
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 

الدرس 1 4



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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