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بية الأخالقية  ال�ت

 تطوير الأفراد نحو المواطنة العالمية بتشجيعهم
 عىل المشاركة وتنويرهم وتمكينهم

...» ن ن والمثقف�ي ي خلق أجيال من المتعلم�ي
 » »إن أفضل استثمار للمال هو استثماره �ن

مارات وشابّاتها، المستقبل لكم، وأنتم من سيحدد معالمه« « »يا شباب دولة الإ

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه هللا -

»الأخالق صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم، ودونها ل أمن ول استقرار ول استدامة«
صاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - حفظه هللا -

»المستقبل ينتمي إىل من يمكنه تصوره وتصميمه وتحقيقه. إنه ليس شيًئا تنتظره بل تخلقه«
صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - رعاه هللا -

ة، ومــن مســؤولياتنا إعدادهــم لمواجهتهــا وحمايتهــم. ل ينبغــي أن نبقــى  »يواجــه أبناؤنــا تحديــات كبــري
ي موقــع المتفــرج، بــل علينــا أن نســابق الضــوء، وليــس الريــح فقــط، لضمــان أن نــزّود أجيالنــا المســتقبلية 

�ن
نجــازات والتقــدم« بالمقّومــات الالزمــة لتحقيــق المزيــد مــن الإ

صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رعاه هللا -
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بية الأخالقية ال�ت
ي نفــوس الطلبــة، مّمــا 

ــا �ن كة عالميًّ بيــة الأخالقيــة إىل ترســيخ القيــم الأخالقيــة المشــرت يهــدف برنامــج الرت
يمّكنهــم مــن التفاعــل والتواصــل مــع فئــات ثقافيــة واجتماعيــة مختلفــة وأفــراد ذوي أفــكار ووجهــات نظــر 
ن  ن وعالميــ�ي ن محليــ�ي مــن أن يصبحــوا مواطنــ�ي اىل تمكينهــم  أيضــاً  القيــم ترمــي  مختلفــة ومتباينــة هــذه 
ام الختــالف والتعاطــف  ، وهــي تتيــح لهــم اكتســاب خصــال التفاهــم المتبــادل واحــرت ن ن ومســؤول�ي فاعلــ�ي
أمــام  الفــرص  تُتــاح  الحــوار والتفاعــل،  مــن خــالل  تماســكه وازدهــاره  ي 

المجتمــع �ن إثــراء  تــؤدي إىل  ي 
الــ�ت

اضــات الغــري وموافقتــه، واكتســاب  الطلبــة لستكشــاف مختلــف وجهــات النظــر العالميــة، ومناقشــة افرت
قــرارات  واتخــاذ  الناقــد  والتفكــري  ي 

الأخــال�ت التفكــري  لممارســة  الالزمــة  والســلوكيات  والمهــارات  المعــارف 
ة والتــرف انطالًقــا منهــا لمــا فيــه مصلحــة المجتمــع. أخالقيــة مســتنري

بية الأخالقية ي يرّسخها برنامج ال�ت
القيم ال�ت
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محاور التعّلم الرئيسة
بيــة الأخالقيــة أربعــة محــاور تعلــم رئيســة )انظــر أدنــاه( فقــد تــم بنــاء كل محــور حــول  يشــمل برنامــج الرت

سلســلة مــن نواتــج التعّلــم.

بية الأخالقية ال�ت

تدريس القيم 
الأخالقية العالمية 

نصاف  مثل الإ
والهتمام والصدق 
والمرونة والتسامح 

ام. والحرت

الشخصية والأخالق الفرد والمجتمع الدراسات الثقافية الدراسات المدنية

تنمية التفكري 
ي لدى الأفراد 

الأخال�ت
ي 

ن �ن كأعضاء فاعل�ي
أرسهم ومحيطهم 

الجتماعي والمجتمع 
الأوسع.

اث  ن عىل الرت كري الرت
ي المحىلي 

مارا�ت الإ
ماراتية  والآثار الإ
وأهمية الحفاظ 

عىل الثقافة والهوية 
ماراتية. الإ

ن عىل التاريخ  كري الرت
ي والتجارة 

مارا�ت الإ
والسفر والحوكمة 
مارات فضاًل  ي الإ

�ن
عن مبدأ المواطنة 

العالمية.

المرونة
ي ظــروف صحراويــة قاســية ومــا زالــت الدولــة تــرسي 

مــارات العربيــة المتحــدة مــن العيــش �ن تمكــن شــعب دولــة الإ
أساســا لمســتقبل ســعيد ننعــم فيــه بالرخــاء.
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المهارات الأساسية
ي التعليــم والتعُلــم فهــو يركــز عــىل تثقيــف العقــل )المجــال 

بيــة الأخالقيــة نهًجــا شــاماًل �ن ينهــج برنامــج الرت
ي - المعرفــة( والقلــب )المجــال العاطفــي - الشــعور( واليــد )المجــال العمــىلي - العمــل(، بحيــث 

المعــر�ن
. ي عالــم رسيــع التغــري

يكتســب الطلبــة مجموعــة مــن المهــارات المناســبة لالندمــاج بشــكل كامــل �ن
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القيم
ورة لضبط النفس لدى الفرد؛ وتشــكل معايري شــخصية  بية الأخالقية وهي �ن ي برنامج الرت

القيم ركن أســاسي �ن
ي تحديــد 

ه عــىل القيــم، مســتهدًفا دعــم الطلبــة �ن ن كــري ن هــذا المنهــج برت ي أفــكاره وترفاتــه يتمــري
شــد بهــا الفــرد �ن يسرت

بيــة الأخالقيــة الضــوء عــىل العديــد مــن  أهدافهــم الشــخصية ودوافعهــم مــن وراء هــذه الأهــداف تســّلط الرت
بيــة الأخالقيــة  المســائل المتعــددة الأوجــه، منهــا الصحــة النفســية وتوزيــع المصــادر والتجــارة يمّكــن برنامــج الرت
ن عــىل الســواء مــن استكشــاف الآثــار الخالقيــة الكامنــة وراء القضايــا المعقــدة والمشــاركة  ن والمتعلمــ�ي الُمعلمــ�ي

. ي المجتمــع المحــىلي والمجتمــع الــدوىلي
ن �ن كأفــراد فاعلــ�ي

نســان والحفــاظ عــىل  ام بقيــم العدالــة الجتماعيــة وحقــوق الإ ن بيــة الأخالقيــة، إىل تعزيــز اللــرت يهــدف منهــج الرت
بويــة عــىل مبــادئ  ام التنــوع والتضامــن العالمــي. وقــد بُنيــت الــدروس والمقاربــات الرت البيئــة والتعاطــف واحــرت
التضامــن والمســاواة والندمــاج، وهــي توفــر عمليــة تعليميــة قائمــة عــىل غــرس القيــم الشــخصية وتوجيههــا إّن 
بــل توفــري إطــار يُمكــن  بيــة الأخالقيــة ليــس تحديــًدا »تعليــم« هــذه القيــم الأساســية،  الهــدف مــن منهــج الرت

مناقشــة هــذه الأفــكار فيــه.

التعليم والتعُلم - مقارنة تربوية
ن ويتم  ن مبادرين ومستقل�ي ي تشجيع الطلبة عىل أن يكونوا متعلم�ي

ًا �ن تلعب المنهجيات التشاركية دوًرا كبري
ي مقاربة عملية التعليم والتعُلم 

ن عىل استخدام طرائق غري تلقينية تعتمد عىل الدمج والنقاش �ن كري الرت
ة، وأنشطة تصنيفية، وطرح  داخل الصف يُتاح أمام الطلبة وقت لمناقشات مفتوحة، ومحادثات موجَّ

زات لالستقصاء  دون بسياقات من عالم الواقع كمحفِّ مسائل فلسفية، إضافة إىل مجال للتأمل، كما أنهم يزوَّ
تهدف هذه المنهجيات إىل تشجيع الطلبة عىل خوض عملية توعوية والتفكري الناقد، من شأنها أن تسمح 

ي حياتهم اليومية.
ي �ن

لهم بممارسة مبادئ التفكري الأخال�ت
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اع وكيف يمكن حُله؟ ز ما هو ال�ز الدرس الأول: 

كيف يمكننا حل الخالفات؟  : ي
الدرس الثا�ن

ما هي الحرب وما هي أسبابها؟ الدرس الثالث: 

هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه »حربا عادلة«؟ الدرس الرابع: 

ي حفظ السالم؟
ما هو دور المنظمات الدولية �ز الدرس الخامس: 

ما هي طبيعة تراث السالم والالعنف؟ الدرس السادس: 

دراسات السالم 
اع ز وال�ز

ي نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكون قادًرا عىل:
�ف

اع مع شخص أو أشخاص  ف ح الطرق المختلفة لتعاملك أثناء ال�ف اع و�ش ف ح ال�ف �ش  .1
آخرين.

ي العالم المعارص.
مناقشة فكرة »الالعنف« وأهميتها �ف  .2

اع والحرب. ف طرح الأسباب الأساسية لل�ف  .3

ف الدول،  ي يجب تطبيقها لتقييم ما إذا كانت حرب معينة ب�ي
معرفة المعاي�ي ال�ت  .4

سواء وشيكة أو قائمة بالفعل، هي »حرب عادلة« أم ل.

نواتج التعّلم

CM19 الوحــدة 

3 الوحدة 1

ي
الدرس الثا�ن

كيف يمكننا حل الخالفات؟
ي 

�ف الخالفــات  مــع  تعاملهــم  الطــالب طريقــة  يطــور  أن  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الأســاسي  الهــدف 
لتعامــل  ـا  ـا قويًـّ إطــاًرا نظريًـّ الــدرس  يُقــّدم محتــوى هــذا  كمــا  حياتهــم بطريقــة ســلمية وفعالــة، 
ي حياتهم الواقعية 

الطالب مع الخالفات، ويجب تشجيع الطالب عىل ممارسة هذه المهارات �ف
مــكان؛ لأنهــا ســتكون مفيــدة لهــم عــىل مــدار حياتهــم. بقــدر الإ

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية الدرس، يجب أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تحديد عملية من خمس خطوات لحل الخالفات.  
وصف دور الوساطة / أو التحكيم في حل الخالف.  

تحديد عقبة واحدة على الأقل أمام حل الخالفات واقتراح وسيلة للتغلب عليها.  

7 الوحدة 1

Lesson Objectives

Distinguish some different forms of traditional 
storytelling.

of the way in which the stories that are handed 
down from generation to generation inform our 
knowledge of the past. 

Required Materials

• 
• pens

 Learning Outcomes

• Identify different forms of traditional 
storytelling.

• 
stories handed down from generation to 
generation inform our knowledge of the 
past.

بية الأخالقية المصادر التعليمية لمنهج ال�ت
ن وتعلمهم: بية الأخالقية، ُوضعت مجموعة من المصادر لدعم تعليم كافة المتعلم�ي من أجل تدريس منهج الرت

 كتاب الطالب

مــن  مجموعــة  عــىل  يحتــوي  للطلبــة  مخصــص  كتــاب 
والأنشــطة  والنصــوص  والصــور  التوضيحيــة  الرســوم 
ي عمليــة التعُلــم.

اك الطلبــة ودعمهــم �ن تهــدف إىل إرسش

 دليل المعُلم

الــدروس،  مــن  الرئيســة  الجوانــب  عــىل  الضــوء  يســلط 
التعليميــة  والأهــداف  للوحــدة  التُعلــم  نواتــج  ويقــدم 
بالتوقيــت  نــة  مقرت حــة  مقرت ومهــام  وأفــكار  درس  لــكل 
عــىل  الأنشــطة  هــذه  مــن  العديــد  تشــتمل  ي  التقريــ�ب
ي دعــم الطــالب مــن خــالل مجموعــة 

التمايــز للمســاعدة �ن
القــدرات. واحتياجــات  مهــارات  مــن 

 المصادر الرقمية

فــرص   - متوفــر  هــو  مــا  حســب   - ن  للمشــارك�ي تُتــاح 
الكتــب  مثــل  الرقميــة،  التكنولوجيــات  اســتخدام 
وتوســيع  دعــم  بهــدف  الرقميــة،  والمــواد  ونيــة  لكرت الإ
خــالل  مــن  الأخالقيــة  بيــة  الرت لجوانــب  تعلمهــم  نطــاق 

المنهــج. وحــدات  مــن  وحــدة  كل 
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بية الأخالقية وما يرمز إليه غالف كتاب منهج ال�ت
تصميــم يعكــس مفاهيــم الثقافــة المحليــة والمجتمــع المعــارص والمواطنــة 

العالميــة.

اللوفــر  متحــف  مــن  مســتوحى  الغــالف   تصميــم 
ي 

تاريخــي �ن بحــدث  افتتاحــه  تــم  ي والــذي  أبوظــ�ب ي 
�ن

الشــيخ  الســمو  صاحــب  بحضــور   2017 نوفمــرب 
الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
 - هللا  رعــاه   - ي  د�ب حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
للقــوات  الأعــىل  القائــد  نائــب  ي  أبوظــ�ب عهــد  وىلي 
المســلحة - حفظــه هللا - وفخامــة الرئيــس الفرنــ�ي 
آخريــن.  دول  ورؤســاء  وحــكام  ماكــرون  إيمانويــل 

 يعتــرب متحــف اللوفــر منــارة ثقافيــة تحتضــن النــاس 
للزائريــن  الفرصــة  تاحــة  لإ الثقافــات  مختلــف  مــن 
نســانية،  للتوصــل لفهــم أعمــق للطبيعــة العالميــة لالإ
ي 

ي تســليط الضــوء عــىل التنــوع الثقــا�ن
وهــو مــا تتجــىل فيــه أهــداف مناهــج الصفــوف 12–10 �ن

يجابيــة.  والحتفــاء بــه، مــن أجــل تعزيــز التفاهــم والســلوكيات الإ

ام المتبادل، وحب المعرفة، والتعلم،  ي تعزيز الحرت
 يتمثل أحد أهداف متحف اللوفر �ن

ي 
، ومــن المأمــول أن تســاعد مناهــج الصفــوف 12–10 الطــالب عــىل التفكــر �ن ي

والتأمــل الــذا�ت
هذه القيم الهامة وترســيخها. 

صممــه  الــذي  ي  أبوظــ�ب اللوفــر  لمتحــف  الرئيســة  القبــة  مــن  الكتــب  أغلفــة   اســتوحيت 
المهنــدس المعمــاري الفرنــ�ي جــان نوفيــل، والــذي يضــم 8000 نجمــة معدنيــة متداخلــة 
ي بالثقافــات المختلفــة 

ابــط وغــ�ن ويمكــن اعتبــار كل نجــم كفــرد يمثــل جــزًءا مــن مجتمــع مرت
القبــة مــن الهندســة المعماريــة العربيــة العريقــة إذ  واســتمد المهنــدس نوفيــل تصميــم 
التأكيــد  إىل  المنهــج  اث. ويهــدف  الــرت لهــذا  اللوفــر تجســيداً حديثــاً  يعتــرب ســقف متحــف 
ن الأصالــة والمعــا�ة وتشــجيع الطــالب عــىل استكشــاف  ي بــ�ي

مــارا�ت عــىل وحــدة المجتمــع الإ
مــارات العربيــة المتحــدة والتعــرف عــىل نهجهــا العــري  ق لدولــة الإ معالــم التاريــخ المــرش

ي قدمــاً بالبــالد نحــو المســتقبل. 
النابــض بالحيــاة للمــ�ن



مقدمة

لقــد تــم تصميــم دليــل الُمعلــم هــذا ليكــون ُمكمــاً لكتــاب الطالــب ويحتــوي 
كتــاب الطالــب عــى مجموعــة مــن المحتويــات والمهــام القائمــة عــى وثيقــة 
بيــة الأخاقيــة وتوضــح هــذه الوثيقــة طبيعــة  نامــج ال�ت المناهــج الخاصــة ب�ب
التعُلــم  نواتــج  لــكل صــف وكذلــك  ي كل وحــدة 

المــراد تغطيتــه �ف المحتــوى 
احــات لاأنشــطة وطــرق التخطيــط للــدروس  لــكل وحــدة. ويقــدم الدليــل اق�ت
بيــة الأخاقيــة ويســتهل كل درس  الخاصــة بــك لتلبيــة متطلبــات برنامــج ال�ت
ي تُمثــل محــوراً 

ة والمختــرة الــىت بمجموعــة مــن الأهــداف التعليميــة القصــ�ي
ي نهايــة الــدرس.

لمــا يُتوَقــع مــن الطــاب القيــام بــه �ف

عليــك  ويجــب  فقــط،  رشــاد  لاإ هــي  والخطــط  الأنشــطة  أن  يُرجــى ماحظــة 
وفًقــا  دروســك  لتخطيــط  الخاصــة  وأنشــطتك  ومــواردك  تــك  خ�ب اســتخدام 
وطبيعتهــم،  لهــم  بالتدريــس  تقــوم  الذيــن  الطــاب  قــدرة  لمســتويات 

بــك. الخاصــة  التعليــم  أســاليب  وبالطبــع 
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تخطيط كتاب الطالب

بيــة  نامــج ال�ت ي نصــت عليهــا وثيقــة المناهــج الخاصــة ب�ب
يُغطــي كتــاب الطالــب جميــع الوحــدات الــىت

ي 
اثنــىت ي بعــض الحــالت 

الأخاقيــة وتشــ�ي الوثيقــة إىل أن كل وحــدة »تتطلــب ســت ســاعات، و�ف
« هنــاك  ة ســاعة، مــن التدريــس خــال نصــف الفصــل الــدراسي أو نصفــي الفصــل الــدراسي عــرش
ي نصــف 

ف العــا�ش والحــادي عــرش قــد يختلــف عــدد الأســابيع �ف ي كل مــن الصفــ�ي
ســت وحــدات �ف

ي بعــض 
وري مراجعــة التوقيــت، و�ف ي أي عــام، وعليــه فســوف يكــون مــن الــرف

الفصــل الــدراسي �ف
ي يجــب تغطيتهــا ومــا 

الحــالت ســوف يتطلــب الأمــر نوعــا مــن التقييــم حــول ماهيــة المواضيــع الــىت
ي عــى حــدة

ض أن يقــوم كل معلــم بعمــل هــذا التقييــم المهــىف ف اســتبعاده، ويُفــ�ت الــذي قــد يتعــ�ي

ي وثيقــة المناهــج 
تحتــوي كل وحــدة عــى ســتة دروس تــم كتابتهــا لتعكــس المحتــوى المطلــوب �ف

بيــة الأخاقيــة. وكتــاب الطالــب هــو كمــا يُعــرِّف نفســه - كتــاب للطــاب ومــن  نامــج ال�ت الخاصــة ب�ب
ي كثــ�ي 

بيــة الأخاقيــة، ســيقوم الطــاب ببنــاء مهاراتهــم ومعارفهــم، و�ف نامــج ال�ت خــال العمــل ب�ب
اكمــة لمســاعدة أنفســهم عــى التقــدم خــال  مــن الأحيــان ســيمكنهم اســتخدام هــذه المعرفــة الم�ت

. ي عــرش
الصفــوف مــن العــا�ش وحــىت الثــا�ف

: يتم ترتيب الوحدات لكل صف عى النحو التاىلي

ي عــرش بحيــث تتضمــن 
الثــا�ف العــا�ش إىل  مــن  الطــاب للصفــوف  كتــب  تمــت كتابــة محتــوى  لقــد 

قاعــدة محتــوى غنيــة ومــن الجديــر بالذكــر أن كتــاب الطالــب ل يُعــد نموذجــا للتدريــس، فحجــم 
ي أي درس مدتــه ســاعة واحــدة.

محتــوى الكتــاب أكــ�ب بكثــ�ي ممــا يمكــن تغطيتــه �ف

ــل لهــم  يتضمــن كتــاب الطالــب محتــوًى ثريــاً يُســاعد الطــاب عــى بنــاء معرفتهــم وفهمهــم، ويُمثِّ
ه. بيــة الأخاقيــة وغــ�ي ي برنامــج ال�ت

مصــدراً يمكــن الرجــوع إليــه خــال دروســهم �ف

محــددة  لتكــون  تصميمهــا  تــم  للفصــل  حــة  مق�ت تعليميــة  أهــداف  هنــاك  كل درس،  بدايــة  ي 
و�ف  

ف اســتخدام هــذه الأهــداف  وتوفــر قاعــدة يمكنــك تأســيس خطــط تدريســك عليهــا ويمكــن للُمعلمــ�ي
ي كيفية التخطيط للدرس 

التعليمية كمحور للدروس، كما يمكنهم أيضا ممارسة بعض المرونة �ف
ف الذيــن لديهــم أســاليب تدريــس مختلفــة بالتخطيــط  والتعليــم والتعُلــم ويســمح هــذا للمعلمــ�ي
وفًقــا لذلكــذا، فمــن الُمســتحب أن تكــون انتقائيــا للغايــة عنــد اســتخدامك لكتــاب الطالــب كجــزء مــن 

طريقــة تدريســك.
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حــة، ويقــوم بتقســيم  توقيــت الدرس: يُقــدم هــذا الدليــل مجموعــة مــن خطــط الــدروس المق�ت
ح، وهــذا  الــدرس إىل أنشــطة مختلفــة يتمحــور الكثــ�ي منهــا حــول الطالــب ولــكل نشــاط توقيــت مقــ�ت
ي تخصيــص مزيــد مــن الوقــت لبعــض المهــام دون 

اح وقــد ترغــب أنــت �ف التوقيــت هــو مجــرد اقــ�ت
ي ومعرفتــك بطابــك.

وك لتقديــرك وتقييمــك المهــىف هــا، وهــذا الأمــر مــ�ت غ�ي

ح أن  يُقــ�ت ي 
ي كل وحــدة والــىت

الرئيســة �ف الموضوعــات  الدليــل عــى  الوحدة: يركــز  موضوعــات 
ي كل درس 

ي درس مدتــه ســاعة واحــدة يتــم اســتنتاج هــذه الموضوعــات الرئيســة �ف
يتــم تغطيتهــا �ف

ي وثيقــة المناهــج، ويتــم توجيههــا مــن خــال نواتــج التعُلــم المحــددة 
مــن محتــوى الوحــدة الــوارد �ف

ي كتــاب 
ف عــى موضوعــات أخــرى مذكــورة �ف كــ�ي ي ال�ت

ي تلــك الوثيقــة. وقــد ترغــب أنــت �ف
لــكل وحــدة �ف

وك أيضــا لتقديــر الُمعلــم. ي تعتقــد بأنهــا مهمــة لطابــك، وهــذا مقبــول تمامــا ومــ�ت
الطالــب والــىت

ي كتاب الطالب
المهام والأنشطة �ف

ي يمكنــك اســتخدامها، إذا كنــت 
ي كتــاب الطالــب والــىت

هنــاك عــدد مــن المهــام والأنشــطة الــواردة �ف
ي اســتخدام مهامهــم 

ف �ف ي ذلــك، كجــزء مــن تدريســك ومــع ذلــك، قــد يرغــب بعــض الُمعلمــ�ي
ترغــب �ف

ي كتــاب الطالــب، وهــذا أمــر 
وأنشــطتهم الخاصــة وعــدم اســتخدام المهــام والأنشــطة الــواردة �ف

مقبــول تمامــا. 

ي هــذا الدليــل وقــد 
حــة �ف ي اســتخدام المهــام والأنشــطة المق�ت

وبــدلً مــن ذلــك، فقــد ترغــب أنــت �ف
ي هــذا الدليــل أكــ�ش 

ي كتــاب الطالــب ولكنهــا غــ�ي واردة �ف
تجــد أن بعــض المهــام والأنشــطة الــواردة �ف

ماءمــة أو مناســبة لطابــك لــذا، فإنــه مــن المقبــول تمامــا أن تســتخدم أي مــن المهــام والأنشــطة 
ي طريقــة تدريســك.

ي كتــاب الطالــب �ف
الــواردة �ف

بوي المنهج ال�ت

إىل  الــدروس  تنقســم  ســليمة  تعليميــة  مبــادئ  إىل  الُمعلــم  دليــل  ي 
�ف الــواردة  احــات  الق�ت تســتند 

مهــام وأنشــطة مختلفــة، كثــ�ي منهــا ل يديرهــا الُمعلــم بــل تتمحــور حــول الطالــب والهــدف هــو 
ف الطــاب مــن خــال تشــجيعهم عــى المشــاركة والنشــاط ويبــدأ الــدرس عــادة بمهمــة  إلهــام وتحفــ�ي
ة تســتغرق مــن خمــس إىل عــرش دقائــق تعمــل عــى تعريــف الطــاب بالمواضيــع  تمهيديــة قصــ�ي
هــم بمــا تعلمــوه ســابًقا ثــم يتــم تقســيم الــدروس إىل مهــام وأنشــطة  ي ســيتم تغطيتهــا أو تذك�ي

الــىت
تســتغرق أوقــات مختلفــة؛ فبعضهــا يســتغرق عــرش دقائــق، وبعضهــا يســتغرق مــن خمســة عــرش 

يــن دقيقــة، والبعــض الآخــر يســتغرق أكــ�ش مــن ذلــك. إىل عرش

وكمــا ذكرنــا، فــإن العديــد مــن المهــام والأنشــطة تقــوم عــى العمــل مــن قبــل مجموعــات ثنائيــة أو 
ي العتبــار عنــد تقســيمهم 

ة ومــن المستحســن أخــذ قــدرات الطــاب المختلفــة �ف مجموعــات صغــ�ي
ي تتطلــب مجموعــة مــن 

ة قــد تتضمــن المهمــة الــىت إىل مجموعــات ثنائيــة أو إىل مجموعــات صغــ�ي
أربعــة أفــراد، عــى ســبيل المثــال، الطــاب الذيــن لديهــم مجموعــة مــن القــدرات يمكــن للمعلــم 
ي ذلــك إىل معرفتــه الشــخصية بطابــه 

ي المجموعــات بنفســه، مســتندا �ف
أن يتــوىل توزيــع الطــاب �ف

مــن  بانتظــام لضمــان مزيــج  المجموعــات  الأفــراد داخــل  تغيــ�ي  مــن  التأكــد  واحتياجاتهــم ويتــم 
ي الفصــل.

ف لــدى جميــع الطــاب �ف الأفــكار والقــدرات واســتمرار شــعور الهتمــام والتحفــ�ي
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التمايز

ي دليــل المعُلــم يوفــر الكثــ�ي منهــا فرصــة للتمايــز وليــس 
هنــاك مجموعــة مــن الأنشــطة الــواردة �ف

ف الطــاب الأكــ�ش قــدرة عــن الطــاب الأضعــف مــن خــال بعــض المهــام الأكــ�ش  الأمــر هــو تميــ�ي
ي بعــض الظــروف.

ي فعــل هــذا الأمــر �ف
تحديــا، رغــم أنــك قــد ترغــب �ف

ف المهــام، ل ســيما إذا كان  ، عــى ســبيل المثــال، طريقــة يمكــن بهــا تميــ�ي ي
قــد يكــون العمــل الثنــا�أ

ي يشتمل عى طالب ضعيف وآخر قوي ل يستطيع الطالب القوي دعم الطالب الضعيف 
الثنا�أ

فحســب، بــل يقــوي أيضــا فهمــه ونطــاق مهاراتــه مــن خــال التفكــ�ي بشــكل مختلــف وبالمثــل، يمكــن 
أن يكــون العمــل الجماعــي مصــدراً جيــداً للتمايــز لأنــه يرفــع بعــض النظــر عــن الطــاب ويجعلهــم 

تهــم الخاصــة. يشــعرون بالرتيــاح أكــ�ش مــع أقرانهــم والعمــل أكــ�ش بوت�ي

ي تعــزز التمايــز طــرح الأســئلة ومهــام »الكــرسي الســاخن« 
حــة الأخــرى الــىت تشــمل الأنشــطة المق�ت

المتحركــة  الرســوم  مثــل  المختلفــة  النتائــج  واختيــار  المهــام  وخيــارات  المتسلســلة  والأســئلة 
ي قــد تكــون أكــ�ش ماءمــة للطــاب ذوي 

والأعمــال الفنيــة والدرامــا والقصائــد ومــا إىل ذلــك، والــىت
المختلفــة. القــدرات  أو  التعُلــم  أســاليب 

تُعــد أنشــطة الكــرسي الســاخن، عــى ســبيل المثــال، طريقــة جيــدة للتمايــز حيــث يقــوم الطــاب 
ي الــرد عــى 

أنفســهم بطــرح الأســئلة ويشــعر الطالــب الجالــس عــى الكــرسي الســاخن بضغــط أقــل �ف
ي يطرحهــا أقرانــه بــدلً مــن المــدرس.

الأســئلة الــىت

 تــم تصميــم الأســئلة المتسلســلة بمســتوى متــدرج مــن التعقيــد بحيــث يمكــن للطــاب الأضعــف 
ف يمكــن للطــاب  ي حــ�ي

المشــاركة والإجابــة عــن الأســئلة البســيطة والشــعور بأنهــم يحــرزون تقدمــا، �ف
الأقــوى الإجابــة عــن الأســئلة الأكــ�ش صعوبــة. 

ح وضــع مجموعــة مــن المهــام حــول الفصــل ويقــوم الطــاب باختيــار  ي بعــض الحــالت، يُقــ�ت
و�ف

مــا يريدونــه مــن تلــك المهــام قــد يقــوم الطــاب الأضعــف باختيــار المهــام البســيطة، ولكنهــم 
القيــام  محاولــة  أو  أقرانهــم  لمواكبــة  الضغــط  دون  وتحقيقهــا  إتمامهــا  عــى  قادريــن  ســيكونون 

ي يقــوم بهــا أقرانهــم لكــن دون جــدوى.
بنفــس الأشــياء الــىت

ف جميــع الطــاب، ولكــن يجــب  ط العمــل عــى مهمــة شــائعة بــ�ي قــد يشــمل التمايــز حســب النتائــج �ش
الســتعداد لقبــول النتائــج المختلفــة كدليــل عــى التعُلــم والتقــدم عــى ســبيل المثــال، هنــاك عــدد 
ح الســماح للطــاب بتأليــف قصائــد أو رســم رســوم  ي تقــ�ت

ي دليــل الُمعلــم والــىت
مــن المهــام الــواردة �ف

متحركــة أو عمــل أشــكال أخــرى مــن الأعمــال الفنيــة أو تأليــف مرحيــات أو أعمــال دراميــة بســيطة 
ضافــة إىل أعمــال كتابيــة تُعــد هــذه المهــام نمــاذج ممتــازة للتمايــز لأنهــا تســمح للطــاب بمختلف  بالإ

قدراتهــم ومهاراتهــم بالمشــاركة لتحقيــق نتائــج.
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استخدام مقاطع الفيديو

ح اســتخدامها مــع الطــاب أثنــاء الــدروس، والكث�ي من هذه  هنــاك عــدد مــن مقاطــع الفيديــو الُمقــ�ت
يــل هــذه المقاطــع  ف ي إيجــاد طريقــة لت�ف

المقاطــع متــاح عــى موقــع يوتيــوب وقــد يرغــب الُمعلــم �ف
ي الفصــل بــدلً مــن الســماح للطــاب بالوصــول إليهــا بأنفســهم، فعندمــا 

لعرضهــا عــى الطــاب �ف
بمشــاهدة  الموقــع  يغريهــم  قــد  المقاطــع  تلــك  لمشــاهدة  يوتيــوب  موقــع  إىل  الطــاب  يدخــل 

ي هــم بصددهــا.
مقاطــع فيديــو أخــرى ليــس لهــا عاقــة بالمهمــة الــىت

إذا كنت تستخدم موقع يوتيوب، هناك خيار لتغي�ي إعدادات اللغة إىل اللغة العربية.

 https://www.youtube.com/اذهب إلى موقع يوتيوب  .1

عدادات« في شريط القوائم اذهب إلى رابط »الإ  .2

انتقل بعد ذلك إلى رابط »اللغة«   .3

ومن القائمة هناك اختر لغتك )العربية(  .4

)Kahoot( استخدام برنامج كاهوت

ح  ي الــدروس يقــ�ت
كاهــوت هــو مــورد تعليمــي وطريقــة ممتــازة تســمح للطــاب بالمشــاركة والتفــوق �ف

ي دليــل الُمعلــم اســتخدام كاهــوت.
عــدد مــن الــدروس �ف

كاهوت هو عبارة عن موقع قائم عى لعبة تعتمد عى اختيار الإجابات من خال »التصويت«، 
حيــث يقــوم الُمعلــم بطــرح أســئلة متعــددة الخيــارات ذات الصلــة بالموضــوع الــذي يتــم تدريســه 
وعــرض هــذه الأســئلة عــى جهــاز العــرض المركــزي للطــاب ويمكــن للطــاب بعــد ذلــك اســتخدام 
حــىت  أو  تعليميــة  مــوارد  مركــز  ي 

�ف محمــول  كمبيوتــر  جهــاز  تكــون  قــد  ي 
والــىت الخاصــة،  أجهزتهــم 

هواتفهــم الذكيــة )إذا كان مســموحا لهــم بذلــك داخــل الفصــل(، وذلــك لختيــار إجاباتهــم ويمكــن 
ي نفــس الوقــت. 

للمعلــم الطــاع عــى إجابــات الأفــراد والصــف �ف

ي للتحقــق مــن تقــدم الطــاب أو كوســيلة 
ويمكــن اســتخدام هــذه الأداة كجــزء مــن التقييــم التكويــىف

لســتطاع آراء الطــاب حــول أحــد الموضوعــات وتتيــح هــذه الأداة للطــاب جميعــا المشــاركة دون 
الكشــف عــن هويتهــم دون خــوف مــن العقــاب أو الســخرية، وهــذه بالطبــع وســيلة جيــدة للتمايــز

يمكن الوصول إىل موقع كاهوت الرئيسي من خال هذا الرابط: 
https://kahoot.com

ي المدارس من خال هذا الرابط: 
كما يمكن الحصول عى دليل لكيفية استخدام كاهوت �ف

https://kahoot.com/what-is-kahoot/

ويمكن الحصول عى دليل استخدام كاهوت باللغة العربية بطرق مختلفة، منها:
http://www.mohamedansary.com/2015/11/how-to-use-kahoot-in-arabic-cla.html
https://itunes.apple.com/us/book/engage-your-students-with-technology-

kahoot-arabic/id1111213236?mt=11
https://www.youtube.com/watch?v=KjQEIeN3EA4
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بية الأخالقية طبيعة برنامج ال�ت

مــن  عــن قصــد  ي كل وحــدة عــى شــكل ســؤال، وهــذا 
تــم صياغــة كل درس �ف أنــه  يُاَحــظ  ســوف 

ي الصفــوف مــن العــا�ش إىل 
المتوقــع أن يرتفــع مســتوى النضــج والوعــي والفهــم لــدى الطــاب �ف

ي 
ي تطويــر مهــارات التفكــ�ي النقــدي لديهــم وذلــك �ف

ض أن يبــدأ الطــاب �ف ي عــرش ومــن المفــ�ت
الثــا�ف

إطــار إعدادهــم لبيئــة العمــل والتعليــم العــاىلي وتهــدف صياغــة كل درس عــى شــكل ســؤال إىل 
بيــة الأخاقيــة تتعلــق بالأســئلة. إرســال إشــارة للطــاب بــأن ال�ت

ي هي دائما أســئلة مفتوحة تتطلب التفك�ي والنظر والتوازن والوعي النقدي وتعكس الأســئلة 
والىت

والتفكــ�ي  الآخريــن  بمشــاعر  والهتمــام  ام  الحــ�ت تشــمل  ي 
والــىت الأخاقيــة  بيــة  ال�ت برنامــج  أســس 

ومهــارات التعُلــم والتواصــل والتعامــل مــع المعلومــات وفهمهــا وحــل المشــكات وصنــع القــرار 
بــداع والعمــل مــع الآخريــن وإدارة الــذات. والإ

ام وفهــم المســؤوليات  ي غــرس الإحســاس بالهــدف والحــ�ت
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بينمــا نرغــب �ف

ي الصفــوف مــن 
ي يتــم تدريســها �ف

ام القانــون والنظــام مــن خــال المواضيــع الــىت المدنيــة واحــ�ت
، ففــي كثــ�ي مــن الأحيــان ل توجــد إجابــات »صحيحــة« أو »خطــأ« بشــكل  ي عــرش

العــا�ش إىل الثــا�ف
ي بعــض 

محــدد عــى الأســئلة أو القضايــا المطروحــة والهــدف هــو تشــجيع الطــاب عــى إدراك أنــه �ف
الحــالت توجــد »مناطــق رماديــة« يصعــب فيهــا اتخــاذ القــرار قــد تتطلــب هــذه المناطــق الرماديــة 
ف وأن يُظهــروا القيــادة ويتخــذوا قــرارات صعبــة وقــد تتطلــب أيضــاً  مــن القــادة أن يكونــوا حاســم�ي
مــن الطــاب تحُمــل المســؤولية وأن يتحلــوا بالشــجاعة والعــزم والنضبــاط والحكمــة والكــرم، وكلهــا 
ي 

ي تواجههــم �ف
بيــة الأخاقيــة إن مســاعدة الطــاب عــى إدراك التحديــات الــىت مــن أســس برنامــج ال�ت

بيــة الأخاقيــة ســتكون جــزًءا هاًمــا مــن عمليــة التدريــس. فهــم ال�ت

ي كتاب الطالب
بوي للدروس �ف التخطيط ال�ت

يتضمــن تخطيــط الــدروس محتــوى مرتبــط بالمنهــج الــدراسي للوحــدة إىل جانــب عــدد مــن الجوانــب 
مــن  العديــد  الــدرس تتضمــن  مــن تخطيــط  الُمعلــم كجــزء  يســتخدمها  أن  يمكــن  ي 

الــىت التعليميــة 
ي »كتــاب الطالــب« بعــض الأســطر الفارغــة للســماح للطــاب بكتابــة أفكارهــم أو 

أطــر المهــام �ف
: ي

إجاباتهــم وتشــمل الجوانــب الرئيســة الآ�ت

أطر المصطلحات الرئيسة
ي هوامــش النــص، وفيهــا نجــد تعريفــات للمصطلحــات الرئيســة المســتخدمة 

توجــد هــذه الأطــر �ف
ي النــص لتنبيــه الطــاب 

ي النــص ويتــم تحديــد المصطلحــات بالخــط العريــض واللــون الأزرق �ف
�ف

ي الهامــش وقــد ترغــب 
ي الأطــر المخصصــة لذلــك �ف

بأنهــم ســيجدون تعريفــات تلــك المصطلحــات �ف
ي فهــم محتــوى وســياقات 

ي تشــجيع الطــاب عــى تعلــم هــذه المصطلحــات لأهميتهــا �ف
أنــت �ف

ي يتــم النظــر فيهــا ويوفــر تقييــم المصطلحــات الرئيســة فرصــة لختبــار اســتدعاء 
الموضوعــات الــىت

هــو  وكمــا  التعُلــم،  لأهــداف  بلــوم  تصنيــف  ي 
�ف أقــل  مهــارات  تعكــس  ي 

الــىت الأساســية  المعــارف 
مذكــور أعــاه، فــإن أدوات مثــل كاهــوت تُعــد مفيــدة للقيــام بذلــك ولختبــار فهــم المصطلحــات 
ي تعكــس مســتويات مهــارة أعــى، فإنــه مــن الأفضــل تشــجيع الطــاب عــى اســتخدام 

الرئيســة، والــىت
ة بحيــث ل يكــررون عبــارات دون  ي ســياقات مختلفــة داخــل ُجَمــل وفقــرات قصــ�ي

المصطلحــات �ف
النظــر إىل معناهــا كمــا يمكــن أن يكــون تقييــم فهــم المصطلحــات الرئيســة وســيلة مفيــدة للتمايــز، 

اتيجية الكــرسي الســاخن عــى ســبيل المثــال. مــن خــال إســ�ت
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أطر نقاط المناقشة
تحتــوي أطــر نقــاط المناقشــة عــى موضــوع أو قضيــة أو ســؤال بهــدف تشــجيع النقــاش مــع زمــاء 
الــدرس مــع  ف اســتخدام نقــاط المناقشــة هــذه كجــزء مــن  الدراســة أو العائلــة. ويمكــن للمعلمــ�ي
ة  ي مجموعــات صغــ�ي

ي أو �ف
وجــود تفاعــل مــن جميــع الطــاب أو الذيــن يعملــون منهــم بشــكل ثنــا�أ

يهــدف اســتخدام نقــاط المناقشــة إىل مســاعدة الطــاب عــى فهــم المســائل المعقــدة و تطويــر 
ام آراء الآخريــن وأن يكونــوا مســتعدين لاســتماع والمشــاركة. وجهــات نظرهــم وآرائهــم مــع احــ�ت

أطر مهام التفك�ي
تبــدو إطــارات مهــام التفكــ�ي أمــراً فرديــاً، لكنهــا ليســت كذلــك تمامــاً، فهــي تتطلــب مــن الطــاب 
طــار، وهــذا مــن  ي الإ

ي القضيــة أو الســؤال المطــروح �ف
تخصيــص بعــض الوقــت للتفكــ�ي بعنايــة �ف

ي 
ي القضيــة يمكــن اســتخدام مهــام التفكــ�ي �ف ي كا جانــىب

شــأنه أن يخلــق تحديــاً للتفكــ�ي والنظــر �ف
ي التفكــ�ي قبــل أن يقومــوا بمشــاركة آرائهــم 

الــدروس كفرصــة لجعــل الطــاب يقضــون بضــع دقائــق �ف
مــع بقيــة زمائهــم.

أطر مهام العمل
تحتــوي هــذه الأطــر عــى مهــام تتطلــب القيــام بعمــل، فقــد تتطلــب مــن الطــاب القيــام ببعــض 
ء  ي

سش ماحظــة  أو  المعلومــات  بعــض  عــى  الحصــول  أو  جــدول  إكمــال  أو  المكتوبــة  الأعمــال 
الفصــل ويمكــن  خــارج  المهــام  ببعــض  القيــام  أو  الــدرس  ي 

�ف إليــه ويســتخدمونه  يحتاجــون  قــد 
لية حســب القتضاء ســيكون هناك  ف ي الواجبات الم�ف

ي أنشــطة الفصل أو �ف
اســتخدام هذه الأطر �ف

ي الكتــاب نفســه 
ــن الطــاب مــن إكمــال المهــام �ف ي تُمكِّ

ي كتــاب الطالــب والــىت
بعــض مــن هــذه الأطــر �ف

إذا لــزم الأمــر أو اســتكمالها بطــرق أخــرى مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والأجهــزة اللوحيــة 
ي وتســجيل الفيديــو عــى ســبيل المثــال.

والتســجيل الصــو�ت

الأطر مهام البحث
ضافيــة غــ�ي تلــك  تتطلــب إطــارات مهــام البحــث مــن الطــاب البحــث عــن بعــض المعلومــات الإ
ي كتــاب الطالــب، وقــد يكــون هــذا جــزء مــن تطويــر التعُلــم الخــاص بهــم وقــد يكــون 

الــواردة �ف
أيضــا أحــد متطلبــات الــدرس وقــد تشــمل مهمــة البحــث الطــاب الذيــن يقومــون ببعــض الأبحــاث 

نــت(. ن�ت المكتبيــة أو البحــث الثانــوي أو البحــث عــ�ب الشــبكة العنكبوتيــة )الإ

ي
أسئلة التقييم الذا�ت

للطــاب  يمكــن  ي 
والــىت ي 

الــذا�ت التقييــم  أســئلة  مــن  مجموعــة  الــدروس  معظــم  نهايــة  ي 
�ف توجــد 

التعامــل معهــا مــن أجــل تطويــر التعُلــم الخــاص بهــم أو الإجابــة عنهــا كجــزء مــن أنشــطة الفصــل 
أو  ي 

التكويــىف التقويــم  لأغــراض  اســتخدامها  و/أو  مناســًبا(  ذلــك  كان  )إذا  ليــة  ف الم�ف الواجبــات  أو 
. التحصيــىي

نقطة التفتيش
إجابــات  الطــاب تقديــم  مــن  الــدرس وتتطلــب  ة تظهــر عــى طــول  أســئلة قصــ�ي عــن  هــي عبــارة 
�يعــة وتهــدف هــذه الأســئلة إىل مســاعدة الطــاب عــى التأكــد مــن فهــم المســائل الرئيســة قبــل 

. النتقــال إىل الموضــوع التــاىلي

مهمة طرح الأسئلة
ي أنــه 

تتطلــب هــذه المهمــة مــن الطــاب طــرح الأســئلة والبحــث عــن إجابــات لهــا. وهــذا قــد يعــىف
ف أو الأشــخاص الذيــن قــد يســتطيعون  يجــب عليهــم أن يســألوا الأصدقــاء أو العائلــة أو الُمعلمــ�ي

ي الوصــول إىل الإجابــة وجمــع المزيــد مــن المعلومــات.
تزويدهــم بالمعلومــات لمســاعدتهم �ف
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دليل الُمعلم كأداة

نامــج.  ي تدريســك لل�ب
ي تســتخدمها �ف

ويــدك بــالأداة الأساســية الــىت ف لقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل ل�ت
يُرجــى ماحظــة أن كتــاب الطالــب ليــس هــو المنهــج، بــل إنــه يعكــس فقــط المنهــج الــذي نــص عليــه 
ي 

بيــة الأخاقيــة. يجــب أن يكــون هــذا الدليــل هــو مرجعــك الرئيــس الــذي يســاعدك �ف برنامــج ال�ت
ورة  اتيجية التعليــم والتعُلــم الخاصــة بــك تشــ�ي أفضــل التجــارب إىل �ف تخطيــط واســتنباط إســ�ت
ف لكتــاب مــدرسي كمســاعد للتدريــس وليــس كبديــل لــذا يُــوىص بشــدة بعــدم  اســتخدام الُمعلمــ�ي
ي 

احــات الــواردة �ف ف عــى الق�ت كــ�ي العتمــاد عــى كتــاب الطالــب كأداة رئيســة لتدريســك، لكــن قــم بال�ت
دليــل الُمعلــم هــذا باعتبارهــا المصــدر الرئيــسي لاأفــكار وخطــط التدريــس.
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نواتج التعُلم

ي نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

شرح النزاع وشرح الطرائق المختلفة للتعامل في أثناء النزاع مع شخص أو أشخاص   .1
آخرين.

مناقشة فكرة »الالعنف« وأهميتها في العالم المعاصر.  .2
طرح الأسباب الأساسية للنزاع والحرب.  .3

معرفة المعايير التي يجب تطبيقها لتقييم ما إذا كانت الحرب حرباً معينة بين الدول،   .4
سواء أكانت وشيكة أْم قائمة بالفعل، وهل هي »حرب عادلة« أْم ل؟

الدرس الأول:

: ي
الدرس الثا�ن

الدرس الثالث:

الدرس الرابع:

الدرس الخامس:

الدرس السادس:

 دراسات السالم
اعات ز وال�ز

CM19 دة وح ال

اع وكيف يمكن حلة؟  ف ما ال�ف

كيف يمكننا حل الخالفات؟ 

ما الحرب وما أسبابها؟

هل هناك »حرب عادلة«؟

ي حفظ السالم؟
ما دور المنظمات الدولية �ف

ما طبيعة تراث السالم والالعنف؟
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المقدمة

اع والســالم، ولخلــق إحســاس بالتتابــع  ف تســتعرض هــذه الوحــدة مجموعــة واســعة مــن قضايــا الــ�ف
الــدروس  تنتقــل  ثــم  الفــرد،  عــىل مســتوى  بالقضايــا  الوحــدة  بدايــة  ي 

�ف الــدروس  تبــدأ  والتقــدم، 
ف المجموعــات والــدول، ثــم تنتهــي الوحــدة بالحديــث عــن  الالحقــة إىل قضايــا الــراع الأوســع بــ�ي
اعــات ، ســواء أكانــت محــدودة أْم واســعة  ف ترفــات ومعتقــدات الأفــراد، حيــث تراعــي ارتباطهــا بال�ف

النطــاق، وفيمــا يــىلي ملخــص لعنــارص كل درس:

الــدرس الأول: يعطــي تقديًمــا مفيــًدا لمصطلــح النــزاع، والــذي يعمــل كأســاس لكتشــاف المزيد   
مــن الأفــكار. ويركــز هــذا الــدرس علــى النزاعــات الفرديــة، وهــو مــا يعطــي الأفــكار أهميــة ودللــة 
بالنســبة للطلبــة. وتتــم دراســة أســباب النزاعــات، إلــى جانــب الطرائــق المختلفــة لتســويتها، ومــن 
المفتــرض أن يقــدم هــذا الــدرس بعــض الفــرص الجيــدة لتقديــم الأفــكار الشــخصية بخصــوص 

مــا تمــت دراســته.

الــدرس الثاني: يســتند إلــى الــدرس الســابق مــن خــالل تقديــم منهجيــة محــددة لحــل   
ــز فــرص تســويتها، وكذلــك التعــرف إلــى  الخالفــات، كمــا يقــوم ببحــث آليــات إضافيــة لتعزي
العقبــات الســائدة أمــام تلــك التســويات، مــع تقديــم نصائــح حــول كيفيــة تجاوزهــا بطرائــق 
ــغ  ــه بال ــد يكــون ل ــة ق ــدم للطلب ــذي يُق ــه ال عــدة، فهــذا درس أساســي فــي الوحــدة؛ فالتوجي
الأثــر فــي تغييــر حياتهــم، ومــن المحتمــل أن تكــون لــه أهميــة مباشــرة طــوال عمرهــم، وينبغــي 

ــى هــذه المــادة بشــكل مســتمر. ــى الرجــوع إل ــة عل تشــجيع الطلب

الــدرس الثالث: حيــث ينتقــل مــن النزاعــات المحــدودة النطــاق إلــى تلــك الواســعة النطــاق،   
مــع التركيــز علــى الحــرب وأســبابها الرئيســة، ويجــب هنــا أن يكــون الطــالب قادريــن علــى تحديــد 
الأســباب الرئيســة للحــرب، ســواء أكان ذلــك بأمثلــة حقيقيــة أم افتراضيــة، وأحــد العناصــر الهامــة 
فــي هــذا الــدرس هــو تشــجيع الطــالب علــى تطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي، ولتحقيــق هــذا 
ــن  ــه م ــا يرون ــق م ــن الشــك وتصدي ــح بي ــوازن الصحي ــق الت الغــرض، ســيحتاج الطــالب لتحقي
أدلــة بشــكل مباشــر، والتعامــل مــع معتقداتهــم بحساســية عنــد ظهــور أدلــة جديــدة، وينبغــي 

العتــراف بأنــه - أحيانـًـا- يكــون هنــاك عــدم يقيــن حقيقــي فــي فهــم الصراعــات المعقــدة.

الــدرس الرابع: يواصــل الــدرس موضــوع الحــرب، ويبحــث »نظريــة الحــرب العادلــة«، ويتــم   
تطبيــق مبــادئ نظريــة الحــرب العادلــة علــى أمثلــة حقيقــة وافتراضيــة علــى حــد ســواء. وشــرح 
هــذا الــدرس يمكــن، بــل ينبغــي أن يركــز علــى مــدى صعوبــة تبريــر اســتخدام العنــف فــي شــكل 

حــرب. 

الــدرس الخامس: ينتقــل مــن الحــرب إلــى الســالم، ويركــز علــى دور المنظمــات غيــر الحكوميــة   
فــي حــل النزاعــات والحفــاظ علــى الســالم، ويقــوم كذلــك بوصــف مجموعــة محــددة مــن أنشــطة 
حفــظ الســالم، وينبغــي هنــا أن نتعــرف إلــى جوانــب طرائــق حــل النزاعــات التــي تعرفنــا إليهــا 

فــي الــدروس الســابقة، موضحيــن الصلــة بيــن حــل النزاعــات الفرديــة والدوليــة.

الــدرس الســادس: يطور موضــوع الســالم أكثــر عــن طريــق النظــر فــي أمثلــة لتــراث الســالم   
والالعنــف، ويركــز علــى المعتقــدات الفرديــة والخيــارات المتعلقــة بالإجــراءات فــي ســياق النــزاع 

الأوســع، ويجمــع القضايــا المتعلقــة بالســالم والنــزاع التــي تمــت دراســتها فيمــا ســبق.
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الدرس الأول

اع وكيف يمكن حلة؟ ن ما ال�ن
ا لهــذا الــدرس، إل أنــه مــن المهــم إدراك الهــدف  بالرغــم مــن وجــود أهــداف تعليميــة محــددة جــدًّ
اعــات.  ف ال�ف حــل  ي 

�ف الشــخصية  أســاليبهم  عــن  وللحديــث  للتفكــ�ي  الطــالب  دفــع  وهــو  الأســاسي 
ط مسبق لقيامهم  والغرض من هذه المادة التعليمية أن تجعل الطالب أك�ش وعًيا بالذات، ك�ش

ي حياتهــم.
ي ســيواجهونها �ف

اعــات الــ�ت ف بقــرارات أفضــل فيمــا يتعلــق بكيفيــة حــل ال�ف

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

إعطاء شرح مختصر لمعنى النزاع وتحديد سببين على الأقل لحدوث النزاعات الفردية.  
رصد سمتين على الأقل للنزاع وشرح الفرق بين النزاع المحدود النطاق والواسع النطاق.  

التعرف إلى أسلوبين على الأقل لحل النزاعات، ورصد ميزة وعيب لكل منهما.  
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  .1

هــا مــن وســائل العــرض المتاحــة،  ة التاليــة عــىل الســبورة، أو غ�ي اكتــب أو أظهــر الكلمــات المبعــ�ث
اع: ف وهــذا هــو اقتبــاس حــول الــ�ف

»الوحوش الذي يحارب  يحذر أن العملية من التحول أثناء وحش يجب إىل هذه«.

الصحيحــة، ويكــون  الإجابــات  بكتابــة  القتبــاس، ويقومــون  ترتيــب  عــادة  لإ وقًتــا  الطــالب  يحتــاج 
الفائــز صاحــب أول إجابــة صحيحــة. وعــادة مــا تكــون الطريقــة المثــىل للقيــام بهــذا هــي اســتخدام 
ة بيضــاء، ويمكــن أيضــا القيــام بهــذا باســتخدام الــورق، والإجابــة الصحيحــة هــي:   بطاقــات صغــ�ي

ي أثناء هذه العملية«.
»الذي يحارب الوحوش يجب أن يحذر من التحول إىل وحش �ف

)فريدريك نيتشه(. ي
وهذا اقتباس للفيلسوف الألما�ف

هــدف هــذا النشــاط هــو اســتخالص مبــدأ يقــوم عليــه جــزء كبــ�ي مــن هــذه الوحــدة، وهــو فكــرة أن 
ي نريــد أن نكــون عليهــا 

اع ســتنعكس عــىل شــخصيتنا، ونــوع الشــخصية الــ�ت ف طريقــة تعاملنــا مــع الــ�ف
ي نزاع قد تحســن من أدائنا كأفراد، وقد تجعلنا أســوأ، ومحتوى 

ي المســتقبل، فتجربة النخراط �ف
�ف

هــذه الوحــدة مصمــم لتشــجيعنا عــىل أن نصبــح أفضــل. 

اع )25 دقيقة( ز وصف ال�ز  .2

اع تتضمــن قيــام الطــالب بتأليــف حــوارات  ف إحــدى طرائــق اختبــار وتطويــر فهــم مكونــات وصــف الــ�ف
اع.  ف مكتوبــة لمطابقــة أوصــاف معينــة للــ�ف

ة مكونــة مــن ثالثــة أو أربعــة، وخصــص لــكل مجموعــة  قــم بتقســيم الطــالب إىل مجموعــات صغــ�ي
اع،  ف أحــد الحــوارات التاليــة، وســيكون عــىل كل مجموعــة خلــق حــوار تخيــىلي يالئــم هــذا الوصــف للــ�ف
الطــالب عــىل إعطــاء  يُشــجع  ة(، ويجــب أن  ي وقعــت )قصــة قصــ�ي

الــ�ت وكتابــة وصــف لالأحــداث 
ي القــراءة والكتابــة.

ي أوصافهــم لتطويــر مهاراتهــم �ف
تفاصيــل غنيــة �ف

ذلــك  بعــد  ويقومــون  بهــم،  الخــاص  للحــوار  صــورة  رســم  للطــالب  يمكــن  ذلــك،  عــن  وكبديــل 
مصــورة. قصــة  رســم  أو  كتابــة  يمكنهــم  أو   ، الــدراسي الفصــل  لبقيــة  بوصفهــا 
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التسوية الفترة الشدة النطاق

مجموعات كبيرة  جريمة وعنف عقود صعبة
ا جدًّ

حوار 1

سهل إلى حد ما أيام إهانات لفظية حوار 2 مجموعات كبيرة

صعب سنوات مجموعات صغيرة  مشاعر غير مريحة حوار 3

صعب سنوات  اثنان من  مشاعر غير مريحة
الأصدقاء

حوار 4

سهل ساعات عنف أفراد حوار 5

صعب دقائق جرائم وعنف أفراد حوار 6

الأقــل  للمجموعــة   )1 )حــوار  بســاطة  الأكــ�ش  الحــوار  إعطــاء  طريــق  عــن  التمايــز  تحقيــق  يمكــن 
ف الأشــكال  مهــارة، وإضافــة إىل ذلــك، يمكــن الســماح للمجموعــات باختيــار مــا يرونــه مناســًبا مــن بــ�ي
المتنوعة للنشــاط: المكتوبة/ الشــفهية/ المرســومة، مع قيام المجموعات الأقوى بأك�ش من شــكل 

ف أعضــاء الفريــق أنفســهم؛ لتنميــة مهــارات العمــل ضمــن فريــق(. )بالتقســيم بــ�ي

الآخــرون  الزمــالء  ويقــوم   ، الــدراسي الفصــل  ي 
بــا�ت مــع  يصنعونــه  مــا  مشــاركة  الطــالب  يســتطيع 

ي الحــوار الخــاص بهــم 
اع �ف ف الــ�ف بمناقشــتهم وتحديهــم فيمــا إذا كانــوا قــد تعاملــوا مــع أوصــاف 

ســليم. بشــكل 

ي )10 دقائق(
تمرين نقا�ش  .3

ية:  عالن القص�ي من منظمة )أوكسفام( الخ�ي اعرض عىل الفصل هذا الإ
https://www.youtube.com/watch?v=XyyNCKsMSc4

: ف ف الآتي�ي كمناقشة للفصل، اطلب من الطالب مناقشة السؤال�ي

عالن بقصة عن شخص ُمعّين بدًل من إعطائنا حقائق عامة عن الكثير من  لماذا يخبرنا الإ  .1
الأشخاص؟

كيف يساعد هذا المثال على توضيح التناقض بين النطاق والشدة؟  .2 
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اعات )15 دقيقة( ز أساليب حل ال�ز  .4

الخطوة الأوىل: الحصول عىل 25 بطاقة فارغة )أْو عىل قطع من الورق(.

اع الخمســة مــن الجــدول  ف ي 5 مــن البطاقــات، اكتــب أســماء أحــد أســاليب حــل الــ�ف
الخطــوة الثانيــة: �ف

ي كتــاب الطالــب، وهــو اســم مختلــف لــكل بطاقــة.
2 �ف

ي موقع مختلف حول الغرفة.
الخطوة الثالثة: ضع كل بطاقة من البطاقات الخمس �ف

ي الجــدول 2، اكتــب بطاقــة لــكل مربــع 
الخطــوة الرابعــة: لــكل مــن مربعــات المعلومــات المتبقيــة �ف

ي المجمــوع(. يمكــن للطــالب القيــام بذلــك.
)20 بطاقــة �ف

ا عىل الطالب. الخطوة الخامسة: وزع البطاقات الـ 20 عشوائيًّ

ي الموقــع الصحيــح، مــع التأكــد مــن أنهــا 
الخطــوة السادســة: يحتــاج الطــالب إىل وضــع بطاقتهــم �ف

اع الصحيــح. ف تنتمــي إىل أســلوب حــل الــ�ف

البطاقــات  مجموعــة  لديــه  موقــع  كل  أن  مــن  التحقــق  الطــالب  مــن  اطلــب  الســابعة:  الخطــوة 
لصحيحــة. ا

عام )5 دقائق(  .5

ف عنــارص مختلفــة مــن الــدرس كّلــه، واقــرأ الحــوار التــاىلي عــىل الفصــل  ي بــ�ي
اجمــع هــذا النشــاط النهــا�أ

، أو اعرضــه عــىل الطــالب لقراءتــه بأنفســهم:  الــدراسي

ي البدايــة تتحدثــان بشــكل هائــج، ثــم ترخــان  ة مــن الكعكــة، وفــ�ي يحــة الأخــ�ي »أختــان تريــدان ال�ش
بالنــدم،  المعتديــة  الأخــت  فتشــعر  الأُخــرى،  بلكــم  ف  الأختــ�ي إحــدى  تقــوم  ثــم  بعضهمــا،  ي 

�ف
فتعتــذر، وتســامحها الأخــت الأخــرى وتتعانقــان، ثــم تقــرران اقتســام الكعكــة، وتقطعهــا واحــدة 
ي نفســها 

، وتأخــذ قطعــة، وتأخــذ الأخــت الأخــرى القطعــة الثانيــة، وتفكــر هــذه الأخــت �ف ف مــن الأختــ�ي
ء«. ي

ي الأغلــب أصغــر بعــض الــ�ش
أن قطعتهــا كانــت �ف

اطلب منهم الإجابة عىل الأسئلة الآتية:

بشكل عام، ما سبب النزاع؟ )الإجابة: الموارد المحدودة(  .1

أكان النزاع محدوًدا أم واسع النطاق؟ )الإجابة: واسع النطاق: نتيجة لتضمنه العنف(.  .2

ما الكلمة التي تصف التحول من الحديث إلى العنف؟ )الإجابة: التصعيد(  .3

ما أسلوب حل النزاعات المستخدم في النهاية؟ )الإجابة: التوافقي(  .4

ما عيب استخدام هذا الأسلوب؟ )الإجابة: أحد الأطراف ربما يشعر أنه تنازل أكثر(  .5

ي البدايــة، فســتكون مناســبة لهــذا النشــاط أيًضــا، وبخــالف 
ة بيضــاء �ف إذا اســتخدمت بطاقــات صغــ�ي

ذلــك، يمكــن للطــالب كتابــة الإجابــات عــىل ورق، أو الإجابــة شــفويًا، وثمــة بديــل آخــر لســتخدام 
يــل  ف ح لكيفيــة ت�ف برامــج )كمبيوتــر( لهــذه الأســئلة، مثــل )/https://kahoot.com(، كمــا يوجــد �ش

ي مقدمــة دليــل المعّلــم.
واســتخدام )Kahoot( �ف

يمكن استخدام أنشطة أخرى من الكتاب المدرسي كتمارين مكتوبة، أو نقاط نقاش أو واجبات 
ي مناقشة عامة جيدة.

لية، ويمكن أن تكون أسئلة التقييم الذا�ت ف م�ف
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ي
الدرس الثا�ز

كيف يمكننا حل الخالفات؟
ي 

�ف الخالفــات  مــع  تعاملهــم  الطــالب طريقــة  يطــور  أن  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الأســاسي  الهــدف 
لتعامــل  ـا  ـا قويًـّ إطــاًرا نظريًـّ الــدرس  يُقــّدم محتــوى هــذا  كمــا  حياتهــم بطريقــة ســلمية وفعالــة، 
ي حياتهم الواقعية 

الطالب مع الخالفات، ويجب تشجيع الطالب عىل ممارسة هذه المهارات �ف
مــكان؛ لأنهــا ســتكون مفيــدة لهــم عــىل مــدار حياتهــم. بقــدر الإ

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية الدرس، يجب أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تحديد عملية من خمس خطوات لحل الخالفات.  
وصف دور الوساطة / أو التحكيم في حل الخالف.  

تحديد عقبة واحدة على الأقل أمام حل الخالفات واقتراح وسيلة للتغلب عليها.  
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )3 دقائق(  .1

، فلهــذا اللغــز ارتبــاط موضوعــي بالــدرس، وإن كان ارتباًطــا فضفاًضــا،  اكتــب أو اعــرض اللغــز التــاىلي
وســيكون الفائــز أول طالــب يرفــع صوتــه بالإجابــة الصحيحــة. 

ء؟« ي
ء ح�ت تكون قد أعطيته، فما هذا ال�ش ي

»ل يمكنك الحفاظ عىل هذا ال�ش

الإجابة: الوعد.

أهميــة هــذا بالنســبة للــدرس هــو أن الوفــاء بالوعــود يعتــ�ب مثــل الأســمنت، الــذي يحافــظ عــىل بقــاء 
العالقــات الجّيــدة، إْذ غالًبــا مــا ينشــأ الخــالف عنــد نكــث الوعــود، ويمكــن التســوية عــادة مــن خــالل 

إعطــاء وعــود جديــدة! 

ي عىل المصالح( )7 دقائق(
الحفاظ عىل الهدوء )منهج العالقات المب�ز  .2

الخطوة الأوىل: قسم الطالب إىل مجموعات ثنائية.

الخطوة الثانية: يختار الطالب موضوعا خياليا يتنازعون حوله.

ام )يجــب  ا مــع عــدم احــ�ت الطــالب دور الشــخص الغاضــب جــدًّ الثانيــة: يلعــب أحــد  الخطــوة 
وضــع حــدود لمــا هــو مســموح بــه هنــا لغــرض لعــب الأدوار(.

ي حــوار معهــم، ولكــن ل يســمح لهــم برفــع 
الخطــوة الرابعــة: يجــب عــىل الطالــب الآخــر الدخــول �ف

ام بــأي شــكل مــن الأشــكال. يجــب عليهــم أن يقومــوا بــدور نمــوذج نهــج  الصــوت أو عــدم الحــ�ت
ا. ف جــدًّ IBR وأن يكونــوا هادئــ�ي

ي هذه الأدوار ثم يتبادلون.
ي الطالب ثالث دقائق �ف

الخطوة الخامسة: يق�ف

تطبيق عملية من 5 خطوات لحل الخالفات )20 دقيقة(  .3

تلخيص حوار صراع المركز الرياضي في كتاب الطالب.  -1

اختيار طالبتين إحداهما تتصرّف باسم مايثا والأخرى باسم شاما؛ لتقر للفصل المثال التالي   -2
عن كيفية عمل عملية حل الخالفات المكونة من خمس خطوات في الممارسة العملية.
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المرحلة الأوىل:
ي جــدال حــول هــذا، فلنناقــش الأمــر مًعــا، 

مايثــا: »يبــدو أن لدينــا خالًفــا، وأنــا ل أريــد الدخــول �ف
ونحــاول حلــة بطريقــة ترضينــا جميًعــا«.

ي أن نتشاجر بسبب هذا، أو نغضب بعضنا، فلنناقش الأمر«.
شاما: »أنا موافقة، ول أرغب �ف

المرحلة الثانية:
نصــاف أن أقــرر أنــا هــذه  ي قــررِت مــا قمنــا بــه، لذلــك يبــدو مــن الإ

ة أنــِت الــ�ت ي المــرة الأخــ�ي
 مايثــا: �ف

المــرّة، فمــن خــالل قيامنــا باتخــاذ القــرارات بالــدور، يمكــن لنــا مًعــا تحقيــق رغباتنــا«.

ف  ي تؤخــذ بعــ�ي
ي أحــّب التأكــد مــن أن رغبــا�ت

شــاما: »أنــا ل أتذكــر مــا الــذي حــدث آخــر مــرّة، وإنــ�ف
العتبــار«.

 المرحلة الثالثة:
مايثا: »إذن، يبدو أننا مختلفتان حول الطريقة الأك�ش عدالة ح�ت تتم الستجابة لرغباتنا«.

شــاما: »صحيــح، أنــِت تعتقديــن أنهــا مــن خــالل قيامــك أنــِت باتخــاذ القــرار هــذه المــرة، وأنــا أعتقــد 
أنهــا مــن خــالل قيامــي أنــا باتخــاذ القــرار، ويبــدو أن ســبب اختالفنــا هــو أننــا ل نتذكــر بالضبــط مــا 

الــذي حــدث آخــر مــرة«.

المرحلة الرابعة:
مايثــا: »نعــم، أســتطيع أن أرى لمــاذا نختلــف؟ حســًنا، يمكننــا أن ننفــذ قــرارك أنــِت هــذه المــرة، 

ي المــرة القادمــة«.
عــىل أســاس أن أقــوم بالختيــار أنــا �ف

ي 
شــاما: شــكًرا عــىل قيامــك بعــرض هــذا، أو يمكننــا أن ننفــذ قــرارك أنــِت هــذه المــرة وقــراري أنــا �ف

ة،  ي المــرة الأخــ�ي
ف مــن صاحــب القــرار �ف المــرّة القادمــة، إْذ يبــدو هــذا أكــ�ش عــدًل، حيــث إنـّـِك عــىل يقــ�ي

أو يمكننــا عمــل قرعــة باســتخدام عملــة معدنيــة«. 

المرحلة الخامسة:
ي عمــل قرعــة هــذه المــرة، ثــم 

مايثــا: »بمــا أنــك ل تتذكريــن مــا الــذي حــدث آخــر مــرة، فمــا رأيــك �ف
ي اتخــاذ القــرارات بالــدور«. 

نبــدأ بعــد ذلــك �ف

ي المرة القادمة سنتناوب، وأنِت ستقررين 
شاما: »تبدو فكرة رائعة، فلنقم بعمل قرعة الآن، و�ف

ي ســعيدة أننــا توصلنــا إىل هــذا الحــل؛ أنــِت صديقــة رائعــة وأنــا أحــب قضــاء الوقــت 
أوًل، وإنــ�ف

معــك«.

التي  النزاعات  حل  على  الخمس  الخطوات  عملية  تطبيق  محاولة  الآن  الطالب  يمارس   -3
اختلقوها في نشاط الدرس الثاني.
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الوساطة والتحكيم )10 دقائق(  .4

ف الوســاطة والتحكيــم اطلــب  يســاعد هــذا النشــاط عــىل استكشــاف أوجــه التشــابه والختــالف بــ�ي
ي 

، أو إعــادة إنتاجــه عــىل الــورق، ويمكــن أيضــا القيــام بهــذا �ف مــن الطــالب رســم شــكل »ِفــن« التــاىلي
هــا مــن وســائل العــرض، كمــا يقــوم الطــالب بــإدراج  القســم الأمامــي مــن الصــف عــىل الســبورة أو غ�ي
ي الجــزء الأمامــي مــن 

ي الأجــزاء ذات الصلــة مــن شــكل »ِفــن«، وإذا تــم ذلــك �ف
نقــاط )مالحظــات( �ف

الصــف، فقــد تكــون البطاقــات الالصقــة مفيــدة لكتابــة النقــاط عليهــا.

الوساطة التحكيم

احات:  وتشمل الق�ت

الوســاطة فقــط: مبنيــة عــىل التفــاوض/ غالبــا مــا يتــم الحديــث مــع كل طــرف نيابــة عــن الآخــر/ 
/ الأطــراف أكــ�ش ســيطرة/ قــد تكــون غــ�ي رســمية جــدا / مهــارات  ف ف الطرفــ�ي ي ذهابــا وإيابــا بــ�ي

تمــ�ش
ف الأطــراف/ قــد ل تســفر  ي الموضــوع/ تشــجع عــىل التعــاون بــ�ي

ة �ف الوســاطة أكــ�ش أهميــة مــن الخــ�ب
عــن اتفــاق ملــزم إذا لــم يتمكــن الطرفــان مــن التفــاق.

عادلــة/  بطريقــة  الخــالف  حــل  ي 
�ف تأمــالن  ثالثــا/  تتضمنــان طرفــا  والتحكيــم:  الوســاطة  مــن  كال 

ي 
كل الأطــراف تشــارك/ يحافظــان عــىل ال�يــة/ أكــ�ش فعاليــة مــن حيــث التكلفــة مقارنــة بالتقــا�ف

الرســمي. ي 
التقــا�ف مــن  الرســمي/ يمكــن أن يكونــا أ�ع 

التحكيــم فقــط: مثــل إجــراءات محكمــة غــ�ي رســمية/ الُمحكــم يجمــع الأدلــة/ يتــم اتخــاذ قــرار 
ي المجــال 

ا مؤهــال �ف / القــرار ملــزم لــكل الأطــراف/ الُمحكــم أكــ�ش ســيطرة/ عــادة مــا يتطلــب خبــ�ي ي
نهــا�أ

ذي الصلــة.

ثمــة خيــار آخــر لهــذا القســم مــن الــدرس وهــو الســتفادة مــن نقطــة المناقشــة المتعلقــة بال�قــة 
ي كتــاب الطالــب، ويمكــن التقــاط بعــض الجوانــب ذاتهــا مــن هــذا الحــوار لمناقشــتها، وعــىل ســبيل 

�ف
ي المقــام الأول؟ هــل يــدل هــذا عــىل نيــة 

ف �ف المثــال: مــا دللــة حقيقــة أن اللصــوص كانــوا مســلح�ي
ي حمــل الســالح تهديــًدا بالعنــف؟

اســتخدام القــوة؟ هــل يعــ�ف

ي كانــت لــدى اللصــوص إذا 
بالنســبة للنقطــة الثانيــة، مــن المفيــد التعــرف إىل البدائــل الأخــرى الــ�ت

ي بلــد آخــر. 
كان هــدف ارتــكاب ال�قــة هــو بالفعــل إرســال نقــود لعائــالت تتضــور جوًعــا �ف
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مــارات العربيــة المتحــدة  ي دولــة الإ
ي قانــون العقوبــات �ف

ي البحــث فيمــا جــاء �ف
أمــا الطــالب الراغبــون �ف

ف 58-56 مــن القانــون التحــادي رقــم 3  بشــأن الدفــاع عــن النفــس، فيمكــن إحالتهــم إىل المادتــ�ي
»فيمــا يتعلــق بقانــون العقوبــات«. ويمكــن الطــالع عليــه عــىل هــذا الرابــط:

 .http://www.elaws.gov.ae/EnLegislations.aspx وقــد تكــون المــادة 58 ذات صلــة بعــض 
ء بمثــال ال�قــة.  ي

الــ�ش

عوائق أمام حل الخالفات )16 دقيقة(  .5

 . الصــ�ب ونفــاد  يــر،  والت�ب  , الــذا�ت النحيــاز  هــي:  الخالفــات  حــل  أمــام  الرئيســة  الثالثــة  العوائــق 
وربمــا يكــون مــن المفيــد النظــر إىل هــذه العوائــق باعتبارهــا حــالت طبيــة، تحتــاج لإجــراءات معينــة 

: ي
للتخفيــف مــن الأعــراض، والمراحــل الأربــع لهــذا النشــاط تكــون عــىل النحــو الآ�ت

اعرض نموذًجا لبعض منشورات المعلومات الطبية البسيطة، ومن السهل القيام بهذا على   .1
نترنت(. الشبكة العنكبوتية )الإ

يعمــل الطــالب فــي مجموعــات مكونــة مــن ثالثــة طــالب، ويتــم تقســيمهم بحيــث يكــون   .2
هنــاك »مســؤول طبــي« عــن النحيــاز الذاتــى, وثــان عــن التبريــر، وثالــث عــن نفــاد الصبــر. 

ــدد  ــب أن يح ــه«، ويج ــن »حالت ــيطة ع ــة بس ــات طبي ــور معلوم ــب منش ــج كل طال وينت  .3
المنشــور بوضــوح الأعــراض، ويقــدم نصائــح أساســية. 

ويجــب أن يتحقــق كل طالــب مــن جــودة العمــل الــذي أنجــزه الطالبــان الآخــران معــه فــي   .4
المجموعــة، ويقــدم لهمــا نصائــح لتحســينه إذا كانــت هنــاك حاجــة لهــذا. 

بــدون شــك، ســيحرص بعــض الطــالب عــىل أن يكــون شــكل منشــوراتهم رائًعــا، وســتكون هــذه 
الفصــل. ي 

لوحــات حائــط ممتــازة �ف
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جلسة عامة )4 دقائق(  .6

الموجزة  الكلمة  أن  هنا هي  والفكرة   ، التاىلي التعليمي  الهرم  وتكملة  الطالب رسم  من  اطلب 
ستكون بمثابة محفز جيد للذاكرة بالنسبة لمحتوى الدرس:

 لخص الدرس
ي كلمة واحدة 

 �ف

ف تعلمتهما ف أساسي�ي  اكتب مصطلح�ي

ي جملة واحدة
لخص الدرس �ف
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ما الحرب وما أسبابها؟
أنهــا  عــىل  الحــرب  أســباب  إىل  ينظــر  فقــد  أســباب،  لعــدة  مهــم  للحــرب  الرئيســة  الأســباب  فهــم 
ي 

الــ�ت الــدروس  ف  بــ�ي الــدرس حلقــة وصــل  يقــدم هــذا  ، لذلــك،  الشــخ�ي اع  ف الــ�ف امتــداد لأســباب 
ضافــة لذلــك، فمــن الصعــب فهــم العالــم الــذي نعيــش  تعرفنــا إليهــا ســابًقا والــدروس التاليــة بالإ
اعــات المعــارصة، وعــالوة عــىل ذلــك، فالقــدرة عــىل  ف ي ال�ف

ي ســاهمت �ف
فيــه بمعــزل عــن العوامــل الــ�ت

اعــات أصــاًل. ف ي منــع حــدوث ال�ف
اع تعــد خطــوة جوهريــة �ف ف التنبــؤ بالأســباب المحتملــة للــ�ف

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

شرح الفرق بين الحروب بين الدول والحروب داخل هذه الدول.  
تحديد أربعة أسباب رئيسة على الأقل للحرب.  

الدرس الثالث
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )4 دقائق(  .1

ي مقدمة الصف: 
أخرج المختلف- اكتب أو اعرض الدول التالية �ف

ف   إسبانيا   سوي�ا   أوكرانيا الهند   السودان   ماىلي   الفلب�ي

للطــالب  ويمكــن  للســبب،  الصحيــح  ح  الــ�ش مــع  المختلفــة  الدولــة  تحديــد  هــي  الطــالب  مهمــة 
بهــا.  ام  ف واللــ�ت إجابــة  اختيــار  قبــل  أزواج،  ي 

�ف الخيــارات  مناقشــة 

ي القــرن 
ي نــزاع مســلح �ف

ي لــم تشــارك �ف
الإجابــة الصحيحــة هــي ســوي�ا، فهــي الدولــة الوحيــدة الــ�ت

يــن، وإذا كانــت هنــاك رغبــة، يمكــن أن يتطــور هــذا إىل مناقشــة مختــرة للســبب.  الحــادي والع�ش
اح إجــراء المزيــد مــن عمليــات البحــث عــىل هــذه  ويمكــن مناقشــة مســألة »حيــاد« ســوي�ا أو اقــ�ت

المســألة.

ح أسباب الحرب )18 دقيقة( �ش  .2

مــن  ثنائيــة  مجموعــة  لــكل  يكــون  بحيــث   ،1 الملحــق  ي 
�ف البطاقــات  بنســخ  قــم  الأوىل:  الخطــوة 

البطاقــات. مــن  مجموعــة  الطــالب 

ي مجموعات ثنائية.
الخطوة الثانية: تستخدم الآن بطاقات لعبة الذاكرة �ف

. ي
الخطوة الثالثة: يتم وضع وجه البطاقات لأسفل عىل الطاولة، بشكل عشوا�أ

الخطــوة الرابعــة: يقــوم كل طالــب بالتنــاوب بقلــب بطاقــة واحــدة ثــم بطاقــة أخــرى؛ بحًثــا عــن 
المتوافــق. الــزوج 

الخطوة الخامسة: إذا وجد الطالب زوًجا متوافًقا يحتفظ بالبطاقات، ويقوم بمحاولة أخرى.

الخطوة السادسة: إذا لم تتوافق البطاقتان، يقلبهما عىل المائدة مرة أخرى.

الخطوة السابعة: تستمر اللعبة ح�ت تتوافق كل البطاقات.

الخطوة الثامنة: الفائز هو الطالب الذي يحصل عىل معظم أزواج البطاقات.

الخطوة التاسعة: يمكن أن يستمر اللعب ح�ت نفاد الوقت.
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تحديد أسباب الحروب الحقيقية )23 دقيقة(  .3

الأســباب  إىل  للتعــرف  الُمثــىل  الطريقــة  هــو  المحتملــة،  وأســبابها  حقيقيــة،  حــروب  ي 
�ف التفكــ�ي 

الغــرض،  لهــذا  خصيًصــا  الطالــب  كتــاب  ي 
�ف العمليــة  التماريــن  ُصممــت  وقــد  للحــرب،  الرئيســة 

وإحــدى الطرائــق للقيــام بهــذا النشــاط هــي قيــام الطــالب بعمــل عــروض داخــل المجموعــات. 
ي وردت 

ي المجموعــة إحــدى دراســات الحالــة الــ�ت
ي مجموعــات مــن ثالثــة، تخصــص لــكل عضــو �ف

و�ف
كيــة، وحــرب الصعاليــك، والِخِمــ�ي الُحْمــر.  يطاليــة – ال�ت ي التماريــن العمليــة الثالثــة: الحــرب الإ

�ف
يــدرس الطــالب الحالــة المخصصــة لهــم ثــم يحــددون أســباب الحــرب، وبعدهــا يقــوم كل طالــب 
ح مــا هــي الأســباب المحتملــة  ف الآخريــن، ويــ�ش بالتنــاوب بعــرض دراســة الحالــة الخاصــة بــه للطالبــ�ي
ي أثنــاء تحضــ�ي عروضهــم.

ضافيــة �ف للحــرب، وقــد يســتفيد الطــالب مــن القيــام ببعــض الأبحــاث الإ

ف الحــروب  ح الفــرق بــ�ي ح هــذا التمريــن للطــالب، يمكــن أن تُســتخدم لغــة التمريــن لــ�ش عنــد �ش
ف الــدول والحــروب داخلهــا، ويتــم هــذا النشــاط داخــل المجموعــة؛ لأن الطــالب يقومــون بعمــل  بــ�ي
ف  العــروض داخــل مجموعاتهــم، فــإذا قامــوا بالعــروض أمــام مجموعــات أخــرى ســيصبح تمريًنــا بــ�ي

المجموعــات.

يجــب عــىل كل مجموعــة بعــد ذلــك مراجعــة دراســات الحالــة وترتيــب أســباب الحــرب بنــاء عــىل 
أهميتهــا وفــق تصّورهــا لهــا، بحيــث يكــون »1« هــو الســبب الأكــ�ش أهميــة، ويمكــن تطويــر هــذا 

الإجابــات.  لمقارنــة  المجموعــات  ف  بــ�ي مناقشــة  ليصبــح  بســهولة 

ي كل واحدة من دراسات الحالة:
احات لالأسباب المحتملة �ف وهذه هي بعض الق�ت

كية يطالية – ال�ت دراسة حالة: الحرب الإ
اطورية : طموحات استعمارية بناء إم�ب

الموارد : ساد اعتقاد بأن ليبيا غنية بالمعادن
ي ليبيا لأسباب تاريخية

ف بأحقيتهم �ف يطالي�ي العدالة : اعتقاد الإ

دراسة حالة: حرب الصعاليك 
ي البالد

 القتصاد : عانت الولية الجنوبية اقتصاديًّا مقارنة ببا�ت
ية ف ت المشاكل القتصادية نتيجة للمعاملة التمي�ي العدالة : اعُت�ب

مــن  أنــه  الجنوبيــة  الوليــة  اعتقــدت  فقــد  بالعدالــة،  مرتبًطــا  الســبب  هــذا  يكــون  قــد   : السياســة 
عدالــة أكــ�ش  لتصبــح  مختلــف  بشــكل  البــالد  تنظيــم  وري  الــرف

دراسة حالة: الِخِم�ي الُحْمر
ف بـ )اليوتوبيا( الزراعية يديولوجية : كان الِخِم�ي الُحْمر مقتنع�ي الإ

ي التخلــص مــن الأديــان وفــرِض ثقافــة بعينهــا 
الختالفــات الثقافيــة والدينيــة : رغــب الِخِمــ�ي الُحْمــر �ف

عــىل المجتمع
القوميــة والعرقيــة : أراد الِخِمــ�ي الُحْمــر الحفــاظ عــىل هويــة عرقيــة محــددة عــن طريــق تدمــ�ي 

الأقليــة العرقيــة  الجماعــات 

15 الوحدة 1



التصعيد لأسباب بسيطة )10 دقائق(   .4

بداعــي لــدى  هــذا النشــاط ُمســتلهم مــن دراســة حالــة »الكلــب الضــال«، ويتــم تشــجيع التفكــ�ي الإ
ي 

ا�ف الطــالب عــن طريــق دفعهــم لبتــكار سلســلة مــن الأســباب، وبالرّغــم مــن أن هــذا النشــاط افــ�ت
تماًمــا، إل أن النقطــة الهامــة هــي أنــه إذا فككــت السلســلة الســببية بدرجــة كافيــة فســتجد أن كل 

ة. ارة صغــ�ي الحــروب الحقيقيــة تبــدأ بقــرار أو بــ�ش

ي الجزء الأعىل من الورقة، مثل الموجود أدناه: 
 يحتاج الطالب لرسم مربع وسهم �ف

ا،  ، ويجــب أن يكــون أمــًرا ذا طبيعــة بســيطة جــدًّ ي هــذا المربــع الأول يجــب وضــع الســبب الأصــىلي
�ف

ي مثــال دراســة الحالــة، ســيكون »كلــب ركــض مــن مالكــه«، يقــوم الطالــب بعــد ذلــك بتمريــر هــذه 
و�ف

الورقــة للطالــب الــذي يليــه، ويجــب أن يضيــف مربعــات إضافيــة، بهــا تصاعــد لالأســباب، بمــا يــؤدي 
ي النهايــة إىل »حــرب« عــىل ســبيل المثــال، »الكلــب يعــ�ب الحــدود«> »المالــك )جنــدي( يركــض 

�ف
وراء الكلــب عــ�ب الحــدود« >»يتــم إطــالق النــار عــىل الجنــدي«> »تســتعد دولــة الجنــدي للثــأر«> 

»حــرب«.
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، يجــب  وينبغــي أن تضــاف المزيــد مــن المربعــات حســب الحاجــة، وبمجــرد اكتمــال المربــع الأخــ�ي
أن تعــاد الورقــة إىل الطالــب الأول حــ�ت يتمكــن مــن رؤيــة كيــف أدى الســبب الأوىلي إىل نشــوب 

حــرب.

المختلفــة، والممتــع  البدايــة  نقــاط  مــن  إنتــاج مجموعــة واســعة  عــىل  الطــالب  تشــجع  أن  حــاول 
ي هــذا النشــاط هــو إمكانيــة ربــط الحــدث الأكــ�ش تفاهــة بالحــرب بــدون أن تكــون الصلــة بعيــدة 

�ف
الحتمــال أو ل يمكــن تصديقهــا. 

شارة )5 دقائق( جلسة عامة: قف، وقم بالإ  .5

ي هــذه الجلســة يقــف أحــد الطــالب، ويشــ�ي إىل طالــب آخــر، ويقــول كلمــة واحــدة، ثــم يجلــس، 
�ف

ي ســياق الــدرس 
ح أهميــة الكلمــة �ف شــارة إليــه أن يقــف ويــ�ش ويجــب عــىل الطالــب الــذي تمــت الإ

وبالنســبة لهــذا الــدرس يجــب أن تكــون الكلمــات الُمختــارة تقنيــة، أو مرتبطــة بالأســباب، أو أســماء 
ي دراســات الحالــة.

الــدول المشــاركة �ف
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ق 1 ح ل م

نزاعات على الأرضالأرض 

 دولة ما تسعى وراء ثروات دولة القتصاد/ الموارد
أخرى

يديولوجية،   الإ
والسياسة، 

والسلطة

فرض المعتقدات حول الكيفية التي 
يجب بها تنظيم المجتمع أو حكمه، 

والمنافسة بين جماعات حول َمْن 
سيحكم؟

الرغبة في توسيع النفوذ عبر العالم بناء إمبراطورية
عن طريق استعمار دول أخرى

الختالفات 
الثقافية والدينية 

التعصب تجاه المعتقدات 
والممارسات المختلفة بين 

المجموعات، وهو ما يؤدي إلى 
العنف
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ثبات التفوق،  القومية والعرقية غزو دول أخرى لإ
فالنزاعات تبنى على الهوية 

لمجموعة لها تراث ثقافي أو عرقي 

بدء نزاع لمنع التعرض لهجوم في الدفاع/ وقائية
المستقبل

حروب تخاض بشكل غير مباشر عن حروب بالوكالة
طريق دعم طرف في نزاع، ربما 

ا. عسكريًّا أْو ماليًّ

النتقام من خطأ ارتكبه الطرف النتقام
الآخر في الماضي

حرب هدفها تصحيح خطأ حالي، أو العدالة
حماية أشخاص أبرياء
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هل هناك »حرب عادلة«؟
بأخالقيــات  يتعلــق  فيمــا  ومركبــة  دقيقــة  أحــكام  تطويــر  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الرئيــس  الهــدف 
ي عــىل مســألة الحــرب، ومــن 

الحــرب، وذلــك عــن طريــق تطبيــق إطــار متطــور مــن التفكــ�ي الأخــال�ت
ي تنبــع مــن عمــل هــذا، يجــب أن يكــون الطــالب أكــ�ش 

ي التعقيــدات والمشــاكل الــ�ت
خــالل التفكــ�ي �ف

ي حياتهــم، وكذلــك يقــدم هــذا 
قــدرة عــىل التعامــل مــع أي مشــاكل أخالقيــة صعبــة يواجهونهــا �ف

الــدرس ُفرًَصــا ممتــازة لتطويــر مهــارات التفكــ�ي النقــدي. 

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

ذكر سبعة شروط للحرب العادلة، كما تصفها نظرية الحرب العادلة.  
ذكر مثاٍل واحد على الأقل في استخدام نظرية الحرب العادلة .  

الدرس الرابع
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )7 دقائق(  .1

اختر طالًبا للمجيء إلى السبورة ورسم صورة لشيء يتعلق بالحرب )مثل دبابة(.   -1

أول طالب يخمن الصورة تخميًنا صحيًحا سيقوم برسم الصورة التالية )مثل جندي(.  -2

يستمر النشاط لمدة 7 دقائق.   -3

أفكار أولية )3 دقائق(  .2

اطلب من الطالب تدوين أفكارهم الأولية لالإجابة عن هذا السؤال:

رة؟ ، وهل كانت الحرب م�ب ي أى وقت م�ف
، و�ف م�ت

وط الحرب العادلة )20 دقيقة( ترتيب �ش  .3

ة )العدد المثاىلي سبعة طالب(. الخطوة الأوىل: قسم الطالب إىل مجموعات صغ�ي

الخطــوة الثانيــة: يتــم إعطــاء كل طالــب ورقــة لتدويــن الملحوظــات، أو قطعــة مــن الــورق ُكِتــَب 
وط »الحــرب العادلــة«. عليهــا أحــد �ش

وط  ي المســاحة المخصصــة لهــم، مــع ترتيــب �ش
الخطــوة الثالثــة: يصطــف أعضــاء المجموعــة �ف

الحــرب العادلــة بالشــكل الــذي يعتقــدون أنــه يمثــل أهميتهــا عــىل النحــو الأفضــل.

الخطوة الرابعة: شجع الطالب عىل النقاش مع بعضهم حول الأهمية النسبية لكل معيار.

تيــب  ال�ت ي 
�ف يقفــون  أنهــم  عــىل  جميعهــم  يوافقــون  عندمــا  العمليــة  تنتهــي  الخامســة:  الخطــوة 

الصحيــح.

الخطــوة السادســة: إذا ســمح الوقــت، يمكــن مقارنــة المجموعــات ببعضهــا، مــع مناقشــة الطــالب 
حــول ســبب اتخــاذ خيــارات معينــة.
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اضية )20 دقيقة(  أمثلة اف�ت  .4

الخطوة الأوىل: يختار كل طالب معيار الحرب العادلة، ويكتبه عىل قطعة من الورق.

ي كتاب الطالب.
ي الأول من مهمة العمل �ف

ا�ف الخطوة الثانية: يقرأ الطالب المثال الف�ت

الخطوة الثالثة: اطلب من الطالب الذي يحمل المعيار الصحيح لهذا الحوار الوقوف.

الخطوة الرابعة: ناقش ما إذا كانت الإجابة صحيحة.

، ح�ت انتهائهم جميًعا. الخطوة الخامسة: انتقل إىل الحوار التاىلي

تعقيدات )7 دقائق(  .5

ي اســتخدام نظريــة الحــرب العادلــة عنــد تطبيقهــا عــىل 
مــن الأســهل بكثــ�ي تحديــد المشــكالت �ف

ي الصفحــة 
اضيــة، وتوفــر نقطــة النقــاش الموجــودة �ف أمثلــة محــددة، ســواء أكانــت حقيقيــة أم اف�ت

59 مــن كتــاب الطالــب هــذه الفرصــة.

»الحالــة  المستشــفى  مثــال  إمــا  الطالــب  كتــاب  مــن  للطــالب  يخصــص  ثنائيــة،  مجموعــات  ي 
و�ف

الصعبــة«، أو دراســة حالــة »درســدن«، وإذا كان عــدد الطــالب فرديًّــا، يمكــن أن يشــارك المــدرس 
مشــكالت  إىل  التعــرف  ويحــاول  لــه،  المخصــص  المثــال  طالــب  كل  ويــدرس  الطلبــة،  أحــد  مــع 
الحــوار  حــون  ي�ش ذلــك  وبعــد  المثــال،  هــذا  مــن  تظهــر  كمــا  العادلــة  الحــرب  نظريــة  اســتخدام 

نفســها. المحتملــة  المشــكلة  حــددوا  أنهــم  مــن  ويتأكــدون  لزميلهــم، 

العادلــة،  الحــرب  وط  كانــت �ش إذا  مــا  المناقشــة حــول  إدارة  يمكــن  المستشــفى،  لمثــال  بالنســبة 
المناقشــة  إدارة  يمكــن  )درســدن(  لمثــال  وبالنســبة  عادلــة  الواقــع  ي 

�ف تكــون  ربمــا  تســتبعد حروبًــا 
ي مجملهــا، 

ف الحــروب �ف ًا كافًيــا للتفرقــة بــ�ي ف وط الحــرب العادلــة تقــدم تميــ�ي حــول مــا إذا كانــت �ش
الحــرب. ي 

�ف الأفــراد  وترفــات 
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جلسة عامة )3 دقائق(  .6

هــذه الجلســة العامــة ال�يعــة تقــدم طريقــة فعالــة للمــدرس لختبــار تأثــ�ي الــدرس، ويجــب عــىل 
ف  كل طالــب تكملــة تذكــرة خــروج وهــذه هــي قصاصــة ورق يكتــب عليهــا الطــالب أســماءهم وشــيئ�ي
ء لــم يفهمــوه تماًمــا،  ي

ي الــدرس، ويمكنهــم كذلــك إضافــة ســؤال إذا كان هنــاك سش
تعلموهمــا �ف

ي أثنــاء خروجهــم مــن الصــف، ويمكنــه فحصهــا 
ويتــم تســليم قصاصــات الــورق هــذه للمــدرس �ف

ي تخطيطــه للــدرس وبــدًل مــن مــن ذلــك يمكــن كتابــة تذاكــر 
قبــل الــدرس القــادم؛ لتكــون مرشــًدا لــه �ف

الخــروج عــىل الأوراق الالصقــة لتدويــن المالحظــات ولصقهــا عــىل الحائــط، ويمكــن للطــالب نــزع 
ي بدايــة الــدرس القــادم لتســتخدم كتمهيــد، عــىل ســبيل المثــال، مــن 

ي �ف
هــذه الأوراق بشــكل عشــوا�أ

خــالل الإجابــة عــن أيـّـة أســئلة تــم طرحهــا.

لهذا  ىلي 
ف م�ف كواجب  للغاية  جيد  بشكل  تستخدم  أن  يمكن  الطالب  كتاب  ي 

�ف للبحث:  مهمة 
الدرس، وربما يكون من المفيد تشجيع الطالب عىل اختيار حرب لها أهمية خاصة بالنسبة لهم 
ودراستها ببعض العمق بهدف تطبيق واختبار معاي�ي الحرب العادلة عليها، وربما ينتج عن ذلك 

معرٌض ممتاٌز أْو مقال أْو َعرٌْض تقديمّي.
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ي حفظ السالم؟
ما دور المنظمات الدولية �ن

يــرات المحتملــة لهــا قــد يــؤدي إىل نظــرة متشــائمة  إن التعــرف إىل أســباب الحــرب، وأســاس الت�ب
ء للحالــة الأخالقيــة للعالــم، وإىل حــد مــا، يقــدم هــذا الــدرس نظــرة إيجابيــة لعمــل  ي

بعــض الــ�ش
تــوازن مــع هــذه النظــرة، فربمــا يكــون هنــاك تعــاون دوىلي وأنشــطة لتعزيــز الســالم أكــ�ش بكثــ�ي ممــا 
ي عمليــات حفــظ الســالم 

ي تســاهم �ف
يــدرك الطــالب كذلــك يمكــن النظــر للمؤسســات والأنشــطة الــ�ت

ي درســناها بالفعــل 
اعــات أو أنهــا نتيجــة لتطبيــق تلــك المبــادئ الــ�ت ف باعتبارهــا تجســد مبــادئ حــل ال�ف

ي هــذه الوحــدة. 
�ف

الأهداف التعليمية للدرس 

ي نهاية الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تحديد الأدوار الرئيسة لالأَُمِم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.  
وصف نشاطين على الأقل لحفظ السالم تقوم بهما الأمم المتحدة.  

الدرس الخامس
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ح للدرس التخطيط المق�ت

بداية الدرس: ما الأمم المتحدة؟ )5 دقائق(  .1

هنــاك طريقــة جيــدة للتعريــف بأنشــطة الأمــم المتحــدة وذلــك مــن خــالل مشــاهدة هــذا )الفيديو( 
، وهو )فيديو( رســمي لالأمم المتحدة، مدته )1:18(: التقديمي القص�ي

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=PUZ5tmyJSnc

ي 
ة بالكلمات الرئيســة ال�ت وبعد مشــاهدة )الفيديو( يمكن أن يُطلب من الطالب كتابة قائمة قص�ي

ي الصــف، 
ف قــراءة كلماتهــم لبــا�ت تعــ�ب عــن أدوار الأمــم المتحــدة، وقــد يطلــب مــن طالــب أو اثنــ�ي

ي حالــة غيــاب أي تفاصيــل مهمــة.
ويمكــن بعدهــا للطــالب تعديــل قوائمهــم �ف

تدخالت مجلس الأمن الدولي التابع لالأمم المتحدة )25 دقيقة(  .2

ي الجتماعات الحقيقية لمجلس الأمن.
ي تحدث �ف

يوفر النشاط محاكاة لعملية التصويت ال�ت

ي حلقة.
الخطوة الأوىل: قسم الطالب إىل مجموعات من حواىلي ستة، ويفضل الجلوس �ف

ي الملحق 2.
الخطوة الثانية: يتم تزويد كل مجموعة بالمادة التدريبية الموجودة �ف

الخطوة الثالثة: لكل حوار، يناقش الطالب ويصوتون لتخاذ الإجراء الالزم.

ف المجموعات. ي النهاية، يمكن مقارنة القرارات فيما ب�ي
الخطوة الرابعة: �ف

مقدمة لعمليات حفظ السالم )5 دقائق(  .3

ويوفر )فيديو( رسمي آخر لالأمم المتحدة مقدمة جيدة لعمليات حفظ السالم، مدته )2:10(: 
يجب  )الفيديو(  مشاهدة  وبعد   https://www.youtube.com/watch?v=DgITogWbBdI.
لالأمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  فيها  تشارك  أن  يحتمل  أنشطة  ثالثة  كتابة  الطالب  عىل 
المتحدة، ويمكن مقارنة الإجابات المختلفة من من قبل طالب الصف، كما يضع هذا النشاط 

. الأساس للنشاط التاىلي
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التعرف إل عمليات حفظ السالم )15 دقيقة(  .4

ي الوقــت نفســه 
يعــزز هــذا النشــاط فهــم عــدد مــن عمليــات حفــظ الســالم لالأمــم المتحــدة، و�ف

يطــور معــارف جغرافيــة. 

يعــزز هــذا النشــاط فهــم نطــاق عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســالم، مــع تطويــر المعرفــة 
أيًضــا. الجغرافيــة 

ي الملحق 3.
الخطوة الأوىل: يتم إعطاء الطالب المادة التدريبية، الموجودة �ف

ي الموقــع الصحيــح عــدد عمليــات الأمــم المتحــدة 
الخطــوة الثانيــة: يكتــب الطــالب عــىل الخريطــة �ف

ذات الصلة.

ي الصــف حــول أســباب 
الخطــوة الثالثــة: وعنــد النتهــاء مــن هــذه العمليــة، يمكــن تيســ�ي مناقشــة �ف

ي مناطــق معينــة مــن العالــم، وإن لــم تكــن منحــرة فيهــا.
تجمــع هــذه العمليــات �ف

ي هــذا المجــال، ويمكــن توجيههــم 
ف بإجــراء المزيــد مــن الأبحــاث �ف قــد يكــون بعــض الطــالب مهتمــ�ي

ي الملحــق 3.
إىل المصــدر الموجــود �ف

ي عام 2017 )10 دقائق( 
جلسة عامة – مراجعة لالأمم المتحدة �ز  .5

هــذا )الفيديــو( الرســمي الأخــ�ي لالأمــم المتحــدة يقــدم نهايــة ممتــازة للــّدرس؛ لأنــه يجمــع مجموعــة 
واســعة مــن أنشــطة الأمــم المتحــدة ويطبقهــا عــىل أحــداث خــالل عــام 2017 مــن المرجــح أن يكــون 

الطــالب عــىل درايــة بهــا بدرجــة مــا، مدتــه )6:23(:

https://www.youtube.com/watch?v=ehW830X37eU 

ــا، حدثًــا واحــًدا شــاركت فيــه الأمــم المتحــدة  ي نهايــة )الفيديــو( يجــب أن يحــدد الطــالب، كتابيًّ
و�ف

لقــراءة  ي 
عشــوا�أ بشــكل  الطــالب  اختيــار  ويمكــن  اتخذتــه؟  الــذي  الإجــراء  هــو  ومــا   ،2017 عــام 

إجاباتهــم.
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ق 2 ح ل م

حوارات تتضمن الدول الخيالية، )جامبو، و بوتانج(

إجراء تحقيق لتقييم ما إذا كان هناك خطر على السالم الدولي.  .1

إرسال وسيط لمحاولة التفاوض على اتفاق سالم بين الأطراف المتنازعين.  .2

تطبيق عقوبات غير عسكرية.  .3

الموافقة على استخدام القوة المسلحة لوقف أو منع نزاع.  .4

إرسال قوات حفظ سالم لحماية السكان المدنيين، وللمساعدة في نزع أسلحة أطراف   .5
القتال، واســتعادة سيادة القانون. 

إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الشتباه في جرائم حرب.  .6

ي حوار ما مرة أخرى.
ي كل حواٍر، فال تَستخدم أي معلومات وردت �ف

يتغ�ي السياق تماًما �ف

لفتــرة طويلــة ســادت عالقــات عدائيــة، لكنهــا غيــر مســلحة، بيــن دولتــي )جامبــو، و بوتانج(   .1
وبــدون إنــذار، اجتاحــت القــوات المســلحة لـ )جامبو( جزًءا صغيًرا مــن أراضي )بوتانج(، ثم 
جمعــت كل المدنييــن الذكــور )البوتانييــن( بغــض النظــر عــن ســنهم، ثــم أعدمتهــم، ثــم 

تراجعــت القــوات المســلحة إلــى )جامبو(.

ا، وتحــاول بنــاء قاعــدة صواريــخ لســتخدامها المحتمل  )جامبــو( دولــة غيــر مســتقرة سياســيًّ  .2
ضــد )بوتانــج( المســالمة وبالرغــم مــن مطالبــات الأمــم المتحــدة بوقــف البرنامــج إل أنــه 
ــدة عــن اســتكمال  ــوة وهــي بعي ــم تســتخدم بعــد أي ق ــل تصاعــد، ول ــم يتوقــف، ب ل

قاعــدة الصواريــخ إلــى حــد كبيــر.

ــالق  ط ــف لإ ــج( بوق ــو، و بوتان ــن )جامب ــر، بي ــه قصي ــئ، ولكن ــلح مفاج ــزاع مس ــى ن انته  .3
النيــران، ورغــم ذلــك، تشــهد )بوتانــج( الآن اضطرابــات مدنيــة، حيــث انهــارت الحكومــة 

إلــى حــد كبيــر. 

كشــفت صور القمر الصناعي احتشــاد القوات المســلحة لـ )بوتانج( بالقرب من الحدود مع   .4
)جامبــو(، ومنــذ عقــد مضــى، طالبــت )بوتانــج( بحقوقها في الرواســب المعدنيــة الغنية في 
)جامبــو(، إل أن محكمــة العــدل الدوليــة رفضــت هــذا الطلب، ورغم أن )بوتانج( لم تطرح 
الأمر مرة أخرى إل أنها تعترض بشدة على هذا الحكم، بالإضافة لذلك، فقد عانى اقتصاد 

)بوتانج(بشدة مؤّخًرا.

أرســلت )جامبــو( بشــكل غيــر متوقــع، قــوة غــزو لدولــة )بوتانــج( الصغيرة، وقــد قامت بهذا   .5
لأنهــا، ولفتــرة طويلــة، كانــت تخشــى مــن أن يتأثــر شــعبها بالمعتقــدات الدينية للـــ )بوتانج( 
والتــي ل تتوافــق مــع معتقداتهــا الدينيــة، حيث يعزز دين )بوتانج( الســالم بقوة، ول تمتلك 
)بوتانج( قوة عسكرية قوية، وهناك مخاوف من أن تحاول قوات )جامبو( محَو الـ )بوتانج( 

تماًما.

قليميــة، ويهــدد كل طــرف  تورطــت )جامبــو، و بوتانــج( فــي نــزاع ســاخن حــول الحقــوق الإ  .6
باســتخدام القــوة العســكرية لحــل النــزاع، وتشــير الدلئــل إلــى قيامهمــا بتجهيــز قواتهمــا 

المســلحة.
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ق 3 ح ل م

المهمة: تحديد مواقع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السالم عىل خريطة العالم، عن طريق 
ي الصحيح.

كتابة رقم البعثة �ف الموقع الجغرا�ف
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عمليات حفظ السالم النشطة لالأمم المتحدة  )منذ يناير 2018(

هدف البعثة موقع البعثة موظفو الأمم 
المتحدة 

المنتشرون

 

اسم البعثة

الحفاظ على السالم أثناء 
استفتاء سياسي

الصحراء 
الغربية

470 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  
 )MINURSO(

1

حماية المدنيين ودعم عمليات 
التحول

جمهورية 
إفريقيا 
الوسطى

14076  بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الستقرار في 
)MINUSCA( جمهورية إفريقيا الوسطى

2

تعزيز سيادة مؤسسات القانون 
في هاييتي، وتطوير الشرطة 

الوطنية وتعزيز وحماية حقوق 
نسان الإ

هاييتي 1200 بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الستقرار في هاييتي  
)MINUJUSTH(

3

دعم العملية السياسية 
والمساعدة على استقرار مالي

14926 مالي  بعثة الأمم المتحدة متكاملة الأبعاد لتحقيق الستقرار في مالي  
)MINUSMA(

4

جمهورية  حماية المدنيين وتعزيز السالم
الكونغو 

الديمقراطية

20688  بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الستقرار في جمهورية الكونغو 
)MONUSCO( الديمقراطية

5

 حماية المدنيين وتسهيل 
نسانية ومساعدة  المساعدات الإ

العملية السياسية  

17174 دارفور فريقي والأمم المتحدة في دارفور  العملية المختلطة لالتحاد الإ
)UNAMID(

6

شراف على وقف إطالق  الإ
النيران واتفاق فض الشتباك

الجولن 1117   )UNDOF( 7 قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الشتباك

المساهمة في التوصل إلى 
تسوية سياسية 

قبرص 1106 )UNFICYP( قوة الأمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص 8

رصد وقف الأعمال العدائية 
والمساعدة من أجل ضمان 

نسانية  وصول المساعدات الإ
للسكان المدنيين

لبنان 11317   )UNIFIL(قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 9

التجريد من السالح ومراقبة 
السالم في منطقة أبيي المتنازع 

عليها

أبيي 4802  )UNISFA(   10 قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي

تعزيز الأمن والستقرار واحترام 
نسان في كوسوفو حقوق الإ

كوسوفو 352   )UNMIK( دارة المؤقتة في كوسوفو بعثة الأمم المتحدة لالإ 11

دعم تنفيذ عملية السالم  ليبريا 1481 )UNMIL( 12 بعثة الأمم المتحدة في ليبريا

حماية المدنيين ومراقبة حقوق 
نسان ودعم تنفيذ اتفاقية  الإ

وقف الأعمال العدائية

جنوب 
السودان

17140 )UNMISS( بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان 13

مراقبة وقف إطالق النيران في 
جامو وكشمير

الهند وباكستان 115 فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان 
 )UNMOGIP(

14

المساعدة على تحقيق الستقرار 
في الشرق الأوسط 

الشرق الأوسط 
)المقر القدس(

374 )UNTSO( 15 هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate :المصدر 
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الدرس السادس

ما طبيعة تراث السالم والالعنف؟
ي هــذه الوحــدة، ســنجمع مًعــا عنــارص مــن الــدروس الأخــرى عــن طريــق إعــادة 

ي الــدرس الأخــ�ي �ف
�ف

ي هــذا الــدرس 
ف �ف كــ�ي ي ســياق نــزاع أوســع ومحــور ال�ت

ف مــرة أخــرى عــىل أفعــال الأفــراد، ولكــن �ف كــ�ي ال�ت
ــا ولكــن كذلــك  كــه الختيــارات والأفعــال الشــخصية، ليــس فقــط محليًّ هــو إدراك التأثــ�ي الــذي قــد ت�ت
ًرا  ّ ء، حــ�ت لــو قررنــا أن هنــاك ظروًفــا قاســية يكــون ُمــ�ب ي

ي ســياق العالقــات الدوليــة وقبــل كل سش
�ف

مــة تماًمــا بالســالم والالعنــف. ف فيهــا اســتخدام العنــف، فيجــب أن نعيــش جميًعــا حيــاة مل�ت

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

وصف نشاط واحد على الأقل في مجال حفظ السالم لمنظمة غير حكومية.  
تحديد مثال واحد على الأقل لعمل غير سلمي.  

تحديد شكل واحد على الأقل للسلمية.   
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ح للدرس   التخطيط المق�ت

المنظمات غ�ي الحكومية والألغام الأرضية )15 دقيقة(  .1

ي الــدرس الســابق، والــذي درســنا فيــه دور المنظمــات الدوليــة 
يتصــل هــذا التمريــن بمــا تعلمنــاه �ف

ي حفــظ الســالم. شــاهد هــذا )الفيديــو( مــن دائــرة الأمــم المتحــدة لالأعمــال المتعلقــة بالألغــام 
�ف

)UNMAS(، والــذي يســتخدم أفغانســتان لتوضيــح العمــل الهــام والخطــ�ي الــذي تضطلــع بــه ِفــَرق 
إزالــة الألغــام، مدتــه )4:11(: 

http://www.mineaction.org/unmas/videos/day-afghan-deminers

ي حفــظ الســالم، أو بإعطــاء 
ح لــدور المنظمــات غــ�ي الحكوميــة �ف ويمكــن أن يُتبــع )الفيديــو( بــ�ش

ي كتــاب الطالــب ومــن المفيــد التأكيــد عــىل أنــه 
الطــالب وقتــا لقــراءة الأقســام المتعلقــة بهــذا �ف

، يقــوم المدنيــون كذلــك بأنشــطة  ف ف غــ�ي المســلح�ي ي حمايــة المدنيــ�ي
فضــاًل عــن الأنشــطة العامــة �ف

ف عليــه، حيــث تمــت دراســة أخالقيــات  كــ�ي متخصصــة مثــل إزالــة الألغــام والألغــام مثــال ممتــاز لل�ت
اســتخدامها خــالل درس »نظريــة الحــرب العادلــة«.

 يمكــن أن يُتبــع هــذا بنشــاط يعتمــد عــىل التفكــ�ي لتعزيــز التعاطــف، فاطلــب مــن الطــالب قضــاء 
ي أنهــم قــد يقفــون 

ي منطقــة بهــا خطــر يومــي يتمثــل �ف
دقيقــة واحــدة يتخيلــون فيهــا أنهــم يعيشــون �ف

، بينمــا يمارســون أنشــطتهم اليوميــة اطلــب منهــم أن يحاولــوا  ي
عــن طريــق الخطــأ عــىل لغــم أر�ف

تَخّيــل الإحســاس بالخطــر وكيــف سيشــعرون؟ ويمكــن أن يســاعد عــىل هــذا التخيــل إجــراء  ــا  حقًّ
النشــاط بعيــون مغمضــة.

ي وأصيــب 
يمكنــك بعــد ذلــك أن تخــ�ب الطــالب أن أحدهــم قــد وقــف فعــاًل للّتــوِّ عــىل لغــم أر�ف

يمكــن  الــدرس،  قبــل  مقاعدهــم  تحــت  للنظــر  ســيحتاجون  هــو،  مــن  ولكتشــاف  بالغــة،  إصابــة 
للمــدرس أن يضــع ورقــة تدويــن مالحظــات لصقــة تحــت أحــد المقاعــد؛ هــذا هــو الطالــب الــذي 
أ الحــظ« يشــارك الطــالب  ي الطالــب »ســ�ي

تــم التعــرف إليــه الآن باعتبــاره قــد وقــف عــىل لغــم أر�ف
ي خطــرت لهــم خــالل تمريــن التعاطــف.

الآن الأفــكار الــ�ت

ي 
ي الصف عما إذا كانت الألغام الأرضية مقبولة �ف

ة �ف يمكن أن ينتهي هذا النشــاط بمناقشــة قص�ي
« الــذي تضعــه نظريــة الحــرب العادلــة، ومــا إذا كان مــن الواجــب حظــر الألغــام  ف ط »التميــ�ي ظــل �ش
ف لمعلومــات إضافيــة مــن الحملــة الدوليــة  ي الحــروب الحديثــة، ويمكــن إحالــة الطــالب المهتمــ�ي

�ف
.)ICBL( http://www.icbl.org لحظــر الألغــام الأرضيــة
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نواتج التعُلم

ي نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

إجراء تقييم ذاتي بثقة من أجل التعرف إلى مواطن القوة لديك، وكذلك الجوانب التي   .1
تحتاج إلى تطوير.

أن تعبر بوضوح لمجموعة من جمهور الحاضرين عن أهدافك وطموحاتك وكيف تأمل   .2
في تحقيقها؟

اكتساب المعرفة المتعلقة بمجموعة مختلفة من المسارات الوظيفية، والتي من شأنها   .3
أن تمكنك من اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلك.

الستعداد على نحو فّعال لإجراء مقابلة شخصية وإلقاء عرض تقديمي جذاب.  .4
نجازات الخاصة بك؛ ليكون بمثابة وسيلة لعرض مهاراتك وخبراتك  إنشاء سجل لالإ  .5

ومعارفك.

الفرد والمجتمع  الموضوع: 

الدرس الأول:

: ي
الدرس الثا�ن

الدرس الثالث:

الدرس الرابع:

الدرس الخامس:

الدرس السادس:

الفرد والمجتمع

 IC19 دة وح ال

ما المقصود بمصطلح »التفُكر«؟

كيف نحدد الأهداف والطموحات ؟

ما مهارات التوظيف الأساسية؟

دارة«؟ ما المقصود بمصطلحي »القيادة« و»الإ

ما هي أفضل طريقة لالستعداد لإجراء مقابلة وتقديم عرض؟

عداد لعرض تقديمي  كيفية الإ
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مقدمة: 

الطــالب  بنــاء فهــم  تهــدف إىل  ي 
يتكــون منهــا كل فصــل، والــىت ي 

الــىت للعنــارص  يــىلي ملخــص  فيمــا 
ي تحقيــق إنجــازات، وتطويــر مهــارات العــرض، 

لقدراتهــم الذاتيــة وهويتهــم مــن خــالل التفكــري �ف
يــن. الحــادي والع�ش القــرن  ي عالــم 

الوظيفــي �ف المســتقبل  والوعــي بخيــارات 

الدرس الأول سوف يركز هذا الدرس على مصطلح »التفُكر«، حتى يصبح الطالب على دراية تامة   
بمدلوله والمقصود به، حيث ستتم ممارسة مهارة التفُكر خالل الدروس التالية، ومن ثم يكون إدراك 
أن التفُكر هي عملية لها جوانب مختلفة وثيقة الصلة بحياتنا الشخصية والمهنية ومفتاح لموضوع 

هذه الوحدة.

الدرس الثاني يستثمر الدرس فيهم المصطلحات الذي وردت في الدرس الأول ويستعرض كيف   
أن وضع الأهداف من شأنه التحفيز على التفكير في المقاصد والأغراض. فمن المهم أن نضع في 
العتبار دائًما أن الهدف يرتبط بتصميم الطالب على تحقيق رغباتهم المهنية والشخصية، والتي 
التعبير عنها وصياغتها،  فإذا رغبوا في تحقيق طموحاتهم، سيكون عليهم  تشكل طموحاتهم. 
وكذلك سيكون عليهم تحديد كيف يأملون في تحقيقها من خالل وضع أهداف بالإضافة إلى ذلك، 
يتم ربط هذا الأمر بالسلوك المشرف وكيف يمكن لالأهداف أيًضا أن تسهم بشيء إيجابي للمجتمع 

وللفرد.

التنظيم  مثل  للتوظيف  الالزمة  الأساسية  المهارات  على  الثالث  الدرس  الثالث يركز  الدرس   
والعمل الجماعي، وسوف يتعلم الطالب من خالله أن مهارات الفرد وتعليمه ومؤهالته والتدريب 
التي يمتلكها لبد وأن يتم استعراضها لكي يثبت لأصحاب العمل  الذي حصل عليه والخبرات 
المستقبليين أنه حين يصبح موّظًفا، ستكون لديه المهارات التي تعود بالنفع على المؤسسة التي 
سيعمل بها، وبالتالي، سوف يقدم هذا الدرس استخدام الملف الشخصي في تنظيم التطور 

المهني للطالب.

دارة، وذلك جنًبا إلى جنب مع الهدف  الدرس الرابع يستعرض الدرس الرابع أهمية القيادة والإ  
الرئيس وهو تعليم الطالب أن »الرؤية وحدها ل تكفي، فالبد من التخطيط من أجل الستعداد 
آل مكتوم-حفظه هللا-  راشد  بن  الشيخ محمد  الّسمو  الرؤية«)صاحب  للمستقبل وتحقيق هذه 
مارات العربية المتحدة، سوف  2017(. ومع المجتمع المتعدد والمتنّوع الثقافات الموجود بدولة الإ
دارة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل المتاحة  يتناول هذا الدرس كيفية تعزيز مهارات القيادة والإ

أمام مستقبل الطالب.    

الدرس الخامس يغطي الدرس الخامس المهارات المطلوبة للمشاركة في المقابلة الشخصية،   
ومن خالله ستتم محاكاة أدوار الُمحاور ومن تُجرى معه المقابلة، كما سيلقي هذا الدرس نظرة 
على الأغراض المختلفة للمقابالت الشخصية والجوانب المختلفة المتعلقة بها، مثل لغة الجسد، 
وتكوين الأسئلة وترتيبها، وإّن الهدف الأساسي هنا هو زيادة الوعي بالحقوق كموظف َوَكرَبِّ عمل 

في المستقبل.

المهارات،  واستعراض  تنظيم  فكرة  السادس في عرض  الدرس  يتوسع  السادس سوف  الدرس   
ولكن هذه المرة من خالل العرض التقديمي، حيث سيلقي نظرة على الأغراض المختلفة للعروض 
التي ستساعد الشخص على  الجسد  بها، مثل نوع لغة  المتعلقة  المتنوعة  التقديمية والجوانب 
التواصل مع الجمهور، كما سيتم أيًضا من خالل هذا الدرس التدريب على تكوين وهيكلة رسالة 
العرض التقديمي، وذلك من أجل إعداد الطالب لممارسة هذه المهارة والتي يعتبرها العديد من 

أصحاب العمل مهارة أساسية. 
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الدرس الأول

ما المقصود بمصطلح »التفُكر«؟
يُرّجــح أن يقــوم الطــالب بربــط مصطلــح النعــكاس بالجانــب المــادي لــه، والمقصــود بــه كيفيــة 
ي تتطلــب الكثــري مــن التفكري الجاد والدراســة 

انعــكاس الضــوء، وذلــك بــدًل مــن العمليــة الذهنيــة الــىت
وعــىل فــرض أن غالبيــة الطــالب لــن تتوافــر لهــم رؤيــة واضحــة للتفُكــر باعتبارهــا عمليــة ذهنيــة، 
كعمليــة  منهــا  والمقصــود  معناهــا  تعريــف  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الأول  الجــزء  هــدف  فســيكون 
هــا عــن النشــاط الأكــرش ســلبية والمعــروف باســم أحــالم اليقظــة. إن المراحــل التاليــة  ف نشــطة، وتميري
ي بالحــارصف 

مــن هــذا الــدرس تســتعرض النقــاط المهمــة المختلفــة للتفُكــر بدايــة مــن ربــط المــا�ف
مــارات  والمســتقبل )تأكيــًدا لحكمــة ورؤيــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان–رحمــه هللا- لدولــة الإ
العربيــة المتحــدة(، إىل دراســة الجوانــب المختلفــة للتفُكــر, وكيــف أن اســتخدامها يمكــن أن يســاعد 

الطــالب عــىل الســتعداد للمرحلــة التاليــة مــن حياتهــم المهنيــة.

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف شفهي أو كتابي لمصطلح »التفُكر«.  
نجازاتك. تحديد مواطن القوة والضعف لديك، وكذلك لمهاراتك ولإ  

التفكير في حدث، أو واقعة ما، وفي رد فعل عليها، ثم كتابة استجابتك الشخصية لها   
فيما ل يزيد عن مائة كلمة.
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

1.  بداية الدرس )5 دقائق(

اطلب من الطالب كتابة تعريف لمصطلح التفُكر, مما سيتيح لك تقييم مدى فهمهم لمعنى هذا   ·
المصطلح، ومع ذلك، اســمح للطالب الأقل تميًزا في هذه المرحلة الأولية بالعمل بشــكل زوجي. 
توقــع أن يقــوم معظــم الطــالب بتعريــف التفُكــر مــن ناحيــة النظر في المرآة لرؤية انعكاســهم، أو 
النظر إلى مســطح مائي لرؤية انعكاس المناظر الطبيعية المحيطة به، أو النظر إلى مرآة الســيارة 

لمتابعــة حركة المرور.

d قم بعرض هذه الصور على الســبورة أو الشاشــة، أو ارســم صورتين على الســبورة: صورة لرأس  ·
يفكــر، ومــرآة بهــا انعكاس لشــخص.

قــم بالحصــول علــى تعليقــات الطــالب مــن خــالل ســؤالهم إذا ما كان تعريفهم يشــير إلى الصورة   ·
الأولــى التــي تمثــل انعكاًســا لصــورة أو إلــى الصــورة الثانيــة التي تمثل شــخًصا يفكــر وعلى فرض أن 
غالبيــة الطــالب ســيعرّفون مصطلــح التفُكــر علــى اعتبــاره النظــر إلــى المــرآة )الصــورة الأولى(، قم 
بالتأكيــد علــى الفــرق بيــن المعنييــن: الإجابــة هــي: الصــورة الثانيــة تعني التفكير العميــق في آرائك 

وأفــكارك، والصــورة الأولــى هــي انعــكاس لصورة.

ما هو التفُكر؟ )15 دقيقة(  .2

بكتــاب   )96( ي صفحــة 
�ف الموجــودة  التفُكــر  بتعريــف  الخاصــة  الفقــرة  إىل  الطــالب  بتوجيــه  قــم 

ي مــن المفــروض أن تُثبــت وتعــزز فهمهــم للنشــاط الســابق قــم بمالحظــة الفصــل، 
الطالــب، والــىت

ًا مــن خــالل ســؤالهم بشــكل فــردي عــن التفُكــر  ف وانتهــز هــذه الفرصــة لدعــم الطــالب الأقــل تمــري
ة متباعــدة عــىل  اجعــل الأســئلة الخاصــة بالتحقــق مــن المفهــوم بســيطة، وقســمها إىل جمــل قصــري
ي تفكــر فيهــا؟ هــل 

الــىت نــوع الأشــياء  مــا  ؟  ي
المــا�ف ي 

المثــال: هــل تفكــر �ف نحــو جيــد وعــىل ســبيل 
؟ كيــف ذلــك؟ ي

ي المــا�ف
ي ترصفاتــك �ف

يســاعدك ذلــك عــىل التفكــري �ف

ـا  ًا مــا تكــون نشــاًطا فرديًـّ وعــىل الرغــم مــن أن التفُكــر قــد تقــوم بهــا مجموعــات مــن الأفــراد، فكثــري
ينطــوي عــىل الأفــكار الشــخصية غــري المعلنــة لشــخص مــا، وبالتــاىلي فهنــاك طريقــة واحــدة للتدريــب 
عليهــا وتطويــر عمليــة فهمهــا داخــل الفصــل، وتتضمــن قيــام الطــالب بالكتابــة عــن تجربــة خياليــة 

ح وتفســري التفُكــر، ولمحــاكاة ذلــك بالفصــل: تتفــق مــع �ش
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أعــط كل طالــب نســخة مــن المذكــرة رقــم 1 التــي تــم توفيرهــا فــي نهاية هــذا الــدرس، كمثال على   ·
عمليــة التفكيــر النشــط.

قســم الطــالب إلــى مجموعــات صغيــرة مكونــة مــن ثالثــة أو أربعة طالب، وخصص لــكل مجموعة   ·
تجربة خيالية لم يخططوا للتفكير فيها من قبل، مثل عرض تقديمي، أو تجربة علمية، أو امتحان 

فــي مــادة الرياضيات، وهكذا.

على كل مجموعة أن تضع عملية تفكير تتناسب مع التجربة الخيالية.   ·

ي الفصــل، والهــدف مــن 
ي الطــالب �ف

ويمكــن للمجموعــات بعــد ذلــك مشــاركة تلــك الحــوارات مــع بــا�ت
ذلــك هــو أن يتعــرف الطــالب إىل عمليــة التفُكــر باعتبارهــا عمليــة نشــطة، ومــن ثــم يمكنهــم ممارســة 

ي المســتقبل مــن خــالل الحــوار الداخــىلي الخــاص بهــم. 
هــذه العمليــة بأنفســهم �ف

3.  الوعي المتغ�ي )5 دقائق(

، واجعــل  ي كتابهــم المــدرسي
ي تتحــدث عــن الوعــي المتغــري �ف

اطلــب مــن الطــالب قــراءة الفقــرة الــىت
أن  للطــالب  ووضــح   ، بدفــرت الحتفــاظ  بفكــرة  بتعريفهــم  قــم  ثــم  ــا،  ليًّ

ف مرف واجًبــا  العمــل  مهمــة 
أو تســجيل  أفكارهــم  ي تســجيل 

يرغبــون �ف ف  غــري رســمي يســتخدمونه حــ�ي الدفــرت هــو دفــرت  هــذا 
وقائــع يشــعرون بأنهــا جديــرة بالمالحظــة، وبمــا أنــه غــري رســمي، فهــو يشــجع عــىل الكتابــة بطريقــة 
ي تنطــوي عــىل مراجعــات 

ف عــىل المشــاعر والأفــكار الــىت كــري طبيعيــة أكــرش هــدوًءا، حيــث يكــون الرت
ذاتيــة شــخصية.

4.  نشاط لعبة توافق الكلمات )5 دقائق(

ف الأفــكار ابــدأ بلعبــة توافــق  تــم تصميــم النشــاط التــاىلي ليفهــم الطــالب الفكــرة مــن وراء الربــط بــ�ي
الكلمــات، ثــم قــم بتطويرهــا لتصبــح لعبــة توافــق الأفــكار:

أ. اجعــل مجموعــات مكونــة مــن ســتة إلــى عشــرة طــالب تجلــس فــي دوائــر، وأعــط لطالــب 
ــة  ــب كلم ــذا الطال ــيقول ه ــال« س ــة »برتق ــل كلم ــيطة مث ــة بس ــدأ بكلم ــة، واب ــد كلم واح
برتقــال، وســيقول الطالــب الــذي يليــه مــا يتبــادر لذهنــه، وهكــذا حتــى تكتمــل الدائــرة. 

ــر لالهتمــام، أنــك إذا بــدأت بكلمــة »برتقــال« فــإن الطالــب التالــي يمكــن أن  مــن المثي ب. 
ــد ترغــب  ــوز« ق ــل »الم ــة مث ــا بفاكه ــا يربطه ــل »أخضــر« أو ربم ــون آخــر مث ــا بل يربطه
فــي تســجيل هــذا، ومــن ثــم يمكنــك أنــت والطــالب القيــام بتحليــل توافقــات الكلمــات 

والتحــولت فــي التفكيــر حيــن يكــون للكلمــة أكثــر مــن معنــى ومدلــول. 

مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن التطور لمفهــوم الرتباطات الذهنية، ســتكون الخطوة التالية  ت. 
هي تكرار اللعبة، ولكن هذه المرة قم بإعطاء الطالب فكرة، وابدأ بقول إنك تســتلقي على 
شــاطئ، ثم يقول الطالب التالي ما يتبادر لذهنه، وهكذا حتى تكتمل الدائرة قم بتشــجيع 
الطــالب علــى التفكيــر فــي فكــرة بــدًل من كلمة، وعلى ســبيل المثال، إذا كانــت الفكرة الأولى 
هــي الســتلقاء علــى الشــاطئ، فــإن الفكــرة التالية يمكــن أن تكون الذهاب للســباحة، يتبعها 

شــراء مالبس بحر جديدة، وهكذا. 
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5.  الجوانب المختلفة للتفُكر )10 دقائق(

والتفكــري  للتفُكــر  المختلفــة  الجوانــب  اعتبارهــم  ي 
�ف يضعــون  الطــالب  أن  الآن  الــدرس  ض  يفــرت

المتأمــل، مثــل الســتفادة مــن الفطنــة والمعلومــات العاطفيــة الــواردة مــن مصــادر برصيــة وســمعية 
ي النهايــة، يعــد الهــدف هــو إدراك الطــالب أهميــة اســتخدام الحــواس جميعهــا لربــط 

وحركيــة، و�ف
ي والحــارصف والمســتقبل. 

المــا�ف

أعط الطالب ورقة بيضاء وأقالًما وألوانًا من نوع أقالم الرصاص، وأخبرهم أن باســتطاعتهم رســم   ·
ما يحلو لهم مثل صورة، أو أشــكال، أو حتى مجرد ألوان وكلمات مكتوبة للتعبير عن القصة التي 
أنت الآن على وشك إخبارهم بها أخبر الطالب أن عليهم تخيل أن كّل واحد منهم هو الشخص 

الموجــود فــي القصة، ويجلس على مقعد. 

قم بحكاية القصة الآتية:  ·

»كنت جالًسا على مقعد خارج المدرسة الحالّية، أراقب مجموعة من الأولد يضحكون، ويمرحون   
في الملعب كان أحد الأولد يدفع صديقه، بينما يجرى الآخر وراء زميله، ولقد أعادني ذلك إلى أيام 
المدرسة، حين كنت صغيًرا، فمازلت أتذكر دق الجرس في فناء المدرسة ليذكرنا أننا على وشك بدء 
فصولنا الدراسية، وبعد ساعات قليلة يدق الجرس مرة أخرى في وقت الغداء، ولكنك لست في 
حاجة إلى الجرس هذه المرة، لأنك تشم رائحة طهي الغداء ينطلق في الهواء كان لدي مثل هذا 
المرح بالمدرسة، حتى دخلت حجرة الدراسة، وأتذّكر أنني كنت خائًفا للغاية من المدرس، وأنني 
كنت أشعر بأن معدتي تؤلمني حين كان يطلب مني تسليمه واجبي المنزلي. كان واجبي المنزلي 
خطأً دائًما؛ لأنني كنت أخاف للغاية، حتى إنني كنت أخشى طلب مساعدة المدرس، وحالًيا، أدرك 
المدرسون أن الطالب يتعلمون بشكل أفضل إن لم يخافوا من المدرس، وقد أدركت أنه حين يكون 

لديَّ أطفال فسوف أشجعهم دائًما على طرح الأسئلة.«

مــن خــالل العمــل فــي مجموعــات ثنائيــة، اطلــب إلى الطــالب أن ينظروا إلى الرســم الخاص بهم،   ·
وأن يســتخدموه فــي اســتدعاء القصــة، ومــن ثـَـمَّ أْن يُخبــروا زمالءهــم بشــعورهم حول المشــاهد، 
والأصوات والروائح التي تداعت إلى ذهنهم ما شــعورك عندما تكون خائًفا؟ ما الذي بوســعك أن 

ر لك أن تقابلــه مرة أخرى؟  تقولــه لهــذا المــدرس، لــو ُقــدِّ

ي جلسة عامة للتحقق من تمام 
6.  يمكن أن يُستكمل هذا النشاط �ف

الفهم.

ف  عــىل ســبيل المثــال، يمكــن أن يُطلــب منهــم أن يكتبــوا مثــاًل للتفُكــر والتفكــري العميــق مســتخدم�ي
ي ذلــك المعلومــات العاطفيــة مــن المصــادر البرصيــة والســمعية والحركيــة، ويمكنــك أن تقــدم 

�ف
مــا  النظــر إىل صــورة فوتوغرافيــة،  مــن خــالل  ي مناســبة ســعيدة 

التفكــري �ف لهــم مثــاًل عــن كيفيــة 
ي أي ســياق 

ي تســتدعيها؟ �ف
الــذي تــدل عليــه الصــورة؟ مــىت التقطــت؟ ولمــاذا؟ ومــا الذكريــات الــىت

ء، أو صــورة،  ي
ي سش

التقطــت هــذه الصــورة؟ وهكــذا، وبعــد ذلــك يمكنــك أن تطلــب منهــم التفكــري �ف
ي مجموعــات ثنائيــة يقومــون بمشــاركة أفكارهــم مــع 

أو حــدث، أو واقعــة، ثــم مــن خــالل العمــل �ف
بعضهــم، ويمكــن للطــالب بعــد ذلــك أن يســجلوا أفكارهــم للمشــاركة بهــا مــع الطــالب الآخريــن.
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7.  كيف تصبح ممارًسا للتفُكر )15 دقيقة(

ي الــدرس، وهــو يتطلــب مــن الطــالب دراســة كيــف 
يســتند النشــاط التــاىلي إىل حــد كبــري عــىل مــا ورد �ف

ي 
ي النهايــة، نحــن نتطلــع إىل قيــام الطــالب بقضــاء بعــض الوقــت �ف

ا للتفُكــر و�ف تصبــح ممارًســا جــادًّ
ي تجربتهــم بعــد انقضــاء حــدث أو نشــاط مــا، وأن يفهمــوا أن هــذا الأمــر مــن 

التفكــري بشــكل نقــدي �ف
ي مراجعــة مــدى فاعليــة مــا تعلمــوه.

شــأنه أن يســاعدهم �ف

ي صفحــة )103(
بــدء العمليــة، اجعــل الطــالب يقومــون بمهمــة العمــل الموجــودة �ف ومــن أجــل 

ي الدفــرت الخــاص بهــم أفكارهــم  بشــأن إنجازاتهــم، ومهاراتهــم، 
مــن كتــاب الطالــب، ويســجلون �ف

ي مــروا بهــا بعــد ذلــك يمكنــك 
ونقــاط القــوة والضعــف لديهــم، والنتكاســات وأوقــات الإحبــاط الــىت

ي يســمح بهــا الوقــت، مــع 
أن تطلــب منهــم مقارنــة أفكارهــم تحــت كل عنــوان، أو عــدد العناويــن الــىت

ي مهمــة العمــل: المشــكالت والحلــول، فيمكــن تناولهــا 
ف �ف الطــالب الآخريــن وبالنســبة لآخــر نقطتــ�ي

ف  لتحســ�ي يجــب فعلــه  مــا  إنهــم ســيحتاجون إىل تحديــد مشــكلة وتقريــر  بشــكل منفصــل، حيــث 
المحــدد  الوقــت  عــن  بعيــًدا  حــدة  عــىل  كل طالــب  مــع  إجــراء جلســات خاصــة  يمكنــك  الوضــع. 
؛ وذلــك مــن أجــل توثيــق المشــكلة ووضــع خطــة عمــل حلهــا  للدراســة عــىل مــدار الفصــل الــدراسي

موضــع التنفيــذ.

عــىل  الــدرس  ي 
�ف الــواردة  الرئيســة  البيانــات  كتابــة  خــالل  مــن  وذلــك  الطــالب،  توجيــه  تــود  ربمــا 

ي ســيوجهونها إىل الشــخص موضــع التســاؤل لبــد وأن 
هــم أن أســئلتهم الــىت الســبورة، وأن تخرب

التاليــة: الرئيســة  النقــاط  مــن  بواحــدة  تتصــل 

نجازات الإ  ·

المهارات  ·

نقاط القوة  ·

مواطن الضعف  ·

النتكاسات وأوقات الإحباط  ·

تجاوز الوصف المادي  ·

ربط الماضي والحاضر والمستقبل  ·

زيادة الوعي  ·

رأي شخصي  •

النقد البّناء  •

8.  نموذج للتفُكر )5 دقائق(

بعــد التعــرف إىل مصطلــح »التفُكــر«، يمكــن للجــزء الأخــري مــن هــذا الــدرس أن يأخــذ دائرة )جراهام 
ف العتبــار مــن صفحــة )107( مــن كتــاب الطالــب انتقــل إىل  جيبــس( للتفكــري التأمــىلي )1988( بعــ�ي
، ووّضــح فوائــد تحليــل أفــكارك بطريقــة منضبطــة،  ي الخــاص بدائــرة التفكــري التأمــىلي

الرســم البيــا�ف
ي تتطلــب منهــم 

ي صفحــة )107( مــن كتــاب الطالــب الــىت
ثــم قــم بإحالــة الطــالب إىل مهمــة العمــل �ف

أن يختــاروا حدثًــا، أو نشــاًطا، أو واقعــة، وأن يقومــوا بإظهــار اســتخدام دائــرة التفكــري التأمــىلي 
ســجلوها  ي 

الــىت الإحبــاط«  ومواطــن  تطبيق»النتكاســات  اختيــار  تعطيهــم  أن  يمكنــك   .)1988(
ي مهمــة العمــل ضمــن قســم »كيــف تصبــح ممارًســا للتفُكــر« أخــرب الطــالب أن مــا يجعــل ذلــك 

�ف
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ي تتبــع الخطــوة المنطقيــة بخطــوة 
مختلًفــا عــن مهــام التفكــري الســابقة هــو العمليــة الشــاملة الــىت

مــن التقــدم.

خــاص  اهتمــام  توجيــه  مــع  هــم،  بدفرت المعلومــات  تســجيل  منهــم  اطلــب  مســتقلة،  وكدراســة 
العمــل. وخطــة  المحصلــة،  أو  النتيجــة  الدائــرة،  ي 

�ف يــن  الأخري ف  للقســم�ي

والتعليم.  التدريس  لأساليب  دليل  عمل:  طريق  عن  التعليم   Gibbs G )1988( المرجع:   *
: ي الموقع التاىلي

وحدة التعليم المستمر . كلية الفنون التطبيقية بأكسفورد: أكسفورد. متاح �ف

 https://www.brookes.ac.uk/students/upgrade/study-skills/reflective-writing-gibbs

المذكرة رقم 1

مثال عل عملية التفك�ي التأملي النشط

ي عــرض تقديمــي، أو تجربــة علميــة، أو 
اســتخدم المثــال التــاىلي لكتابــة عمليــة تفكــري تأمــىلي نشــط �ف

هــا، ممــا لــم يتــم وفًقــا لخطــة. امتحــان لمــادة الرياضيــات، وغري

الخبرة أو التجربة  · 
لقد قمت بكتابة مقال مكون من مائتي كلمة في وقت محدد )أربعين دقيقة(، وحصلت على 

درجات منخفضة لعدم اكتماله.

الملحوظات والمراجعات الذاتية  · 
قمت بكتابة مقدمة وفقرتين، ولكن الوقت انتهى ولم تكمل النتيجة والمحصلة.

تطور الأفكار  · 
تحدثت إلى مدرسك للحصول على بعض النصائح بشأن تنظيم وقتك في أثناء كتابة مقال، 

وقمت بتسجيل بعض الأفكار عن كيفية التخطيط لمقالك لستخدامها المرة القادمة. 

اختبار الأفكار في الممارسة  · 
قمت بالتخطيط وتخصيص وقت محدد لكل جزء من مقالك قبل بدء الكتابة، كما قمت بتدوين 

بعض الملحوظات لكي ترجع إليها لحًقا، وتدّربت على كتابة المقال وأتممت الأقسام كّلها، 
وبقيت دقيقتان. 

ة أو التجربة الخرب

الملحوظات والمراجعات الذاتية

تطور الأفكار

ي الممارسة
اختبار الأفكار �ف
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ي
الدرس الثا�ز

كيف نحدد الأهداف والطموحات ؟
ًا مــا يلتبــس فهــم الهــدف والطمــوح باعتبــار أن لهمــا المعــىف نفســه، ومــن ثــم، فــإن الطــالب  كثــري
، فأحيانًــا مــا يحــدث الخلــط بينهمــا، لذلــك  ف ف المختلفتــ�ي ف الكلمتــ�ي ف هاتــ�ي ف بــ�ي بحاجــة إىل التميــري
ي بدايــات الــدرس، وذلــك بــأن تطلــب 

ف تمــام المعرفــة �ف ينبغــي التأكــد مــن معرفــة معــىف المصطلحــ�ي
منهــم تعريــف كل مــن الهــدف والطمــوح للتحقــق ممــا إذا كانــوا يفهمــون أن الهــدف هــو المقصــد 
ي ينشــد الفــرد الوصــول إليهــا، بينمــا الطمــوح يتطلــب التوجيــه الــذي ســيصل بالشــخص 

والغايــة الــىت
ف قبــل  إىل هنــاك. إن المقصــد مــن الجــزء الأول مــن هــذا الــدرس هــو فهــم هذيــن المصطلحــ�ي
ي 

ة الأجــل، وصلتهمــا بالتفُكــر الــىت ف الأهــداف الطويلــة الأجــل والأهــداف القصــري تنــاول الفــرق بــ�ي
كز عــىل فوائــد ومزايــا وضــع  ي مــن الــدرس فســري

ي الــدرس الأول، أمــا الجــزء الثــا�ف
تمــت دراســتها �ف

ي إطــار العمــل.
أهــداف �ف

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف شفهي أو كتابي لمصطلحي »الأهداف« و »الطموحات«.  
تحديد هدف يتعلق بصفة مميزة تثير اهتمامك.  

تطوير هدف بعينه مستخدمين في ذلك معايير محددة.   
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ح للدرس التخطيط المق�ت

بداية الدرس )7 دقائق(  .1

ف مصطلحــي الهــدف والطمــوح، ويمكــن القيــام  ي المعــىف بــ�ي
يمكــن أن يبــدأ الــدرس بدراســة الفــرق �ف

ة، أو مهمــة يقــوم بهــا الفصــل بأكملــه  بذلــك كمهمــة فرديــة، أو مهمــة تقــوم بهــا مجموعــة صغــري
ف عــىل الســبورة، أو أي جهــاز عــرض  ات الخاصــة بالتعريفــ�ي اكتــب الجــدول الــذي يتضمــن التعبــري
آخــر، واطلــب مــن الطــالب التحقــق مــن قاموســهم حــول الكلمــات المكتوبــة بخــط مائــل وتحديد أي 
ي العمــود الصحيــح: 

تعريــف يشــري إىل مصطلحــي »هــدف« و»طمــوح« عــن طريــق كتابــة الكلمــة �ف
العمــود )أ( = هــدف، العمــود )ب( = طمــوح. 

ب-الطموحأ- الهدف
غرض أو مراد لتحقيق نتيجة

يشير أيًضا إلى المقاصد والغايات والتطلعات

رغبة قوية لتحقيق رؤية تتطلب

توجيًها وقيادًة وعزًما وتصميًما، وإرادًة

لالســتفادة مــن هــذا التمريــن، قــم بإحالة الطالب إلــى التعريفات الخاصة بالأهــداف والطموحات   ·
الموجــودة تحــت عنــوان »مــا الأهــداف والطموحــات« بكتابهــم المدرســي؟

متابعة النشاط )3 دقائق(  .2

أخــرب الطــالب عــن رؤيتــك لنفســك بعــد خمــس ســنوات، ويمكنــك اســتخدام المثــال الموجــود   ·
الهــدف  ف مصطلحــي  بــ�ي ف  يمــري وأن  بــد  ل  بــك  الخــاص  المثــال  ولكــن  الخاصــة،  فكرتــك  أو  أدنــاه 
أمــا  الماجســتري  درجــة  عــىل  الحصــول  هــو  ي 

هــد�ف ســنوات  خمــس  ة  فــرت خــالل  مثــال:  والطمــوح 
مدرســة.   مديــر  أصبــح  أن  فهــو  طموحــي 

اكتب المثال على السبورة أو أي جهاز عرض آخر، حتى يستطيع الطالب متابعة بناء الجملة.  ·

اطلب من الطالب جميعهم أن يكتبوا في كراساتهم جملة عن: كيف يرون أنفسهم بعد خمس   ·
سنوات من خالل اتباع مثالك من ناحية اشتماله على هدف وطموح؟

أوًل: اطلب من طالب أو طالبين من الطالب النابهين أن يشاركوا إجاباتهم مع باقي الفصل، ثم   ·
قم بالشيء نفسه مع عدد قليل من الطالب الأقل تمّيًزا.

اطلب من واحد أو اثنين من الطالب المتميزين أن يشاركوا بردودهم مع بقية طالب الفصل.  •
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ة الأجل )15 دقيقة( الأهداف الطويلة الأجل والأهداف القص�ي  .3

ف الأهــداف الطويلــة الأجــل،  ة، ويســتعرض الفــروق بــ�ي يعتمــد النشــاط التــاىلي عــىل المهمــة الأخــري
ة  القصــري الأهــداف  أن  فهــم  إىل  يحتاجــون  الطــالب  فــإن  النهايــة،  ي 

و�ف الأجــل،  ة  القصــري وتلــك 
ي تحقيقهــا مــن الأهــداف الطويلــة الأجــل، كمــا أنهــا غالًبــا مــا تنطــوي عــىل تلبيــة 

الأجــل تكــون أ�ع �ف
ة الأجــل  احتياجــات عاجلــة. وللتأكــد مــن إمكانيــة الطــالب مــن تحديــد خصائــص الأهــداف القصــري

، أو قــم بعرضــه عــىل الســبورة.  وتلــك الطويلــة الأجــل اكتــب الجــدول التــاىلي

الأهداف الطويلة الأجلالأهداف القصيرة الأجل 

الحصول على درجات جيدة في المتحان القادم 
لمادة الرياضيات

 تخصيص وقت للتدريب مرّتين في الأسبوع، 
على أقّل تقدير.

ادخار المال لشراء جهاز )الحاسوب( حديث

العمل للحصول على عرض جيد من جامعة 
بعينها

كــون مجموعــات مــن ثالثــة أو أربعــة طالب، واطلــب إليهم التفكير في مثال آخر لإضافته لكل نوع   ·
مــن الأهــداف. الإجابــات الممكنــة قــد تكــون: الأهــداف القصيــرة الأجــل– النضمــام لصالة ألعاب 
رياضيــة، النضمــام لنــادي الدرامــا/ الأهــداف الطويلة الأجل– اجتياز اختبــار القيادة بنجاح، تعلم 

لغــة أخرى. 

أعط كل طالب نسخة من المذكرة رقم 2 الملحقة بنهاية هذا الدرس، والخاصة بالأهداف القصيرة   ·
الأجــل والأهداف الطويلة الأجل.

اطلــب مــن الطــالب جميعهــم الإجابــة عن أســئلة المذكــرة رقم 2، واطلب منهــم كتابة ملحوظات   ·
والهــدف مــن ذلــك هــو التقــاط أفكارهــم بســرعة، بدًل من كتابة جمل كاملــة. ومن خالل العمل في 

مجموعــات ثنائيــة، اطلــب منهــم مقارنــة إجاباتهم مع شــركائهم. 

اطلــب مــن طالــب أو طالبيــن إجاباتهــم عــن أســئلة المذكــرة رقــم 2، واكتــب هــذه الإجابــات علــى   ·
الســبورة، أو يمكنــك عــرض المذكــرة مــن خــالل جهــاز عــرض، واجعــل الطــالب يأتــون فــرادى إلــى 

الســبورة ويكتبــون إجابــة عــن أحــد الأســئلة الــواردة فــي المذكــرة. 

من خالل العمل في مجموعات ثنائية، اطلب منهم تحديد الأسئلة التي تشير إلى الأهداف القصيرة   ·
الأجل، وتلك التي تشير إلى الأهداف الطويلة الأجل، وقم بالتحقق من الإجابة مع الفصل بأكمله. 
الإجابات: الأسئلة رقم 1، 2، 3 تشير إلى الأهداف القصيرة الأجل، والأسئلة رقم 4، 5 تشير إلى 

الأهداف الطويلة الأجل.

ثّم  الورقة،  على  إجاباتها  كل مجموعة  تكتب  ثم   ،A2 أو  A3 أوراق على   1 المذكرة رقم  توزيع   •
تعرضها على الأقران لمناقشتها وتقييمها.

لمــاذا  مناقشــة  ثنائيــة،  مجموعــات  ي 
�ف العمــل  خــالل  مــن  منهــم،  بطلبــك  النشــاط  أداء  ويمكــن 

ة الأجــل والأهــداف  قــد يصبــح مــن الأمــور الجيــدة أن يكــون لديــك خليــط مــن الأهــداف القصــري
الطويلــة الأجــل. وكجلســة عامــة اطلــب تعليقــات ثنائيــة مختلفــة مــن الطــالب، وقــد تكــون الإجابــات 
، ويســاعدك  ة الأجــل مــن شــأنه أن يحفــزك عــىل مواصلــة الســري المحتملــة: وضــع الأهــداف القصــري
عــىل تحقيــق الأهــداف الطويلــة الأجــل، وهكــذا أمــا الأهــداف الطويلــة الأجــل فتمنحــك إحساًســا 

بالتوجيــه والغــرض.
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ي طبيعــة أربعــة مصطلحــات رئيســة، 
تــم تصميــم هــذا النشــاط لتشــجيع الطــالب عــىل التفكــري �ف

وكيــف أنهــا تــؤدي إىل تحديــد الأهــداف.

اطبع نسًخا من المذكرة 2 الملحقة بنهاية هذا الدرس، ثم اطلب من الطالب قراءة المصطلحات   ·
الأربعة الرئيسة، وتعريفاتها، ثم الإجابة عن الأسئلة الموجودة بها.

اطلب من الطالب جميعهم الرجوع إلى الفقرات الخاصة بالحافز والرؤية، والتفُكر, وإدارة الوقت   ·
في كتاب الطالب في صفحة )112( والتي ستساعدهم على إجابة الأسئلة بالمذكرة رقم 3.

اطلــب مــن الطــالب جميعهــم مناقشــة إجاباتهــم مــن خالل العمل في مجموعــات مكونة من ثالثة   ·
أو أربعــة طــالب.

قم بعرض المذكرة رقم 3 على السبورة أو أي جهاز عرض آخر، وقدم مالحظات الفصل بأكمله،   ·
واطلــب إلــى طالــب واحــد مــن كل مجموعــة مشــاركة إجابــة من إجابات مجموعته مــع الفصل، وإذا 
ســمح الوقــت، فاطلــب إليهــم أن يأتــوا بشــكل فــردي إلى الســبورة لكتابة إحدى إجابــات المجموعة.

جابات المحتملة الإ

ما الذي يساعدك الحافز عىل تحقيقه؟

)الإجابات المحتملة: القيام بعمل جيد، إتمام المهمة المطلوبة منك، الوصول إىل أهدافك(

كيف يحقق الناس رؤيتهم؟

طــول  عــىل  الأهــداف  تحديــد  أهدافهــم،  إىل  الوصــول  لكيفيــة  التخطيــط  المحتملــة:  )الإجابــات 
الطريــق(

ما الذي يحرك التفُكر ويدفعها؟ وما الذي يساعد التفُكر عىل تحقيقه؟

ي القيــام بالأمــور 
ة الأجــل وتلــك الطويلــة الأجــل، الرغبــة �ف )الإجابــات المحتملــة: الأهــداف القصــري

ي المســتقبل( 
بشــكل مختلــف �ف

إن لم تقم بتنظيم وإدارة وقتك فما الذي سيحدث؟

)الإجابات المحتملة: لن تتمكن من إنهاء المهمة المطلوبة منك، لن تحقق أهدافك(

ف خصائص  ي يربط ب�ي
ي النهاية، نتطلع إىل أن يدرك الطالب أن تحديد الأهداف هو الرابط الىت

و�ف
مــن إمكانيــة أن يتعــرف الطــالب  الوقــت مًعــا. وللتحقــق  مثــل الحافــز والرؤيــة، والتفُكــر, وإدارة 
ي الإجابــات عــىل مــا ورد بالمذكــرة 

ُقــْم بإبــراز أي إشــارة لالأهــداف �ف إىل هــذه الصلــة وتحديدهــا، 
: اقــرأ العبــارات  المعروضــة، وكبديــل لذلــك، يمكنــك أن تنهــي هــذا النشــاط بالهتــاف المــرح التــاىلي
ف تتوقــف وقفــة  التاليــة واطلــب مــن طــالب الصــف بأكملــه أن يكــرر بصــوت عــاٍل كلمــة الأهــداف حــ�ي

ة. قصــري

أن يكون لديك حافز ، يساعدك ذلك عىل تحقيق  

لتحقيق رؤيتك من الأفضل وضع  

الدافع وراء التفُكر هو  

ي تحقيق  
ورية إذا كنت ترغب �ف إدارة الوقت رصف
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ة الأجــل وتلــك الطويلــة الأجــل، وكذلــك معرفــة مزايــا  بعــد النتهــاء مــن تحديــد الأهــداف القصــري
طــار الــذي يحــدد كيــف يمكــن  ي الإ

وضعهــا، يمكــن للطــالب الآن التعــرف إىل كيفيــة وضــع الأهــداف �ف
تحقيقهــا. 

اكتب أســماء المعايير الآتية لالأهداف: المحدد, القابل للقياس, القابل للتحقيق, الواقعى, المحدد   ·
الوقــت على الســبورة.

ــة أو أربعــة طــالب، وخصــص  ــة مــن ثالث ــى مجموعــات مكون قــم بتقســيم طــالب الصــف إل  ·
لــكل مجموعــة واحــد مــن المعاييــر. علــى ســبيل المثــال، المجموعــة الأولــى تبحــث عــن كلمــة 
»محــدد«، المجموعــة الثانيــة تبحــث عــن كلمــة »قابــل للقيــاس« وهكــذا امنــح الطــالب دقيقــة 
للبحــث عــن تعريــف الكلمــة التــي حددتهــا لهــم فــي القامــوس. وإذا اســتطاع الطــالب اســتخدام 
)الكمبيوتــر( والهواتــف الذكيــة ســيكون علــى كل طالــب داخــل مجموعتــه أن يبحــث عــن الكلمــة 

المخصصــة لمجموعتــه.

اطلــب إلــى كل مجموعــة أن تذكــر التعريــف الــذي لديهــا أمــام طــالب الصــف، واكتــب إجاباتهــم   ·
علــى الســبورة.

الإجابات المحتملة:  

محدد – واضح – معرف  ·

يمكن قياسه – قابل للقياس الكمي – يمكنك حصره  ·

يمكن بلوغه – قابل للتحقيق  ·

واقعي – عملي – معقول  ·

حسن التوقيت – وقته مناسب – محدد الوقت  ·

والــذي  الطالــب،  كتــاب  مــن   118(( ي صفحــة 
المعايــري �ف إىل  الطــالب  بإحالــة  النشــاط  هــذا  اتبــع 

التاليــة. للمهــام  ي 
البنــا�أ الأســاس  بمثابــة  ســيكون 
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يعــدُّ  المذكــورة,  المعايــري  إطــار  ي 
�ف الأهــداف  كيفيــة صياغــة  بتعلــم  والخــاص  التــاىلي  النشــاط  إنَّ 

ي العمــل، وإعدادهــم 
ي المدرســة، و�ف

مهــارًة مــن شــأنها مســاعدة الطــالب عــىل تحقيــق بدايــة طيبــة �ف
للمســتقبل.

قم بإحالة الطالب إلى الجدول الخاص بتعلم كيفية صياغة الأهداف في إطار المعايير الموجود   ·
فــي صفحــة )119( مــن كتاب الطالب.

اكتب قائمة الأهداف التالية على السبورة:  ·

سأقوم بإنقاص وزني  

سأقرأ المزيد  

سأبذل مزيًدا من الجهد في مساعدة والدي في الأعمال المنزلية  

مــن خــالل العمــل فــي مجموعــات ثنائيــة، اطلــب إليهــم اختيار هدف مــن القائمــة الموجودة على   ·
الســبورة. يقــوم الطــالب باتبــاع المثــال الموجــود فــي الجــدول فــي كتابهــم المدرســي تحت عنوان 
»وضــع أهــداف إيجابيــة«، ويدونــون فــي كراســاتهم الخاصــة كيــف يجعلون الهدف الــذي اختاروه 

ــا للمعايير. خاضًع

ارسم على السبورة جدوًل فارًغا كمثال للطالب ليقوموا هم بنسخه في كراساتهم.  ·

المعاييرالتعليقالهدف

سوف أقوم بإنقاص وزني

كفصل، اسأل مجموعة ثنائية أو مجموعتين لماذا لم يتبع الهدف الذي اختاروه المعايير المذكورة،   ·
وكيــف قامــوا بتغييره ليصبح كذلك؟

بعد ذلك، قم بإحالة الطالب إلى مهمة العمل الموجودة أسفل الفقرة التي تحمل عنوان »وضع   ·
أهــداف إيجابيــة«، والتــي تتضمــن تدريــب مطابقة يمثــل صفات حميدة.

الإجابات: 1 د، 2 ب، 3 أ، 4ج.  

ي 
�ف الطــالب  وهــي وضــع  المذكــورة،  المعايــري  ي 

�ف يفكــرون  الطــالب  لجعــل  أخــرى  هنــاك طريقــة 
ف أو  ة مــن أربعــة طــالب عــىل ســبيل المثــال. يمكــن إعطــاء كل مجموعــة هدفــ�ي مجموعــات صغــري
ي كل موقــف 

ي المجتمــع بطريقــة أو بأخــرى، و�ف
ثالثــة أهــداف مختلفــة تنطــوي عــىل مســاهمة �ف

الهدفــان  الهــدف  تحقيــق  ي 
�ف ستســاعدهم  ي 

والــىت المعايــري  تحــدد  أن  المجموعــة  عــىل  ينبغــي 
للطــالب:  كمثــال  تــم وضعهمــا  أدنــاه  المحتمــالن 

الهــدف لأعضــاء المجموعــة كاّفــة هــو تحقيق تقدير متوســط في مادة بعينها.) إذا تأكدت أن   .1
المجموعــة تضــم خليًطــا مــن الطلبــة المتميزيــن والأقــل تمّيــًزا، فيمكــن أن يكون هــذا هدًفا 

جديــًرا بالتحدي(.

هدف المجموعة هو جمع أموال لجمعية خيرية محلية.  .2
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المذكرة رقم 2

ة الأجل والأهداف الطويلة الأجل الأهداف القصري

ما الذي تود إنجازه اليوم؟  .1

ما الذي تود إنجازه في هذا الأسبوع؟  .2

ما الذي تود إنجازه في هذا الشهر؟  .3

ما الذي تود إنجازه في العام القادم؟  .4

مــا الــذي تــود إنجازه في الســنوات الخمس   .5
القادمة؟
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المذكرة رقم3

ما مزايا تحديد ووضع الأهداف-الحافز والرؤية والتفُكر وإدارة الوقت

ي الجــدول، وأجــب عــن الأســئلة، ثــم ناقــش 
انظــر إىل تعريفــات المصطلحــات الأساســية الأربعــة �ف

ي الطــالب للتحقــق ممــا إذا كانــت أفــكارك مشــابهة أم مختلفــة.
إجاباتــك مــع بــا�ت

التعريفالمصطلح الرئيس

هو سبب للتصرف بطريقة معينةالحافز 

هي القدرة على التفكير في المستقبل أو التخطيط لهالرؤية

هي تفكير جدي أو تدبرالتفُكر

هي القدرة على استغالل الوقت على نحو فّعال إدارة الوقت

إجابتيالسؤال

ما الذي يساعدك الحافز على   .1
تحقيقه؟

كيــف يصــل الناس إلى تحقيق   .2
رؤيتهم؟

التفُكــر  يحــرك  الــذي  مــا   .4
ويدفعها؟ وما الذي تســاعدك 

التفُكــر علــى تحقيقــه؟

إن لــم تقــم بــإدارة وتنظيــم   .3
ــيحدث؟ ــذي س ــا ال ــك فم وقت
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الدرس الثالث

ما مهارات التوظيف الأساسية؟
للتوظيف،  الالزمة  المهارات  معىف  الطالب  يفهم  أن  إىل  الدرس  هذا  من  الأول  الجزء  يهدف 
عليه،  حصلوا  الذي  والتدريب  مهاراتهم  وإبراز  استعراض  بمزايا  الوعي  زيادة  إىل  يهدف  كما 
ي ملف شخصي وسوف يتعلم الطالب أن الملفات الشخصية تقدم نظرة ثاقبة عن 

اتهم �ف وخرب
ه عىل  ف أسلوب تعلم الفرد، والجوانب التنظيمية وأخالقيات العمل لديه، كما أنها تزيد من تركري

. تخطيط التطور الشخصي

 ، ي
ي مكونــات مهــارات التوظيــف مــن حيــث التنظيــم الــذا�ت

ي مــن الــدرس فســيبحث �ف
أمــا الجــزء الثــا�ف

والعمــل الجماعــي، والتفــاوض، هــذا بجانــب الهــدف الشــامل وهــو تطويــر قــدرات الطــالب عــىل 
ي المســتقبل.

ة بشــأن مســتقبلهم وزيــادة فرصهــم عملهــم �ف اتخــاذ قــرارات مســتنري

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف شفهي أو كتابي لمصطلح »مهارات التوظيف« من حيث التنظيم،   
والعمل الجماعي، والتفاوض.

إنشاء ملف شخصي لتطور القدرات الشخصية يتضمن إثباتًا لست مهارات من مهارات   
التوظيف، ودراسة استقصائية مكتملة حول إدارة الوقت.
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بداية الدرس )10 دقائق(  .1

أخبر الطالب أنهم ســوف يلعبون لعبة الكلمات في فرق، وأنه ســيكون هناك فرد واحد فقط من   ·
كل فريــق يقــوم بتدويــن الملحوظــات، وهــو الوحيــد الذي يمكنه كتابة وقــراءة الإجابة عن الختبار 
الــذي يضعــه المــدرس، ســواء أكان هــذا الختبــار ســؤاًل أم جملــة، وعلــى باقــي الفريــق أن يخبــر 
مــدون الملحوظــات بمــا يجــب عليه كتابته، وأول مــدون ملحوظات يقدم أوراقه متضمنة الإجابات 

الصحيحــة ســيفوز بنقطــة اللعبة لفريقه.

قــم بتقســيم طــالب الصــف إلــى فريقيــن، أو ثــالث فــرق فــي حالــة الفصــول الكبيــرة، حيــث   ·
يتكــون كل فريــق مــن ســتة إلــى عشــرة طــالب، وقــم بإعــداد لوحــة للنتيجــة علــى الســبورة، أو 
ــق )ج(، وهكــذا.  ــق )ب(، فري ــق )أ(، فري ــا، مثــل فري ــق حرًف ــكل فري جهــاز عــرض آخــر، وخصــص ل

اطلــب مــن كل فريــق أن ينظــر إلــى الصــور التــي تشــير إلــى المهــارات التــي يــرى أصحــاب العمــل   ·
أنهــا أساســية ومطلوبــة، وذلــك فــي الصفحــة )122(. 

ــار المــدرس الموجــودة فــي الملحــق رقــم 1، وعلــى كل فريــق أن  اقــرأ الأســئلة الخاصــة باختب  ·
يتعــاون فــي التفكيــر فــي أي مصطلــح/ صــورة يشــير إليــه ســؤال المــدرس، ثــم يخبــر مــدون 
الملحوظــات الخــاص بــه ليقــول الإجابــة، وأول مــدون ملحوظــات يرفــع أوراقــه بالإجابــة الصحيحة 
ــة  ــدى مــدون الملحوظــات إجاب ــى النقطــة، وإذا كان ل عــن الســؤال رقــم 1 ســوف يحصــل عل
ــْم بالتوجــه إلــى مــدون الملحوظــات التالــي الــذي يرفــع أوراقــه بالإجابــات  غيــر صحيحــة، َفُق

الصحيحــة، وهكــذا. خصــص للفريــق الفائــز نقطــة اللعبــة، وانتقــل إلــى الســؤال التالــي.

وكبديــل للتكيــف مــع اللعبــة، ولجعلهــا أكثــر تحّديًا للطالب رفيعي المســتوى امنــح الطالب دقيقة   ·
واحــدة قبــل بــدء اللعبــة لدراســة المصطلحــات والصــور الخاصــة بهــا والظاهرة في »مهــارات يرى 
أصحــاب العمــل أنهــا أساســية ومطلوبــة«، ثــم اطلــب منهــم إغــالق كتبهــم بينما تقــوم بقراءة الأســئلة. 

متابعة النشاط )5 دقائق(  .2

ي تعــد مطلوبــة أيًضــا مــن 
ولمتابعــة هــذا النشــاط، يجــب أن يتــم الربــط بالخصائــص الشــخصية الــىت

ي بحثهــم عــن مهــارات التوظيــف المثــىل، والهــدف هنــا هــو حــث الطــالب 
قبــل أصحــاب العمــل �ف

ات كل شــخصية، وكيــف أن تلــك المزايــا والقيــم يمارســونها  ف عــىل التفكــري فيمــا تنطــوي عليــه ممــري
ي حياتهــم اليوميــة.

ي العديــد مــن المواقــف والظــروف �ف
بالفعــل �ف

قــم بتوزيــع نســخة مــن المذكــرة رقــم 4 المتوفــرة في نهايــة الدرس على الطــالب كاّفة في الفصل،   ·
ومــن خــالل العمــل فــي مجموعــات ثنائيــة اطلــب منهــم ترتيــب الصفــات الشــخصية حســب مــا 

يعتقــدون أنهــا أكثــر أهميــة.

ُقــْم بتجميــع الطــالب كفصــل، واطلــب مــن كل زوج أن يقــول رأيــه للفصــل بأكملــه، ُمبديـًـا أســباب   ·
اعتقــاده بأهميــة هــذه الصفــة عــن غيرهــا.

أنِه النشاط بتوجيه سؤال للطلبة: لماذا قد يختلف الترتيب باختالف الأشخاص؟ والإجابة المحتملة   ·
قــد تكــون: إن ترتيــب هــذه الصفــات ســوف يعتمــد علــى خلفية الشــخص، وقيمه ورؤيتــه للعالم، 

والتــي قــد تكــون مختلفــة لدى الأشــخاص من ذوي الخلفيــات المتباينة. 
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، فــإن عمليــة إعــداد  ي المســتقبل، وبالتــاىلي
مــن المأمــول أن يصبــح بعــض الطــالب مديريــن وقــادة �ف

وا محاوريــن قادريــن عــىل إجــراء مقابــالت شــخصية  ملــف شــخصي قــد تســاعدهم عــىل أن يصــري
ي يجــب البحــث 

عــىل نحــو أكــرش فاعليــة، ويحــدث ذلــك مــن خــالل إدراك الخصائــص والســمات الــىت
ي الموظــف الجيــد، ولبــدء هــذه العمليــة:

عنهــا �ف

عرض الجمل الصحيحة / الزائفة في ملف التعريف المرتبط يعمل على السبورة أو على بروجيكتور   ·
آخر.

اطلب إلى الطالب )من خالل العمل في مجموعات ثنائية( إكمال نشاط صواب/ خطأ.  ·

اطلب من كل مجموعة ثنائية على حدة أن تبدى رأيها بشأن إجاباتها للفصل بأكمله.   ·

الإجابات: 1- صواب، 2- خطأ، 3- صواب، 4- خطأ، 5- صواب.  

الغرض من الملف الشخصي المرتبط بالعمل

صواب/ خطأ1.  هو تحديد المهارات التي اكتسبتها من خالل خبراتك وتجاربك

2.  اختيــار أعمالــك الســابقة وخبراتــك جميعهــا ووضعها بأي ترتيب في الملف 
الشخصي. 

صواب/ خطأ

3.  انتقاء أكثر الخبرات ارتباًطا بالعمل المتقدم له ووضعها في صيغة سهلة 
الفهم في الملف الشــخصي. 

صواب/ خطأ

الملف الشخصي الجيد يجب أن يحدد المهارات التي ل تهتم بتطويرها. صواب/ خطأ4. 

5.  الملــف الشــخصي الجيــد ينبغــي أن يظهــر لصاحــب العمــل دليــاًل علــى 
المهــارات التنظيميــة، ومهــارات التواصــل، وكذلــك المهــارات المرتبطــة 

بالمســتقبل المهنــي.

صواب/ خطأ

 ، ي الملــف الشــخصي
ف عــىل أهميــة توثيــق الدليــل عــىل المهــارات والمقومــات �ف كــري ي الرت

لالســتمرار �ف
ي صفحــة )124(، حيــث 

الموجــودة �ف العمــل  المــدرسي ومهمــة  الطــالب إىل كتابهــم  بإحالــة  قــم 
الشــخصية  والســمات  الموظــف،  مهــارات  ف  بــ�ي تكويــن صلــة  عــىل  الطــالب  المهمــة  هــذه  تشــجع 
المعنيــة، وأمثلــة عــىل ســلوكهم الخــاص الــذي يجســد تلــك الســمات والمهــارات. ولدينــا هنــا هــدف 
آخــر هــو أن يــدرك الطــالب أن خصائــص وســمات مثــل التنظيــم والتفــاوض هــي مهــارات يتــم 
ي حياتهــم اليوميــة بالمدرســة ومــن خــالل تفاعلهــم مــع 

تعلمهــا مــن الحيــاة، وأنهــم تعرضــوا لهــا �ف
الأصدقــاء والأ�ة منــذ الصغــر، وإذا كان الوقــت محــدوًدا يمكنــك أن تجعــل الطــالب يكملــون 
ي الوقــت 

ي الملــف الشــخصي الخــاص بهــم، و�ف
ي الفصــل، وينســخون الوثيقــة بدقــة �ف

الجــدول �ف
الــذي يناســبهم.
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إدارة الوقــت هــي عمليــة تمكــن الأفــراد مــن إكمــال أحــداث، ووقائــع، ومهــام، وغــري ذلــك، بشــكل 
ي صفحــة )126(، 

مــدروس، ويمكــن تعزيــز نقطــة التعُلــم تلــك مــن خــالل مهمــة العمــل الموجــودة �ف
ي تطلــب مــن الطــالب اســتكمال الدراســة التشــخيصية، ويهــدف هــذا النشــاط إىل زيــادة وعــي 

والــىت
الطــالب بمواطــن القــوة والضعــف لديهــم فيمــا يتعلــق بــإدارة الوقــت.

بعد أن يقوم الطالب بإكمال الدراسة، على نحو فردي، وقراءة النتائج في جدول التقييم الذاتي،   ·
قــم بتقســيمهم إلــى مجموعــات مكونــة مــن ثالثة أو أربعة طالب، واطلــب منهم اقتراًحا عن كيفية 

تحســين إدارتهم للوقت.

ــه حديثــك إلــى الفصــل بأكملــه، ثــم اســأل أفــراًدا مــن كل مجموعة عن رأيهــم ومالحظاتهم عّما  وجِّ  ·
إذا كانت هناك أيّة طرائق مثيرة لالهتمام أو غير مألوفة تســتخدم لتحســين إدارة الوقت، يمكنك 
إعطــاء مثــال أو مثاليــن للطــالب الذيــن ل يســتطيعون التفكيــر في أيّة طرائق، مثل: 1(إنشــاء قائمة 
»المهــام« وذلــك بكتابــة المهــام جميعهــا التــي يجــب إتمامها. 2( إنشــاء قائمة »أولويات« بواســطة 
تعييــن الرمــوز التاليــة: )ين( = يـُـؤدَّى الآن، )يم( = يـُـؤدى اليــوم، )يل( = يـُـؤدى لحًقــا 3( 
استبعاد المشتتات، مثل: إغالق وسائل التواصل الجتماعي جميعها لمدة ساعة واحدة ثم التركيز 
على المهمة المطلوب إتمامها. ويمكنك أن تطلب إلى هؤلء الطالب القدوم إلى الســبورة وكتابة 

مــا يقــوم/ تقــوم بــه، فربمــا يحتــاج الطالب الآخرون إلــى تدوين ملحوظات بشــأن هذه الفكرة.

قــد يكــون مــن المفيــد أيًضــا أن يكــون هنــاك »حائــط العجائب« متاح في الفصل لتشــجيع الطالب   ·
علــى كتابــة طرائــق وأســاليَب لتحســين إدارة الوقــت ينشــرونها علــى الحائــط، وســيتيح ذلــك أيًضــا 
دارة الوقت  للطالب الأقل تميًزا نشر أفكارهم، وأن يتعرضوا لمواقف تجعلهم يستنبطون أفكاًرا لإ
دون شــعور بالرهبــة والخــوف مــن الطــالب الأكثــر تمّيًزا، عالوة علــى ذلك، يمكن للمدرس أن يختبر 
دارة الوقت من الحائط )ل تكون الطريقة التي سبق  الطالب الأكثر تميًزا بأن يختاروا إستراتيجية لإ
وأن قامــوا بطرحهــا( ويضعونهــا موضــع التنفيــذ. وفي الدرس التالي يمكنك تخصيص بعض الوقت 

للســماح بتقديــم تعقيبــات إلى الفصل بشــأن مدى فاعليتها.

أخيًرا، أبلغ الطالب أن الدراسة المكتملة هي مثال على الدليل الذي يظهر أنهم يدرسون المهارات   ·
الالزمة للتوظيف، ومن ثم، فربما يرغبون في أخذ نسخة من الدراسة المكتملة وضمها إلى ملفاتهم 

الشخصية في وقتهم الخاص.

ف عــىل اســتغالل الوقــت عــىل نحــو فّعــال  كــري هنــاك خيــار آخــر لتنــاول هــذا الجــزء، وهــو أن يتــم الرت
مــن خــالل تعلــم كيفيــة تجنــب التلهيــات وحــالت رصف النتبــاه، ويتــم اســتعراض ذلــك بالتفصيــل 
الطماطــم  تقنيــة  واســتخدام  التســويف«،  مــن  للتخلــص  »حــل  عنــوان  يحمــل  الــذي  القســم  ي 

�ف
ي أثنــاء أدائهــم 

ي الأســابيع القادمــة �ف
)*Cirillo, 2007(. اطلــب مــن الطــالب تجربــة هــذه التقنيــة �ف

ليــة، وأن يذكــروا مــدى فاعليتهــا، ومــاذا كان شــعورهم وقــت اســتخدامها مــن خــالل  ف للواجبــات المرف
ي كراســاتهم الخاصــة.

كتابــة أفكارهــم �ف

* Reference: https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique
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العمل الجماعي والتفاوض )15 دقيقة(  .5

يتطــرق النشــاط التــاىلي للعمــل الجماعــي الفّعــال والتفــاوض، واللــذان يعــدان بجانــب إدارة الوقــت 
مــن الســمات الأساســية للمهــارات الالزمــة للتوظيــف، ويمكــن ممارســة تلــك المهــارات مــن خــالل 

تبــادل الأدوار.

قــم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات مكونــة مــن أربعــة طــالب، وفــي حالــة الضــرورة، اجعــل   ·
المجموعات مكونة من خمسة طالب، و أخبرهم بوجوب التوصل إلى حل لتغطية وحدة إضافية 

مــن برنامــج التعليــم الأخالقــي، والتــي لــم يتــّم التخطيــط لهــا مــن بدايــة الفصــل الدراســي.

أخبر الطالب أن المدرسة إما أن تلغي درًسا في الرياضيات والعلوم كل أسبوع لدمج عمل برنامج   ·
التعليــم الأخالقــي، وإمــا أن تقيــم فصــول الدراســة الوحــدة الإضافية من البرنامج بعد المدرســة.

قم بتعيين طالبين للمناقشة في صالح الرأي القائل بتخصيص فصول بعد المدرسة، حيث إنهم   ·
ل يرغبــون فــي إلغــاء دروس الرياضيــات والعلــوم، وقــم بتعييــن طالبين آخريــن، أو ثالثة إن كانت 
لديك مجموعات مكونة من خمســة طالب، وذلك للمناقشــة في صالح الرأي المطالب بدروس في 

أثناء اليوم حيث إن لديهم التزامات أســرية بعد المدرســة.

قــم بإحالــة الطــالب إلــى الجــدول الموجــود كمثــال فــي كتــاب الطالــب صفحــة )131(، والخــاص   ·
بإســتراتيجيات لحل مشــكلة/ نزاع، والذي يشــير إلى إســتراتيجيات مثل البناء على أرضية مشــتركة 

واللجــوء إلــى الحلــول الوســط.

قم بالســير وســط الطالب، ول تتدخل إل للتشــجيع أو مســاعدة الطالب الأقل تميًزا على المشــاركة   ·
في تبــادل الأدوار.

إذا سمح الوقت، اطلب من مجموعة واحدة أداء دورها أمام طالب الصف.  ·
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ق 1 ح ل م ال

أسئلة اختبار المعلم

أي مصطلح

يعني العمل نحو هدفك؟ )تحقيق الأهداف(  )1

يشير إلى الموظفين؟ )القوة العاملة(  )2

يشير إلى تلقي أموال مقابل العمل؟ )أجور الموظفين(  )3

يعنــي التحــدث مــع شــخص مــا مــن خــالل جهــاز تكنولوجــي؟  )الستشــارة عبــر الشــبكة العنكبوتيــة   )4
ــت( ( نترن )الإ

يشير إلى شخص مهم؟ )الشخص الرئيس(  )5

يشير إلى أين يعمل الموظفون؟ )مكان العمل(  )6

يشير إلى اجتماع الناس لتعلم شيء؟ )ندوة تدريبية(  )7

يعني إنتاج أفكار والتفكير في سبل لحل المشكالت؟ )عصف ذهني(  )8

يعني تحسين الذات؟ )التطوير الذاتي(  )9

10( يعني الأنشطة والمهام التي يمكن لمجموعة من العمال القيام بها؟ )مهارات الفريق(

11( يعني مجموعة ضمن قوة عاملة تعمل مًعا؟ )فريق عمل(

12( يشير إلى اجتماع رسمي لمجموعة من أشخاص ذوي اهتمامات مشتركة؟ )مؤتمر(

13( يشير إلى رابطة من عاملين )أو أكثر(؟ )شراكة(

نتاجية( 14( يعني كم العمل الذي تم إنجازه في فترة محددة من الوقت؟ )الإ

15( هو مرادف آخر للمهارات؟ )القدرات(

16( يعني القيام بتوجيه مجموعة من الأشخاص أو منظمة؟ )القيادة(
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المذكرة رقم 4

السمات الشخصية

عداد الجيد    المسؤولية   الثقة بالنفس   التحكم الذاتي   النضباط والكفاءة   الإ
التعاونية   الحافز الذاتي   روح الفريق   التكيف والمرونة   التوجيه الذاتي   

المهارات الجتماعية الجيدة   الصدق والأمانة 

الترتيب حسب الأهمية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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الدرس الرابع

دارة«؟ ما المقصود بمصطلحي »القيادة« و»الإ
دارة«. حيــث  ي هــذا الــدرس أن يتعــرف الطــالب عــىل المقصــود بمصطلحــي »القيــادة« و»الإ

نــود �ف
ي البدايــة هــذه المصطلحــات، وأوجــه التشــابه والختــالف بينهمــا، ثــم يســتعرض 

ســُيعرِّف الــدرس �ف
ورة عــىل المهــارات والســلوكيات المطلوبــة لقيــادة قــوة عمــل  كيفيــة اشــتمال تلــك المناصــب بالــرصف
ي 

المطلوبــة �ف للمهــارات  باعتبارهــا مقدمــة  العمــل  إدارة فريــق  عــىل  الــدرس  كز  ثــم ســري متنوعــة. 
مــارات العربيــة المتحــدة. المــدراء داخــل المجتمــع متعــدد الثقافــات مثــل مجتمــع الإ

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل:
�ف

دارة«. تقديم تعريف شفهي أو كتابي لمصطلحي »القيادة« و»الإ  
إبداء رأيك في موضوع ما مستخدًما ثالثة أساليب مختلفة على الأقل تعكس وجهات   

نظر متباينة.
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  .1

دارة« على السبورة أو أي وسيلة أخرى من وسائل  يمكن أن يبدأ الدرس بكتابة كلمتي »القيادة« و»الإ  ·
العــرض، وأن يُطلــب إلــى الطــالب التفكيــر فــي كلمــات أخرى تكون مرتبطة بهذيــن المصطلحين أو 
لهــا صلــة بهمــا، ويجــب أن تكــون تلــك المرحلــة محــددة الوقــت بحيث ل تســتغرق أكثر من خمس 
دقائــق، ويمكــن القيــام بتلــك المهمــة علــى نحو فردي، أو يقوم بها فريق صغير، أو أن تكون مهمة 

موجهــة إلــى الفصل بأكمله.

يتــم الحصــول علــى تعليقــات الطــالب فــرادى، ولبــثِّ روح المــرح، يمكــن تقديم هــذه المهمة في   ·
صــورة مســابقة مــع منــح درجــة لــكل مشــاركة.

2.  متابعة النشاط )5 دقائق(

اكتب الجملة التالية غير المرتّبة على السبورة، وهي مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد   ·
آل مكتــوم -رعــاه هللا- حــول ضــرورة وأهمية التخطيط:

»وتحقيق هذه الرؤية/ من أجل الستعداد للمستقبل/ ل بد من التخطيط/ الرؤية ل تكفي وحدها«   

مــن خــالل العمــل فــي مجموعــات مكونــة مــن ثالثــة أو أربعــة طالب، اطلــب إليهم ترتيــب الجملة   ·
غير المرتبة الســابقة، ثم كلفهم بكتابة الإجابة الصحيحة في ورقة، والمجموعة الأولى التي تكتب 

الإجابــة الصحيحــة تكــون هــي الفائــزة، والإجابــة الصحيحة هي:  

»الرؤية ل تكفي وحدها، ل بد من التخطيط من أجل الستعداد للمستقبل وتحقيق هذه الرؤية«  

اطلب منهم القيام بمناقشات داخل مجموعاتهم َمن في رأيهم يمكنه َوضع الرؤية؟ ومن الذي   
يقوم بالتخطيط؟ اطلب إليهم أيًضا أن يبدوا ملحوظاتهم على الدرس، على أن يكون ذلك بشكل 
فردي. تقبل كل الإجابات في هذه المرحلة، وقم بتشجيع الطالب على تبرير ردودهم، ثم قدم 

لهم الإجابة: القائد هو من يضع الرؤية، والمدير هو من يقوم بالتخطيط.

دارة )15 دقيقة( القيادة والإ  .3

ف  دارة« والتفريــق بــ�ي الغــرض مــن هــذا النشــاط هــو تأكيــد وتثبيــت معــىف مصطلحــي »القيــادة« و»الإ
. ف المهــام والأدوار المرتبطــة بهذيــن المصطلح�ي

قــم بتقســيم الفصــل إلــى مجموعتيــن، وفــي حالــة الفصــول الكبيــرة يتــم التقســيم إلــى ثــالث   ·
ــة مــن ســتة إلــى عشــرة طــالب. مجموعــات، مكون

أعــط كل طالــب مذكــرة رقــم )5( الملحقــة بنهايــة الــدرس، والمذكــورة بهــا أدوار كلٍّ مــن »القيــادة«   ·
دارة«، ثــم اطلــب إلــى المجموعــات أن تتعــاون مًعــا وأن تكتــب أيًّــا مــن الجمــل الموجودة في  و»الإ
دارة على الطالب  المذكــرة رقــم )1( تصــف مهــام/ أدوار القيــادة، وأيًّــا منهــا يصــف مهــام/ أدوار الإ
دارة  كتابــة حــرف )ق( بجــوار الجمــل التــي تخــص القيــادة، وحــرف )إ( بجــوار الجمل التــي تخص الإ

فــي المذكــرة رقــم )5(.
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أعط لكل مجموعة لونًامختلًفا من حزمة من الأوراق الالصقة، و على سبيل المثال، أعط للمجموعة   ·
)أ( حزمــة مــن اللــون الأصفــر، والمجموعــة )ب( حزمــة من اللــون الأزرق، وهكذا اطلب إلى الطالب 
نقل كل جملة من المذكرة رقم )5( والحرف المجاور لها:  )ق( أو )أ(، إلى واحدة من حزمة الأوراق 
الالصقــة الخاصــة بهــم هنــاك اثنتــا عشــرة جملة في المذكرة رقــم )1(، وبالتالي لبد وأن تكون لكل 

دارة. مجموعة اثنتا عشــرة مالحظة لصقة، كل واحدة منها عليها جملة عن القيادة أو الإ

دارة« أعلى  ·   قســم الســبورة إلى قســمين، وضع عنوان »القيادة« أعلى أحد القســمين، وعنوان »الإ
القســم الثاني.

تأتــي مجموعــات الطــالب الآن إلــى الســبورة وتلصــق المالحظــة التــي لديهــا ذات اللــون المتميز إما   ·
دارة. تحــت عنــوان القيــادة، أو تحــت عنــوان الإ

امنح الطالب عشر دقائق للقيام بتلك العملية.  ·

قــم بتجميعهــم كفصــل، وانظــر إىل مــا تشــري إليــه كل مقولــة ملونــة تمثــل قــرار ورأي كل مجموعــة 
ي تخصيــص المهــام 

ف المجموعــات �ف حــول مهــام/ أدوار القائــد والمديــر، وتوقــع عــدم التفــاق بــ�ي
للمــدرس  الفرصــة  الــذي يعطــي  الأمــر  المديــر، وهــو  يخــص  وأيهــا  القائــد  يخــص  أيهــا  والأدوار، 
ير اختياراتهم.  ليتحقــق مــن القــرارات الخاصــة بــكل مجموعــة، كمــا أنــه يعطــي الفرصــة للطــالب لترب
ثــم يمكنــك بعــد ذلــك أن تحــرك الملحوظــات الالصقــة مــن أحــد الأعمــدة إىل الآخــر إذا مــا ســلمت 
المجموعــة بذلــك بعــد إعــراب الفصــل عــن ملحوظاتــه بشــأن قرارهــا حــول المهــام/ الأدوار، ومــن 
. عــىل الرغــم مــن أن بعــض المصطلحــات يمكــن أن تنطبــق عــىل كلٍّ مــن القيــادة  ثــم يمكــن التغيــري
ف أن مهــام  ي حــ�ي

ًا عــىل الأفــراد والمســتقبل، �ف ف دارة. وّضــح للطــالب أن القيــادة تعــد أكــرش تركــري والإ
ي المذكــرة 

دارة موجهــة أساًســا للتعامــل مــع الإجــراءات الحاليــة والفوريــة. وزع إجابــات النشــاط �ف الإ
رقم )6( الملحقة بنهاية الدرس لمتابعة هذا النشاط، اطلب إليهم الرجوع إىل القسم الخاص 
ي صفحــة )135( مــن 

بـــ »القــادة بحاجــة إىل المديريــن، والمديــرون بحاجــة إىل القــادة« الموجــود �ف
كتــاب الطالــب.

وثمــة خيــار آخــر لهــذا القســم مــن الــدرس، وهــو الســتفادة مــن نقطــة المالحظــة بشــأن مقولــة 
ي كتــاب الطالــب صفحــة )135( 

)بينيــس ونانــوس( )Bennis and Nanus« )1985«، والموجــودة �ف
، حيــث ينبغــي عــىل الطــالب  وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يولــد مهــارات أر�ت مــن ناحيــة تنظيــم التفكــري
ء الصحيــح، بالنظــر إىل خصائــص  ي

ف مــن يقــوم بالــ�ش ء الصحيــح، وبــ�ي ي
ف فعــل الــ�ش أن يوازنــوا بــ�ي

دارة. القيــادة والإ

يــن: اكتــب المقولــة التاليــة عــىل  ف ولدينــا خيــار آخــر، وهــو وضــع مهمــة تمايــز لختبــار الطــالب المتمري
الســبورة أو عــىل أي وســيلة عــرض أخــرى، واطلــب إىل الطــالب نقلهــا إىل كراســاتهم، ثــم اســألهم 

إن كانــوا يتفقــون معهــا أم ل، مــع التعليــل:

وشــخصيات  قيــم  لديهــم  والمديريــن  القــادة  لأن  ومديــًرا،  قائــًدا  يكــون  أن  يمكنــه  ل  الفــرد  إن 
.)Duncan, 2001(»جوهريًـّـا مختلفــة 
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القادة يحتاجون المديرين، والمديرون يحتاجون القادة )15 دقيقة(  .4

ي كتــاب الطالــب صفحــة )136( فرصــة ممتــازة للبنــاء عــىل التعلــم 
توفــر مهمــة العمــل الموجــودة �ف

اســتخدام  مــع  المعرفــة  هــذه  نطــاق  وتوســيع  تطبيــق  خــالل  مــن  وذلــك  الســابق،  النشــاط  مــن 
الذهنيــة. الخريطــة 

مــن خــالل العمــل فــي مجموعــات مكونــة مــن ثالثــة أو أربعــة طــالب، قــم بتوزيــع )بوســتر(   ·
ــم الخاصــة  ــي المفاهي ــر ف ــي التفكي ــدء ف ــم الب ــب إليه ــم اطل ــى الطــالب، ث بحجــم )A3(عل
ــان - رحمــه  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــل الشــيخ زاي ــم مث ــد العظي ــادة وســمات القائ بمهــارات القي

هللا - .

تأكــد مــن أن المجموعــات متنوعــة، وتتضمــن طلبــة نابهيــن وطلبــة أقــل فــي المســتوى، وقــم   ·
ــة. ــذ المهم ــبيل تنفي ــي س ــم ف ــم زمالئه ــاعدة ودع ــى مس ــن عل ــة المتميزي ــجيع الطلب بتش

اعــرض الخرائــط الذهنيــة علــى الحائــط، واســمح للطــالب بتقييــم كل )بوســتر(، مــع منــح خمــس   ·
درجــات للتصميــم وخمــس درجــات للمحتــوى، والمجموعــة التــي تحصــل علــى أعلــى الدرجــات 
ــه، حيــث يمكــن  ــداء ملحوظات ــه بإب ــام الفصــل بأكمل ــاء قي فــي الفصــل يتــم تعريفهــا فــي أثن
للمجموعــات فــرادى أن تتشــارك فــي التصريــح لمــاذا قامــوا بالتصويــت لصالــح هــذا )البوســتر(؟

ي مجتمع متعدد الثقافات )20 دقيقة(
مهارات إدارة الفريق �ف  .5

المتعــدد  المجتمــع  ي 
�ف كافًيــا  يعــد  متباينــة ل  مــن خلفيــات  أشــخاص  مــع  للعمــل  الســتعداد  إن 

ف النــاس، وبالتــاىلي يمكــن  الثقافــات، ومــن ثــم يخصــص هــذا النشــاط لتطويــر فهــم الختالفــات بــ�ي
للطــالب رؤيــة الأشــياء مــن وجهــة نظــر الآخريــن وهــو الأمــر الــذي يُعتقــد بأنــه يعــزز مهــارات القيــادة 

دارة. والإ

سوف تحتاج إلى مجموعة قياسية من بطاقات اللعب.  ·

وّضح للفصل أنك ســتعطي لكل واحد منهم بطاقة، بشــكل عشــوائي، وعليهم أن يضعوها أمام   ·
جبهتهــم دون النظــر إليهــا.

أخبر الطالب أنهم ســوف يختلطون مًعا وأنهم ســوف يتفاعلون مع بعضهم بدون تحدث، وفًقا   ·
لقيمــة البطاقــة التــي يرونهــا علــى جبهــة الطالب الآخر على ســبيل المثــال، إذا كان لدى أحد الطلبة 
بطاقة منخفضة القيمة مثل الورقة التي بها قلبان، ربما تقرر تجاهلهم، في حين أنه إذا كان لدى 
طالــب آخــر ورقــة ذات قيمــة عاليــة مثــل الورقــة ذات العشــرة قلوب، أو الملكة أو الملك فســتظهر 

يماء أو حتى النحناء. لهم الحترام من خالل البتســام أو الإ

اســمح للفصــل بالختــالط لمــدة خمــس دقائــق، وبالنســبة للفصــول الكبيرة، ربما ترغــب في إضافة   ·
دقيقــة أو دقيقتيــن، والهــدف هــو أنــه ينبغــي أن يحصل كل طالب على انطباع لكيفية التعامل معه 

مــن قبــل الآخريــن دون رؤيــة قيمــة البطاقــة الموجــودة على جبهته.
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بعــد الوقــت المحــدد، خصــص أربــع مناطــق من الفصل، الأولى تكون مكانـًـا لمن لديه قيمة عالية،   ·
 )A4( مــع التناقــص للوصــول إلــى مــكان لأقــل قيمــة على ســبيل المثــال، اكتب على ورقة مــن أوراق
»القيمــة العاليــة« وضعهــا فــي المنطقــة اليســرى مــن الفصــل، وقــم بالشــيء نفســه مــع المناطق 
الأخرى عن طريق كتابة »القيمة الأعلى من المتوســطة«، و»القيمة المتوســطة« )ضع هذه الأوراق 
فــي المناطــق الوســطى فــي الفصــل(، و»القيمــة الأقــل«، وهــي الورقــة التــي ينبغــي وضعهــا فــي 

المنطقــة اليمنى مــن الفصل.

اطلــب إلــى الطلبــة أن يذهبــوا إلــى المــكان الذي يرون أنه يخصهم، بناء على ما يعتقدون أنه قيمة   ·
البطاقــة التــي لديهــم، ويمكــن للطــالب النظــر إلــى الورقــة التي معهــم بمجرد اختيارهــم أماكنهم

من خالل العمل في مجموعات مكونة من ثالثة أو أربعة، اطلب إليهم مناقشة الأسئلة الآتية:  ·

كيف كان شعورك بعد تغري سلوكك تجاه الآخرين بناء عىل قيمة بطاقات اللعب؟

إمــا مكتوبــة أو شــفهية حيــث تطلــب منهــم  ة بعــد ذلــك لعمــل مهمــة  يمكــن عقــد جلســة قصــري
التفكــري ملًيــا فيمــا تعلمــوه مــن النشــاط وإذا مــا كانــوا يشــعرون أن هــذا مناقــض أو مشــابه، عــىل 
ف ينتهــي النشــاط، قــم بإحالــة الطــالب إىل كتــاب الطالــب صفحــة  أي نحــو، للحيــاة الحقيقيــة، وحــ�ي

ي التدريــب عــىل التنــوع.
)143( �ف

ي صفحــة )145( وتعــد 
وبــدًل مــن ذلــك، يمكــن أن تطلــب منهــم اســتكمال مهمــة العمــل الموجــودة �ف

ي التدريــب عــىل التنــوع، وهــي تســاعد 
قبعــات التفكــري الســت طريقــة غالًبــا مــا يتــم اســتخدامها �ف

الطــالب عــىل النظــر إىل مشــاكلهم مــن وجهــات النظــر المختلفــة. وســيطلب مــن الطــالب طــرح 
وجهــة نظرهــم تجــاه موضــوع واحــد باســتخدام مــال يقــل عــن ثالثــة أســاليب مختلفــة، وســتة إذا 

ســمح الوقــت بذلــك، وبالتــاىلي يُخلــق الوعــي لديهــم بوجــود وجهــات نظــر مختلفــة.
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المذكرة رقم 5:

القائد أو المدير
تنظيم جدول العمل  ·

مشاركة رؤية المؤسسة  ·

شرح وتوضيح الأهداف والخطط والأدوار  ·

تحفيز الموظفين  ·

إلهام الناس  ·

تخصيص المهام للموظفين  ·

إعطاء الأوامر والتعليمات  ·

التحقق من استكمال العمل  ·

رصد المشاعر والأخالقيات  ·

رصد التقدم في العمل  ·

أن يكون قدوة حسنة  ·

بناء روح الفريق  ·
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المذكرة رقم 6:

إجابات للمذكرة رقم 1

دارةمهام / أدوار القيادة مهام / أدوار الإ
بناء روح الفريق  ·

تحفيز الموظفين  ·

شرح وتوضيح الأهداف والخطط والأدوار  ·

إلهام الناس  ·

مشاركة رؤية المؤسسة  ·

رصد المشاعر والأخالقيات  ·

أن يكون قدوة حسنة  ·

تنظيم جدول العمل  ·

تخصيص المهام للموظفين  ·

إعطاء الأوامر والتعليمات  ·

التحقق من استكمال العمل  ·

رصد التقدم في العمل  ·
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الدرس الخامس

جراء مقابلة  ما هي أفضل طريقة لالستعداد لإ
وتقديم عرض؟

ي مقابلــة يقــوم فيهــا الطالــب بــدور كلٍّ 
الهــدف الرئيــس مــن هــذا الــدرس هــو أن يشــارك الطــالب �ف

مــن المحــاور وذلــك الشــخص الــذي تجــرى معــه المقابلــة وســيتطرق الــدرس أيًضــا إىل الأغــراض 
ي تشــمل جوانــب مختلفــة، مثــل لغــة الجســد وتشــكيل الأســئلة وترتيبهــا 

المختلفــة للمقابــالت والــىت
ي المســتقبل.

ي زيــادة الوعــي بحقــوق الفــرد كموظــف وكــربِّ عمــل �ف
ويتمثــل الهــدف الأســاسي �ف

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف كتابي أو شفهي لثالثة أنواع على الأقل من المقابالت الشخصية.  
المشاركة في مقابلة شخصية سواء أَُكْنَت من يجري المقابلة مع شخص ما أم الشخص   

الذي تجرى معه المقابلة.
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  .1

قم بوضع بيانات حول »هدف مقابلة ما« )انظر الملحق 1( على السبورة أو أي جهاز عرض آخر.  ·

اطلب من الطالب )في مجموعات ثنائية( العثور على شخص غريب.  ·

اطلب من كل مجموعة ثنائية أن تقدم ملحوظات عن أجوبتها للصف.  ·

الأجوبة:  

تهتم الشركات بما إذا كان الموظف سيتوافق معها، وليس بالضرورة العكس.  

إن تلقي راتباً أكثر من الآخرين في الوظيفة نفسها يعد تمييًزا ، ويُثير مخاوف أخالقية.  

الأنواع المختلفة من المقابالت الشخصية )10 دقائق(  .2

ي الأنــواع 
ة �ف ي الجامعــة أو العمــل، ســيكون عليهــم اكتســاب خــرب

ح للطــالب أنــه مــن الآن و�ف ا�ش
المختلفة من المقابالت، لذا، فمن الأفضل لهم أن يكونوا عىل دراية بمختلف الأنماط والمناهج 
مــا  الأبحــاث، كمحــاور.  ولتقديــم  إجــراء  ي حالــة 

مقابلتــه، و�ف تجــري  منهــم كشــخص  المتوقعــة 
ح المنــح الدراســية والمقابــالت  تشــتمل عليــه المقابــالت المختلفــة، قــم بإحالــة الطــالب إىل �ش
ي الصفحــة )151( بعــد ذلــك، اطلــب منهــم القيــام بنشــاط المطابقــة 

ي كتــاب الطالــب �ف
البحثيــة، �ف

أدنــاه:

قــم بعــرض المذكــرة رقــم 7 »الأنــواع المختلفــة مــن المقابــالت« علــى الســبورة أو أي جهــاز عــرض   ·
آخــر، أو توزيعهــا كمســتند مطبــوع.

اطلب إلى الطالب )في مجموعات ثنائية( أن يطابقوا نوع المقابلة مع تعريفها.  ·

اطلب إلى كل مجموعة ثنائية أن تقدم ملحوظات عن أجوبتها لطالب الصف.  ·

الإجابات: أ4-، د3-، ج2-، ب1-.

ي 
ي كتــاب الطالــب �ف

ي مهمــة العمــل الموجــودة �ف
وهنــاك خيــار آخــر لتثبيــت هــذا النشــاط، وذلــك �ف

الصفحــة )150(، والــذي يقــوم فيــه الطالــب بمطابقــة نــوع المقابلــة مــع الفئــة المهنيــة الخاصــة بــه، 
فيــه. ســواء أكانــت تعليميــة أم نشــاط أعمــال أم للرت
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مقابلتان شخصيتان: -1 ما ل يجب القيام به- مقابلة سيئة -2 مقابلة   .3
أك�ث فعالية )20 دقيقة(

ي القســم المعنــون بـــ »مقابلــة شــخصية بغــرض 
ي كتــاب الطالــب �ف

أخــرب الطــالب كمــا هــو موضــح �ف
ي بعــض الأحيــان إجــراء مقابــالت شــخصية 

الحصــول عــىل منحــة دراســية«، أنــه يجــب عــىل الطــالب �ف
للحصــول عــىل المنــح الدراســية، لــذا، فمــن المهــم أن تقــدم نفســك بنجــاح لإجــراء مقابلــة جيــدة.
اعــرض للطــالب هــذه المقابلــة الشــخصية لصاحــب الّســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم –

حفظــه هللا – باعتبارهــا مقابلــة ناجحــة. 

ف و15  ي أو لدقيقتــ�ي
ي تمــت مناقشــتها �ف

اطلــب مــن الطــالب وضــع عالمــة )√( عــىل الموضوعــات الــىت
ثانيــة مــن المقابلــة.

. ي العائلة: الطهي: القيادة: تاريخ د�ب

https://www.youtube.com/watch?v=MeDb2nU9jKU

ف و15ثانية(  )شاهد لدقيقت�ي

ي الــذي يتضمــن مقابلــة غــري ناجحــة، حيــث هنــا كالعديــد 
ثــم اعــرض للطــالب هــذا )الفيديــو( الثــا�ف

مــن المشــكالت مــن لحظــة اســتيقاظ الشــخص اطلــب إىل الطــالب تحديــد ثــالث مشــكالت عــىل 
الأقــل، واجعــل كل واحــد منهــم يقــارن إجابتــه بإجابــة طالــب آخــر.

 .1

 .2

 .3

https://www.youtube.com/watch?v=1GTGFwe0kCk

اكتــب الســؤالين أدنــاه علــى الســبورة، ثــم اطلب إلى الطالب مناقشــتهما فــي مجموعات مكونة من   ·
ثالثــة أو أربعــة طــالب.

ثبــات أنــك الشــخص المناســب لتلــك المنحــة  مــا النقــاط التــي ستناقشــها فــي مقابلــة شــخصية لإ  .1
الدراســية؟

لماذا تعتقد أن هذه النقاط مهمة؟  .2

راقب الطالب، وساعد من هم أقل قدرة على المساهمة في المناقشة الجماعية من خالل اقتراح   ·
موضوعات تهّم المحاور، ثم اطلب إليهم التفكير في تفضيالتهم وإنجازاتهم وأنشــطتهم خارج 
المنهج. على سبيل المثال، يمكنك أن تسألهم سؤاًل أو اثنين من الأسئلة التالية على أساس واحد 

لواحــد من مجموعتين:

ما الموضوعات التي تحب القيام بها؟  ·

ما المواد الدراسية التي تقوم بها بالشكل المثل في المدرسة؟  ·

فكر في وقت ساعدت فيه شخًصا ما، وكيف أثرت تلك المساعدة على حياته.  ·

كم لغة تتحدث بها؟  ·

مــاذا عــن الدراســات فــي تكنولوجيــا المعلومــات، هــل حصلــت علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة   ·
ــا المعلومــات؟ ــل فــي مجــال تكنولوجي ــار مماث ــر )ICDL( أو اختب الكمبيوت

هل تعتقد أن ما ذكرته من إنجازات يهم الُمحاور؟  ·

قم بإعادة تجميع الطالب في مجموعات مرة أخرى، واطلب إليهم تقديم ملحوظاتهم بشكل   ·
فردي ثم عرضها على الأقران.
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جابات المحتملة: الإ

ي ستناقشها…؟
ما النقاط الىت

ي العمــل التطوعــي والأنشــطة الخارجــة عــن 
ي المدرســة أو الكليــة، أم �ف

- أهــي إنجازاتــك الخاصــة �ف
ي مثــل الرخصــة 

يــة أو لغــة أجنبيــة، أو تطويــر مهــىف ف نجلري ي اللغــة الإ
، أم الكفــاءة �ف المنهــج الــدراسي

الدوليــة لقيــادة الكمبيوتــر )ICDL(؟

ف  لمــاذا تعتقــد أن هــذه الأشــياء مهمــة؟ إنهــا تعــزز مهاراتــك وســماتك الخاصــة أمــام المحــاور لتبــ�ي
لــه أنــك الأجــدر بالحصــول عــىل تلــك المنحــة الدراســية.

قــم بإحالــة الطــالب إلــى الجــدول أدنــاه، والــذي يمكنــك عرضــه علــى الســبورة أو أي جهــاز عــرض   ·
آخر. أخبــر الطــالب برســم الجــدول أدنــاه فــي دفاترهــم، ثــم اطلــب إليهــم أن ينظروا إلــى اثنتين 
مــن المقابــالت الشــخصية بغــرض الحصــول على المنح الدراســية )المتدربيــن( وأن يحددوا الفروق 

. بينهما

المقابلة الشخصية 2 المقابلة الشخصية 1

المقابلــة  يُجــري  الــذي  الشــخص  يرتــدي   ·
العمــل تناســب  أنيقــة  مالبــس  الشــخصية 

 ·

 ·

الشــخص الــذي تجــري معــه المقابلــة يشــتت   ·
ــة. ــى الطاول ــه عل ــر بقلم ــتمع بالنق ــاه المس انتب

 ·

 ·

المقابلة الشخصية 1 ما ل يجب القيام به- مقابلة سيئة

https://www.youtube.com/watch?v=YRbtXb9fWmI )شاهد حىت الدقيقة 2.54(

 

المقابلة الشخصية 2 مقابلة أك�ث فعالية

https://www.youtube.com/watch?v=sDxmMkgPmaQ )شاهد حىت الدقيقة 5.30(

قــم بتوزيــع المذكــرة رقــم 8 عــىل الطــالب، واطلــب إليهــم مقارنــة إجاباتهــم بمــا ورد فيهــا مــن 
إجابــات.

المحاكاة ومقابالت العمل الشخصية )5 دقائق(  .4

يتنــاول القســم التــاىلي الفكــرة القائلــة بــأن محــاكاة وضعيــة وســلوكات المحــاور يمكــن أن تحســن 
التفاعــل وظهــور الشــخص الــذي تجــري مقابلتــه بشــكل منفتــح وصــادق اطلــب مــن الطــالب أوًل 
كتــاب  مــن   )155( الصفحــة  ي 

�ف الشــخصية  العمــل  ومقابــالت  بالمحــاكاة  المتعلقــة  الفقــرة  قــراءة 
الوقــت  يتجــاوز  أل  يجــب  ة  مبــا�ش تليهــا  ي 

الــىت العمــل  مهمــة  إىل  بإحالتهــم  قــم  ثــم  الطالــب، 
دقائــق. خمــس  المهمــة  لهــذه  المخصــص 
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التدرب عىل مقابلة شخصية )20 دقيقة(  .5

اعرض إعالن الوظيفة التالي على السبورة أو أي جهاز عرض آخر:  ·

ف ليكونــوا جــزًءا مــن العالــم المثــري لصناعــة  نحــن نبحــث عــن خريجــي مــدارس ثانويــة متحمســ�ي
تكنولوجيــا المعلومات.

يجــب أن يتمتــع مقــدم الطلــب بالمهــارات التاليــة: القــدرة عــىل التواصــل، والعمــل بشــكل 
ــا بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات، وأن  ي فريــق، وحســن المظهــر، وأن يكــون مهتمًّ

مســتقل أو �ف
ي الخــاص بنــا.

نامــج التطويــر المهــىف فم برب يلــرت

ورية. المؤهالت المدرسية رصف

أخبــر الطــالب أنهــم ســيقومون بــدور المحــاور، وكذلــك الشــخص الــذي تُجــرى معــه المقابلــة   ·
الشــخصية.

قسم الطالب إلى مجموعات ثنائية، وأعِط المذكرة )9–أ( للطالب الذي سيقوم بدور المحاور،   ·
والمذكرة )9–ب( للطالب الذي سيقوم بدور الشخص الذي تجرى معه المقابلة.

أخبــر الطــالب أنــه ينبغــي عليهــم مطالعــة مذكرتهــم لمــدة دقيقتيــن للتحضيــر لدورهــم في تلك   ·
المقابلــة.

اطلب إليهم بعد ذلك القيام بدورهم في المقابلة على أل تتعدى تلك المرحلة خمس دقائق.  ·

بعــد النتهــاء مــن المقابلــة، اعكــس الأدوار وكذلــك المذكــرات ثــم اطلب منهم إجــراء المقابلة مرة   ·
أخــرى.  يجــب أن يقــل وقــت هــذه المرحلــة عن 5 دقائق بما أن الطالب صاروا مهيئين بالفعل بعد 

لعب الــدور الأول.

بعــد أن يمــارس الطــالب كال الدوريــن، اختــر إحــدى المجموعــات لإجــراء المقابلــة الشــخصية   ·
ــف. ــالب الص ــام ط أم

اطلب إلى باقي زمالئهم في الصف تقييم محتوى المقابلتين وكذلك لغة الجسد.  ·
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ق 2 ح ل م ال

يتمثل الغرض من المقابلة الشخصية من منظور الشركة فيما يأتي:

التعرف إلى المهارات التي اكتسبها الموظف خالل خبرته.  .1

التعرف إلى شخصية الموظف وقدراته.  .2

إعطاء الموظف فرصة لتقييم الشركة كمكان جيد أو سيئ للعمل.  .3

معرفة شخصيتك، وما إذا كنت ستتوافق مع ثقافة الشركة أم ل.  .4

ويتمثل الغرض من المقابلة الشخصية من منظور من تجري معه تلك المقابلة فيما يأتي: 

خلق انطباعات أولية جيدة.  .1

طرح الأسئلة للتعرف إلى الشركة.  .2

تحديد ما إذا كانت اهتماماتك وأهدافك المهنية تتطابق مع الوظيفة الشاغرة   .3
التي أعلنت عنها الشركة.

محاولة الحصول على راتب أعلى عن الموظفين الآخرين الذين يقومون بالوظيفة   .4
نفسها.
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المذكرة رقم 7:

مقابلة شخصية بغرض الحصول على   .1
منحة دراسية

)البيانات( لتكون قادًرا على الإجابة  جمع المعلومات  أ 
عن سؤال بحثي.

اللغة  اختبار  بشأن  شخصية  مقابلة   .2
)IELTS( نجليزية الدولي الإ

أو  الأكاديمية  المنجزات  أساس  على  ما  يمنح شخص  ب 
غيرها.

مقابلة شخصية خاصة بالحصول على   .3
وظيفة

الممتحن  بين  وذلك  اللغة،  لختبار  شخصية  مقابلة  ج 
نجليزية له. والمرشح من أجل تحديد مستوى اللغة الإ

مقابلة شخصية بحثية  .4 اجتماع رسمي تُطرح فيه الأسئلة على المتقدم بطلب  د 
لتحديد مدى مالءمته للعمل لدى شركة ما.

69 الوحدة 2



المذكرة رقم 8:

جابات الإ

مقابلة شخصية 1- غير ناجحة مقابلة شخصية 2- ناجحة

مــن المرجــح أن الشــخص الذي يجري المقابلة   ·
الشــخصية يشــتت انتباه المحاور بالنقر بقلمه 

علــى الطاولة.

ــة  ــي مســتهل المقابل ــدة أخطــاء ف ــب ع يرتك  ·
مــا يعنــي أنــه لــم يســتعد بشــكل جيــد لتلــك 

المقابلــة.

ــرات  ــد مــن الخب ــى مزي ــه بحاجــة إل ــر أن يذك  ·
فــي ســيرته الذاتيــة بــدًل مــن اهتمامــه بعلــوم 

الحيــوان.

إجاباتــه ليســت واضحــة فــي تحديــد مــا تشــير   ·
إليــه نقــاط قوته وضعفه من الدرجات بدًل من 

القدرات.

شارة إلى مهام متعددة. غير محدد عند الإ  ·

يستخدم لغة غير رسمية إضافة إلى استخدام   ·
اللهجــات فــي حديثه.

المقابلــة  يجــري  الــذي  الشــخص  يرتــدي   ·
العمــل. تناســب  أنيقــة  مالبــس  الشــخصية، 

عــداد جيــًدا لكلمتــه الفتتاحيــة، وتــم  تــم الإ  ·
توصيــل معناهــا بشــكل واضــح.

يذكر خطًطا بعيدة المدى.  ·

يذكــر أنهــم يتقدمــون للتدريــب لمزيــد مــن   ·
الحيــوان. بعلــوم  الشــغف  رواء  ولإ التعُلــم, 

محــدد فــي إجاباتــه علــى نقــاط قوتــه وضعفه،   ·
ــوع. ــة بالموض ــة ذات صل ــي أمثل ويعط

شــارة إلــى التعامل مع  إجاباتــه محــددة عنــد الإ  ·
مهــام عمــل متعددة، وذلك بضرب أمثلة على 

ــه للوقت. إدارت

مقابلــة  لأســلوب  مناســبة  لغــة  يســتخدم   ·
. شــخصية
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المذكرة رقم -9أ الشخص الذي يجري المقابلة الشخصية
معلومات عامة:

المصافحة في بداية المقابلة الشخصية )إذا كان ذلك مناسًبا(.  ·

النتظار حتى يتم عرض مقعد.  ·

خذ نفًسا عميًقا، واسترخ، وأنصت إلى أسئلة المحاور.  ·

تواصل بصريًّا مع الشخص الذي تجري معه المقابلة.  •

يجب أن تتروى قبل الإجابة.  ·

تكلم بشكل واضح.  ·

أظهر الهتمام والحماس.  ·

جرب تقنية المحاكاة عندما تكون قد تخففت من جو المقابلة.  ·

كن مستعًدا لالإجابة عن هذه الأسئلة:

حدثني عن نفسك:  ·

لماذا تقدمت بطلب للحصول على هذه الوظيفة؟  ·

لماذا تعتقد أنك الشخص المناسب لهذه الوظيفة؟  ·

ما نقاط قوتك؟  ·

ما نقاط ضعفك؟  ·

كمال مهام متعددة في وقت قصير. ِصِف الوقت الذي اضطررت فيه لإ  ·

هذه أمثلة على الأسئلة التي قد يطرحها الشخص الذي تمت مقابلته في نهاية المقابلة

ما عدد ساعات العمل العادية؟  ·

ما التدريب الذي سأحصل عليه؟  ·

هل هناك فرص للّترّقي؟  ·
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المذكرة رقم 9-ب - المحاور

معلومات عامة:

المصافحة في بداية المقابلة الشخصية )إذا كان ذلك مناسًبا(.  ·

قدم للمحاور مقعًدا.  ·

تأكد من أن راحة الذي أجريت معه المقابلة لما تذكره.  ·

كن مستعًدا لطرح هذه الأسئلة:

هل تستطيع أن تحدثني عن نفسك؟  ·

لماذا تقدمت بطلب الحصول على هذه الوظيفة؟  ·

لماذا تعتقد أنك ستكون جيًدا في هذه الوظيفة؟  ·

ما نقاط قوتك؟  ·

ما نقاط ضعفك؟  ·

كمال مهام متعددة في وقت قصير. ِصِف الوقت الذي اضطررت فيه لإ  ·

كن مستعًدا لالإجابة عن هذه الأسئلة:

ما عدد ساعات العمل العادية؟  ·

ما التدريب الذي سأحصل عليه؟  ·

هل هناك فرص للّترّقي؟  ·
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الدرس السادس

عداد لعرض تقديمي كيفية الإ
ي عــرض تقديمــي رســمي يســتند إىل المبــادئ 

الهــدف الرئيــس مــن هــذا الــدرس هــو مشــاركة الطــالب �ف
ي كتــاب الطالــب، وبالطبــع كان عــىل الطــالب تقديــم مثــل هــذه 

ي هــذا الــدرس �ف
المنصــوص عليهــا �ف

ي دروس ســابقة مــن قبــل، ولكــن هــذا الــدرس يحتــاج إىل التأكيــد عــىل أن المطلــوب 
العــروض �ف

هــو منهــج أكــرش رســمية.  وكجــزء مــن هــذا المنهــج الرســمي، ســيتناول الــدرس الأغــراض المختلفــة 
للعــروض التقديميــة، والجوانــب المختلفــة المتضمَنــة مثــل لغــة الجســد والتواصــل البــرصي.

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف كتابي أو شفهي لما ل يقل عن غرضين من أغراض العروض التقديمية.  
تقديم عرض راٍق من ناحية البناء، تبرز فيه النقاط الهامة والتفاصيل الداعمة لها.  
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  1

اطلب إلى الطالب التفكير في عرض تقديمي جيد أو في نقاش حضروه، وكيف استطاع المتحدث   •
توصيــل المعلومــة لهــم. مــا المهــارات التــي اســتخدمها لتوصيــل أفــكاره بفعاليــة؟  اطلــب إليهــم 
بشــكل فردي تقديم ملحوظاتهم للفصل. ويمكنك بدًل من ذلك إحالة الطالب إلى مهمة التفكير 
الموجودة في كتاب الطالب في الصفحة )164( وإعطاؤهم فرصة دقيقة واحدة للتفكير في هذه 

المهمة. 

عدادات التــي يعتقدون أنها  اطلــب مــن الطــالب فــي مجموعــات تبــادل الأفــكار حول المهــارات والإ  •
ضروريــة لتقديــم عــرض رســمي.

تقبَّل الإجابات جميعها، وحاول استنباط بعض المصطلحات الأساسية القادمة.  •

أغراض العروض التقديمية )10 دقائق(  2

اكتب أو اعرض الكلمات أدناه على السبورة أو أي جهاز عرض آخر.  •

إخبار، توجيه، إقناع، إلهام، تحفيز  •

اطلب من الطالب )في مجموعات ثنائية( أن يبحثوا في قواميسهم عن معاني المفردات السابقة،   •
ثم ينشئوا جملة لكل مفردة.

أعد تنظيم الطالب ثم اطلب من كل مجموعة نتائج بحثهم.  

اعرض الجمل التالية على السبورة أو جهاز عرض آخر، ثُم اطلب إلى الطالب إكمال الفراغات   •
الموجودة فيها. 

الغرض من هذا النوع من العروض التقديمية هو:

أ   المستمعين بكيفية القيام بشيء ما، وشرح كيفية عمل هذا الشيء.

ثــة يحتاجونهــا أو يرغبــون فــي  ضمــان   المســتمعين إلــى معلومــات عامــة محدَّ ب 
معرفتهــا.

ج   المســتمعين بإقناعهم بأنهم قادرون على تحقيق أي شــيء يرغبونه إذا ما فكروا 
ذلك.  في 

تعريف المستمعين بفوائد رسالتك، و  معظمهم بتغيير آرائهم ومعتقداتهم. د 

الإجابات: أ- إخبار، ب- إرشاد، ج- إلهام وتحفيز، د- إقناع.  
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اتيجيات لبناء الثقة )10 دقائق( إس�ت  

ي العتبــار لبنــاء ثقــة 
ي يجــب وضعهــا �ف

اتيجيات والنقــاط الــىت ســرت يتنــاول كتــاب الطالــب عــدًدا مــن الإ
الطــالب، بــدًءا مــن التــدرب عــىل بنيــة محتــوى العــروض التقديميــة، إىل الجوانــب غــري اللفظيــة 

. ف مثــل لغــة الجســد والتواصــل بالعــ�ي

أخبــر الطــالب أن أول مــا ينبغــي أن يفكــروا فيــه هــو حــركات جســمهم عندمــا يوجهــون خطابـًـا إلى   •
الجمهــور.

اكتب أو اعرض الجملة التالية على السبورة أو أي جهاز عرض آخر.  •

%، والصــوت بنســبة  إن تأثيــرك فــي مســتمعيك يرجــع إلــى لغــة الجســد بنســبة    
.% بنســبة   والمحتــوى   ،%  

اطلــب مــن الطــالب إكمــال الجملــة فــي أثناء مشــاهدة )الفيديــو( الذي يتناول »كيفيــة الوقوف في   •
أثنــاء إلقــاء عــرض تقديمي«.

والآن، اطلــب منهــم أن يتحققــوا مــن إجاباتهــم فــي مجموعــات ثنائيــة ثــم يســتخلصون الإجابــات   •
كصــف دراســي.

الإجابات: 55% لغة الجسد، والصوت 38%، والمحتوى %7  

اطلب من الطالب: على حد قول مقدم العرض )في نهاية الفيديو( ما ل ينبغي أن تنساه أبًدا؟  •

  الجواب: البتسامة

التواصل البرصي )5 دقائق(  

اكتب العبارتين التاليتين على الســبورة أو أي جهاز عرض آخر،  ثم اطلب إلى الطالب تحديد أي   •
العبارتيــن يتعلق بســلوكهم.

تنظر حولك عندما تتحدث إلى شخص ما، لذا فليس لديك تواصل بصري مباشر.  1

أنت تتواصل بصريًّا مع من توجه إليه حديثك.  2

تدريــب: اطلــب إلــى الطــالب )فــي مجموعــات ثنائية( اتبــاع التعليمات الخاصة بــك. يمكنك عرض   •
رشــادات الــواردة أدنــاه علــى الســبورة أو جهــاز عــرض آخــر، أو إلقاؤهــا شــفويًّا: الإ

أخبر شريكك بما فعلته بالأمس بينما تنظر إلى عينيه طوال الوقت )لمدة 30 ثانية(.  1

كرر مرة أخرى ولكن دون تواصل بصري هذه المرة )لمدة 30 ثانية(.  2

ناقشــا شــعور كل منكمــا فــي هذيــن الإجراءيــن: كيــف يشــعر كال الطرفيــن حيــال كلٍّ مــن هــذه   3
الأعمــال؟

، اسأل الطالب بشكل فردي عن شعورهم، كأن تسأل مثاًل: هل تعتقد أن التواصل البصري  كَصفٍّ  •
أفضــل أم أنــك تشــعر معــه بعــدم الراحة؟ إحدى إســتراتيجيات مقدمي العــروض التقديمة الذين 
ل يرتاحون للنظر مباشــرة إلى أعين شــخص ما تتمثل في النظر إلى يمين أو يســار ذلك الشــخص 
أو كتفه. اشــرح للطــالب أن الخبــراء يــرون أنــه عنــد إجــراء تواصــل بصــري مع جمهــورك، فإن ذلك 

يســاعد علــى إبقائهم مرتبطيــن بما تقوله.

ي 
ي �ف

ي الســتفادة مــن مهمــة العمــل الــواردة �ف
وهنــاك خيــار آخــر لهــذا القســم مــن الــدرس يتمثــل �ف

ات  ي تشــري إىل أهميــة مراعــاة أوضــاع الجســم وتعبــري
الصفحــة )165( مــن كتــاب الطالــب، والــىت

الوجــه عنــد إلقــاء عــرض تقديمــي.
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أ )5 دقائق( عرض س�ي

شــاهد العرض التقديمي التالي، واطلب إلى الطالب )في مجموعات ثنائية( مناقشــة ما يعتقدون   •
أنــه خطأ:

https://www.youtube.com/watch?v=wXILI9Q1jIw  

قم بإعادة تجميع المجموعات، واطلب ملحوظات كل مجموعة ثنائية على حدة.  

جابات المحتملة: ل توجد بنية للعرض التقديمي، مقدم العرض لم يستعد بالشكل الكافي،    الإ
عــرض المعلومــات كان مقلوبـًـا... إلخ.

قــم بإحالــة الطــالب إلــى القســم »بنــاء وهيــكل عرضــك التقديمــي«، في الصفحــة )××( من كتاب   •
الطالــب، واطلــب إليهــم قراءتــه اســتعداًدا للمرحلــة التاليــة مــن الــدرس.

متابعة النشاط )5 دقائق(

قــم بتوزيــع نســخة مــن المذكــرة رقــم 10 الملحقــة بنهايــة هــذا الــدرس، تقنيــة العــرض التقديمي.   •
اطلــب إلــى الطــالب )فــي مجموعــات ثنائيــة( تقنية عرض تقديمي من الأرقام واحد إلى ســتة، وقم 

بمطابقتهــا بأســباب التقنيــة مــن الحــروف من أ-ح.

قــم بعــرض المذكــرة رقــم 10 علــى الســبورة أو جهــاز عــرض آخــر، وتحقــق مــن إجابــات طــالب   •
الصــف.

جابات: 1-ح، 2-ب، 3-ج، 4-ث، 5-ت، 6-أ. الإ  

التخطيط وتقديم عرض تقديمي )20 دقيقة(

قم بعرض المذكرة رقم 11 على السبورة أو جهاز عرض آخر، وتحقق من إجابات الصف.  •

ــأداء بعــرض تقديمــي لمــدة دقيقــة أو دقيقتيــن حــول أحــد  ــر الطــالب أنهــم ســيقومون ب أخب  •
الأشــياء التــي تمثــل لهــم قيمــة مــا، ويجــب أن يمثــل هــذا الشــيء انعكاًســا لهــم أو لثقافتهــم. 
علــى ســبيل المثــال، يمكنهــم تقديــم عــرض عــن هواتفهــم، أو كتبهــم، أو حجــاب الــرأس... 
إلــخ. وإذا لــم يكــن هــذا الشــيء معهــم فيمكنهــم عمــل رســم لــه بشــكل ســريع. قــم بتوزيــع 

المذكــرة رقــم 11علــى الطــالب جميعهــم، ثــم اذهــب إلــى هيــكل العــرض التقديمــي.

إذا كان لديــك صــف دراســي كبيــر، فقــم بترتيــب الطــالب للتخطيــط للعــرض التقديمــي فــي هــذه   •
الجلســة والتنــاوب فــي إلقــاء عروضهــم التقديميــة التــي تتــراوح مدتهــا من دقيقة إلــى دقيقتين في 

بدايــة الصفــوف الدراســية التاليــة، والتــي ســتكون بمثابــة إحمــاء ســريع.

اشــرح  للطــالب أنهــم كمــا يتعلمــون كيفيــة أداء عــرض تقديمــي، فمــن المهــم كذلــك الحصول على   •
تعليقــات مــن المعلــم والأقــران. قــم بتوزيــع المذكــرة رقــم 12 نمــوذج ملحوظــات المــدرس، 
الــدرس. قــران. وكال المذكرتيــن ملحقتــان بنهايــة هــذا  نمــوذج ملحوظــات الأ والمذكــرة رقــم 13 

أخبر الطالب أنه بعد أداء عروضهم التقديمية، يجب عليهم الطالع على التعليقات من المعلم   •
ومــن زمالئهــم، والتفكيــر فــي النقاط التي قامــوا بإجرائها.

بعد ذلك، يجب أن يضيفوا أفكارهم إلى دفتر يومياتهم بالإجابة عن الأسئلة التالية، والتي يمكنك   •
أن تطلــب منهــم تدوينها فــي دفتر ملحوظاتهم:

ما الذي أعجبك في العرض التقديمي؟  •

ما الذي لم يعجبك في العرض التقديمي؟  •
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أوردته  لما  عليها.طبًقا  التي حصلت  الملحوظات  بتلخيص  وقم  الملحوظات،  نماذج  إلى  انظر   •
النماذج، ما نقاط قوتك، وما نقاط ضعفك كملٍق لعرض تقديمي؟ ما الذي ستقوم به لتحسين 
ا؟ ما الذي ستحتاج للعمل على تحسينه؟ كن  أدائك في المرة التالية التي ستلقي فيها عرًضا تقديميًّ
محدًدا. ل تكتب ملحوظات من قبيل: »ل بد من التدرب أكثر في المرة القادمة« اجعل خطتك 

.)SMART( تتبع معايير نظام المساعدة على التذكر

المذكرة رقم 10

تقنية العرض التقديمي

السبب التقنية

سينصت لك الأقران إذا تفاعلت وتواصلت  أ- 
معهــم بصريًّا.

تأكــد مــن اشــتمال العــرض التقديمــي علــى   .1
مقدمــة، وأقســام رئيســة، ونهايــة واضحــة.

ســيضمن لــك هذا أن يتذكــر الأقران النقاط  ب- 
الرئيسة.

قــم بتلخيــص النقــاط الرئيســة فــي نهايــة   .2
القســم.

ــوت  ــتوى الص ــرات ومس ــي نب ــم ف التحك ت- 
ــتمعين. ــاه المس ــى انتب ــاظ عل ــوب للحف مطل

تأكــد مــن أن الأدوات البصريــة التي تحتوي   .3
علــى نــص يمكن قراءتها بســهولة.

ســيمنحك هذا فكرة عن كيفية رؤية أقرانك  ث- 
لــك، وســيطلعك علــى رؤيــة الأقــران لــك 

وكذلــك ضبــط وقــت العــرض التقديمــي.

تــدرب دائًمــا علــى المراحــل المختلفة أمام   .4
المــرآة أو مــع صديــق.

يستطيعون  ل  ما  المستمعون  يفهم  لن  ج- 
انتباههم عن الستماع  قراءته، وسيتشتت 

بينما يحاولون القراءة.

ــّنى  ــث يتس ــح بحي ــوت واض ــدث بص تح  .5
ســماعك مــن قبــل المســتمعين جميعهــم.

وجــود هيــكل واضــح للعــرض التقديمي مع  ح- 
بدايــة ووســط ونهايــة يســاعد الأقــران علــى 

متابعــة وفهــم العــرض التقديمــي.
تواصل بصريا مع أقرانك.  .6
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المذكرة رقم 11

ورقة تخطيط العرض التقديمي

ء يمثــل قيمــة لــك، ويجــب  ي
( تــدور حــول سش ف ة )مــن دقيقــة إىل دقيقتــ�ي يجــب أن تكــون كلمــة قصــري

ء انعكاًســا لثقافتــك، أو يجــب أن يكــون شــيًئا تشــعر أنــه يمثــل انعكاًســا لــك. ي
أن يمثــل هــذا الــ�ش

ما هذا البند؟  

مقدمة:
. سأحدثكم اليوم عن ... / مساء الخري صباح الخري

النقطة 1 والأفكار الداعمة:
ي أود الحديث عنها هي ...

النقطة الأوىل الىت

النقطة 2 والأفكار الداعمة:
التاىلي ...

النقطة 3 والأفكار الداعمة:
ًا سأحدثكم عن ... وأخري

ملحوظات ختامية:
وهكذا، يمكنكم مالحظة أن ...

هل هناك أسئلة يرغب أحد الحضور �ف طرحها؟

شكًرا لكم! أرجو أن تكونوا قد أمضيتم وقتا مفيًدا ...
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المذكرة رقم 12

نموذج ملحوظات المدرس

السم:  

تحتاج 
إلى 

مزيد من 
التدريب 
على هذا

تحتاج 
إلى 

بعض 
التدريب 
على هذا

لست 
سيًئا، 
لكنك 

بحاجة 
إلى 

مزيد من 
التحسين

ممتازجيد

لغة الجسد: أن يقف مقدم العرض بشكل سوي، وأل يقترب 1. 
من أحد جانبي المسرح بشكل كبير.

التواصل البصري: أن ينظر مقدم العرض إلى الجمهور كّله.2. 

اليدين: يستخدم مقدم العرض كلتا يديه للتأكيد على نقاط 3. 
معينة، ول ينبغي أن يلمس رأسه أو وجهه أو يفرك بها ورقة 

أو قلًما.

ن 4.  الصوت واضح ويسهل سماعه، ومن الأفضل أل تضمِّ
حديثك الكثير من الفواصل. 

لفتت المقدمة انتباهي، وجعلتني متشوًقا لالستماع لباقي 5. 
العرض التقديمي. 

الوسائل المرئية: استخدم مقدم العرض المساعدات 6. 
البصرية بشكل فعال ساعدني على فهم العرض بشكل 

أفضل. 

الأنشطة المستخدمة7.

تعليق 
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نموذج ملحوظات الأقران

: ي الصف الدراسي
هذا هو نموذج التعليقات الذي سيستخدمه زمالؤك �ف

ضع دائرة حول الكلمة أو الكلمات الصحيحة: 

اسم مقدم العرض:

أفضل أجزاء العرض التقديمي هو:  -1

صلب المقدمة  الستنتاج   

أجاد زميلي في الصف في:   -2

الصوت  لغة الجسد  التنظيم  المحتوى  اللغة   

يمكن لزميلي في الصف الدراسي أن يكون أفضل في المرة القادمة في:  -3

الصوت  لغة الجسد  التنظيم  المحتوى  اللغة   
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