى ارضو




6

تفاعل

استخدام التحفيز

الجميع يشارك

ما سبب تصرف البمدية والشرطة ليذ االنتياك
وما الفائدة التي تعود عمييم
لماذا الشركة تريد االرض

يقوم الطمبة بأـداء الميمات من خالل العمل الدرامي ويبدؤوا توزيع األدوار
الطمبة ببناء مشيد طبيعي ورسم وتوزيع االدوار ويختار الطمبة
األدوار بأنفسيم وتبدأ المعممة بمو

التدريب بساحة المدرسة والطمبة يوزعون االدوار االىالي االطفال -الطالب بتشوق
ابو محمد صاحب االرض – الشرطة-البمدية –صاحب الشركة – العمل بجدية وعمق
محتمين –حقوقيين
تطمب المعممة التعمق بالدور والبدي بطرح االفتراضات
تطمب المعممة معرفة االنتياكات والجيات التي قامت باالنتياك

047

الجميع يشارك

الدعوة
بنشاط

لمقيام تحفيز من قبل
عمي
المعممة
التفكير

مالحظة

7

يفتح المجال أمام الطمبة لنقاش مفتوح ولخمق روابط بين الماضي المعممة خارج الدور
والحاضر وتوضيح االمور التي من المؤكد انيا حقيقة أو غير
حقيقية والتسجيل عمى البوسترات

8

وفي النياية يتم االجابة عن االسئمة ىمل يوجد انتياكات ماىي
وما ىو التصرف الصحيح

التحفيز والتشويق

الجميع يشارك

يتم البحث في االسباب والحمول وىنا يبدأ الطمبة بتعمق وتحميل
المشيد من قريب او بعيد ويتم االستجواب الشخصيات والتحميل

األحداث التي يعبر عنيا الطمبة تسجل كما ىي وقد يتم الطرق ألكثر من حق في الموضوع الواحد باعتبار أن عباءة الخبير منيج تكاممي

مالحظة ىامة /

في المشاىد ال يقوم الطالب بالتمثيل المسرحي بل ترك العنان لمخيال واستثارتو بالحوار والنقاش وطرح التساؤالت من المعمم (داخل الدور )

المادة حقوق إنسان
وحدات المنياج
حق الممكية واالنتفاع فييا
ماذا يعني حق الممكية

مؤسسة
المؤسسة البيت –المدرسة-البمدية –

الطالب االىالي-شباب الطالب يقومون بكافة

واطفال رجال ونساء

االدوار من شيخ وكبير

ما االنتياكات التي تناولتيا الجمسة

شرطة –صاحب

ومشرف ومسؤول

اذكر انتياكات اخري

مسؤول البمدية

اعطي أمثمة عمى ذلك

المواصالت –الشركة

زبون

اطار الخبرة

الشركة -محامين
حقوقيين

كيف تؤثر عمى المجتمع

048

وصاحب شركة والطمبة
يقومون بكافة االدوار

النتيجة
التعرف عمي حق الممكية واالنتفاع منيا

مبحث  :حقوق االنسان جمسة مناقشة حق الكرامة والسمعة

رقم
الحصة
المشيد
7
7

رقم
المتسمسل

1
2

3

المشيد

موضوع المشيد

الطمبة مستعدون ومتشوقون قبل أن تبدأ احماء

الجمسة

تقوم المعممة بعرض الحدث وىو عبارة عن
عرض الحدث سواء تمثيل أو قصة أو فرض أو
فمم قصير أو صورة أو رسم
المشيد ال يكون بالتمثيل بل من خالل تعبير
المعممة والوصف لمحدث (السجل التعبيري
والمغوي لمجمسة
تقول المعممة لقد أنشأ مجموعة من الطمبة
صفحة فيسبوك وطمبوا من جميع الطمبة
مقاطعة زميميم احمد وطمبوا عدم االنضمام
لممخيم الصيفي الن ابيو متيم بالسرقة ،وعمي
اثر ذلك طمب بعض من اولياء االمور من مدير
المدرسة عدم انضمامو

الدعم
-

المعمم
تييئة

عرض الحدث من خالل المعممة  الطالل يتعممون تحفيز
ويترك
يقف عنما تعرض االىالي في من خالل المعب
الخيال
 العمل الجماعي
التجمع لمضرب واالعتقال
المعممة يعممون
 تمثيل
لمدور من خالل
المعب
التعبير عن الحدث
ترك العنان لمتخيل
 الطمبة يأخذون
التشويق

تفاعل

تقف المعممة بسرد القصة من ىنا ليكون
عنصر التشويق وطرح االسئمة واالدوار وتقمص
الشخصيات  ،الطمب عرفوا الية العمل وطريقة
التدريس من خالل استراتيجية عباءة الخبير
وفو ار قسموا انفسيم الي مجموعات فريق منيم
يقوم بالرسم المدرسة والطالب وتبدأتوزيع

049

المنتج
تفاعل الطالب

لمتعميم
قبمي تحفيز
ليم وتشويق لما يجري
لما

4

االدوار

المعممة تطمب من الطمبة التعمق بالمشيد
والصورة وتبدأ بأداء الميمات من خالل عمل
دارمي وىذا يتطمب بناء مشيد طبيعي ،النشاط
ينفذ في ساحة المدرسة تحت شجرة الكينيا
.تقول المعممة :نحن بحاجة أن نبين
 ما االنتياك في الحدث




استخدام التحفيز

الجميع يشارك

الدعوة لمقيام تحفيز من قبل
المعممة عمي التفكير
بنشاط

ما ىو سبب االنتياك
ماىو دور الحقوقيين بذلك
كيف يمكن مساعدة احمد

6

يقوم الطمبة بأـداء الميمات من خالل العمل توزيع األدوار
الدرامي ويبدؤوا الطمبة ببناء مشيد طبيعي
ورسم وتوزيع االدوار ويختار الطمبة األدوار
بأنفسيم وتبدأ المعممة بمو

7

يفتح المجال أمام الطمبة لنقاش مفتوح ولخمق المعممة خارج الدور
روابط بين الماضي والحاضر وتوضيح االمور
التي من المؤكد انيا حقيقة أو غير حقيقية

التدريب بغرفة الصف والطمبة يوزعون االدوار الطالب بتشوق
االىالي االطفال-مجموعة الطمبة الذين انشأوا العمل بجدية وعمق
الصفحة –االىالي الرافضيا والغير رافضين –
والد احمد الستجوابو
وتقمص دور احمد
تطمب المعممة التعمق بالدور والبدي بطرح
االفتراضات
تطمب المعممة معرفة االنتياكات المتعددة التي
طالت احمد
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الجميع يشارك

الجميع يشارك

التحفيز والتشويق

والتسجيل عمى البوسترات

8
مالحظة

يتم البحث في االسباب والحمول وىنا يبدأ
الطمبة بتعمق وتحميل المشيد من قريب او بعيد
ويتم االستجواب الشخصيات والتحميل واالسئمة
االستقصائية
وفي النياية يتم االجابة عن االسئمة ىمل يوجد
انتياكات ماىي وما ىو التصرف الصحيح
وعرض ما اتفقوا عميو.

األحداث التي يعبر عنيا الطمبة تسجل كما ىي وقد يتم الطرق ألكثر من حق في الموضوع الواحد باعتبار أن عباءة الخبير منيج تكاممي

مالحظة ىامة /

في المشاىد ال يقوم الطالب بالتمثيل المسرحي بل ترك العنان لمخيال واستثارتو بالحوار والنقاش وطرح التساؤالت من المعمم (داخل الدور )

المادة حقوق إنسان
وحدات المنياج

زبون

مؤسسة

اطار الخبرة

حق الكرامة والسمعة

المؤسسة البيت –المدرسة-البمدية –

الطالب االىالي-احمد

الطالب يقومون بكافة

ماذا يعني حق الكرامة والسمعة

المواصالت -الشركة

–ولي امر احمد-

االدوار من شيخ وكبير

المرشد-الحقوقيين

وصاحب شركة والطمبة

ما االنتياكات التي تناولتيا الجمسة

اعطي أمثمة عمى ذلك
اذكر انتياكات اخري

اخصائي نفسي-

كيف تؤثر عمى المجتمع

050

ومشرف ومسؤول

يقومون بكافة االدوار

النتيجة
التعرف عمي حق السمعة والكرامة

أىداف عباءة الخبير

 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني
 تكفير بيئة أمنة لمطمبة كتحمييـ مف الشعكر بعدـ الكفاية المغكية
 تحسيف الميارات الحياتية

052

ممحؽ رقـ ()4
دليؿ المعمـ لتنفيذ جمسات عباءة الخبير
دليل المعمم لجمسات لتنفيذ استراتيجية عباءة الخبير مع طمبة الخامس في مادة حقوق اإلنسان
عنوان الجمسة  :المساكة بيف الجنسيف
عدد الحصص  3-2:حصة
عدد األىداف :ثمانية أىداؼ
اليدف الرئيسي  :استكشاف الحقوق من خالل البحث والتقصي ولعب االدوار

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني

053

المدخل الدرامي االستكشافي لمحق:
تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك عبارة عف عرض الحدث سكاء تمثيؿ أك قصة أك فرض أك فمـ قصير أك صكرة أك رسـ
المشيد ال يككف بالتمثيؿ بؿ مف خبلؿ تعبير المعممة كالكصؼ لمحدث (السجؿ التعبيرم كالمغكم لمجمسة
كتتابع الباحثة الحدث بالتعبير الدرامي
تدخؿ امؿ البيت كىي مسركرة لقد نجحت في االختبار كمعيا عمر أخييا التكأـ لقد رسب لكنو غير مبالي
يأتي ضيكؼ إلى بيت امؿ األطفاؿ يمعبكف كمعيـ عمر كأمؿ تقدـ المشركبات كتنظر ألخييا كتبكي ألنيا بنت عمييا أف تبقي بالمطبخ

النشاط:
 التييئة كالتعارؼ
 تنفيذ مجمكعة مف انشطة الدراما كتماريف االحماء كتماريف االستعداد
 الطمب مف الطمبة التأمؿ في الصكرة
 فرض اسئمة تبدأ "بمك"
 يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات مف اجؿ رحمة التقصي كتكزيع االدكار
 يقكـ الطمبة بالتعمؽ في الشخصية كمف ثـ طرح االسئمة كالبحث عف الحمكؿ
 يبدأ الطمبة بالبحث كاالستقصاء مف أجؿ المناداة بالحؽ كالتعرؼ عميو كالعمؿ عمي مكاجية االنتياؾ
 البدء برسـ الحدث كربط الماضي بالحاضر
 البدء في استجكاب الشخصيات كالتكصؿ الي الحمكؿ كالتي قد تككف حقيقية اك ال الميـ التكصؿ لمحؽ
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 في النياية يتـ عرض ما اتفقت عميو المجمكعات .

استراتيجيات التعمم والتعميم المتبعة
 اتباع استراتيجية عباءة الخبير (دراما مف اجؿ التعميـ)
 طرح األسئمة االستقصائية
 استخداـ اسمكب التحفيز كالتشكيؽ
 التأمؿ
 لعب االدكار
 الرسـ
 استجكاب الشخصيات

التقويم :
 ما االنتياؾ التي كرد في الجمسة
 عدد انتياكات اخرم
 كيؼ يؤثر عدـ المساكاة عمى الفرد
 كيؼ يؤثر عدـ المساكاة عمى المجتمع
 ما النتيجة المترتبة عمي عدـ المساكاة
055

دليل المعمم لجمسات لتنفيذ استراتيجية عباءة الخبير مع طمبة الخامس في مادة حقوق اإلنسان
عنوان الجمسة  :حرية الرأم كالتعبير
عدد الحصص 2 :حصة
عدد األىداف )11( :أىداؼ
اليدف الرئيسي  :استكشاف الحقوق من خالل البحث والتقصي ولعب االدوار

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني
 اختيار الجمؿ المناسبة المعبرة بطبلقة

 ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة
 عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية كنياية
 استخداـ الكممات المناسبة
056

المدخل الدرامي االستكشافي لمحق:
تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك عبارة عف عرض الحدث سكاء تمثيؿ أك قصة أك فرض أك فمـ قصير أك صكرة أك رسـ المشيد ال يككف بالتمثيؿ بؿ مف خبلؿ تعبير
المعممة كالكصؼ لمحدث (السجؿ التعبيرم كالمغكم لمجمسة كتتابع الباحثة الحدث بالتعبير الدرامي

تبدأ معممة بسرد المشيد كىك في غرفة الصؼ كيذا الصؼ الذم يعد خمية نحؿ الكؿ يشارؾ باعطاء رايو  ،كالمعممة نييؿ تشارؾ الطبلب الحديث لكنيا دائما ما تيمؿ الطالبة حبل ،حتي انيا
ال تسأليا أك تشاركو في االنشطة رغـ انيا متفكقة في االعكاـ الماضية كاليكـ حكؿ مناقشتيـ مكضكع ما تحاكؿ حبل المشاركة بإصرار كاضح مستخدمة عدة كسائؿ لمفت االنتباة كلكف المعممة
تيمميا كالعادة حتي انيا التصمح ليا دفاترىا

النشاط:
 التييئة كالتعارؼ
 تنفيذ مجمكعة مف انشطة الدراما كتماريف االحماء كتماريف االستعداد
 الطمب مف الطمبة التأمؿ في الصكرة
 فرض اسئمة تبدأ "بمك"
 يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات مف اجؿ رحمة التقصي كتكزيع االدكار
 يقكـ الطمبة بالتعمؽ في الشخصية كمف ثـ طرح االسئمة كالبحث عف الحمكؿ
 يبدأ الطمبة بالبحث كاالستقصاء مف أجؿ المناداة بالحؽ كالتعرؼ عميو كالعمؿ عمي مكاجية االنتياؾ
 البدء برسـ الحدث كربط الماضي بالحاضر
 البدء في استجكاب الشخصيات كالتكصؿ الي الحمكؿ كالتي قد تككف حقيقية اك ال الميـ التكصؿ لمحؽ
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 في النياية يتـ عرض ما اتفقت عميو المجمكعات .

استراتيجيات التعمم والتعميم المتبعة
 اتباع استراتيجية عباءة الخبير (دراما مف اجؿ التعميـ)
 طرح األسئمة االستقصائية
 استخداـ اسمكب التحفيز كالتشكيؽ
 التأمؿ
 لعب االدكار
 الرسـ
 استجكاب الشخصيات

التقويم :
 ما االنتياؾ التي كرد في الجمسة
 عدد انتياكات اخرم
 كيؼ يؤثر انتياؾ حؽ حرية الرأم كالتعبير عمي الفرد
 كيؼ يؤثر انتياؾ حؽ حرية الرأم كالتعبير عمي المجتمع
 ما النتيجة المترتبة عمي عدـ المساكاة
 أعطي أمثمة عمى انتياؾ حرية الرأم كالتعبير
058

دليل المعمم لجمسات لتنفيذ استراتيجية عباءة الخبير مع طمبة الخامس في مادة حقوق اإلنسان
عنوان الجمسة  :الحؽ في التعميـ
عدد الحصص 2 :حصة
عدد األىداف )9( :أىداؼ
اليدف الرئيسي  :استكشاف الحقوق من خالل البحث والتقصي ولعب االدوار

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني
المدخل الدرامي االستكشافي لمحق:
تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك عبارة عف عرض الحدث سكاء تمثيؿ أك قصة أك فرض أك فمـ قصير أك صكرة أك رسـ المشيد ال يككف بالتمثيؿ بؿ مف خبلؿ تعبير
المعممة كالكصؼ لمحدث (السجؿ التعبيرم كالمغكم لمجمسة المعم مة تبدا" فجاءة يأتي األب الي المدرسة كيأخد ابنو محمد مف داخؿ الصؼ كيقكؿ اعتبا ار مف ىذا اليكـ لف
تتعمـ بؿ ستعمؿ ـ مف أجؿ مساعدتي ،محمد يبكي اماـ اصدقاءه كاماـ المعمميف .االستاذ يقكؿ الي الكالد لك سمحت ابنؾ ىك االكؿ فمماذا
059
األب بحزف شديد ليعيؿ اخكتو معي الحياة بدىا ىيؾ مش أنا

النشاط:

 التييئة كالتعارؼ
 تنفيذ مجمكعة مف انشطة الدراما كتماريف االحماء كتماريف االستعداد
 الطمب مف الطمبة التأمؿ في الصكرة
 فرض اسئمة تبدأ "بمك"
 يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات مف اجؿ رحمة التقصي كتكزيع االدكار
 يقكـ الطمبة بالتعمؽ في الشخصية كمف ثـ طرح االسئمة كالبحث عف الحمكؿ
 يبدأ الطمبة بالبحث كاالستقصاء مف أجؿ المناداة بالحؽ كالتعرؼ عميو كالعمؿ عمي مكاجية االنتياؾ
 البدء برسـ الحدث كربط الماضي بالحاضر
 البدء في استجكاب الشخصيات كالتكصؿ الي الحمكؿ كالتي قد تككف حقيقية اك ال الميـ التكصؿ لمحؽ
 في النياية يتـ عرض ما اتفقت عميو المجمكعات .

استراتيجيات التعمم والتعميم المتبعة
 اتباع استراتيجية عباءة الخبير (دراما مف اجؿ التعميـ)
 طرح األسئمة االستقصائية
 استخداـ اسمكب التحفيز كالتشكيؽ
 التأمؿ
061

 لعب االدكار
 الرسـ
 استجكاب الشخصيات

التقويم :
 ما االنتياؾ التي كرد في الجمسة
 عدد انتياكات اخرم
 ماذا يعني الحؽ في التعميـ
 كيؼ يؤثر انتياؾ حؽ التعميـ عمي الفرد
 كيؼ يؤثر انتياؾ حؽ التعميـ عمي المجتمع
 ما النتيجة المترتبة عمي انتياؾ حؽ التعميـ
 أعطي أمثمة عمى انتياؾ حؽ التعميـ
 ىؿ مف حؽ كالد محمد اخراجو مف المدرسة
 ىؿ عناؾ قانكف بفرض عمي انتياؾ حؽ التعميـ
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حق حماية الكرامة والسمعة
عنوان الجمسة  :الحؽ في حماية الكرامة كالسمعة
عدد الحصص 2 :حصة
عدد األىداف )1:( :أىداؼ
اليدف الرئيسي  :استكشاف الحقوق من خالل البحث والتقصي ولعب االدوار

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني
 اختيار الجمؿ المناسبة المعبرة بطبلقة
 ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة

 عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية كنياية
 استخداـ الكممات المناسبة
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المدخل الدرامي االستكشافي لمحق:
تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك عبارة عف عرض الحدث سكاء تمثيؿ أك قصة أك فرض أك فمـ قصير أك صكرة أك رسـ المشيد ال يككف بالتمثيؿ بؿ مف خبلؿ تعبير المعممة
كالكصؼ لمحدث (السجؿ التعبيرم كالمغكم لمجمسة تقكؿ المعممة لقد أنشأ مجمكعة مف الطمبة صفحة فيسبكؾ كطمبكا مف جميع الطمبة مقاطعة زميميـ احمد كطمبكا عدـ
االنضماـ لممخيـ الصيفي الف ابيو متيـ بالسرقة ،كعمي اثر ذلؾ طمب بعض مف اكلياء االمكر مف مدير المدرسة عدـ انضمامو

النشاط:
 التييئة كالتعارؼ
 تنفيذ مجمكعة مف انشطة الدراما كتماريف االحماء كتماريف االستعداد
 الطمب مف الطمبة التأمؿ في الصكرة
 فرض اسئمة تبدأ "بمك"
 يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات مف اجؿ رحمة التقصي كتكزيع االدكار
 يقكـ الطمبة بالتعمؽ في الشخصية كمف ثـ طرح االسئمة كالبحث عف الحمكؿ
 يبدأ الطمبة بالبحث كاالستقصاء مف أجؿ المناداة بالحؽ كالتعرؼ عميو كالعمؿ عمي مكاجية االنتياؾ
 البدء برسـ الحدث كربط الماضي بالحاضر
 البدء في استجكاب الشخصيات كالتكصؿ الي الحمكؿ كالتي قد تككف حقيقية اك ال الميـ التكصؿ لمحؽ
 في النياية يتـ عرض ما اتفقت عميو المجمكعات .

استراتيجيات التعمم والتعميم المتبعة
063

 اتباع استراتيجية عباءة الخبير (دراما مف اجؿ التعميـ)
 طرح األسئمة االستقصائية
 استخداـ اسمكب التحفيز كالتشكيؽ
 التأمؿ
 لعب االدكار
 الرسـ
 استجكاب الشخصيات

التقويم :
 ما االنتياؾ التي كرد في الجمسة
 عدد انتياكات اخرم
 كيؼ يؤثر انتياؾ حماية الكرامة كالسمعة الفرد
 كيؼ يؤثر انتياؾ حماية الكرامة كالسمعة عمي المجتمع
 ما النتيجة المترتبة عمي عدـ المساكاة
 أعطي أمثمة عمى انتياؾ حرية الرأم كالتعبير
 كيؼ تتصرؼ لك كنت مكاف أحمد

064

الحق في التجمع السممي
عنوان الجمسة  :الحؽ في حماية الكرامة كالسمعة
عدد الحصص 2-1 :حصة
عدد األىداف )12( :أىداؼ
اليدف الرئيسي  :استكشاف الحقوق من خالل البحث والتقصي ولعب االدوار

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني
 اختيار الجمؿ المناسبة المعبرة بطبلقة
 ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة

 عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية كنياية
 استخداـ الكممات المناسبة كالعبارات المتسمسمة

065

المدخل الدرامي االستكشافي لمحق:
تقكـ المعممة تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك عبارة عف عرض الحدث سكاء تمثيؿ أك قصة أك فرض أك فمـ قصير أك صكرة أك رسـ المشيد ال يككف بالتمثيؿ بؿ مف خبلؿ
تعبير المعممة كالكصؼ لمحدث (السجؿ التعبيرم كالمغكم لمجمسة قررت البمدية ازالة شجرة زيتكف كبيرة كقديمة جدا كذلؾ بحجة تكسيع الشارع اجتمع اىالي المنطقة رفضا لمقرار
،فيي تعني ليـ الكثير مف الماضي كالحاضر .كقدمكا الئحة اعتراض تحمؿ تكقيعاتيـ عندما اتت البمدية إلزالتيا تجمير الناس حكؿ الشجرة رفضا لمقرار ،حينيا جاء الشرطة
كانيالت عميو بالضرب كالتفريؽ كالشتـ كالسجف لشباب القرية

النشاط:

 التييئة كالتعارؼ
 تنفيذ مجمكعة مف انشطة الدراما كتماريف االحماء كتماريف االستعداد
 الطمب مف الطمبة التأمؿ في الصكرة
 فرض اسئمة تبدأ "بمك"
 يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات مف اجؿ رحمة التقصي كتكزيع االدكار
 يقكـ الطمبة بالتعمؽ في الشخصية كمف ثـ طرح االسئمة كالبحث عف الحمكؿ
 يبدأ الطمبة بالبحث كاالستقصاء مف أجؿ المناداة بالحؽ كالتعرؼ عميو كالعمؿ عمي مكاجية االنتياؾ
 البدء برسـ الحدث كربط الماضي بالحاضر
 البدء في استجكاب الشخصيات كالتكصؿ الي الحمكؿ كالتي قد تككف حقيقية اك ال الميـ التكصؿ لمحؽ
 في النياية يتـ عرض ما اتفقت عميو المجمكعات .

استراتيجيات التعمم والتعميم المتبعة
066

 اتباع استراتيجية عباءة الخبير (دراما مف اجؿ التعميـ)
 طرح األسئمة االستقصائية
 استخداـ اسمكب التحفيز كالتشكيؽ
 التأمؿ
 لعب االدكار
 الرسـ
 استجكاب الشخصيات

التقويم :
 ما االنتياؾ التي كرد في الجمسة
 عدد انتياكات اخرم
 كيؼ يؤثر انتياؾ حماية الكرامة كالسمعة عمي المجتمع
 ما النتيجة المترتبة التجمع السممي
 أعطي أمثمة عمى انتياكات التجمع السممي

067

حق الممكية واالنتفاع بيا
عنوان الجمسة  :حؽ الممكية كاالنتفاع بيا
عدد الحصص 2 :حصة
عدد األىداف )12( :أىداؼ
اليدف الرئيسي  :استكشاف الحقوق من خالل البحث والتقصي ولعب االدوار

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني
 اختيار الجمؿ المناسبة المعبرة بطبلقة
 ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة

 عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية كنياية
 استخداـ الكممات المناسبة كالعبارات المتسمسمة

068

المدخل الدرامي االستكشافي لمحق:
تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك عبارة عف عرض الحدث سكاء تمثيؿ أك قصة أك فرض أك فمـ قصير أك صكرة أك رسـ المشيد ال يككف بالتمثيؿ بؿ مف خبلؿ تعبير المعممة
كالكصؼ لمحدث (السجؿ التعبيرم كالمغكم لمجمسة بعد مناقشة قرار البمدية في ازالة شجرة الزيتكف كالتي تبعد عف الشارع العاـ 4متر كتبيف بعد تقصي الحقائؽ مف طمبة عباءة
الخبير انيا تعكد لممكية احد األىالي مف كبار السف كيدعي أبك محمد ،ككاف قد جعؿ االىالي ت ستفيدكف منيا كيرفض بيع احد الشريكات الميمة في المنطقة كالممكية تعكد لو
كبالرغـ مف ذلؾ قررت البمدية اف تزيؿ الشجرة كتكسع الطريؽ .

النشاط:

 التييئة كالتعارؼ
 تنفيذ مجمكعة مف انشطة الدراما كتماريف االحماء كتماريف االستعداد
 الطمب مف الطمبة التأمؿ في الصكرة
 فرض اسئمة تبدأ "بمك"
 يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات مف اجؿ رحمة التقصي كتكزيع االدكار
 يقكـ الطمبة بالتعمؽ في الشخصية كمف ثـ طرح االسئمة كالبحث عف الحمكؿ
 يبدأ الطمبة بالبحث كاالستقصاء مف أجؿ المناداة بالحؽ كالتعرؼ عميو كالعمؿ عمي مكاجية االنتياؾ
 البدء برسـ الحدث كربط الماضي بالحاضر
 البدء في استجكاب الشخصيات كالتكصؿ الي الحمكؿ كالتي قد تككف حقيقية اك ال الميـ التكصؿ لمحؽ
 في النياية يتـ عرض ما اتفقت عميو المجمكعات .

استراتيجيات التعمم والتعميم المتبعة
069

 اتباع استراتيجية عباءة الخبير (دراما مف اجؿ التعميـ)
 طرح األسئمة االستقصائية
 استخداـ اسمكب التحفيز كالتشكيؽ
 التأمؿ
 لعب االدكار
 الرسـ
 استجكاب الشخصيات

التقويم :
 ما االنتياؾ التي كرد في الجمسة
 ماذا يعني حؽ الممكية كاالنتفاع
 كيؼ يؤثر انتياؾ حؽ الممكية عمي الفرد كالمجتمع
 أعطي أمثمة عمى انتياكات حؽ الممكية

.

071

تكافؤ الفرص
عنوان الجمسة  :تكافؤ الفرص
عدد الحصص 2 :حصة
عدد األىداف )11( :أىداؼ
اليدف الرئيسي  :استكشاف الحقوق من خالل البحث والتقصي ولعب االدوار

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير
 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف
 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ
 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف مبدعيف
 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار كتطكير النمك الفكرم
 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي كالبحث كالعصؼ الذىني
 اختيار الجمؿ المناسبة المعبرة بطبلقة
 ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة

 عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية كنياية
 استخداـ الكممات المناسبة كالعبارات المتسمسمة

070

المدخل الدرامي االستكشافي لمحق:
تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك تقكـ المعممة بعرض الحدث كىك عبارة عف عرض الحدث سكاء تمثيؿ أك قصة أك فرض أك فمـ قصير أك صكرة أك رسـ
المشيد ال يككف بالتمثيؿ بؿ مف خبلؿ تعبير المعممة كالكصؼ لمحدث (السجؿ التعبيرم كالمغكم لمجمسة
سمير كخالد زميبلف في الجامعة كذات يكـ عبر خالد بسيارتو الفخمة مف اماـ سمير كىك يساعد كالده بنظافة الحي ،كعندما ذىب لمجامعة اخبر زمبلئو عف عمؿ خالد مع
كالده لكف خالد لـ يخجؿ كبعد عاـ تخرج سمير بمعدؿ  %95كخالد بدرجة مقبكؿ كبعد فترة تقدما لنفس الكظيفة كلممقابمة كخالد غير مبالي ،كبعد فترة استمـ خالد العمؿ

النشاط:

 التييئة كالتعارؼ
 تنفيذ مجمكعة مف انشطة الدراما كتماريف االحماء كتماريف االستعداد
 الطمب مف الطمبة التأمؿ في الصكرة
 فرض اسئمة تبدأ "بمك"
 يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات مف اجؿ رحمة التقصي كتكزيع االدكار
 يقكـ الطمبة بالتعمؽ في الشخصية كمف ثـ طرح االسئمة كالبحث عف الحمكؿ
 يبدأ الطمبة بالبحث كاالستقصاء مف أجؿ المناداة بالحؽ كالتعرؼ عميو كالعمؿ عمي مكاجية االنتياؾ
 البدء برسـ الحدث كربط الماضي بالحاضر
 البدء في استجكاب الشخصيات كالتكصؿ الي الحمكؿ كالتي قد تككف حقيقية اك ال الميـ التكصؿ لمحؽ
 في النياية يتـ عرض ما اتفقت عميو المجمكعات .

استراتيجيات التعمم والتعميم المتبعة
072

 اتباع استراتيجية عباءة الخبير (دراما مف اجؿ التعميـ)
 طرح األسئمة االستقصائية
 استخداـ اسمكب التحفيز كالتشكيؽ
 التأمؿ
 لعب االدكار
 الرسـ
 استجكاب الشخصيات

التقويم :
 ما االنتياؾ التي كرد في الجمسة
 ماذا يعني حؽ تكافؤ الفرص
 ما االنتياكات التي تعرض ليا سمير
 كيؼ يؤثر االنتياؾ عمي الفرد كالمجتمع
 أعطي أمثمة عمى انتياؾ تكافؤ الفرص

073

ممحق ()5
تطوير الميارات من خالل استخدام العمل الدرامي ؟

ميارة الطالقة

الطبلقة  :ىي القدرة عمي إنتاج أك تكليد أكبر عدد ممكف
مف األفكار أك البدائؿ أك المترادفات أك االستعماالت
كإجابة لمفقرة في زمف محدد
الطبلقة التعبيرية " ىي قدرة الفرد عمي التفكير السريع
في كممات كعبارات مترابطة ككاضحة مثؿ تككيف اكبر
عدد مف الجمؿ الكاضحة المفيدة كصياغة األفكار في
عبارات مفيدة كمتسمسمة
الميارات المرتبطة بمجاالت التعبير اإلبداعي -:
 القدرة عمي كتابة فقرة تعبر عف فكرة
 اختيار الجمؿ المناسبة
 ادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة
 عرض األفكار في فقرات كاضحة ليا بداية
كنياية
 استخداـ الكممات المناسبة
 صحة الكتابة اإلمبلئية
 التنسيؽ كجكدة الخط

ميارة الطالقة
الحقوق المراد تدريسيا

اليدف من التدريس باستخدام عباءة الخبير

 المساكاة بيف الجنسيف

 تشجيع العمؿ الجماعي كتقبؿ اآلخريف

 حرية الرأم كالتعبير

 زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ

 الحؽ في التعميـ

 تطكير ثقة الطبلب بأنفسيـ ليصبحكا معبريف

 الحؽ في حماية في الكرامة كالسمعة
 التجمع السممي
 حؽ الممكية كاالنتفاع فييا
 حؽ االنتفاع مف الممتمكات العامة
 العمؿ التطكعي

مبدعيف

 كسر الركتيف في الصفكؼ الدراسية
 تحفيز قدرة الطالب عمي استكشاؼ األفكار
كتطكير النمك الفكرم

 تقكية الطبلقة الفكرية كالتعبيرية
 استكشاؼ الحقائؽ مف خبلؿ التقصي
كالبحث كالعصؼ الذىني

 تكفير بيئة أمنة لمطمبة كتحمييـ مف الشعكر
بعدـ الكفاية المغكية

074

 تحسيف الميارات الحياتية
 تطكير الميارات مف خبلؿ استخداـ العمؿ

الدرامي

كؿ فقرة في االختبار ستقيس ميارة الطبلقة التعبيرية كالميارات المرتبطة فييا كيتـ قياسيـ مف خبلؿ اختبار مف اعداد الباحثة

075

يهحك رلى ()6
رظهُم يهًخ ثبحثخ

076

