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الصف 8

هدف الدرس

سيفهم الطلبة في هذا الدرس، مفهومي الحكم المسبق 
والتمييز. كما سيدركون أهمية التسامح عبر إدراك شعور 

ضحايا التمييز.

المواد المطلوبة

حاسوب 	 

جهاز عرض 	 

أقالم تحديد وسبورة بيضاء	 

 	 A3 بطاقة ورقية ملونة قياس

دليل المعلم	 

صندوق من المستلزمات الفنية	 

مقص والصق	 

أقالم تحديد	 

اختياريّ: جهاز متصل باإلنترنت 	 

نواتج التعلم

فهم دورة االنحياز والتمييز وكيف يمكن التغلب عليها.	 

النشاط 1 )5 دقائق(

قدم للدرس بتذكير الطلبة بأهمية أن يكون اإلنسان متسامًحا مع اآلخرين. وضح أن االنحياز والتمييز 
والتعصب سلوكيات مدمرة. اطلب من الطلبة التفكير في شعورهم إذا أصبحوا ضحايا للتمييز.

اشرح للطلبة أنهم سيشتركون اآلن في نشاط الستكشاف أثر التمييز.

قّسم الطلبة كاآلتي: 

يقف الطلبة مواليد يناير وفبراير ومارس في نهاية غرفة الصف مواجهين الحائط.	 

يجلس الطلبة مواليد إبريل ومايو ويونيو ويوليو عىل األرض.	 

يجلس الطلبة المتبقون مرتاحين عىل المقاعد.	 

أعِط الطلبة الجالسين في مقاعدهم بعض الحلوى واسمح لهم بالتحدث فيما بينهم.	 

أما المجموعات األخرى فعليها التزام الصمت. 	 

بعد دقيقتين، أسأل الطلبة الذين في المجموعات الصامتة كيف كان شعورهم عند معاملتهم 
بشكل مختلف.

ثم اطلب من الجميع العودة إىل مقاعدهم.
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"ال تصدري حكًما حتى تعرفيهم!" كانت هذه الكلمات تتردد دائًما 
في ذهن السيدة بعد كل رحلة إىل الخارج، حتى بعد زيارتها للدولة 

الثامنة والعشرين.
قالت إحدى الموظفات اإلماراتيات في مقابلة معها: "لقد علّمني 

السفر حول العالم أّن ما نسمعه وما نختبره بأنفسنا دائًما ما يكونان 
عىل طرفّي نقيض."

وقالت إن الالفت لالهتمام أن الناس يميلون إىل إطالق أحكام مسبقة 
عىل مختلف شعوب العالم. فحتى الواليات المتحدة األميركيّة 

التي تعّد قوة عظمى أو األمم اآلسيوية النامية، التي تشكل شعوبها 
معظم سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة، لم تنُج من ذلك. ثم 

أردفت السيدة البالغة من العمر 36 عاًما والتي بدأت استكشاف العالم في 2004: "يختلف المحتوى فقط. فالمرء يسمع الكثير من 
األشياء ]عن الناس[، لكن عندما يختبر األمور بنفسه مباشرًة يمكنه التمييز بين الحكم المسبق والواقع."

كما علّمها السفر أيًضا كيفية التواصل مع أناس من بلدان بعيدة حيث تجمع العديد من القيِّم واألفكار العالمية بين الناس. ففي 
أستراليا، عندما كانت تتواصل مع إحدى األسر األسترالية، أخذ أفراد األسرة يتحدثون بشغف عن حيوانات الكواال والكنغر : "شعرت فورًا 

أننا، نحن اإلماراتيين، نتكلم عن الصقور بالشغف نفسه. فالرموز الوطنية تثير المشاعر نفسها لدى الناس جميًعا." 
وفي هولندا، لم تكن الصفوف الطويلة من طواحين الهواء، بالنسبة إليها، مجرد ثورة في الطاقة الخضرا،. بل ذّكرتها أيًضا باالفتتان 

العالمي باآلداب والفنون أيًضا. فعندما صدرت قصة دون كيشوت ]من الرواية اإلسبانية الشهيرة التي كتبها ميغيل دي سيرفانتس[ 
الذي هاجم طواحين الهواء، قال عنها الكثير من الناس ومن جنسيات مختلفة إن األفكار نفسها طرأت عىل أذهانهم أيًضا: "بعض 

الشخصيات تربطنا مًعا عبر العالم."
تقول أيًضا إن السفر يجعل الجميع سعداء ألنه يكسر رتابة الحياة: "تتشابه الحياة أثناء السفر، لكن كونك في مكان جديد ... مع 

ة تبّث فيك الحماسة... وبالتالي تجعلك أكثر  أشخاص جدد من حولك، فإن هذا يجعلك تقوم بكل شيء بطريقة مختلفة. تلك الِجّدَ
سعادة."

فّسْر للنص، كيف يساعد السفر األشخاص في التغلب على 	حكامهم المسبقة؟	. 

فيما يتعلق باألحكام المسبقة، هل توافق على عبارة "ما نسمعه وما نشهده على طرفي نقيض"؟ لماذا؟	. 

	صبحنا اآلن نعرف المزيد عن العالم وشعوبه 	كثر من 	ي وقٍت مضى. هل 	ّدت هذه المعرفة إلى زيادة تعّصبنا 	م 	. 

إلى الحد منه؟ ناقش. 

التحيّزالنمط

الدرس 3

نواتج التعلمرؤية ما وراء المظاهر
فهم دورة االنحياز والتمييز وكيفية التغلب عليها.	 

المفردات

2

شارك في النشاط الجماعي لتفهم بشكل أفضل ما قد تشعر به عند تعرضك للتمييز. 1

اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة.

لنصبح أكثر تسامًحا، نحتاج إىل فهم معنى االنحياز والتمييز والحكم المسبق. فهذه السلوكيات قد تكون مدمرة.
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النشاط 2 )10 دقائق(

اقرأ النص بصوٍت عاٍل. ذَكر الطلبة أننا عادًة ما تكون لدينا وجهات نظر نمطية تجاه األشخاص 
اآلخرين أو المجموعات األخرى. بعد قراءة الطلبة للنص أجِر مناقشة حول األسئلة، داخل الصف 

الدراسي. اكتب كلمتي "عرق" و"إثنية" عىل اللوح وتأكد من معرفة الطلبة لمعناهما.

العرق -- مجموعة من األشخاص يتحدرون من نفس األجداد

اإلثنية -- االنتماء إىل فئة اجتماعية تشترك في النسب واللغة والثقافة والتقاليد. 

إجابات مقترحة 

أ.  يمكن للسفر مساعدة الناس في التغلب عىل أحكامهم المسبقة. فعندما يزور األشخاص الدول 
األخرى ويلتقون سكانها يرون عىل الفور أن حياتهم تختلف بدرجة بسيطة للغاية عن حياتنا. فهم 

غالبًا يشاهدون البرامج التلفزيونية نفسها ويتسوقون من المتاجر نفسها ويلعبون الرياضات 
نفسها من بين العديد من األشياء األخرى. 

ب.  رّكز عىل جملة ""ما نسمعه"" في العبارة. كيف نكتسب أحكامنا المسبقة؟ تمثل الكتب والصحف 
ووسائل اإلعالم وأفراد المجتمع األكبر سنًا مصادر للمعلومات عن الدول األخرى، إال أنها قد 

تكون غير دقيقة أو يجوز أن تقدم آراء متعصبة. وعندما نرى هذه األماكن بأنفسنا نكتشف أن 
الواقع مختلف تماًما.

فكرة أو صورة مسبقة تكون 
لدى العديد من األشخاص عن 

شخص أو شيء ما، وعادًة ما 
تكون غير صحيحة في الواقع .

النمط

تفضيل غير عادل لشخص أو 
لمجموعة من األفراد، غالبًا 

ما يكون مصدره آراء مسبقة 
التكوين غير مبنية عىل حقائق. 

التحيّز

86 الوحدة 2 الدرس 853

تقدير التنوع2الوحدة تقدير التنوع2الوحدة

"ال تصدري حكًما حتى تعرفيهم!" كانت هذه الكلمات تتردد دائًما 
في ذهن السيدة بعد كل رحلة إىل الخارج، حتى بعد زيارتها للدولة 

الثامنة والعشرين.
قالت إحدى الموظفات اإلماراتيات في مقابلة معها: "لقد علّمني 

السفر حول العالم أّن ما نسمعه وما نختبره بأنفسنا دائًما ما يكونان 
عىل طرفّي نقيض."

وقالت إن الالفت لالهتمام أن الناس يميلون إىل إطالق أحكام مسبقة 
عىل مختلف شعوب العالم. فحتى الواليات المتحدة األميركيّة 

التي تعّد قوة عظمى أو األمم اآلسيوية النامية، التي تشكل شعوبها 
معظم سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة، لم تنُج من ذلك. ثم 

أردفت السيدة البالغة من العمر 36 عاًما والتي بدأت استكشاف العالم في 2004: "يختلف المحتوى فقط. فالمرء يسمع الكثير من 
األشياء ]عن الناس[، لكن عندما يختبر األمور بنفسه مباشرًة يمكنه التمييز بين الحكم المسبق والواقع."

كما علّمها السفر أيًضا كيفية التواصل مع أناس من بلدان بعيدة حيث تجمع العديد من القيِّم واألفكار العالمية بين الناس. ففي 
أستراليا، عندما كانت تتواصل مع إحدى األسر األسترالية، أخذ أفراد األسرة يتحدثون بشغف عن حيوانات الكواال والكنغر : "شعرت فورًا 

أننا، نحن اإلماراتيين، نتكلم عن الصقور بالشغف نفسه. فالرموز الوطنية تثير المشاعر نفسها لدى الناس جميًعا." 
وفي هولندا، لم تكن الصفوف الطويلة من طواحين الهواء، بالنسبة إليها، مجرد ثورة في الطاقة الخضرا،. بل ذّكرتها أيًضا باالفتتان 

العالمي باآلداب والفنون أيًضا. فعندما صدرت قصة دون كيشوت ]من الرواية اإلسبانية الشهيرة التي كتبها ميغيل دي سيرفانتس[ 
الذي هاجم طواحين الهواء، قال عنها الكثير من الناس ومن جنسيات مختلفة إن األفكار نفسها طرأت عىل أذهانهم أيًضا: "بعض 

الشخصيات تربطنا مًعا عبر العالم."
تقول أيًضا إن السفر يجعل الجميع سعداء ألنه يكسر رتابة الحياة: "تتشابه الحياة أثناء السفر، لكن كونك في مكان جديد ... مع 

ة تبّث فيك الحماسة... وبالتالي تجعلك أكثر  أشخاص جدد من حولك، فإن هذا يجعلك تقوم بكل شيء بطريقة مختلفة. تلك الِجّدَ
سعادة."

فّسْر للنص، كيف يساعد السفر األشخاص في التغلب على 	حكامهم المسبقة؟	. 

فيما يتعلق باألحكام المسبقة، هل توافق على عبارة "ما نسمعه وما نشهده على طرفي نقيض"؟ لماذا؟	. 

	صبحنا اآلن نعرف المزيد عن العالم وشعوبه 	كثر من 	ي وقٍت مضى. هل 	ّدت هذه المعرفة إلى زيادة تعّصبنا 	م 	. 

إلى الحد منه؟ ناقش. 

التحيّزالنمط

الدرس 3

نواتج التعلمرؤية ما وراء المظاهر
فهم دورة االنحياز والتمييز وكيفية التغلب عليها.	 

المفردات

2

شارك في النشاط الجماعي لتفهم بشكل أفضل ما قد تشعر به عند تعرضك للتمييز. 1

اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة.

لنصبح أكثر تسامًحا، نحتاج إىل فهم معنى االنحياز والتمييز والحكم المسبق. فهذه السلوكيات قد تكون مدمرة.

ج. اقبل جميع اإلجابات المنطقية.إّن وفرة المعلومات وازدياد 
عدد مصادرها يتيح لنا اكتساب معارف أكثر من ذي قبل، 

ويقرّبنا من مناطق وشعوب أخرى في العالم. يمكن أن 
يساعدنا هذا األمر في التعرّف عىل ثقافات جديدة. غير أّن 

المعلومات غير الموثوقة قد تزيد من أحكامنا المسبقة.

د.  اطلب من الطلبة النظر إىل صورة المرأة الفرنسية في كتبهم. 
اطلب منهم  مشاركة إجاباتهم مع طلبة الصف. وضح أن 
الصورة تعرض امرأة فرنسية في مالبس نمطية وتتناول 

طعاًما نمطيًا مع تعبير متعجرف نمطي يكسو وجهها.

وضح أن األنماط غالبًا ما تنتج عن التحيز والتعصب، وقد تؤدي 
إىل التمييز. 

اشرح أن التحيز هو الميل إىل التفكير بطريقة معينة مع عدم 
التمتع بعقلية منفتحة. أما التعصب فهو الحكم عىل الناس 
من مظهرهم أو خلفيتهم وعدم القدرة عىل رؤية الشخصية 

الحقيقية التي تكمن وراء المظهر الخارجي. اشرح أن هذا قد 
يؤدي إىل التمييز وبالتالي إىل معاملة الناس معاملة مختلفة.

التعليم المتمايز

للمبتدئين

اطلب من الطلبة التفكير في ما يعرفونه عن سكان الدول 
األخرى. اطلب منهم التحقق مما إذا كانت معلوماتهم صحيحة 

أم  مبنية عىل التصورات النمطية.

للمتقدمين

اطلب من الطلبة كتابة بعض الحوارات بين مقيمين في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وبين حاملي جنسيات أجنبية من 

دول مختلفة. بعد تمثيل الحوارات، حدد إىل أي مدى كان لعب 
األدوار مستنًدا إىل التصورات النمطية عن الجنسيات المختلفة.
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الصف 8

النشاط 3 )15 دقيقة(

ذكر الطلبة بأهمية أن نعي مدى تحيّزنا وتعصبنا. 

اطلب من الطلبة قراءة العبارات ثم قيِّم مدى شعورهم بالراحة 
تجاه كل موقف. اشرح لهم مقياس التقييم وأجب عن أي 

أسئلة قد تكون لديهم. كلما انخفضت النتيجة دّلَ ذلك عىل 
انخفاض تحيز الفرد. 

بعد مرور 10 دقائق، اطلب من الطلبة حساب نتائجهم 
اإلجمالية في العمود األخير من الجدول. يوضح هذا نتيجتهم 

اإلجمالية الخاصة بكل قسم. يمكنهم اآلن إلقاء نظرة عىل أنواع 
التحيز التي قد تكون لديهم من حيث العرق أو اإلعاقة أو الوزن 

أو السن.

القسم أ: العرق 
القسم ب: اإلعاقة 

القسم ج: الوزن 
القسم د: السّن

واآلن اطلب من الطلبة التفكير في ما تعلموه من هذا النشاط 
بشأن أنواع التحيزات التي لديهم. قّسم الطلبة إىل مجموعات 

ثنائية لمناقشة أفكارهم. اطلب منهم مشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم إن كان ذلك ال يزعجهم.

الوحدة 2 الدرس 3 8788

فكر في المواقف أدناه.

إىل أي مدى تشعر بالراحة في هذه المواقف؟

قّيِم نفسك وفًقا للمقياس التالي وضع عالمة تحت الدرجة المناسبة لكل موقف في القسم. اجمع الدرجات في كل قسم ودّون 

المجموع في العمود األخير.

1 - مرتاح بشدة 2 - مرتاح 3 - عادي 4 - غير مرتاح 5 - غير مرتاح مطلًقا

ما الذي تعلمته عن مدى تعّصبي؟ ما الذي فاجأني؟	 

أكمل النشاط التالي. 3

"ليس علّوُ مبانينا ما يجعلنا فخورين بل انفتاح أمتنا وتسامحها."
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا

"هدفنا هو حماية مجتمعنا من رياح الجهل والكراهية التي تهب من حولنا. إننا نسعى إىل بناء نموذج للتسامح في منطقتنا."
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا

"إّن التحديات التي يواجهها كّلٌ منكم تتمثّل في اعتماد ُمثُل التسامح مع اآلخرين واحترامهم ووضعها قيد التطبيق العملي في 
مدارسكم ومجتمعاتكم وطوال حياتكم." 

نيلسون مانديال

 

ِاستنتج المغزى من 	قوال القائدين، ثمَّ قارن بينهما.	. 

فّكر في األقوال التالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا، والرئيس الراحل 

نيلسون مانديال، ثم أجب عن السؤال التالي.
4

المجموع 5 4 3 2 1 القسم
جارك الجديد مكسيكي أ

تدرك أنك الوحيد من عرقك عند زيارتك أحد المجتمعات

طبيبك الجديد تخرج من إحدى كليات الطب في الهند

ترى شخًصا ال يعاني من إعاقة ظاهرة يركن سيارته في مساحة مخصصة 
ألصحاب الهمم

ب

تمر بشخص لديه إعاقة ذهنيّة يتحدث بصوت مرتفع في المتجر

تقف في الصف خلف شخص أصم في أحد مطاعم الوجبات السريعة

شخص شديد البدانة يتمرن بجوارك في صالة األلعاب الرياضية  ج

تجلس بجوار سيدة بدينة عىل متن طائرة 

يطلب منك ابن عمك البدين لعب كرة القدم معك

يُطلب منك التطوع في دار للمتقاعدين د

تطلب منك جدتك مساعدتها في استخدام حاسوبها بشكل متكرر

ال يتذكر جارك البالغ من العمر 70 عاًما اسمك مطلًقا 



دليل المعلم

50

النشاط 4 )15 دقيقة( 

اسأل الطلبة عن المشاعر التي من المحتمل أن تؤدي إىل 
التمييز. اكتب اقتراحاتهم عىل اللوح )الخوف، الغضب، القلق، 
وما إىل ذلك(. وضح أن الشعور األكثر شيوًعا المسبّب للتمييز 

هو الكراهية. اشرح لهم الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة 
اإلمارات العربية المتحدة عىل الصعيدين الوطني والعالمي 

لتعزيز التسامح ونبذ الكراهية.

اطلب من الطلبة قراءة المقوالت الواردة في كتابهم. اِمنحهم 
10 دقائق للتفكير في السؤال واإلجابة عنه. اطلب منهم 

مشاركة إجاباتهم.

إجابات مقترحة

يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه 
هللا إىل أنّه مهما بلغت اإلنجازات الماديّة للمجتمع، فإّن وضع 
أسس المسامحة والعيش المشترك بسالم يبقى أكثر أهمية 

من الثروة.في العالم الكثير من الجهل والكراهية، غير أّن صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - رعاه هللا أراد أن تُظهر 

دولة اإلمارات العربية المتحدة لباقي العالم أّن العيش مًعا 
وتقدير بعضهم بعًضا هو أمر ممكن. 

يطلب الرئيس نيلسون مانديال التحلّي بالتسامح واِظهار االحترام 
لآلخرين؛ ويعتبر أّن االلتزام بهما هو بمثابة تحّدٍ يواجه اإلنسان 

طوال حياته، لكنّه يعتبر أيًضا أنّهما من القيَم المهّمة التي يجب 
ممارستها يوميًّا في المدرسة وفي المجتمع عىل حّدٍ سواء.

نستنتج من مقوالت القائدين أّن كليهما يرى أّن ممارسة 
التسامح قيمة يجب التمّسك بها.

الوحدة 2 الدرس 3 8788

فكر في المواقف أدناه.

إىل أي مدى تشعر بالراحة في هذه المواقف؟

قّيِم نفسك وفًقا للمقياس التالي وضع عالمة تحت الدرجة المناسبة لكل موقف في القسم. اجمع الدرجات في كل قسم ودّون 

المجموع في العمود األخير.

1 - مرتاح بشدة 2 - مرتاح 3 - عادي 4 - غير مرتاح 5 - غير مرتاح مطلًقا

ما الذي تعلمته عن مدى تعّصبي؟ ما الذي فاجأني؟	 

أكمل النشاط التالي. 3

"ليس علّوُ مبانينا ما يجعلنا فخورين بل انفتاح أمتنا وتسامحها."
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا

"هدفنا هو حماية مجتمعنا من رياح الجهل والكراهية التي تهب من حولنا. إننا نسعى إىل بناء نموذج للتسامح في منطقتنا."
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا

"إّن التحديات التي يواجهها كّلٌ منكم تتمثّل في اعتماد ُمثُل التسامح مع اآلخرين واحترامهم ووضعها قيد التطبيق العملي في 
مدارسكم ومجتمعاتكم وطوال حياتكم." 

نيلسون مانديال

 

ِاستنتج المغزى من 	قوال القائدين، ثمَّ قارن بينهما.	. 

فّكر في األقوال التالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا، والرئيس الراحل 

نيلسون مانديال، ثم أجب عن السؤال التالي.
4

المجموع 5 4 3 2 1 القسم
جارك الجديد مكسيكي أ

تدرك أنك الوحيد من عرقك عند زيارتك أحد المجتمعات

طبيبك الجديد تخرج من إحدى كليات الطب في الهند

ترى شخًصا ال يعاني من إعاقة ظاهرة يركن سيارته في مساحة مخصصة 
ألصحاب الهمم

ب

تمر بشخص لديه إعاقة ذهنيّة يتحدث بصوت مرتفع في المتجر

تقف في الصف خلف شخص أصم في أحد مطاعم الوجبات السريعة

شخص شديد البدانة يتمرن بجوارك في صالة األلعاب الرياضية  ج

تجلس بجوار سيدة بدينة عىل متن طائرة 

يطلب منك ابن عمك البدين لعب كرة القدم معك

يُطلب منك التطوع في دار للمتقاعدين د

تطلب منك جدتك مساعدتها في استخدام حاسوبها بشكل متكرر

ال يتذكر جارك البالغ من العمر 70 عاًما اسمك مطلًقا 
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الصف 8

النشاط 5 )10 دقائق(

وضح أننا كثيرًا ما نرى أمثلة عىل التعصب والتمييز حولنا. 
سيكون لدى الطلبة اآلن فرصة الستكشاف المواقف المختلفة.

قّسم طلبة الصف إىل أربع مجموعات، وخصص موقًفا لكل 
مجموعة.

اشرح للطلبة أن عىل كل مجموعة تمثيل أحد المواقف. ثم 
تناقش المجموعات األخرى األسئلة المتعلقة بهذا الموقف. 

أكد عىل ضرورة قيام كل مجموعة بلعب األدوار خالل فترة 
وجيزة )دقيقة واحدة(.

إجابات مقترحة

1 .

التمييز استناًدا إىل الجنسأ. 

أُقصيت الفتاة من نشاط كانت ستستمتع بهب. 

 أخبر أحد والديك أو المعلمج. 

	 .

التمييز استناًدا إىل الوزنأ. 

أُحرج الصبي أمام األطفال اآلخرينب. 

أخبر أحد والديك أو المعلمج. 

3 .

التمييز استناًدا إىل الجنسأ. 

الفتاة مستاءةب. 

حاول تغيير سلوك صديقكج. 

	 .

التحيز استناًدا إىل القدرةأ. 

يشعر الفتى باإلقصاء وال يتمكن من اللعبب. 

أقنع األوالد اآلخرين بأن يكونوا أكثر تسامًحا مع االختالفج. 

في نهاية النشاط، اطلب من كل مجموعة مشاركة أفكارها 
حول أحد المواقف. تأكد من الحصول عىل تغذية راجعة حول 

المواقف األربعة.

التعليم المتمايز

للمبتدئين

يكتب الطلبة حوارًا قصيرًا لمشهد آخر يعتقدون أنه يوضح 
التحيز )يمكنك اقتراح القدرة التعليمية، الطول، وما إىل ذلك(.

للمتقدمين

اطلب من الطلبة إجراء بحث عن الطرق التي يمكن يحّد التحيّز 
من خاللها من أحالم الشخص وطموحاته، وعرض نتائج بحثهم 

عىل زمالئهم في الصف.

الوحدة 2 الدرس 3 8990

إنك اآلن بصدد لعب أدوار مختلفة لترى السلوكيات المتعصبة مجّسدًة عىل أرض الواقع. 5
مواقف فيها تحّيز

بعد مشاهدتك تمثيل كّلٍ من المشاهد، ناقش هذه األسئلة مع مجموعتك:

ما نوع التحيز؟	. 

انتقد كالًّ من المشاهد عبر إظهار تأثير ذلك على الشخص المعني.	. 

فّكر في رد فعل آخر على 	نواع التمييز هذه.	. 

تخبر إحدى الفتيات زميلتها كيف 
يعتني والدها بأختها الصغيرة في 

المنزل بينما تكون أمها في العمل. 
ترفع زميلتها حاجبيها وتقول: "هذا 

غريب! ال يُفترض باآلباء االعتناء 
باألطفال، فهذا واجب األمهات!"

يقرر طفل بدين تعلم رياضة لعب كرة 
القدم. عندما يصل إىل مدرس تعليم 
الرياضة ، يضحك المعلم ويقول، له: 

»أنت شديد البدانة ولن تتمكن من 
اللعب و المشاركة في كرة القدم!«

ال تتّم دعوة أحد األطفال الصم للّعب 
مع األطفال اآلخرين. حيث يقول 
األطفال اآلخرون: "يستغرق شرح 

األمور له وقتًا طوياًل ، مما يضطرّنا إىل 
إيقاف اللعب." 

كيف يمكنك التغلب عىل التحّيز والتعصب، ونبذ التمييز؟

ن ثالثة إجراءات يمكنك اتخاذها لخلق بيئة أكثر تسامًحا. هذه اإلجراءات ستشّكل أساس  بالتعاون مع مجموعتك، دّوِ

ميثاق الصف.

أكمل النشاط التالي. 6

ميثاق الصف

ترغب فتاة صغيرة في االنضمام إىل 
فريق السباحة، لكن المدربة أخبرتها 
إنها ال تمتلك القوة الالزمة للسباحة 
لمسافات طويلة، وقالت لها: "لم ال 
تعودين إىل منزلك لتلعبي بدميتك 

بداًل من ذلك؟"

2

4

1

3
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النشاط 6 )10 دقائق( 

اشرح للطلبة أهمية التغلب عىل التحيز والتعصب لمكافحة التمييز. 

 .A	 قسم الطلبة إىل مجموعات من أربع طلبة، وأعِط كل مجموعة ورقة بحجم

اطلب منهم التوصل إىل ثالثة اقتراحات لتصميم بيئة أكثر تسامًحا. عليهم القيام بذلك في 5 دقائق. 
يمكنهم استخدام هذه االقتراحات لكتابة ميثاق قصير للصف.

إجابات مقترحة

سنستمع إىل آراء األشخاص اآلخرين.أ. 

سنعامل اآلخرين كما نحب أن يعاملونا.ب. 

سنُشرك اآلخرين في أنشطتنا.ج. 

اطلب من كل مجموعة مشاركة ميثاقها مع طلبة الصف. اعرض المواثيق عىل جدار الصف لتذكير 
الطلبة باألساليب المتعددة التي يمكنهم بها رفض التحيز والتعصب والتمييز.

الوحدة 2 الدرس 3 8990

إنك اآلن بصدد لعب أدوار مختلفة لترى السلوكيات المتعصبة مجّسدًة عىل أرض الواقع. 5
مواقف فيها تحّيز

بعد مشاهدتك تمثيل كّلٍ من المشاهد، ناقش هذه األسئلة مع مجموعتك:

ما نوع التحيز؟	. 

انتقد كالًّ من المشاهد عبر إظهار تأثير ذلك على الشخص المعني.	. 

فّكر في رد فعل آخر على 	نواع التمييز هذه.	. 

تخبر إحدى الفتيات زميلتها كيف 
يعتني والدها بأختها الصغيرة في 

المنزل بينما تكون أمها في العمل. 
ترفع زميلتها حاجبيها وتقول: "هذا 

غريب! ال يُفترض باآلباء االعتناء 
باألطفال، فهذا واجب األمهات!"

يقرر طفل بدين تعلم رياضة لعب كرة 
القدم. عندما يصل إىل مدرس تعليم 
الرياضة ، يضحك المعلم ويقول، له: 

»أنت شديد البدانة ولن تتمكن من 
اللعب و المشاركة في كرة القدم!«

ال تتّم دعوة أحد األطفال الصم للّعب 
مع األطفال اآلخرين. حيث يقول 
األطفال اآلخرون: "يستغرق شرح 

األمور له وقتًا طوياًل ، مما يضطرّنا إىل 
إيقاف اللعب." 

كيف يمكنك التغلب عىل التحّيز والتعصب، ونبذ التمييز؟

ن ثالثة إجراءات يمكنك اتخاذها لخلق بيئة أكثر تسامًحا. هذه اإلجراءات ستشّكل أساس  بالتعاون مع مجموعتك، دّوِ

ميثاق الصف.

أكمل النشاط التالي. 6

ميثاق الصف

ترغب فتاة صغيرة في االنضمام إىل 
فريق السباحة، لكن المدربة أخبرتها 
إنها ال تمتلك القوة الالزمة للسباحة 
لمسافات طويلة، وقالت لها: "لم ال 
تعودين إىل منزلك لتلعبي بدميتك 

بداًل من ذلك؟"
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المهارات األساسية )في كل من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التخيل	 

التفكير الناقد	 

التعمق في التفكير والمناقشة	 

االستنتاج األخالقي	 

إدارة الذات	 

التعاطف	 

مناهضة العنصرية	 

النظر من زوايا متعددة	 

اإلبداع	 

العمل الجماعي	 

المشاركة	 

التعامل مع التعقيد	 

المبادرة بالفعل. 	 

التقييم/التأمل

ستدل المشاركة والتعاون عىل فهم طلبة الصف للمحتوى 
والمشاركة فيه بنجاح. المراقبة الدقيقة ضرورية في العديد 

من األنشطة التعليمية التي تتمركز حول الطالب.  

وزع بطاقات تقييم الفهم وقصاصات ورقية ملونة في 	 
الدقائق األخيرة من الدرس، واطلب من الطلبة تقييم 

أنفسهم بدرجة واحد إىل خمسة تحت العناوين التالية:  

لقد تعلمت أكثر من شيء جديد اليوم. 	 

لقد فهمت المحتوى. 	 

سأتخذ إجراًء ألصبح أكثر حذرًا بشأن التحيز والتعصب 	 
والعنصرية. 

اطلب من الطلبة لصق المالحظة عىل الجدار باتجاه الخروج من 
الصف. 

التعليم المتمايز

 للمبتدئين
دعم الطلبة بأفكار للميثاق -- عىل سبيل المثال، تعلم المزيد عن 

األشخاص ذوي الخلفيات المتنوعة، السفر إىل بقاع مختلفة 
من العالم، ارتياد مطاعم دولية، وما إىل ذلك.

 للمتقدمين
اطلب من الطلبة اختيار إحدى نقاط العمل وتطويرها لتصبح 

خطة تستهدف نوًعا من أنواع التحيّز.


