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 شكر وتقدير

 القدير الذم كفقني كرعاني، كمنحني مف العمـ كالصبر ألصؿ إلى ما أصبك إليو، العميالحمد هلل 
 ال يشكر الناس ال يشكر اهلل")ركاه أحمد كالترمذم(،انطبلقان مف قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" مف 

متناف إلى رائدة الصرح العممي، كمنارة العمـ الشامخة، جامعتي جامعة بداية أتقدـ بخالص الشكر كاال
ككمية التربية كأساتذتيا األجبلء لجيكدىـ الجبارة لدعـ  ممثمة برئيسيا كعمادة الدراسات العميا فييا، ،راألزى

المذاف فتحي كموب كالدكتكر الفاضؿ  عبد الكريم لبدـ كالعمماء، كأخص بالذكر الدكتكر الفاضؿ مسيرة العم
أشرفا عمى ىذه الرسالة ككقفا بجانبي في كؿ خطكة، مرشديف كمكجييف بعمميما كخبرتيما، حتى كصمت 

 .ىذه الصكرة ىذه الرسالة إلى
مناقشان  خالد عبد الدايمالمككنة مف الدكتكر الفاضؿ  الجزيؿ لمجنة المناقشة كما أتقدـ بالشكر
لتكرميما بقبكؿ مناقشة الرسالة، لما ستسيـ بو  مناقشان داخميان  عمي نصارخارجيان كالدكتكر الفاضؿ 

ثرائيا. حسيفمف ت ىـكآراؤ تكجيياتيـ   الرسالة كا 
خبلؿ عظيمة لتكجيياتو ال عماد الكحموتكأتكجو أيضان بكافر الشكر كاالمتناف لمدكتكر الفاضؿ 

 بمراجعة المعالجات اإلحصائية. متميزةلجيكده ال محمد الكحموتكألخيو الميندس  ،إعدادم ليذا البحث
مف أساتذة  الجزيؿ لمسادة المحكميف الذيف بذلكا جيدان طيبان في تحكيـ أداة الدراسة، بالشكر قدـكأت

 جامعييف كمشرفيف تربكييف كمعمميف.
بكؿ صدؽ  يانيفاالستب فقرات نساف الذيف أجابكا عمىعممات حقكؽ اإلأشكر معممي كم

 كمكضكعية.
بخالص مشاعر الحب كالعرفاف إلى مف تعجز الكممات أف تكفييـ حقيـ، إلى مف شممكني  نحنيكأ

أطاؿ اهلل في  والدّي الكريمينبدعكاتيـ كرضاىـ ما يسر لي أمكر حياتي حتى أكصمكني إلى ىذه المرحمة 
إخكاني كأخكاتي  منبع عزتي كفخرم إلى ، ككذلؾ الشكر مكصكؿكمتعيما بكافر الصحة كالعافية عمرىما
 األعزاء.

لدكاـ دعائيـ لي بالتكفيؽ  عمي وعمتي األعزاء أتقدـ بخالص الشكر كاالمتناف الى كالدم زكجي
 لمساعدتيف لي في تطبيؽ أدكات الدراسة. سماح وأمانيكالنجاح أطاؿ اهلل في عمرىما، كألخكات زكجي 

 .ياد الكحموت"إ "د. إلى مسؾ الختاـ مف كاف مثاالن لمعطاء كالعكف الصادؽ زكجي الغالي كأخيران 
ف أخطأت فذلؾ سمة البشر، كأسأؿ  إلى كؿ ىؤالء أقدـ خالص شكرم كتقديرم، فإف أصبت فذلؾ مف اهلل، كا 

 ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ. أف يككف العمي القدير اهلل 
 الباحثة

 سياد حسين زقول
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 ممخص الدراسة
 

لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة  استخدام استراتيجيتيواقع 
 المرحمة األساسية

المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في استخداـ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع 
تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كأعدت 

استراتيجية لعب األدكار، ككاقع استخداـ كاقع ( فقرة مكزعة عمى مجاليف ىما )44) مفاستبيانيف يتككف األكؿ 
( 18، كاالستبياف الثاني يتككف مف )(استراتيجية السرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنسافاستخداـ 

، القصصي(المعمـ الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد استخداـ مقكمات كمعكقات )فقرة مكزعة عمى مجالي
ناث( في  مدارس ككالة الغكث كطبقت الدراسة عمى جميع معممي حقكؽ اإلنساف مف الجنسيف )ذككر كا 

 ان ( معمم181كالبالغ عددىـ ) ـ(2014 – 2013الدكلية بجميع محافظات قطاع غزة في العاـ الدراسي )
( معمـ كمعممة، 32استبعاد العينة االستطبلعية البالغ عددىا ) تـ( ك 174كمعممة، كقد استجاب منيـ )
( مف اإلناث، كتـ استخداـ المعالجات 66ك) ( مف الذككر76( معمـ منيـ )142لتستقر العينة األصمية عمى )

 .SPSSاإلحصائية مف خبلؿ البرنامج اإلحصائي 
 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

المعمـ الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف استخداـ أف كاقع  .1
استخداـ يأتي كاقع حيث %(، 84.5بكزف نسبي ) جدان  جيديقع عند مستكل لدل طمبة المرحمة األساسية 

المعمـ الستراتيجية السرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في المرتبة األكلى بكزف نسبي 
المعمـ الستراتيجية لعب األدكار في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف بكزف نسبي استخداـ %(، يميو كاقع 85.5)
(83.4.)% 
استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل داـ استخأف مقكمات  .2

%(، في حيف كانت المعكقات عند مستكل 73.5جيد بكزف نسبي )يقع عند مستكل طمبة المرحمة األساسية 
 %(.47.9متدني بكزف نسبي )

استخداميـ في تقديرات المعمميف لكاقع  (α≤0.05) ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل .3
الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية 

 (.التعميمية ةنطقالم -سنكات الخبرة -التخصص األكاديمي الجامعي –تبعان لمتغيرات )الجنس
الستراتيجية استخداميـ في تقديرات المعمميف لكاقع  (a≤0.05) عند مستكلان تكجد فركؽ دالة إحصائي .4

ككانت الفركؽ لصالح حممة  ساف تبعان لمتغير المؤىؿ العمميالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلن
في تقديرات المعمميف لكاقع كمقكمات كمعكقات  ان ف ال تكجد فركؽ داللة إحصائيالدراسات العميا، في حي

 لعب األدكار في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.استراتيجية استخداـ 
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استراتيجيتي لمقكمات استخداـ في تقديرات المعمميف  (a≤0.05)ل تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستك  .5
كؽ ككانت الفر  لمرحمة التعميميةا لمتغير لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان 

في تقديرات المعمميف لكاقع كمعكقات تكجد فركؽ دالة إحصائيان ال لصالح المرحمة االبتدائية، في حيف 
 استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان لممرحمة التعميمية.استخداـ 

 يمي:ما بضرورة  وفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة أوصت الباحثة
في التدريس مثؿ لعب األدكار كالسرد  مشكقةستخداـ برامج كأساليب حديثة ك تدريب المعمميف عمى ا .1

 القصصي كغيرىا، كالبعد عف األساليب التقميدية التي ال تيتـ بالمشاركة الفعالة مف قبؿ المتعمميف.
ادية البلزمة لتنفيذ الدركس قياـ اإلدارة التعميمية بتكفير البيئة التعميمية المناسبة كاإلمكانات الم .2

 باستخداـ استراتيجيات تدريسية حديثة مثؿ لعب األدكار كالسرد القصصي.
 حقكؽ مفاىيـ تعميؽ أجؿ مف كأثنائيا الخدمة قبؿ كذلؾ التربية، كمعممات لمعممي الجيد اإلعداد .3

 . لمطمبة كتدريسيا تنميتيا ككيفية لممتعمميف إكسابيا المنكم اإلنساف
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Abstract 

The Reality of Using Role-Playing and Storytelling Strategies for Developing The 

Concepts of Human Rights Among The Students of Basic Stage 

The study aimed to identify the reality of teachers using for the strategy of role-playing 

and the story telling in the development of human rights concepts among the students of 

basic stage, the researcher followed the descriptive analytical method, and prepared two 

questionnaires, the first questionnaire consists of (44) items were being distributed on 

two fields (the reality of using  role-playing strategy, and the reality of using storytelling 

strategy in the development of the concepts of human rights), and the second 

questionnaire consists of (18) items were being  distributed on two fields (the elements 

and obstacles of teacher using for the two strategies of role-playing and storytelling), The 

study was being applied on all the teachers of human rights of two genders (males and 

females) at the schools of the international relief agency in all governorates of Gaza 

sector in the academic year (2013-2014) and whose number was reached to (181) 

teachers, has responded of them (174) and after excluding the exploratory sample (32) 

teachers, to settle on the original sample (142) teacher of them (76) males and (66) 

females, and was being used during the statistical treatment of the statistical program 

SPSS. 

The study found out the following results: 

1. The reality of the teachers using for the two strategies of role-playing and storytelling 

in the development of the concepts of human rights among the students of basic stage is 

located at very good level by relative weight (84.5%), where the reality of teachers using 

for the strategy of storytelling in the development of the concepts of human rights comes 

in the first place with relative weight (85.5%), followed by the reality of teachers using 

for strategy of playing roles in the development of human rights concepts  with relative 

weight (83.4%).  

2. Ingredients that use strategies of role-playing and storytelling in the development of 

the concepts of human rights among the students of basic stage is located at a good level 

by relative weight (73.5%), while the obstacles at a low level with relative weight 

(47.9%).  

3. There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05)  in the estimates of the 

reality of teachers hired to playing roles and strategies of storytelling in the development 
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of the concepts of human rights among the students of basic stage due to the variables 

(sex - university academic specialization - years of experience – educational area).  

4. There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the estimates of the 

teachers to the reality of their using strategy storytelling in the development of the 

concepts of human rights according to the variable qualification and the differences were 

in favor of graduate of high studies, while there are no statistically significant differences 

in the estimates of teachers to reality the elements of the using strategy and constraints 

playing roles in the development of the concepts of human rights according to the 

variable qualification. 

1. There are statistically significant differences at (a ≤ 0.05) in the estimates of the 

teachers to the elements of their using strategies of role-playing and storytelling in the 

development of the concepts of human rights according to the variable stage of learning, 

and the differences were in favor of the basic school, while There are no statistically 

significant differences in the estimates of the teachers to the reality and constraints of 

recruitment strategies of role-playing and storytelling in the development of the concepts 

of human rights according to the stage of learning 

In light of the results of this study the researcher recommended the following: 

1. Training teachers for using modern programs and interesting  methods of teaching 

such as role-playing and storytelling, etc., and to be away from the traditional 

methods that do not bother with the active participation by learners.  

2. The need for the Department of Education to provide appropriate educational 

environment and material resources necessary to implement the lessons using 

modern teaching strategies such as role-playing and storytelling. 

3. The need for good preparation for male and female teachers of education, before 

and during the service in order to deepen the concepts of human rights is intended 

for learners and teaching them how to develop and teach the students.  
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 مقدمة الدراسة:
عمى أسس كقكاعد مترابطة مستمدة مف  إف التربية عممية تيدؼ لبناء المكاطف الصالح، كىي تقكـ   

العمكـ التي تسيـ في فيـ طبيعتيا كجكانبيا المختمفة، كلقد تأثرت التربية بيذه العمـك بشكؿ مباشر الرتباطيا 
 .جتماعيةاالكلمتربية عبلقة كثيقة بالعمـك اإلنسانية ك  ،باإلنساف كقدرتو عمى التكيؼ مع البيئة التي يعيش فييا

كالتربية عمى حقكؽ اإلنساف أمر البد منو في المجتمعات التي يعيشيا العالـ حاليان، لذا يجب تكظيؼ كؿ 
المسارات البلزمة لنشر ثقافة الحرية كحقكؽ اإلنساف، مف خبلؿ نظاـ التعميـ الرسمي في مراحمو المتعددة، 

سيمة تفكير، كمنيج حياة، فيي مدخؿ كك  بأىميتياكتيدؼ التربية عمى مبادئ حقكؽ اإلنساف إلى نشر الكعي 
إلى تعمـ الحرية عف طريؽ إتاحة الفرصة لمفكر الناقد كالمجدد كالمبدع، كلمفكر الكاعي بخصكصيتو كىكيتو 

 الثقافية، مع االنفتاح عمى الثقافات اإلنسانية في إطار شخصية متكازنة. 

الباحثيف في العمـك اإلنسانية عمى كفي عصرنا ىذا تحظى قضية حقكؽ اإلنساف باىتماـ كبير لدل    
مختمؼ تخصصاتيـ األكاديمية، كتزايد التأكيد عمييا حتى أصبح الحديث عف حقكؽ اإلنساف يفكؽ كؿ 

في  في حقكؽ اإلنساف كأصبح ليا حضكر كبير الخطابات المعاصرة، كما أف ىناؾ أىمية لتمثيؿ التربية
زداد االىتماـ بيا في فمسطيف  رغـ ما تشيده مف جرائـ مختمؼ المحافؿ العممية كالسياسية في العالـ كي

 (138: 2008إسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني. )أعمر، 

انتيكت حقكقنا، كسكاء مف يعيش منا في فمسطيف أـ خارجيا يعاني الكثير عمى  فنحف شعب فمسطيف   
م بنا أف نعمـ طمبتنا في المدارس مسمع كمرأل مف العالـ، كبالرغـ مف ىذا الصمت تجاه انتياؾ حقكقنا، فحر 

حقكؽ اإلنساف مف أجؿ الكعي بيا كتمثميا كالمطالبة بيا، كحمايتيا، كالدفاع عنيا لكي نعيش في مجتمع 
 مدني متحضر يحتـر حقكؽ اإلنساف.

زاء ىذه الثكرة     كبفضؿ االنفتاح االلكتركني، كالعالـ المتكاصؿ الذم ينادم بحقكؽ اإلنساف، كا 
المعمكماتية كاالنفتاح المعرفي كاف البد أف تختمؼ مدرسة اليكـ عف مدرسة األمس كنتيجة طبيعية لمتغيرات 

فقد ازدادت عممية اعتماد المجتمعات كالدكؿ  ،الجذرية كالجكىرية التي استجدت في القرف الحادم كالعشريف
رة اليائمة في مجاؿ االتصاالت عمى بعضيا في كقت أصبح العالـ بأسره عالمان صغيران بعد ىذه الثك 

 كالمكاصبلت، كلـ يعد خافيان عمى أحد ىذا االنفجار المعمكماتي الذم أصبح حقيقة يعيشيا الصغير كالكبير.

كفي خضـ ىذه االتجاىات المعاصرة كالمعرفة العالمية جاء مشركع تعميـ حقكؽ اإلنساف كمنياج    
داد منياج متكامؿ مف الصؼ األكؿ األساسي حتى التاسع مستقؿ في مدارس ككالة الغكث بغزة، تمثؿ بإع

سطكانات مساندة كأنشطة الصفية، كتـ دمجو بصكرة منيجية كنظامية كتكاممية مع أليشمؿ الكتاب ك  األساسي
جميع المساقات الدراسية األخرل مف أجؿ إكساب الطمبة المفاىيـ األساسية كالتعميمات كالمبادئ كاالتجاىات 

ككيات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ككاجباتو، بشكؿ يساعدىـ عمى الدراسة كالتحصيؿ كالكعي بحقكقيـ  كالقيـ كالسم
 كحمايتيا كالدفاع عنيا.
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كتشكؿ عممية تعميـ كتعمـ حقكؽ اإلنساف جزءان ال يتجزأ مف الرسالة التربكية كالرؤية المستقبمية    
لتدريس مادة حقكؽ اإلنساف تشجع الطمبة عمى لممدرسة، األمر الذم يتطمب مف المعمميف تطكير طريقة 

تحمؿ المسؤكلية في التعامؿ مع ىذا الكـ الكبير مف المفاىيـ ك المعارؼ، كيركز عمى مبدأ التعمـ بالعمؿ، 
كيشجع عمى التعمـ العميؽ الذم يفيـ الطالب مف خبللو المادة التعميمية بشكؿ أفضؿ، حيث أف لطرؽ 

 .بياياج حقكؽ اإلنساف دكران ميمان بمدل إلماـ الطمبة كمستكل كعييـ التدريس المتبعة في تعميـ من

مف ىنا ترل الباحثة أنو آف لممعمـ أف يخرج نفسو مف القالب التقميدم بتدريس منياج حقكؽ اإلنساف    
كأف ينتقؿ مف الطريقة النمطية التي تفتقر إلى تحفيز الطبلب عمى اإلبداع كالتجديد، إلى طريقة جديدة 

التدريسية الحديثة التي يككف الغرض منيا زيادة المشاركة الفعالة   االستراتيجياتتخدـ خبلليا العديد مف يس
لمطمبة في العممية التعميمية التعممية، بدالن مف ككنيـ مستقبميف لما يمقى عمييـ مف معمكمات في الفصؿ 

تعامؿ مع المتعمـ بأنو حجر ت تيال كؿ ذلؾ يمكف تحقيقو مف خبلؿ استراتيجيات التعمـ النشط الدراسي،
األساس في العممية التعميمية التعممية، فالتعمـ النشط يشرؾ جميع حكاس الطفؿ في التعمـ ببل استثناء، فيناؾ 

الحديثة التي يجب تكظيفيا في العممية التعميمية كالعصؼ الذىني، لعب األدكار،  االستراتيجياتالعديد مف 
 القصة، تعميـ األقراف، المناقشة الجماعية، كالتعميـ التعاكني كغيرىا. 

مف أىـ استراتيجيات التعمـ النشط كىما  ىمار اعتببافي دراستيا استراتيجيتيف  كقد اختارت الباحثة   
مف أىـ األساليب المناسبة لممرحمة األساسية،  ي" حيث تعد ىاتاف االستراتيجيتافالقصص "لعب األدكار كالسرد

فيما األقرب كاألحب لدل الطبلب بيذه المرحمة، فضبلن عمى أنيما  تتميزاف بتكفير فرص التعبير عف الذات 
ي التعرؼ إلى كاالنفعاالت لدل الطمبة، كتزيداف مف اىتماماتيـ بمكضكع الدرس المطركح، كتساعداف ف

أساليب التفكير لدييـ، كما كتشجع ىاتاف االستراتيجيتاف "لعب األدكار كالسرد القصصي" ركح التمقائية، 
 لدل الطبلب بالمرحمة األساسية. جتماعيةاالكتنمي القيـ 

طريقة تعميمية تقكـ عمى تمثيؿ مشكمة محددة مف قبؿ بعض راتيجية لعب األدكار بأنيا فتتميز است   
الطمبة الممثمكف شخصيات المكقؼ كأحداثو كيؤدكف تكجيو مف المعمـ، كخبلؿ التمثيؿ يتقمص بمبة ك الط
مف التمثيؿ  كينتقدكنيا، كبعد االنتياء خركف كيبلحظكف المكاقؼ الممثمةكيشاىد الطمبة اآل ،دكارىـ بفاعميةأ

 (151: 2008)الجبلد، ينظـ المعمـ مناقشة مكجية يشارؾ فييا الطمبة جميعا

 االدكار عمييـ كمناقشة كتكزيعالتبلميذ  كتييئة بإعدادفي طريقة لعب األدكار  المعمـ دكركيتمثؿ    
 (61: 2007، كالمكح )عفانة . سكار المدرسة كبإمكانيات متاحة كبسيطةالتبلميذ بذلؾ، كىذا يككف داخؿ أ

لدل األطفاؿ، إذ تحتؿ عندىـ  استراتيجية السرد القصصي لكنان مف ألكاف التعبير المحبب كما تعتبر   
المقاـ األكؿ، فاألطفاؿ يميمكف إلييا كيتشكقكف لسماعيا كقراءتيا لما فييا مف عكامؿ التشكيؽ كاإلثارة لذا 
كانت لمقصة أثر كاضح في تربيتيـ كتنشئتيـ، كتنمية الحصيمة المغكية كالمعرفية لدييـ، فيي التي تزكدىـ 
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ر عادة القراءة كاالطبلع كتكفير المتعة، كتعد القصة مف كسائؿ التعميـ بالمعارؼ كالمعمكمات فضبل عف نش
 (319: 2009في المرحمة االبتدائية ألنيا تعمؿ عمى تنمية الميارات المختمفة لدل الطمبة. )عطية، 

التي تعتمد عمى المتعمـ  الحديثة االستراتيجياتمف كالسرد القصصي  لعب األدكار اتعد استراتيجيت   
 كاتجاىاتميارات حياتية مفاىيـ عممية ك كتساب تمنحو االتقدـ بطريقة إيجابية ك تدفعو الى كدكره النِشط، ك 
مشكبلت التحصيؿ  ةعالجكمتدريسية ال وتحقيؽ أىداف، إضافة الى ككنيما تساعداف المعمـ في تنمي شخصيتو

منذ تسع سنكات كمازالت منسقة لمعديد مف المشاريع في  كانطبلقان مف عمؿ الباحثة ، العممي لدل الطمبة
الي استخداـ التعميـ البلمنيجي  اليكنيسيؼ العالمية، كالتي تيدؼ مجاؿ حقكؽ الطفؿ كالممكلة مف منظمة

ة الكثير القائـ عمى تكظيؼ أساليب التعمـ النشط كالتي مف ضمنيا لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمي
شراؼ الباحثة د مف المكاد الدراسية، كمف خبلؿ إمف المفاىيـ ككذلؾ زيادة التحصيؿ لدل الطمبة في العدي

المستمر كمتابعتيا لعمؿ المنشطيف مع الطمبة ككذلؾ مف خبلؿ مشاركتيا في عممية التقييـ كالتقكيـ الدكرية 
دراكيـ ا الكاضحة في تحسف أداء الطمبة كا  فاعميتيلتمؾ المشاريع التي أشادت بتفكؽ أساليب التعمـ النشط ك 

تناكلت استراتيجيتي لعب  التي العديد مف الدراسات العممية ىنالؾ أفلشتى المكاضيع الدراسية، باإلضافة الى 
كمنيا مادة المغة العربية كدراسة كؿ  العديد مف المكاد الدراسيةكأثبتت فاعميتيا في  األدكار كالسرد القصصي

، (2010)أبك صبحة، دراسةك  (2012)عماد الديف، دراسةك  (2008)بف جندم، دراسةك  (2008،ضاة)الق مف
، كفي مادة (Mills،(1993دراسة ميمزك  (2013)جكدة،ككذلؾ في مادة الرياضيات كدراسة كؿ مف 

استجابة لمعمؿ ك لذا ، (2008)أحمد، دراسةك جتماعيةاال، كفي الدراسات (2007)عربي، التكنكلكجيا كدراسة
بتكصيات كمقترحات بعض الدراسات بضركرة االىتماـ بمادة حقكؽ اإلنساف، كضركرة العمؿ عمى  تكظيؼ 

( كدراسة 2012دراسة )العباسي،ك ( 2012استراتيجيات حديثة في تدريسيا، كمنيا دراسة كؿ مف )البراكم،
كحيث لـ تتطرؽ  (،Yamasaki, 2003( كدراسة يامازاكي)2011)أبك شمالة، ( كدراسة 2011)البراكم، 

مف ىنا تتمثؿ مشكمة  ف االستراتيجيتف فعميان في التدريس،ياستخداـ المعمميف ليات الدراسات لمعرفة مدل كاقع
الدراسة لدل الباحثة في التحقؽ مف كاقع استخداـ المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في 

 طمبة المرحمة األساسية.تنمية مفاىيـ حقكؽ االنساف لدل 

 : وتساؤالتيا مشكمة الدراسة
 السؤاؿ الرئيس التالي: بالدراسة  تتمثؿ مشكمة

ما واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة 
 ؟ بمدارس وكالة الغوث المرحمة األساسية

 األسئمة الفرعية التالية: يتفرع مف السؤاؿ الرئيس ك 
طمبة  ما مظاىر استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل .1

  المرحمة األساسية لدل أفراد العينة؟ 
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ما مقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف  .2
 طمبة المرحمة األساسية لدل أفراد العينة؟ لدل

ما مظاىر مقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ  .3
 اإلنساف لدل أفراد العينة؟

( في تقديرات المعمميف لدرجة استخداـ α≤ 0.05) داللة ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل .4
ساسية تبعان لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األ استراتيجيتي

المرحمة  -سنكات الخبرة -المؤىؿ العممي -التخصص األكاديمي الجامعي –الجنسلمتغيرات الدراسة )
 المنطقة التعميمية(؟ –التعميمية

 فروض الدراسة:
 استخداـ لدرجة المعمميف تقديرات في( α≤ 0.05)ال تكجد فركؽ دالة احصائيا عند مستكل داللة  .1

 تبعان  األساسية المرحمة طمبة لدل اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تنمية في القصصي كالسرد األدكار لعب استراتيجيتي
 لمتغير الجنس.

 استخداـ لدرجة المعمميف تقديرات في( α≤ 0.05) داللة مستكل عند احصائيا دالة فركؽ ال تكجد .2
 تبعان  األساسية المرحمة طمبة لدل اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تنمية في القصصي كالسرد األدكار لعب استراتيجيتي

 كمية عممية(.-)كمية ادبية لمتغير التخصص األكاديمي الجامعي
 استخداـ لدرجة المعمميف تقديرات في( α≤ 0.05) داللة مستكل عند احصائيا دالة فركؽ تكجد ال .3

 تبعان  األساسية المرحمة طمبة لدل اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تنمية في القصصي كالسرد األدكار لعب استراتيجيتي
 دراسات عميا(.-)بكالكريكس لمتغير المؤىؿ العممي

 استخداـ لدرجة المعمميف تقديرات في( α≤ 0.05) داللة مستكل عند احصائيا دالة فركؽ تكجد ال .4
 تبعان  األساسية المرحمة طمبة لدل اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تنمية في القصصي كالسرد األدكار لعب استراتيجيتي

 سنة فأكثر(.11-سنكات10-6-سنكات أكأقؿ5) لمتغير سنكات الخبرة
 استخداـ لدرجة المعمميف تقديرات في( α≤ 0.05) داللة مستكل عند احصائيا دالة فركؽ تكجد ال .5

 تبعان  األساسية المرحمة طمبة لدل اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تنمية في القصصي كالسرد األدكار لعب استراتيجيتي
 اعدادم كابتدائي(.-اعدادم-لمتغير المرحمة التعميمية )ابتدائي

 استخداـ لدرجة المعمميف تقديرات في( α≤ 0.05) داللة مستكل عند احصائيا دالة فركؽ تكجد ال .6
 تبعان  األساسية المرحمة طمبة لدل اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تنمية في القصصي كالسرد األدكار لعب استراتيجيتي

 رفح(.-خانيكنس-الكسطى-غزة-لمتغير المنطقة التعميمية )شماؿ غزة
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 أىداف الدراسة:
 تيدؼ الدراسة لمتحقؽ مما يمي: 

اإلنساف لدل طمبة السرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ ك  لعب األدكارتي تراتيجياس درجة استخداـ .1
 .لدل أفراد العينة المرحمة األساسية

طمبة  مظاىر استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل .2
  المرحمة األساسية لدل أفراد العينة.

 قكؽ اإلنساف لدلمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ ح .3
 طمبة المرحمة األساسية لدل أفراد العينة.

مظاىر مقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ  .4
 اإلنساف لدل أفراد العينة.

القصصي في الكشؼ عف الفركؽ في تقديرات المعمميف لدرجة استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد  .5
التخصص األكاديمي ، لجنسا)لمتغير  بة المرحمة األساسية تبعان تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طم

 .(المنطقة التعميمية، المرحمة التعميمية، سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي، الجامعي
 تقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات لتنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الطمبة. .6

 أىمية الدراسة: 
 تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية: 

قد تفيد ىذه الدراسة في عبلج نقاط الضعؼ في الطرائؽ كاألساليب المتبعة في تدريس مادة حقكؽ  .1
 اإلنساف.

قد تكشؼ عف القصكر الذم تتضمنو المناىج الفمسطينية الحالية بشأف حقكؽ اإلنساف، مما يدعك إلى  .2
 ر العممي في ىذا المجاؿ.المراجعة كالتطكي

كما أف الدراسة تمقى الضكء عمى استراتيجيتيف مف أىـ استراتيجيات التدريس كىي لعب األدكار كالسرد  .3
 القصصي التي تفيد في إكساب المفاىيـ العممية كتمثميا لدل طمبة المرحمة األساسية.

التدريس كمجاؿ حقكؽ اإلنساف لمتعرؼ تفيد نتائج ىذه الدراسة الميتميف كالمختصيف كالعامميف في مجاؿ  .4
إلى طرؽ التدريس المناسبة لتعميـ حقكؽ اإلنساف، مما قد يساعدىـ عمى إعداد البرامج التدريبية كالخطط 

 التعميمية.
جراء اإلنساف حقكؽ دراسة إلى آخريف باحثيف البحث ىذا يحث قد .5  المنطقية بيف العممية المقارنات كا 

عداد ،الكضعية كالقكانيف اإلسبلمية الشريعة  كاتجاىات كمعمكمات كتعميمات مفاىيـ تنمية تتناكؿ أبحاث كا 
 .المجتمع أفراد لدل اإلنساف حقكؽ كميارات كقيـ
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 حدود الدراسة: 
 اقتصرت الدراسة عمى ما يمي: 

تقتصر ىذه الدراسة عمى قياس كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد الحد الموضوعي:  -
 القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية.

ناث( الحد البشري:  - جميع معممي حقكؽ اإلنساف في مدارس ككالة الغكث الدكلية مف الجنسيف)ذككر كا 
 بجميع محافظات قطاع غزة.

 زة.سكؼ تجرل الدراسة في مدارس ككالة الغكث الدكلية بجميع محافظات قطاع غالحد المكاني:  -
 ـ.2014/ 2013لفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي الحد الزماني: ا -

 صطمحات الدراسة: م
 االستراتيجية: .1
مجمكعة مف األفعاؿ أك التحركات لمكصكؿ إلى ىدؼ كاضح كمحدد كبما يقنع  تعرؼ االستراتيجية بأنيا " -

 (140: 2004)عبيد،  أك يدفع الطمبة لمتعمـ كتحقيؽ أىداؼ الدرس المعرفية كالعقمية".
)األحمد الخطة أك االتجاه أك منيج العمؿ المكضكع لتحقيؽ ىدؼ ما". كعرفت االستراتيجية بأنيا" - 

 (123: 2001كيكسؼ، 
مجمكعة مف الخطكات المعدة إعدادان جيدان مسبقان كتؤدم بشكؿ منظـ  أيضا االستراتيجية بأنيا" كعرفت -

 (10: 2000ميد، )عبد الح."لتحقيؽ أىداؼ مرغكب فييا
الخطكات اإلجراءات ك كتعرؼ الباحثة االستراتيجية إجرائيان بأنيا:" تتابع منظـ كمرتب كمتسمسؿ مف  -

كذلؾ عف  المرحمة األساسية طمبةتنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف عند كاألفعاؿ كالتحركات التي يقكـ بيا المعمـ ل
 طريؽ استخداـ لعب األدكار كالسرد القصصي".

 : األدوارلعب  .2
بتمثيؿ  حيث يقكـ التبلميذ مف خبللو المسرحيات التعميمية نشاط يستخدـ لتنفيذ " بأنويعرؼ لعب األدكار  -

كيككف دكر المعمـ  مف قبؿ المتعمميف بحفظ النص مسبقا مف خبلؿ انماط التمثيؿ الممتـزكاألنشطة  المكاقؼ
 داخؿ أسكار المدرسة بذلؾ كيككفالتبلميذ  قشةكتكزيع األدكار عمييـ كمنا كتييئة التبلميذ ىك االعداد

 (61: 2007، كالمكح)عفانة ". بإمكانيات متاحة كبسيطة
التمثيمي لبعض القصص  المغكم األداء أحد االنشطة التعميمية التي تعتمد عمى "بأنولعب األدكار  عرؼً -

بمعب الطبلب  يقكـالتي  بيف مجمكعة مف الشخصيات الشعرية، التي تحققت بأسمكب حكارم كالنصكص
 (20: 2005)جاب اهلل كآخركف، ".في ضكء ميكليـ كقدراتيـ أدكارىا

كقد يككف ، أك ثقافية اجتماعيةأك كاقعية ، تمثيؿ أدكار شخصيات تاريخية" تمثيؿ األدكار بأنو يعرؼكما  -
كقد يككف مخططا لو ، التمميذ دكر المدرس اك مدير المدرسة أك زميبل لو في الفصؿ بأف يمثؿ التمثيؿ تمقائيا
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التمثيؿ يككف  أك قد المسرح مف المدرس المشرؼ عمى آلية أك كحفظ دكر فييا ،عمى مسرحية بعد اطبلعو
 (363: 2001)سبلمة، ".لؤللعاب الحرة، تمثيبلن  الحر
مكقؼ يشابو المكقؼ التعميمي، حيث يتقمص نشاط إرادم ل كتعرؼ الباحثة لعب األدكار إجرائيان بأنو :" -
عمـ أحد األدكار التي تكجد في المكقؼ الكاقعي، كيتفاعؿ مع اآلخريف في حدكد عبلقة دكره بأدكارىـ، المت

 كتعتبر ىذه الطريقة ذات أثر فعاؿ في مساعدة التبلميذ عمي فيـ أنفسيـ كفيـ اآلخريف".
 السرد القصصي:  .3
  السرد كالتحميؿ منو ىك منيج مف مناىج التأليؼ في عرض أحداث القصص يجمع بيف جنباتو ما بيف

بأنو "حكاية أحداث القصة مف البدء حتى النياية مع االىتماـ بسياؽ القصة  عرؼيك  السرد التحميمي لمقصة.
 اجتماعيةكالكقكؼ عمى ما كرد فييا مف شخصيات كأحداث كمكاقؼ كتحميؿ ما تتضمنو مف دالالت نفسية ك 

 (5: 2009)أبك شمالة،كتربكية كسياسية".
 بأنو" عرض حكاية منيج مف مناىج التأليؼ يعرض مجمكعة مف األحداث  لقصصيالسرد ا يعرؼ

المترابطة لمقصة مف البدء حتى الختاـ مع الكقكؼ عمى ما كرد فييا مف شخصيات كأحداث كمكاقؼ كتحميؿ 
 (2012)عماد الديف،لما تضمنتو مف دالالت".

 ييدؼ إلى تقديـ  ،تعميمي تعممينشاط فني  ىك :" كتعرؼ الباحثة السرد القصصي إجرائيان بأنو عبارة عف
مترابطة مف خبلؿ المتسمسمة ك األحداث السرد مجمكعة مف بطريقة مشكقة، يتـ فييا  المادة العممية لممتعمميف

 .المعمـالتي ينشدىا كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية  ،تترابط فيما بينيا شخصيات كمكاقؼ
 مفاىيم حقوق اإلنسان: .4
كؽ اإلنساف بأنيا" إطار عاـ مف المبادئ التي تمكف المتعمميف مف اكتساب الحقكؽ كمنيا يعرؼ مفاىيـ حق -

حرية التعبير عف الرأم، كاالختبلؼ مع األخريف، كالمشاركة، كاألمف، كالتسامح، كنبذ العنؼ، كالحكار، كقبكؿ 
)البراكم، لشخصية اإلنساف".األخريف، بكصفيا مفاىيـ ميمة لبناء قيـ اإلنسانية كتيدؼ الى التنمية الكاممة 

2012 :9) 
عمـك لمجمكعة مف االحتياجات، أك المطالب التي يمـز تكافرىا  ىيـ حقكؽ اإلنساف بأنيا:"مفاتعرؼ  -

سكاء العتبارات الجنس أك النكع أك المكف أك العقيدة  -ىذا الخصكص -األشخاص دكف تمييز بينيـ في
  (6: 2012) شقكرة، آخر".السياسية أك األصؿ الكطني أك ألم اعتبار 

بأنيا" المفاىيـ التي نصت عمييا الشريعة االسبلمية كاتفقت معيا المكاثيؽ الدكلية، كمنيا الحؽ  كما كتعرؼ -
في التعميـ كالصحة كالمعب، كالحرية الشخصية كالحؽ في التعبير، كالحؽ في االعتراض، كالحؽ في 

 (8: 2011)البراكم، كء حقكقو كحقكؽ المجتمع".المشاركة، كالتي تكفؿ لمفرد العيش بكرامة في ض
الحقائؽ مجمكعة المصطمحات التي تعبر عف المبادئ ك  حقكؽ اإلنساف بأنيا :"مفاىيـ كتعرؼ الباحثة  -

 مدارس ككالة الغكث بغزة،ب المرحمة األساسية المقررة عمى طمبةك الكاردة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
كالتي ال تتعارض مع تعاليـ الديف اإلسبلمي بيدؼ صكف  ،كالكرامة كالتسامح كمنيا الحرية كالعدالة كالمساكاة

 .الكرامة اإلنسانية"



9 

 المرحمة األساسية: .5
ىي المرحمة التعميمية المدرسية التي يككف التعميـ فييا الزاميان ، كتشمؿ المرحمتيف االبتدائية كاالعدادية حيث 

صؼ األكؿ األساسي كتمتد حتى الصؼ التاسع األساسي في المدارس التي تشرؼ عمييا دائرة تبدأ مف ال
 التربية كالتعميـ في ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة.
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 انفصم انثاني

 اإلطار اننظري

 
 تمييد 

 :لعب األدواراستراتيجية  المحور األول 

  :السرد القصصي استراتيجيةالمحور الثاني 

  :حقوق اإلنسانمفاىيم المحور الثالث 

  



11 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

لما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك بياف مدل استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في    
تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية، فإف ىذا الفصؿ يمثؿ األرض الصمبة التي تعتمد 

األدبيات كالنظريات التي  عمييا الدراسة في إرساء قكاعدىا، ككضع أسسيا، كتحديد إجراءاتيا، حيث يشمؿ
ثرائو، كتناكلو مف تكصمت إ لييا الباحثة  فيما يتعمؽ بمجاؿ البحث، مما يساعد عمى تعزيز المكضكع كا 

 ثبلثة محاكر كىي: ىذا الفصؿ  كسكؼ تعرض الباحثة مف خبلؿ، منظكر تربكم
 المحكر األكؿ: استراتيجية لعب األدكار

 القصصيالمحكر الثاني: استراتيجية السرد 
 كفيما يمي تفصيؿ لكؿ محكر، المحكر الثالث: مفاىيـ حقكؽ اإلنساف

 لعب األدوار استراتيجية المحور األول:
إف مف االتجاىات الحديثة في مجاؿ التربية كالتعميـ ضركرة التحكؿ مف التعمـ بطرؽ الحفظ عف    

عبارة عف فمسفة تربكية تعتمد  الذم ىك ظير قمب كالذم يعني استقباؿ المعمكمات كحفظيا إلى التعمـ النشط،
عمى ايجابية المتعمـ في المكقؼ التعميمي، كتشمؿ جميع الممارسات التربكية كاإلجراءات التدريسية التي 
تيدؼ إلى تفعيؿ دكر المتعمـ كتعظيمو، حيث يتـ التعمـ مف خبلؿ العمؿ كالبحث كالتجريب، كاعتماد المتعمـ 

التعمـ النشط ال يركز ت، فمعمكمات كاكتساب الميارات كتككيف القيـ كاالتجاىاعمى ذاتو في الحصكؿ عمى ال
نما عمى تنمية التفكير كالقدرة عمى حؿ المشكبلت كالعمؿ الجماعي  كيعد ، التعاكفك عمى الحفظ كالتمقيف كا 

تغيير استراتيجيات التعمـ مف أبرز مككنات البيئة الغنية التي تساعد عمى إحداث تغيير مرغكب في سمكؾ 
 التي تحقؽ ىذا اليدؼ :التعمـ مف خبلؿ المعب. االستراتيجياتاألطفاؿ كفي طرائؽ تفكيرىـ، كمف أبرز 

بيف  كبيرخمط ككجكد ب مك ألسكا ةقيكالطر  االستراتيجيةفيما بيف  مف المبلحظ أف ىناؾ تداخبلن    
كالطريقة  ،أشمؿ مف الطريقة فاالستراتيجية ،ليست ىي الطريقة كال األسمكب ، فاالستراتيجيةالمفاىيـ الثبلثة

ىي التي  االستراتيجيةكالطريقة كاألسمكب في أف  االستراتيجيةكيمكف تحديد الفرؽ بيف  ،أكسع مف األسمكب
أما الطريقة ىي كسيمة  ،الظركؼ كالمتغيرات في المكقؼ التدريسيتختار الطريقة المبلئمة مع مختمؼ 

أسمكب التدريس فيك في حيف  ،عمـ مف أجؿ إيصاؿ أىداؼ الدرس إلى طبلبوماالتصاؿ التي يستخدميا ال
، ىي خطة كاسعة كعريضة لمتدريس كاالستراتيجية ،الكيفية التي يتناكؿ بيا المعمـ الطريقة)طريقة التدريس(

 فاالستراتيجية ،مفيكـ أشمؿ مف االثنيف كاالستراتيجية ،أشمؿ مف األسمكب كليا خصائص مختمفةفالطريقة 
كالتي بدكرىا تحدد أسمكب  ،يتـ انتقاؤىا تبعا لمتغيرات معينة كىي بالتالي تكجو اختيار الطريقة المناسبة 

 . (55: 2004)الحميداف، كالذم يتـ انتقاؤه كفقا لعكامؿ معينة  ،التدريس األمثؿ
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 استراتيجية لعب األدوار: مفيوم 
يعد لعب األدكار مف أنسب أنكاع األنشطة التمثيمية التي يمكف االستفادة منيا داخؿ حجرة الدراسة،    

دـ عميو السبلـ، كعممو األسماء كميا ثـ آعرفة العمماء لو عندما خمؽ اهلل كقد نشأ تمثيؿ الدكر قديما مف قبؿ م
 َقاؿَ  ِبَأْسَمآِئِيـْ  َأنَبَأُىـْ  َفَممَّا ِبَأْسَمآِئِيـْ  َأنِبْئُيـ آَدـُ  َيا َقاؿَ  المعمـ كيعمـ المبلئكة، قاؿ تعالى: "أمره أف يقكـ بدكر 

[ كمف بعده 33 " ]البقرة. أية َتْكُتُمكفَ  ُكنُتـْ  َكَما تُْبُدكفَ  َما َكَأْعَمـُ  َكاأَلْرضِ  السََّماَكاتِ  َغْيبَ  َأْعَمـُ  ِإنِّي لَُّكـْ  َأُقؿ َأَلـْ 
كة دجاء الرسؿ عمييـ السبلـ كأخرىـ رسكؿ اهلل محمد )صمى اهلل عميو كسمـ ( فكاف يعمـ الناس عف طريؽ الق

 (22: 2009كتمثيؿ األدكار. )العماكم، 

كما أف لعب األدكار مصطمح عاـ يرمز إلى التمثيؿ التمقائي لممكاقؼ التي تشتمؿ عمى العبلقات    
ريقة لعب األدكار إلى إضفاء المزيد مف الكاقعية عمى المكاقؼ التعميمية، كيطمؽ أحيانان اإلنسانية، كتيدؼ ط

: 2003عمى لعب األدكار بالمعب التمثيمي، حيث يقكـ التبلميذ بدكر الطبيب أك القاضي، أك الممؾ. )حمس، 
141) 

التي يكتب عمييا دكر "كىي لفافة الكرؽ scrollكمفيكـ لعب األدكار مف الغرب مأخكذ مف كممة "   
الممثؿ، كىكذا فإنيا مأخكذة مف االستخداـ المسرحي لمكممة كالذم يعني الدكر الخاص بالممثؿ في مسرحية 

ألكؿ مرة في الثبلثينيات مف القرف  جتماعيةاال" بشكؿ تقني إلى العمكـ Roll ما، كقد دخؿ مصطمح الدكر"
) القضاة كالترتكرم، Morenoمكرينك  Meadكميد Linton العشريف عمى أيدم بعض الباحثيف مثؿ لينتكف

2006  :210.) 

( حيث طبقيا لممرة األكلى في مدارس النمسا Morinoكتنسب ىذه الطريقة  لمعالـ النمساكم )مكرينك    
المحاكاة (  -تمثيؿ األدكار –ـ ثـ انتشرت بعد ذلؾ في العالـ بأسماء متعددة ىي )لعب األدكار1911عاـ 
ؿ األدكار تقنية يمكف استخداميا في التدريس ككنيا تحقؽ تفاعبلن عقميان، ككجدانيان لممتعمميف تجاه مشكمة كتمثي

ما تطرح أماميـ، كىذا يساعد عمى تقريب المشكمة الحقيقية إلى أذىانيـ فتثير اىتماميـ.)الحصرم كالعنيزم، 
2000:143.) 

  لعب األدوار:استراتيجية تعريف 
نو نشاط مصطنع أدكار، إال أنيا جميعا اتفقت عمى تعدد كتنكع تعريفات لعب األعمى الرغـ مف    

 لمكقؼ ما بحيث يظير المكقؼ كأنو حقيقة، كذلؾ بغية تحقيؽ ىدؼ معيف.
طريقة تمثيؿ األدكار بأنيا "تقكـ  في أساسيا عمى المشاركيف كالمراقبيف في مكقؼ ينطكم عمى  تفقد عرف -

مشكمة حقيقية، كالرغبة في التكصؿ إلى الحؿ كالفيـ المذيف يكلدىما ىذا االشتراؾ، كتكفر طريقة تمثيؿ الدكر 
ر ميارة حؿ عينة حية مف السمكؾ األساسي، تككف كسيمة لمطمبة الستكشاؼ مشاعرىـ كتطكي

 (278: 2002)الحيمة، المشكبلت".
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بأنيا "نشاط يستخدـ في تنفيذ المسرحيات التعميمية يقـك التبلميذ مف خبللو بتمثيؿ المكاقؼ  تكما عرف -
 (59: 2008)عفانة كالمكح، كاألنشطة تحت إشراؼ المعمـ، كتكجييو داخؿ الفصؿ ". 

رامي الذم يساعد عمى اإلدراؾ القيمي، كخمؽ عبلقات كتعرؼ لعب األدكار: بأنو "أحد أشكاؿ التصكير الد -
بيف أفراد المجمكعة، كذؾ مف خبلؿ تمثيؿ األدكار التي تستند إلى المشاركيف بصكرة تمقائية بحيث  اجتماعية

 (6: 2010)المصرم، يظير المكقؼ كأنو حقيقة".
ؿ بعض األدكار تمثيبلن تمقائيان دكف كعرؼ لعب األدكار بأنو "ىك قياـ المتعمـ أك مجمكعة مف المتعمميف بتمثي -

إعداد سابؽ، أم بشكؿ مرتجؿ أماـ طمبة الصؼ أك مجمكعة مف مشاىديف، كيتكقؼ نتائج تمثيؿ األدكار 
)حمدم ". يفعمى المناقشات التي تعقب التمثيؿ، كاألنشطة التي تمييا مف تمثيؿ مدير المدرسة كالمعمم

 (357: 2008كآخركف، 
لعب األدكار: "بأنيا طريقة تدرس مف خبلؿ تمثيؿ سمكؾ حقيقي في مكقؼ غير حقيقي، كما كتعرؼ  طريقة  -

كيستخدـ التمثيؿ بعض الخامات المساعدة في إتقاف الدكر الذم يؤديو الممثؿ أثناء الدرس، كيككف دكر 
 (8: 2009)العماكم، المعمـ مكجينا كميسرنا كمشرفنا في ىذه االستراتيجية".

بأنو "أحد أساليب التعميـ كالتدريب الذم يمثؿ سمككان حقيقيان في مكقع مصطنع، حيث  كيعرؼ  لعب األدكار -
يقكـ المشترككف بتمثيؿ األدكار التي تستند إلييـ بصكرة تمقائية، كينغمسكف في أداء أدكارىـ حتى يظيركا 

 (195: 2005)فرج، المكقؼ كأنو حقيقة".
ؼ يمثؿ مشكمة محددة مف قبؿ بعض الطمبة الممثميف " طريقة تعميمية تقكـ عمى تمثيؿ مكق ىي كأيضا -

لشخصيات المكقؼ كأحداثو كيؤدكف أدكارىـ بفاعمية، في حيف يشاىد الطمبة اآلخركف كيبلحظكف المكاقؼ 
)الجبلد، ". مكجية يشارؾ فييا الطمبة جميعان الممثمة كينقدكنيا كبعد االنتياء مف التمثيؿ ينظـ المعمـ مناقشة 

2007  :151) 
لعب األدكار بأنو "تمثيؿ تمقائي يقكـ بو الطالب في حجرة الدراسة، كتعتبر إحدل الطرؽ الميمة ا كتعرؼ كم -

 (34: 2012)حمس، في تجسيد شخصيات مف الكاقع مما يدخؿ السركر كالمتعة لدل الطالب".
قؼ مصطنع، حد أساليب التعميـ كالتدريب الذم يمثؿ سمككان حقيقيان في مك أ كيعرؼ لعب األدكار بأنو" -

بيف أفراد المجمكعة، كالتكصؿ لحمكؿ لممشكبلت التي  اجتماعيةكيساعد عمى اإلدراؾ القيمي، كخمؽ عبلقات 
 (56:  2013)جكدة،يكاجيكنيا".

مكقؼ يشابو المكقؼ نشاط إرادم ل ىك" معب األدوارتعريفًا ل الباحثةتستنبط من خالل التعريفات السابقة 
أحد األدكار التي تكجد في المكقؼ الكاقعي كيتفاعؿ مع اآلخريف في حدكد  التعميمي حيث يتقمص المتعمـ

عبلقة دكره بأدكارىـ، كتعتبر ىذه الطريقة ذات أثر فعاؿ في مساعدة التبلميذ عمي فيـ أنفسيـ كفيـ 
 ( يعبر عف آلية تنفيذ استراتيجية لعب األدكار1كالشكؿ رقـ ) اآلخريف".
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 استراتيجية لعب األدوارآلية تنفيذ :  (1) شكل

 
 : أىداف استراتيجية لعب األدوار  

إف لعب األدكار يستند إلى قدرة الطالب عمى االرتجاؿ كتقمص الشخصيات، لذا البد أف يرتكز عمى أىداؼ 
 ( بتحديدىا كاآلتي :283:  2002تعميمية، حيث يقكـ )الحيمة، 

ياتية كثيرة كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى مساعدة الطالب عمى إكسابو فرصة لمتدريب عمى أدكار ح .1
سمككيات إنسانية ذات أنماط متعددة مثؿ الطبيب في العيادة، كاألب، كالمعممة، ككؿ في كظيفتو في 

 المجتمع.
التي يعيشيا  جتماعيةاالالربط بيف النظرية كالتطبيؽ، بتقريب المفاىيـ المنيجية النظرية إلى كاقع الحياة  .2

 الطالب.
 الميارات المغكية كالحركية كالفكرية.تكظيؼ  .3
 تنمية ركح التعاكف كالعمؿ في فريؽ. .4
 مساعدة المعمـ عمى اكتشاؼ ميكؿ الطمبة كرغباتيـ كمف ثـ تعديميا. .5
 مساعدة المشترؾ بمعب األدكار عمى فيـ ذاتو كفيـ اآلخريف.  .6
 التعرؼ إلى جكانب متعددة لممكضكع مف كجية نظر الطالب حكؿ المكضكع نفسو. .7
 إثراء االستخداـ المغكم حكؿ مكضكع معيف أك قضية معينة. .8

 ( األىداف التالية إلى استراتيجية لعب األدوار:240:  1999كما ويضيف )جرجس, 
اكتساب الطالب القدرة عمى تنظيـ األفكار كالتعبير عنيا  بما يتأقمـ مع خصائصو الشخصية، بيدؼ  .1

نمائيا.  صقميا كا 
 كاالنتماء لمكطف.تنمية ركح االعتزاز  .2
 تنمية الثركة المغكية لدل الطالب مف خبلؿ التفاعؿ كالتخاطب أثناء التمثيؿ. .3
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 تشجيع التبلميذ كزيادة دافعيتيـ نحك التعمـ. .4
 تنمية االتجاه عند الطالب نحك حب القيادة كالبطكلة. .5
، أك طفؿ اإلسياـ في كشؼ سمات السمكؾ المرغكب فيو كالسمكؾ غير المرغكب فيو، كتاجر بخيؿ .6

 عدكاني، أك معمـ متسامح، أك طفؿ محب لآلخريف. 
 مساعدة الطمبة عمى اكتساب الثقة بالنفس فيعززىا.  .7

مف أكثر الطرؽ فاعمية في الكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف المتعمميف حيث لعب األدكار تضيؼ الباحثة أف 
 عمى بعضيـ معتمديف يعممكا أف المختمفة كالظركؼ المتباينة الخمفيات ذكم المعب الفرص لمطبلب مف  يتيح

كما كتفيد في التعرؼ عمى شخصياتيـ مف خبلؿ األدكار التي يقبمكف عمى   مشتركة، مياـ في البعض اآلخر
كيجعميـ أكثر جرأة، كينمي لدييـ ركح القيادة منذ الصغر، كما كيسيـ في الكشؼ عف قدرات ،تقميدىا

 أجؿ العمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا.مف كمكاىب الطبلب كيمفت األنظار إلييا 

 لعب األدوار:استراتيجية عناصر 
تشتمؿ عمييا لعب األدكار عناصر كاضحة كمحددة البد أف الستراتيجية ( أف 191:  2008ذكر)عطية،

 ليكتمؿ أداء ىذا األسمكب عمى أكمؿ كجو، كىذه العناصر ىي :
المحتكل يجب أف يككف مما لو صمة مباشرة بحياة الطمبة، : الذم يراد تعممو، كأف ىذا المحتوى التعميمي .1

 كيبلئـ قدراتيـ العقمية كالميارية.
: كىك مصمـ األسمكب، كعميو تقع مسؤكلية اختيار المحتكل، كتييئة بيئة المتعمـ كتحديد األدكار المعمم .2

دارة المناقشة كتقكيـ النتائج.  كالممثميف، كا 
مف خبلؿ مصادر المعمكمات  ر كعمييـ اإلحاطة بمتطمبات الدكراألدكا: كىـ الذيف يقكمكف بتمثيؿ الطمبة .3
 أداء الممثميف. فالمبلحظات كيقكمك  فالطمبة المشاىدكف يسجمك ، ك ف المعمـم
: كتتضمف المسرح، كالمكاـز كالتجييزات البلزمة ألداء األدكار، كتنظيـ جمكس المشاىديف بيئة التعمم .4

 كالتعامؿ معيا.كاإلنارة كالتيكية كأجيزة الصكت 
ترل الباحثة أنو مف الضركرم تكفير بيئة تعميمية تشجع عمى التفاعؿ كالحكار كالمناقشة كانخراط المتعمميف 

أف  حيث في التعمـ، كتككف فييا العبلقة بيف المعمـ كالمتعمـ عبلقة تفاعمية كليست عبلقة مرسؿ كمستقبؿ،
كالتشجيع كالتعزيز، كفيمو لخصائص المتعمميف كحاجاتيـ  فيـ المعمـ لدكره في التكجيو كاإلرشاد كالتنظيـ

 يسيـ في تحقيؽ أىداؼ التعمـ النِشط.

 أىمية استراتيجية لعب األدوار:
لعب األدكار مف أكثر النشاطات فاعمية إذا استخدـ كأداة لتعميـ المكاد التعميمية، فمف خبلؿ لعب األدكار 

كالحقائؽ كالمعارؼ التي تتصؿ بالشخصيات في الدكر، كيحاكؿ يحاكؿ الطفؿ أف يبحث عف المعمكمات 
( أىمية 63: 2008المكح، ك  كقد حدد)عفانة ،أيضا أف يتعرؼ عمى عبلقات جديدة كمعاف كأفكار كاضحة

 لعب األدكار في النقاط التالية :
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تيـ العادية لمحصكؿ التدريس بطريقة تمثيؿ األدكار ما ىك إال استمرار لما اعتاد الطمبة أف يعممكه في حيا .1
 عمى المعرفة.

إف ىذه الطريقة كبخاصة ما يتعمؽ منيا بأنشطة المحاكاة تشجع عمى التفكير كالتحميؿ لدل الطالب،  .2
 .االستراتيجياتحيث يتعمـ عف طريقيا الحقائؽ كالعمميات ك 

كما أنيا أداة فاعمة في تككيف  جتماعيةاالطريقة تمثيؿ األدكار مف الطرائؽ الجيدة لتعميـ الطمبة القيـ  .3
 النظاـ القيمي عند الطمبة.

تشجيع الطمبة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ فيما بينيما كالتعمـ مف بعضيـ البعض بغض النظر عف  .4
 فيما بينيـ. جتماعيةاالاالختبلفات الثقافية ك 

ظر عف قدراتيـ، يستطيع المعمـ، مستخدمان ىذه الطريقة أف يتعامؿ مع مختمؼ فئات الطمبة بغض الن .5
 فيي طريقة جيدة لمتعامؿ بفاعمية في المكاقؼ التعميمية. 

 : اآلتيمن النقاط ضمن أىمية لعب األدوار تمثمت في  اً (عدد190:  2008كما ويحدد)عطية, 
 إثارة الدافعية كالحماس لدل الطمبة نحك لعب ادكار اآلخريف. .1
 يعد تطبيقان عمميان لمبدأ التعمـ بالعمؿ. .2
تمكيف الطمبة مف فيـ ما يؤديو اآلخركف مف أدكار في الحياة كتقدير ذلؾ كيعالج بعض حاالت يسيـ في  .3

 الخجؿ كالتردد لدل البعض.
 دكار اآلخريف.أل االستعداد لدل الطمبة لممارسة زيادة مستك  .4
 في تدريس مكاد مختمفة. عتمادهاإمكانية  .5
 في ذىنو. تفاعؿ المتعمـ مع المكقؼ التعميمي يجعمو أكثر ثباتان  .6

شخصيتو،  كتماؿكابرل فيك يساعد عمى نضج الطالب، بأف لمعب األدكار أىمية ك كتضيؼ الباحثة   
العمؿ الجماعي كينشمو مف العزلة، كاالنطكاء كذلؾ يضفي  كيعممو ،بالخبراتكيمده بالمعمكمات كيزكده 

السركر عمى جك المدرسة، كيكثؽ العبلقة بيف الطالب كالمدرسة، كيطرح قضايا، فيك طريقة جديدة في 
كيعالج مشكبلت التحصيؿ العممي، كينفس عف الطالب مف خبلؿ التمثيؿ، كيعكد  الحصكؿ عمى المعرفة،

 ركح الجماعة، كحب التعاكف. المشاىد عمى النقد، كيقكم

  مزايا استراتيجية لعب األدوار:
 ( أف أسمكب لعب األدكار يتمتع بمزايا عديدة تتمثؿ بالنقاط التالية :22: 2007أكضح )شاذلي، 

 تثير المتعة كاإلثارة كتكقظ في المتعمـ الرغبة في التعمـ، كتبث في نفسو حب العمـ. .1
المكتبة، كاالطبلع عمى ما يحتاج إليو مف المادة العممية التي تعينو عمى تحث المتعمـ عمى الرجكع إلى  .2

 لعب األدكار.
 تنمية القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار. .3
 تنمي قدرة الطالب عمى االعتماد عمى النفس كتحمؿ المسؤكلية. .4
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 تتيح الطالب الفرصة لمتعبير عف نفسو كمشاعره كانفعاالتو كثكراتو المكبكتة. .5
تعممو التمميذ بالبيئة كالحياة مف خبلؿ تمثيؿ المكاقؼ الحياتية مما يشعره بقيمة ككظيفة ما يربط ما ي .6

 يتعممو.
 ( عددًا من مزايا لعب األدوار منيا:257:  2001وكذلك حدد )فالتو,

 يساعد عمى إبقاء المعمكمات كاألحداث مدة أطكؿ في ذىف الطمبة. .1
 ـ كضع العبلج البلـز ليا.عرض المشكبلت التعميمية بأسمكب مبسط كمف ث .2
 يشد االنتباه كيعمؿ عمى تعزيز عنصر اإلثارة الذم ىك مطمب تربكم تعميمي. .3
 ال يتقيد بسف معيف أك بمرحمة معينة بؿ يمكف استخدامو في جميع المكاقؼ التعميمية. .4

مـ العمؿ عمى ىنا ترل الباحثة كفقا لما سبؽ مف مميزات الستراتيجية لعب األدكار أف مف الكاجب عمى المع
االستفادة مف ىذه االستراتيجية كمعرفة آلية تنفيذىا كفؽ خطكات سميمة كمنطقية بعد حصر الدركس التي 

تحتاج ىذه الطريقة إلى الحركة  حيث تصمح أف تنفذ بطريقة لعب األدكار، ثـ تفعيميا في الصؼ الدراسي
قة تمثيمية في دراسية، فالدركس يمكف أف تعطى بطري غرؼكالنشاط كالعمؿ في اليكاء الطمؽ، كىي ال تتقيد ب

 .ممعبيا، أك مكتبتيا، كيككف الطبلب سعداء حينما يقكمكف بتمثيؿ أدكارىـ في دركسيـ  حديقة المدرسة، أك

 خطوات استراتيجية لعب األدوار:
ا الجبلد ( تسع خطكات لمعب األدكار كما حددى153:  2007كضع سافتيؿ كشامتيؿ الكارد في )الجبلد، 

 كىي كالتالي:
 الخطوة األولى: تييئة المجموعة من خالل:

 تقديـ المشكمة كتحديدىا كتعريؼ الطبلب بيا. .1
 تفسير قضية المشكمة كاستقصاء القضايا المتعمقة بيا. .2
 تكضيح عممية تمثيؿ األدكار. .3

 الخطوة الثانية: اختيار المشاركين من خالل:
 ممثمي األدكار.كضعيا كتحديد صفات ك  تحميؿ األدكار .1
 اختيار ممثمي األدكار كتحديد دكر كؿ منيـ. .2

 الخطوة الثالثة: تييئة المسرح من خالل:
 تحديد خط سير العمؿ. .1
 إعادة تكضيح األدكار. .2
 الدخكؿ في المكقؼ المشكؿ. .3

 الخطوة الرابعة: إعداد المشاىدين من خالل:
 تقرير األمكر التي ينبغي مبلحظتيا. .1
 تعييف مياـ المبلحظة. .2
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 الخطوة الخامسة: التمثيل وينمى من خالل:
 بدء تمثيؿ األدكار. .1
 االستمرار في تمثيؿ األدكار. .2
 قطع تمثيؿ األدكار أك إعادة التمثيؿ. .3

 الخطوة السادسة: المناقشة والتقويم وتتم من خالل:
 مراجعة عممية تنفيذ األدكار مف حيث األحداث، كالمكاقع، كالكاقعية. .1
 في الدكر. مناقشة القضية الرئيسية .2
 تطكير التمثيؿ البلحؽ. .3

 الخطوة السابعة: إعادة التمثيل من خالل:
 تمثيؿ األدكار المنقحة عدة مرات. .1
 اقتراح خطكات الحقة أك إبداؿ سمككية. .2

 الخطوة الثامنة: المناقشة والتقويم:
 النياية كاقعية.يدفع المعمـ النقاش إلى حؿ كاقعي عف طريؽ السؤاؿ فيما إذا كاف الطبلب يظنكف أف 

 الخطوة التاسعة: المشاركة في الخبرات:
 ربط المكقؼ المشكؿ بالخبرات الكاقعية كالمشكبلت الجارية كالتكصؿ إلى التعميمات. .1
الكصكؿ إلى مبادئ كتعميمات عامة لمسمكؾ، فكمما كاف تشكيؿ النقاش أكثر مناسبة زاد اتساع  .2

 التعميمات التي يتـ التكصؿ إلييا.
ثة أف تدريس المعمـ لطبلبو باستخداـ استراتيجية لعب األدكار كتنفيذىا كفؽ الخطكات المفصمة ترل الباح

 .بيف المعمـ كالمتعمـ ان مشترك أعبله، يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف الدرس، كيخمؽ تفاعبلن 

 األوقات التي يستعان بيا بالنشاط التمثيمي :
دقيقة قد  15-10بمعدؿ  األدكار لو أكقات مختمفة مف الحصة،( بأف لعب 402: 2006الفتبلكم، )أكضح 
 تككف :

 بداية الحصة إلثارة الدافعية كاىتماـ المتعمميف بالمادة، ككسر الركتيف كالممؿ. .1
 نياية الحصة كجزء مف العمميات مراجعة الدرس، كتثبيت المعمكمات. .2
 تكضيحو كشرحو.جؿ مراجعة ما يتـ أكجزء مف الدرس أثناء سير التدريس مف  .3

 أمور عمى المعمم مراعاتيا عند استخدام استراتيجية لعب األدوار:
( 82:  2001يجب عمى المعمـ أف يراعي عدة أمكر عند استخداـ طريقة لعب األدكار كقد حددىا)القرشي، 

 كىي كما يمي:
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يؤدم إلى نتائج  تحديد الكقت المناسب الستخداـ لعب األدكار، ألف اإلسراؼ في ممارسة لعب األدكار، .1
ذا أراد المعمـ ،عكسية، إذا ما استخدـ في غير مكضعو يجب أف يستخدميا في الكقت المناسب  استخداميا كا 

 مع المحتكل المناسب.
ضركرة تكخي الدقة كالصدؽ عند قياـ الطبلب بتجسيد األحداث كالشخصيات مف خبلؿ تحديد معالـ  .2

قيامو أيضان بتكميؼ بعض الطبلب بعدـ مضايقة زمبلئيـ الشخصية بدقة، مع تكضيح خط سير األحداث، ك 
 الذيف يقكمكف بالتمثيؿ كمبلحظة مدل نجاحيـ.

 عمى المعمـ أف يتدخؿ في الكقت المناسب لكقؼ لعب األدكار في الحاالت التالية :. .3
 .عندما يشعر أف التبلميذ قد خرجكا عف اإلطار المرسكـ لمشخصيات التي يقكمكف بأدائيا 
  يشعر أف ىناؾ شيئان غامضان عمى التبلميذ كيحتاج إلى تكضيح.عندما 
 .عندما تصؿ األحداث إلى نيايتيا الطبيعية 
كيتـ كقؼ التمثيؿ بإشارة خاصة متفؽ عمييا بيف المعمـ كالتبلميذ، كبصفة عامة يفضؿ عدـ قياـ    

ذ الثقة في أنفسيـ، كقد يؤدم المعمـ بإيقاؼ التمثيؿ بصفة مستمرة ألبسط األسباب، الف ذلؾ يفقد التبلمي
أحيانان إلى فشؿ عممية التمثيؿ مف أساسيا، الف التمميذ في حاجة إلى مساحة زمنية لبلندماج كالتعبير عف 

 الشخصية التي يمعبيا، كىك ما يصعب تحقيقو في ظؿ اإليقاؼ المتكرر لعممية التمثيؿ. 

الطبلب  تعبر عف خبرات مر بيااقعية قصيرة أنو يتكجب عمى المعمـ اختيار مكاقؼ ك تضيؼ الباحثة    
عمى االشتراؾ كأال يجبرىـ ف مراعيان لمشاعر الطبلب ك ك، كذلؾ عميو أف يألكؿ مرة اكخصكصان عند تنفيذى
كؿ الطبلب بطرح األسئمة ل المعمـ ؾاشر إ، باإلضافة الى ضركرة اشتراكيـ طكعيان  يجعؿفي لعب األدكار بؿ 

 لمعب األدكار. متابعتيـ كانتباىيـتأكد مف المناقشة لمك 

 أنماط استراتيجية لعب األدوار:
لعب األدكار المقيد الذم يقكـ عمى أساس الحكار كالمناقشة )المسرحي( كيعتمد عمى نص مكتكب كأدكاره  .1

 محدكدة يتـ حفظيا.
 لعب األدكار المبني عمى نص غير حكارم )االرتجالي أك العفكم ( مثؿ تمثيؿ قصة. .2
 ( 59:  2008كار الحر )غير مقيد  بحكار كنص(.)عفانة كالمكح، لعب األد .3

مف ىنا ترل الباحثة أف عمى المعمميف تفعيؿ أسمكب لعب األدكار داخؿ الغرفة الصفية كذلؾ مف خبلؿ 
إشراؾ جميع الطمبة بالتمثيؿ، بحيث يشرؾ المعمـ طبلب مغايريف بكؿ مرة، كأال يقتصر األمر عمى طبلب 

قية بالفصؿ، كما كيتكجب عمى المعمـ أف ينكع بأسمكب تمثيؿ األدكار، فتارة ينفذ مع طبلبو بعينيـ دكف الب
تمثيؿ الدكر التمقائي كتارة أخرل المحكـ، كىكذا بحيث يدرب طبلبو كيعرفيـ باألنكاع المتعددة لمعب الدكر، 

 لما لو مف أثر عظيـ كفائدة كبيرة ستعكد عمى الطمبة كمستكاىـ العممي.
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  الطالب في استراتيجية لعب األدوار:دور 
 ( بأف دكر الطالب  بمعب األدكار يتضمف القياـ بما يمي:220:  2006 ذكر )القضاة كالترتكرم،

 المشاركة بكؿ نشاط كفاعمية في النقاش. .1
 القياـ بمعب دكر الممثؿ الذم يقـك بالدكر. .2
 التدريب عمى كضع نفسو مكاف اآلخريف. .3
 اكتشاؼ مشاعره. .4
 ف السمبية.التخمص م .5
 اقتراح حمكؿ لممشكبلت المعركضة. .6
 مختمفة. اجتماعيةممارسة أدكار  .7

 

عف  يجب أف يقكـ بو معبران  عمي افتراض أف لمطالب دكران تقكـ كترل الباحثة أف طريقة لعب األدكار    
لذا يتكجب عمى الطالب االىتماـ بالدكر كااللتزاـ بو كتجسيده مف نفسو أك عف أحد آخر في مكقؼ محدد، 

بحيث يتـ ذلؾ في بيئة آمنة كظركؼ يككف فييا خبلؿ المشاركة الفعمية التي تمكنو مف التفاعؿ مع اآلخريف 
يطكر الطبلب في ممارسة ىذا النشاط مف قدراتيـ حيث  الطبلب متعاكنيف كمتسامحيف كمياليف إلى المعب،

 التعبير، كتنمية سمككيات مرغكب فييا، كتطكير شخصياتيـ بأبعادىا المختمفة.عمي 

 دور المعمم في استراتيجية لعب األدوار:
 ( المياـ التالية لممعمـ ضمف أسمكب لعب األدكار:219:  2006 )القضاة كالترتكرم، حدد
 إرشاد الطبلب كتكجيييـ إلى ىذه الطريقة. .1
 النشاط الذم تضمنو لعب الدكر.شرح الطريقة التي سيقدـ بيا  .2
 العمؿ عمى تكفير جك يسكده المساكاة كالحب كالثقة. .3
 العمؿ عمى مساعدة الطبلب عمى إصدار عدد كبير مف البدائؿ كحمكؿ لممشكمة. .4
 ضماف استمرار النشاط بكؿ حيكية كتمقائية. .5
 منح المشاىديف الثقة بالتكصؿ إلى ما يريدكف في نياية العرض. .6
 التعبير الحر مف األفكار كالمشاعر كاألدكار.التشجيع عمى  .7

 ( بتحديد األدوار التالية لممعمم عند تنفيذ استراتيجية لعب األدوار:103:  2008وتضيف ) بدير, 
 إجراء دراسة لؤللعاب كالدمى المتكفرة في بيئة التمميذ. -1
ب كقدرات كاحتياجات التخطيط السميـ الستغبلؿ ىذه األلعاب كالنشاطات لخدمة أىداؼ تربكية تتناس -2

 الطفؿ.
 تحديد قكاعد المعبة لمتبلميذ. -3
 ترتيب المجمكعات كتحديد األدكار لكؿ تمميذ. -4
 تقديـ المساعدة كالتدخؿ في الكقت المناسب. -5
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 تقكيـ مدل فاعمية المعب في تحقيؽ األىداؼ التي رسميا. -6
ك المسيؿ لمتعمـ، فيك ال يسيطر  تضيؼ الباحثة أنو في لعب األدكار يككف دكر المعمـ ىك المكجو ك المرشد

يث يكجو عمى المكقؼ التعميمي ) كما في النمط التقميدم (، كلكنو يدير المكقؼ التعميمي إدارة ذكية بح
دارة المناقشات، مة تتصؿ بمي، ك ىذا يتطمب منو اإللماـ بميارات المتعمميف نحك اليدؼ منو طرح األسئمة كا 

 .المثيرة كغيرىاك  تصميـ المكاقؼ التعميمية المشكقةك 

 استراتيجية لعب األدوار وتنمية مفاىيم حقوق اإلنسان:
أنو مف خبلؿ المعب يكتسب الطفؿ مفاىيـ متعمقة بحقكؽ اإلنساف  (28: 2010)عبد المطيؼ،  حأكض

 كغيرىا، بحيث يتمكف الطفؿ مف:
 التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف. .1
المفظي كغير المفظي كالتعبير عف أرائو كاتجاىاتو كطريقتو في التفكير إتقاف ميارات الحكار كالتفاعؿ  .2

 كحؿ المشكبلت.
 تعمـ مفيـك الحرية كممارستيا بحيث يعرؼ حقكقو ككاجباتو تجاه اآلخريف كيمتـز بيا. .3
تعمـ ميارات النقد كالنقد لبناء، كاحتراـ الرأم األخر كالتحاكر معو في جك مف التسامح كالبعد عف  .4

 الفكرم أك الطائفي. التعصب
 كتحمؿ المسؤكلية كاالنتماء الكطني كاإلنساني. جتماعيةاالتعمـ المشاركة  .5
 تعمـ ضبط الذات كاالبتعاد عف االنفعاؿ كاستخداـ العنؼ في حؿ المشكبلت. .6
 تقبؿ اآلخريف كما ىـ كعدـ السعي لمتسمط عمييـ. .7
 تعمـ اتجاىات المحبة كمساعدة اآلخريف كاإلحساس بمشاعرىـ. .8

، كىنا يظير حقكؽ اإلنسافلمادة التدريسية المناسبة  االستراتيجياتمف الميـ اختيار ترل الباحثة أنو    
أف نكلي كجب دكر المعمـ في انتقاء االستراتيجية األكثر مبلئمة لشرح المفاىيـ المجردة لممتعمميف، لذا 

نما كؿ مف لو عبلقة المدرسيف كالمدرسات االىتماـ الكافي ليس فقط أكلئؾ الذيف  يدرسكف حقكؽ اإلنساف، كا 
 . مسبؽالحديثة بالتدريس يحتاج الى تأىيؿ كتدريب  االستراتيجياتاستخداـ  فبسمؾ التربية كالتعميـ، أل

 عيوب استراتيجية لعب األدوار:
 منيا: ان ( أف الستراتيجية لعب األدكار عيكب23: 2007( ك)شاذلي، 573: 2001يرل كؿ مف )زيتكف، 

 يأخذ ىذا األسمكب كقتنا كبيرنا في تييئة المتدربيف، كتكزيع األدكار كالتمثيؿ كالنقد. .1
 إذا لـ يأخذ المتدربيف األمر بجدية كافية، فإنو يصبح نكعنا مف التسمية. .2
 تحتاج أحياننا إلى إعداد مسبؽ مطّكؿ مرىؽ لكؿ مف المعمـ كالطمبة. .3
ؿ يصعب تكفيرىا أك تككف مكمفة بدرجة يتعذر معيا تحتاج في بعض المكاقؼ إلى تكفير أدكات ككسائ .4

 تكفير اإلمكانات المادية البلزمة لتنفيذىا.
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 عدـ إجادة العمؿ، كتنفيذ األدكار بدرجة غير مرضية قد يتسبب في إحباط كٍؿ مف المعمـ كالمتعمـ. .5
 ضمن عيوب طريقة لعب األدوار: ةالتاليالنقاط ( 106:  2008وتضيف )بدير, 

عدـ تكفر مشرؼ كؼء فاىـ ليذه الطريقة ككيفية تطبيقيا فإف ىذه الطريقة تككف مضيعة في حالة  .1
 لمكقت.

يجد بعض المتدربيف مف ذكم الشخصيات المتطرفة أك الخجكلة صعكبة في القياـ بيذه الطريقة مف ثـ  .2
 .اممارستي

 معوقات استخدام استراتيجية لعب األدوار:
 ( فيما يمي:226:  2012نظر)سيد، تتمثؿ ىذه المعكقات مف كجية 

 عدـ كعي كاقتناع بعض المعمميف بأىمية النشاط التمثيمي في التدريس. .1
ضعؼ اإلمكانات المادية في معظـ المدارس؛ مما يشكؿ صعكبة أماـ المعمميف عند إعدادىـ لمتجييزات  .2

 المختمفة البلزمة إلخراج المسرحية.
مـ الفرصة في تطبيؽ تمثيمية تعميمية نظران لمصعكبات التي كثرة عدد طبلب الفصؿ؛ مما ال يتيح لممع .3

 تكاجيو في السيطرة عمى النظاـ كاإلدارة داخؿ الفصؿ.
 كجكد عدد كبير في الطبلب في الصؼ ال يتيح الفرصة لجميع الطبلب بأف يعبركا عف آرائيـ. .4
في مرحمة معينة مف  الطبلب اآلخركف الذيف يشاىدكف تمثيؿ األدكار دكرىـ خامؿ، فيـ ال يشترككف .5

 الدرس، كيظمكف في نطاؽ دكر المتمقيف.
 ضعؼ خبرة المعمميف في اإلشراؼ عمى المسرح المدرسي. .6
 ندرة أك عدـ كجكد مسرح مدرسي في غالبية المدارس. .7
 قمة النصكص المسرحية مع صعكبة مسرحة المناىج المدرسية. .8
 أنيـ ال يممككف مكىبة تكظيفيا في الفصؿ.تخكؼ بعض المعمميف مف استخداـ الدراما، ألنيـ يعتقدكف  .9

 تضيف الباحثة بعض المعوقات التي تحول دون استخدام المعممين الستراتيجية لعب األدوار وىي :
 .ـألف في ذلؾ راحة لي ،عمى األساليب التقميدية كعدـ الرغبة في التغييرالمعمميف تعكد  .1
 .  التخّكؼ مف عدـ تغطية المنياج .2
السيطرة عمى الصؼ أك مف انتقاد مدير المدرسة كاألىالي إلتباع المعمـ ألساليب غير التخكؼ مف فقداف  .3

 تقميدية.
 .عمى التغيير كتحث المعمميف غياب كنقص الحكافز التي ُتساعد .4
فيي  الدركس باستخداـ استراتيجيات حديثة مف ضمنيا لعب األدكار، ضيؽ الكقت المخصص لتطبيؽ .5

 .ادإلى كقت لمتخطيط كاإلعد تحتاج
بشكؿ  الكقت باستغبلؿ يسمح ال الذم كالحصص الدركس لجدكؿ التقميدم التنظيـك  قصر زمف الحصة .6

  .خطكات لعب األدكار كتطبيؽ يتناسب



23 

 عدـ تكفر أماكف داخؿ المدارس لتنفيذ لعب األدكار. .7
 عدـ إلماـ المعمميف بالطرؽ التدريسية الحديثة كمنيا لعب األدكار. .8

 لعب األدوار: كيفية تفعيل استراتيجية
 ( أنو يتـ تفعيؿ لعب األدكار عف طريؽ إتباع ما يمي:220:  2012)سيد،  ذكر
 التحديد المسبؽ لممدة الزمنية التي سيستغرقيا لعب األدكار. .1
 التحديد المسبؽ لممكاد كاألدكات كالخامات كالكسائؿ المطمكبة لتنفيذ لعب األدكار. .2
 األدكار حسب طبيعة المكقؼ.إعطاء الطبلب كقت كاٍؼ لممارسة لعب  .3
 ال تتـ مقاطعة الطبلب كىـ يمعبكف أدكارىـ. .4
يقؼ المعمـ في الخمفية أك يجمس في مكاف أحد المتعمميف في المقاعد الخمفية في أثناء القياـ بمعب  .5

 األدكار أماـ الفصؿ كبصفة عبلنية.
 أساس عمؿ الفريؽ كليس الفرد.إتاحة الفرصة لممتعمميف في أف يقكمكا بتقكيـ أداء بعضيـ البعض عمى  .6
 

ف المعمـ الجيد ىك الذم يعمؿ بقدر اإلمكاف عمي التغمب عمي ىذه الصعكبات بشيء ترل الباحثة أ   
عديدة كمتنكعة، لعب االدكار مف المركنة كالمثابرة، ألف ثمرات التعمـ التي يمكف أف يجنييا مف كراء تطبيؽ 

معمـ مخمص كمحب لعممو، مؤمف في الكقت نفسو بأىمية كتستحؽ أف يبذؿ مف أجميا كؿ جيد مف كؿ 
 . كخطكرة الدكر الذم يمكف أف يؤديو لتخريج أجياؿ جديدة قادرة عمي تحقيؽ التفكؽ كالتميز

 السرد القصصياستراتيجية  :المحور الثاني
مما ال شؾ فيو أف القصص كالحكايات ىي أكؿ ما يخطر عمى الباؿ عندما يذكر أدب األطفاؿ،    

كالحؽ أف شأنيا في ثقافة الطفؿ شأف بالغ األثر، السيما أف الطفؿ يبدأ بسماعيا منذ نعكمة أظفاره، عمى 
كىي مف أىـ ألكاف النشاط المغكم بؿ ىك نشاط جذاب كمحبب  ،لساف جدتو كأمو كأقاربو أك أحد المحيطيف بو

 .كؽ كليفةكمشكؽ، فاألطفاؿ يعشقكف القصة أك الحكاية كيسعكف إلى سماعيا بكؿ ش

آمنة الف الطفؿ يتأثر بيا  اجتماعيةكتعد القصة احدم الكسائؿ الميمة التي تساىـ في تحقيؽ تنشئة    
إلى حد كبير، فيي تعني لو عالمو الخاص الذم يجد فيو المثؿ الذم يحتذم بو كيشكؿ لديو اإلحساس 

القصة مف ذكات أنفسيـ ألنيا ال تفرض  كاالنفعاؿ المناسبيف لتككيف األفكار كاالتجاىات، يقبؿ األطفاؿ عمى
 (  64:  2000عمييـ فرضان لذلؾ تميؿ إلييا نفكسيـ. ) يكسؼ،

 : تعريف القصة 
 القصة لغة :

كيقاؿ قصصت الشيء إذا تتبعت أثره ، قاؿ ابف منظكر: " القصة : القطع، كالقصة ىي الجممة مف الكبلـ
.كالقصُص:  عمّي خبره يُقصو قصان كقصصان: أكرده"شيئان بعد شيء، كالقصة الخبر، كىك القصص. كقّص 

الخبر المقصكص، بالفتح، كضع مكضع المصدر حتى صار أغمب عميو، كالقصص بكسر القاؼ: جمع 
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القصة التي تكتب. القصة: األمر كالحديث، كالقاّص: الذم يأتي بالقصة عمى كجييا كأنو يتتبع معانييا 
األثر، فالعمـ باآلثار يسير كراء مف يريد معرفة خبره، كتتبع أثره  كألفاظيا، كأصؿ القصص عند العرب تتبع

 (3651:  1990، 4حتى ينتيي إلى مكضعو الذم حّؿ فيو.) ابف منظكر، ج

 القصة اصطالحًا:
بالرغـ مف تعدد كتنكع التعريفات بشأف القصة إال أنيا بشكؿ عاـ اتفقت عمى أف القصة عبارة عف سرد 

كمف تمؾ  ،كأخبلقية اجتماعيةكانت حقيقية أك خيالية كذلؾ بغية تحقيؽ أىداؼ تربكية ك ألحداث معينة سكاء 
 التعريفات ما يمي :

القصة بأنيا: "سرد كاقعي أك خيالي ألفعاؿ يقصد بيا إثارة االىتماـ أك تثقيؼ السامعيف أك  تعرف -
 (294: 2000)السعافيف كآخركف، القراء".

مف الحقائؽ عف اإلنساف بطريقة مشكقة، أك تعرض بعض المكاقؼ  القصة " سرد يقدـ مجمكعةأف كذكر  -
ذات العبلقة بشخصيات متعددة، كأنكاعيا متعددة، منيا القصة التاريخية، كالقصة  كاألحداث كالمكضكعات

الكاقعية، كالقصة التمثيمية، كتعد أحد األساليب الميمة في عممية التعمـ، حيث تساعد عمى جذب انتباه 
 ( بأف 223:  2003) المقاني كالجمؿتقدـ المعمكمة بصكرة مشكقة كجذابة"التبلميذ ك 

" فف لو القدرة عمى جذب انتباه األطفاؿ، حيث يمكف أف تككف عنصران  ابأني تكزاد عمى تعريؼ القصة فعرف -
فعاالن في النمك العقمي كالكجداني لمطفؿ، حيث يمتاز الطفؿ بحكـ خصائصو بطبلقة الخياؿ، كالقابمية 

)القضاة ".منبيات كالمثيرات التي تقدـ إليومتشكؿ، كاالستعداد لبلندماج ، كتمثيؿ األدكار، كالتفاعؿ مع الل
 (225 : 2006الترتكرم، ك 
بأنيا " فف مف فنكف األدب يقكـ عمى عناصر ك مقكمات فنية يتـ فييا تجسيد الحدث مف خبلؿ  كتعرؼ -

نية كمكانية معينة تساعد عمى شحذ خياؿ الطفؿ بشكؿ شخصية كاحدة أك شخصيات متعددة تكجد في بيئة زم
 (24:  2007)أبك الشامات، يجعمو يستحضر القصة في ذىنو كفكره ككجدانو كما لك كاف يشاىدىا فعبلن ".

بأنيا "نكع مف األدب الراقي الرفيع الذم يصكر حياة األمة كيعكس ما يعتمؿ في نفكس أبنائيا مف  تكعرف -
 (99:  2010أبك مغمي، ) انفعاالت كرغبات ".

كتتضمف  عرؼ القصة بأنيا " ىي حكاية تسرد بطريقة الراكم أك عف طريؽ مسرح الدمى كالعرائس،تكما ك  -
جانب تربكم كنفسي كأخبلقي كتركيحي كعبلجي كاجتماعي، كتتضمف أىداؼ سمككية مف خبلؿ تعمـ 

كتمنح الطفؿ المتعة كالبيجة  ا،سمككيات مرغكب فييا كالعمؿ عؿ تخفيؼ كمحك سمككيات غير مرغكب فيي
 (2011)بدكم،كالتشكيؽ كتجذب انتباىو ".

بأنيا " مجمكعة مف الحكايات التي تعتمد عمى الكقائع كاألحداث كالحبكة القصصية،  أيضان  كتعرؼ -
كاإلمتاع كالتسمية  كتيدؼ إلى التعميـ كالتثقيؼ كاألشخاص كالخط الدرامي كالعقدة، كليا زماف كمكاف،

 (665:  2006 )نصر،".
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" بأنيا فف أدبي نثرم، يعالج مكضكعان أك ىدفان معينان، كيتككف مف شخصيات  كأخيران تعرؼ قصص األطفاؿ -
 (48: 2013)أبك رخية، كمكاف كزماف كصراع كعقدة كحؿ، يقدـ لؤلطفاؿ بشكؿ ممتع كشيؽ كجذاب".

 ،تعميمي تعممينشاط فني  ىك "لمسرد القصصي بأنو من خالل التعريفات السابقة تستنبط الباحثة تعريفاً 
متسمسمة األحداث السرد مجمكعة مف بطريقة مشكقة، يتـ فييا  ييدؼ إلى تقديـ المادة العممية لممتعمميف

التي ينشدىا كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية  ،تترابط فيما بينيا مترابطة مف خبلؿ شخصيات كمكاقؼالك 
 ( يعبر عف آلية تنفيذ استراتيجية السرد القصصي2كالشكؿ رقـ ) .المعمـ

 
 آلية تنفيذ استراتيجية السرد القصصي:  (2) شكل

 : مفيوم القصة 
تعد القصة قديمة بقدـ البشرية، فكاف اإلنساف األكؿ يحكي ألبنائو ما دار بينو كبيف الطبيعة في    

السنيف يرسـ عمى جدراف الكيكؼ كينقش في الحجر ما سبيؿ الحصكؿ عمى لقمة العيش، كما كاف عمى مر 
، إلى أف مر بو مف أحداث يكمو، كمنذ القدـ اىتـ الفراعنة بقصص األساطير كالتي كانت تركل شفاىةن 

 (113:  2004ظيرت أكلى القصص المكتكبة كالمرسكمة باستخداـ كرؽ البردم. )أحمد، 

عند األطفاؿ كالطمبة عمى حد سكاء، كىي تتيح ليـ أف فالقصة شيء مف غذاء العقؿ كالخياؿ كالذكؽ    
يطكفكا عمى أجنحة الخياؿ في شتى أنحاء العالـ، كيتخطكا في قصصيـ أبعاد الزماف كالمكاف كيتعرفكا إلى 

 قيـ كأفكار كحقائؽ جديدة.

ف لتنمية كيؤكد خبراء المغة باف قراءة القصص لؤلطفاؿ تعد أعظـ كأىـ نشاط يمكف أف يقكـ بو المربك    
ميارات الطفؿ المغكية، كعمى الرغـ مف ىذه األىمية لمقصة فإنيا لـ تأخذ مكانيا  البلئؽ في مناىجنا بعد، 
كلكي يتـ سد ىذه الثغرة ينبغي نشر ثقافة قراءة القصص بيف الطمبة، كتكميفيـ بقراءة بعض القصص داخؿ 
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يجابية نحك إكلتككيف اتجاىات  ة في نفكسيـ،غرفة الصؼ، أك في المكتبة، أك في المنزؿ، لزرع حب القراء
 ( 119:  2001الكتاب، فيتعمقكف بو منذ صغرىـ، كبذلؾ ننتج قارئيف طكعييف)أبك الييجاء، 

 :واقع القصة في النص القرآني 
جاء القراف الكريـ كاألحاديث الشريفة بالعديد مف القصص المميئة بالعبر  عند ظيكر الدعكة اإلسبلمية   

لمبشرية، كنتيجة لمفتكحات اإلسبلمية انتشرت قصص المدف كالثقافات العربية كغير العربية ككانت كالدركس 
أغمبيا قصص الخرافات كاألساطير كالحيكانات، كعني القرآف الكريـ بالقصة كأثرىا في الفطرة اإلنسانية، فأفرد 

ة كالمكعظة ككسيمة مف سكرة كاممة باسـ سكرة القصص، كاستخدـ األسمكب القصصي المصحكب بالعبر 
 كسائؿ تربية األكالد.

َنْحُف ": تعالىكالقصص القرآني يثرم كيحفز عممية الفيـ كالتفكير لدل اإلنساف، كما يظير في قكلو  
َذا اْلُقْرآفَ َنُقصُّ َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصِص ِبَما َأْكَحيْ  محمدان عميو ( كقكلو تعالى مخاطبان سيدنا 3")يكسؼ: َنا ِإَلْيَؾ ىََٰ

ـْ َيتََفكَُّركفَ  الصبلة كالسبلـ :" (. فالنص القرآني إذ يكظؼ ىذا  176")األعراؼ: َفاْقُصِص الَقَصَص َلَعمَُّي
األسمكب إنما يقصد بو بمكغ التناىي في التأثير في النفس اإلنسانية، لما لمقصة مف اثر عظيـ في إعماؿ 

 ( 391:  2010) البركات،  ر بناه العقميةالممكات النفسية العقمية لدل اإلنساف كتطكي

كتبقى القصة كعمى مر الزمف عنصر جذب كاىتماـ كبير لمصغار كالكبار عمى حد سكاء، كمادة    
قّيمة لنقؿ األفكار كالقيـ، كتسمية لمنفكس مع تحقيؽ األىداؼ المبتغاة، كلذلؾ نجد أف اهلل تعالى كىك العالـ 

انجذابيا لؤلسمكب القصصي في التعميـ، كمف شغفيا لكشؼ األحداث كالغمكض، بطبيعة النفس البشرية مف 
 كلحبيا لبلستماع كالتعمـ؛ قد استخدـ األسمكب القصصي في القرآف الكريـ كبطرؽ شتى.

ككذلؾ األحاديث النبكية الشريفة المصدر الثاني لمديف اإلسبلمي غنية بالمكضكعات القصصية،    
يا ككقائعيا تثير اىتماـ األطفاؿ، كتنمي في نفكسيـ ركح المغامرة كاإلثارة كتشبع كالسيرة النبكية بأحداث

 ( 14:  2000تطمعاتيـ إلى البطكلة كالقيادة كالقدكة الحسنة. )األسعد، 

  : أىمية القصة 
تعتبر القصة مف األساليب التربكية الحديثة كأفضميا في تنمية شخصية الطفؿ منذ مراحمو األكلى،    

( عدة نقاط ألىمية القصة 220:  2009كقد حدد )الحريرم،  ،تمتاز بو مف جاذبية فائقة كأسمكب شيؽلما 
 كمنيا:

القصة تأتي في المقاـ األكؿ مف أدب األطفاؿ فكميـ يميمكف إلييا كيستمتعكف بيا كيجذبيـ ما فييا مف  .1
 أفكار كحكادث.

 كلكؿ ىذه العناصر أثر في تككيف الطفؿ كبناء شخصيتو. في القصة مغزل كفكرة كأسمكب كخياؿ .2
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نشأت ضركرة االستفادة مف القصة في المدرسة، كانتقاء الجيد منيا كاإللماـ بكيفية عرض القصة عمى  .3
 الطفؿ كتعد مرحمة الطفكلة أىـ المراحؿ في بناء شخصية الفرد كتشكيؿ كعيو كتكجيو سمككو.

المختمفة، لذا كاف لمقصة بالغ  جتماعيةاالتشكيؿ كاكتساب الميارات الطفؿ قابؿ لمتأثير كالتكجيو كال .4
 األىمية في بناء شخصية الطفؿ كتنشئتو كتربيتو.

 :( أن لمقصة أىمية عظيمة في حياة األطفال تتجمى في النقاط التالية75:  2012ويرى )عماد الدين, 
 في القصة. االستمتاع كاستشعار المذة كالمتعة عند الكصكؿ إلى حؿ العقدة .1
 إتاحة الفرصة أماـ الطمبة لبلستيعاب كالفيـ. .2
 ترقية أسمكب الطالب، كاالرتقاء بمستكل لغتو. .3
 إشباع حاجة الطالب في الكقكؼ عمى أسرار العالـ، كالتعرؼ عمى بعض ما يدكر فييا.  .4
 تنمية المكاىب كالميارات كتعزيز القيـ كاالتجاىات لدل التبلميذ. .5
المتعمميف، كتعد كسيمة لمتكضيح كالفيـ، كعامبلن تربكيان ميمان في تربية كتعديؿ تساعد عمى تشكيؽ  .6

 السمكؾ.
ظيارىا بطريقة سيمة   .7 ليا أىمية كبرل في الدعكة كاإلصبلح، كأنيا تساعد المتعمـ عمى تكضيح الحقائؽ كا 

 كمشكقة.  
 ( األىمية التالية لمقصة : 226:  2006الترتوري, و  كذلك ذكر)القضاة

بر القصة عالمان خصبان يمكف تكظيؼ جميع عناصرىا المعرفية كالفنية في التعميـ لجميع المراحؿ تعت .1
العمرية، كخدمة جميع مفردات المنياج، كبخاصة في مرحمة ما قبؿ المدرسة، كالمرحمة األساسية الدنيا، كمف 

 خبلؿ القصة يمكف تحقيؽ أغراض تربكية مختمفة إذا تـ التعامؿ معيا بنجاح.
  
تضيؼ الباحثة أف عمينا إدراؾ أف القصص ال تنمي فقط الجانب المعرفي كالمغكم لمطالب مف خبلؿ    

تنمية معمكماتو كمعارفو كمفرداتو كتراكيبو المغكية كقدراتو الكتابية كالتأليفية، بؿ كتنمي الجانب االجتماعي 
المفاىيـ األخبلقية كالتربكية كالمفاىيـ  كاالنفعالي، كالجانب األخبلقي كالحس الكطني كالديني مف خبلؿ غرس

اإليجابية، مما يسيـ في بناء شخصيٍة متكاممة متكازنة لمطفؿ، فبل يجب إغفاؿ ىذا األسمكب في التعميـ ألنو 
جد مشكؽ كمثمر، خاصةن كأف القصة ال تُنسى كتترؾ أثرنا طكيؿ المدل في النفس، فمف منا ال يذكر قصةن 

  .السابؽ؟ فالقصة أسمكب ينطبع في الذاكرة سمعيا مف أحد معمميو في

 : العناصر الفنية لمقصة 
- 88:  2007تعتبر عناصر القصة المككنات األساسية التي البد منيا في أم قصة، كقد حددىا)الكندم، 

 ( فيما يمي : 94
 القصة كالفكرة التي يقدميا المؤلؼ لمقارئ. كيعتبر ىذا العنصر اليدؼ مف المغزى: .1
في كؿ القصة، أك أكثر مف شخصية في القصة الكاحدة، كىي  ةكقد تككف شخصية كاحد :الشخصيات  .2

  الى شخصيات أكلية أك ثانكية. إما أف تككف شخصيات إنسانية أك حيكانية، كما أنيا تنقسـ
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كىي التي تثير العاطفة بما يستخدمو المؤلؼ مف خصائص بيانية، كمف اختبلفو بيف  الصياغة األدبية: .3
 الجمؿ اإلنشائية أحيانا، كالجمؿ الخبرية أحيانا أخرل، كبيف السرد أحيانا كبيف الحكار أحيانا أخرل.

 كىي األمكر التي تقكـ بيا الشخصيات سكاء كانت أفعاال أك أقكاال أك تفكيران. األحداث: .4
 كىي طريقة تسمسؿ األحداث كترتيبيا.كة : الحب .5
 : فإما أف يككف النص في شكؿ نثرم أك شعرم، أك خميطان بيف الشعر كالنثر.القالب الشكمي المغوي .6
كىك العمـ الذم تنتمي إليو القصة، فقد يككف مكضكعان سياسيان أك اجتماعيان أك دينيان أك الموضوع :  .7

 غكيان.تاريخيان أك نفسيان أك رياضيان أك ل
 كىي كؿ األماكف ككؿ األكقات التي تعيش فييا األحداث. البيئتان الزمانية والمكانية: .8
 كىي الخصائص المميزة في العناصر الرئيسية لمنص الذم تميزه عف غيره مف النصكص. األسموب: .9

 

مف ىنا ترم الباحثة أف القصة حكاية تقكـ عمى األحداث كالصراع كالعقدة كالحؿ كالشخكص كالزماف    
كالمكاف بيدؼ اإلمتاع كالتسمية كالتعميـ كتكسيع المدارؾ، كتعتبر القصة كسيمة ميمة مف كسائؿ التعمـ 

يصاؿ المعمكمات كالسمككيات كالقيـ المرغكب بيا، فيي عبارة عف من ظكمة مركبة مف شخصيات كالتعميـ كا 
كأف عناصر القصة يجب أف تككف مترابطة كمتكاممة مع كأحداث كحبكة كحمكؿ تجذب انتباه المستمعيف، 

كما كتتطمب القصة ميارة في سردىا بعضيا البعض مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة مف كرائيا، 
  ف.فيي عمؿ فني كاتصالي كميارم كتعممي يحتاج إلى جيد كف

 األىداف التي تحققيا القصة:
(أنو ىناؾ أىداؼ تربكية عديدة لركاية  158:  2010لمقصة أىداؼ عديدة كمتنكعة فقد أكضح )حسيف، 

 القصة عمى مسامع التبلميذ سكاء في جمسة فردية أك جماعية، كىي كالتالي:
 تنمية ميارات االستماع. .1
 تنمية ميارات الحديث كزيادة القامكس المغكم. .2
 تنمية ميارات القراءة كالكتابة. .3
 إثراء المشاعر. .4
 تنمية كتشجيع الخياؿ كالتخيؿ. .5
 تنمية االتجاىات االيجابية نحك الكتاب كالقراءة. .6
 تساعد األطفاؿ عمى التعامؿ مع عالـ الكتاب. .7
 تساعد األطفاؿ عمى االستمتاع بالخياؿ. .8
 تساعد األطفاؿ عمى فيـ الحياة كمكاقفيا. .9

 طفؿ بذاتو كباآلخريف.تساعد عمى كعي ال .10
 تساعد عمى المشاركة بالخبرات. .11
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 ( النقاط التالية ألىداف القصة: 163:  2012وأضاف )حماد والشيخ عيد وفورة, 
تقكية سمككيات الطفؿ باكتساب سمككيات معينة تظيرىا أك تضمرىا القصة التي تتسرب إلى نفسو دكنما  .1

 حاجة إلى إجباره عمى حفظ ممخصات.
 صيد المغكم لمطفؿ.إثراء الر  .2
 تسمية الطفؿ مع تقكية خيالو. .3

 ( لرواية القصة األىداف التالية: 52:  2009ويضيف )العبيدي, 
تقرب المفاىيـ المجردة مف عقمية الطفؿ، فيفيـ مف خبلليا العقيدة اإلسبلمية الصحيحة، كاألخبلؽ  .1

 الحميدة.
كتشكيميا تشكيبلن صحيحان، لتعمؿ عمى تصحيح ما  الطفؿ كبنائيامساعدة األسرة في تنمية شخصية  .2

 يككف في المنزؿ مف أخطاء.
 ربط الطفؿ بماضيو كمكركثو الثقافي، فيرتبط بدينو ككطنو، فيتعرؼ عمى المآثر كاألمجاد ألسبلفو. .3
 تربية الذكؽ الجمالي لدل الطفؿ، ليرتقي بأحاسيسو كيسمك بكجدانو. .4
الكريمة في نفسو، كبث العكاطؼ النبيمة كاألخبلؽ الفاضمة  يةجتماعاالتساعد الطفؿ عمى غرس القيـ  .5

 لديو.
لمقصة دكر ايجابي في النمك االنفعالي لمطفؿ، كالحد مف تكتره كقمقو، إما مف خبلؿ ما يستمع إليو مف  .6

 قصص تحقؽ ىذه األىداؼ أك عف طريؽ تعبيره عف نفسو أك إتاحة الفرصة ليا لتحقيؽ ذلؾ.

ف القصة مف شأنيا أف تحؿ عقدة لساف الطالب، كتبعث فيو الميؿ إلى القراءة كحب كد الباحثة عمى أؤ ت  
كما كتحقؽ نكعان مف الصمة الحميمة بيف الطالب كالمعمـ مما يسيـ في  االطبلع، كتصمح نفسو كتيذبيا،

خبلؿ تعزيز حب الطالب لممدرسة، كىنا يجب عمى المعمـ أف يعي ىذه األىداؼ، كيعمؿ عمى تحقيقيا مف 
 حكاية القصة، كفؽ إجراءاتيا العممية السميمة.

  القصة :سرد خطوات 
القصة عنصر تربكم ميـ يمكف االعتماد عمييا في إنجاح المكاقؼ التعميمية إذا أجيد استخداميا، كاستثمارىا، 

األىداؼ بحيث تحمؿ في ثناياىا المعمكمات كالمعارؼ التي يحتاج المتعممكف إلييا، كيتحقؽ ليـ عف طريقيا 
 التربكية المرغكب فييا.
 ( الخطوات التالية في تدريس القصة : 101: 2004وتحدد ) الوائمي , 

 التقديـ لمقصة كتييئة أذىاف التبلميذ ليا . .1
 البدء بسرد القصة، عمى أف يككف اإللقاء طبيعيان ال تكمؼ فيو كال صنعة . .2
 .مان المناسب مف الحركات كالسكناتككقائعيا، مستخدأف يحرص المعمـ أثناء السرد أف ينفعؿ مع أحداثيا  .3
تي تكشؼ عف مدل فيـ الطالب بعد االنتياء مف سرد القصة يكجو المعمـ مجمكعة مف األسئمة ال .4

 .لمقصة
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, فيي مؤشر لمدى مرحمة ما بعد حكاية القصة تعد مرحمة ميمة جداً ( أن 89:  2012)عماد الدين, ذكر
, لما جاء بيا, وىي فرصة لتنمية قدراتيم عمى تذوقيا, والتمكن من مضمونيافيم الطمبة ليا, واستيعابيم 
 فيما لي : قصةوتتمثل إجراءات ما بعد ال

بداء الرأم. .1 تاحة الفرصة ليـ لمحكار كالنقاش، كا   إجابة المعمـ عمى أسئمة الطمبة حكؿ ما استمعكا إليو، كا 
 تكميؼ الطمبة باقتراح عناكيف مناسبة لمقصة. .2
 طمبة بتمخيص القصة.تكميؼ ال .3
 تكميؼ الطمبة بإعادة سرد القصة. .4
 تمثيؿ الطمبة بعض أحداث القصة. .5
 الحكـ عمى شخصيات القصة في ضكء  معايير محددة. .6
 استكماؿ أحداث ناقصة بكضع نياية مناسبة. .7
 

المعمـ التطبيؽ الناجح لدرس ما عف طريؽ القصة داخؿ حجرة الصؼ أنو لكي يضمف الباحثة ترل    
كمف ثـ التفاعؿ مع أحداث تييئة المناخ الصفي لمطمبة بطريقة تحقؽ تقبميـ لبلستماع كاإلنصات عميو أكالن 

، كعميو أف ينغـ صكتو بحيث لقصة قراءة كاضحة كسميمة أماـ الطمبةاقراءة  القصة، كما يتكجب عمى المعمـ
أحداث عبير عف آرائيـ كتصكراتيـ عمى إفساح المجاؿ أماـ الطمبة لمت، باإلضافة الى يناسب لمجريات القصة

 .كشخصيات القصة

 : المعايير والشروط التي ينبغي أن تراعى في القصص المقدمة لألطفال 
إف اختيار القصص المبلئمة لمطمبة غاية في األىمية، بحيث تككف ىذه القصص مبلئمة ليـ في    

الكاجب تكافرىا في القصة المقدمة لمطمبة؛ لكي أسمكبيا كلغتيا، كلقد كضع التربكيكف مجمكعة مف الشركط 
لمعايير اختيار قصص   (19: 2002 تككف محققة لؤلىداؼ المرجكة، كمف ىذه الشركط ما ذكره)مطر،

 األطفاؿ :
 التحديد الكاضح لمكاف األحداث كزمانيا. .1
 الحكار الطبيعي بيف الشخصيات. .2
 إدراكيا.عدـ اإلغراؽ في الرمزية حتى يتمكف الطفؿ مف  .3
 نبذ العنصرية كالتعصب. .4
 االىتماـ بالصكر كعنصر مكضح لؤلحداث كمبسط ليا، كمشكؽ ليا. .5
 مناسبة الفكرة مف الناحية النفسية كالتربكية، كتحريكيا لعاطفة القارئ. .6
 استخداـ الخياؿ بالقدر المناسب. .7
 صبلحية مضمكف القصة لكؿ زماف كمكاف. .8
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عدة معايير يجب مراعاتيا عند اختيار القصص التي تقدم ( 140-139:  2010واقترحت)اليتيم, 
 لألطفال, وىي كالتالي:

 أف تحتكم القصة عمى صكر كمشاىد ممكنة كجذابة كمشكقة لؤلطفاؿ. .1
 أف تككف القصة بالحجـ المناسب الذم يمكف الطفؿ مف حمميا كتقميب صفحاتيا. .2
 .كضكح الطباعة كتقميؿ الكممات المكتكبة في الصفحة الكاحدة .3
عادتيا لمرؼ. .4  أف تككف القصة خفيفة الكزف ليسيؿ أخذىا كا 
 أف تككف شخصيات القصة مف بيف أفراد األسرة أك المدرسة أك مف بيف شخصياف الحيكانات أك الطيكر. .5
 أف تحتكم القصة عمى مشكمة كطرؽ حميا لتزيد مف تجارب كخبرات الطبلب. .6
 إلى التشتت.أف يككف عدد شخصيات القصة قميبلن حتى ال يؤدم  .7
 .جتماعيةاالأف تتماشى القصة مع القيـ  .8
 أف ينتصر الخير عمى الشر في أحداث القصة. .9
 

ترل الباحثة أف الشركط السابقة لك تكفرت في القصص المقدمة لمطمبة، ألعطت ثمارىا المرجكة     
ف القيـ النبيمة، كلتعرفكا مف خبلليا العديد م كاكتسبكاليـ المتعة، كزادت مف ثركتيـ المغكية،  كحققتكاممة، 

عمى كثير مف المفاىيـ الجديدة، فعمى المعمـ أك المعممة مراعاة المرحمة العمرية لمطمبة، كاختيار القصة 
بحيث يككف أسمكبيا سيبلن سائغان يفيميا الطمبة دكف مشقة أك عناء،  المناسبة ليـ كاألسمكب المناسب لسردىا،

المختارة مكاقؼ مثيرة لبلنفعاالت الحادة ك المؤلمة، باإلضافة إلى ضركرة ك مراعاة أال تتضمف القصة 
 مناسبة القصة لقيـ المجتمع الدينية كالخمقية كالتربكية كليا مغزل تيذيبي كخمقي.

 :أنواع القصص 
 أنواع القصة من حيث الطول والشكل : - أ

 ( إلى األقسام التالية:87:  2007فقد قسميا )الكندي,    
 ركاية( ذات فصكؿ كأحداث كشخصيات كبيئات كثيرة.) :الطويمةالقصة  .1
كىي ال تمتـز بقكاعد الفف القصصي بؿ تكتفي بعرض الشخصيات عرضان تحميميان سرديان يتدخؿ  :حكاية .2

 األديب في أحداثو.
 ليس فييا فصكؿ كال كثرة شخصيات كأحداث كبيئات. :القصة القصيرة .3
 قؿ مف القصة القصيرة.أكىي  :أقصوصة .4

 أنواع القصة من حيث المضمون : -ب 
 الحكاية الشعبية: -1

قصة نثرية تقميدية المحتكل، تنتقؿ مف جيؿ إلى آخر انتقاالن شفييان عف طريؽ اإلنشاد أك الركاية كالحكاية 
الشعبية قد تشتمؿ عمى عناصر أسطكرية أك خيالية، كلكف ىذه العناصر تككف خالية عادة مف أم مغزل 
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ديني، كمع ذلؾ فإف بعض الباحثيف ال يرسـ خطان فاصبلن بيف األسطكرة كالحكاية الشعبية، كقد تنتقؿ الحكاية 
الشعبية مف أمة إلى أخرل، ككثيران ما يعمد إلى تسجيميا أك تدكينيا خكفان عمييا مف الضياع، كلعؿ أفضؿ 

مة كليمة(. كترتكز الحكايات الشعبية األمثمة عمى الحكاية الشعبية في األدب العربي قصة )قصص ألؼ لي
ظمـ كاالعتزاز كالعمى أسس أخبلقية، فيذه الحكايات تعالج عادة العيكب التي تشكك منيا سائر المجتمعات 

 (4: 2004بالدنيا كالطمع كالكسؿ كالجفاء. )الزىكرم،
 حكايات الخوارق: -2

شرة مف ذاكرتيـ، لصعكبة الكصكؿ إلى في معظـ األحياف كانت ىذه الحكايات تركل عمى لساف الفبلحيف مبا
النص األصمي، كلقد احتفظت قصص الخكارؽ بشعبيتيا عمى نطاؽ كاسع، كتعد ىذه الحكايات مف أحب 
أنكاع القصص لؤلطفاؿ بشكؿ خاص، فنجد األطفاؿ يتعمقكف بيا بشكؿ كبير، كقد يككف مرد ذلؾ أنيا تراعي 

تعطي مكاعظ أك محاضرات، بؿ تعطي الطفؿ الحرية خصائص نمكىـ خاصة في مرحمة الطفكلة، فيي ال 
في االنطبلؽ في الخياؿ كالبعد عف الكاقع، كمف خبلليا سيعرفكف الصكاب كالخطأ، كالحب كالكره، كالكفاء 
كالخيانة، كالسمـ كالحرب، ككؿ ىذه العبلقات تشكؿ كتصنع حياتيـ، كما أف حكايات الخكارؽ تنمي قكة 

دراؾ األسباب كالدكافع، كقد عاشت  التخيؿ، كتساعد عمى تسمسؿ األفكار بشكؿ مرتب، كتدربيـ عمى فيـ كا 
حكايات الخكارؽ طكيبلن ألف الناس يحتاجكنيا كيمزة كصؿ بيف األجياؿ المتعاقبة، كلتغذية الخياؿ، كاالبتكار، 

 (36: 2008 كلتعطي نماذج كأشكاالن لكؿ ما ىك مجيكؿ كغير متكقع.)أبك سعدة،
 ة:القصص التاريخي -3

تتناكؿ القصص التاريخية األحداث التاريخية كاألخبار التي حدثت في فترة زمنية ماضية، كعادة ما تككف ىذه 
الفترة مضى عمييا أكثر مف ثبلثيف عامان؛ مما جعميا مادة قميمة، كرغـ ذلؾ فإف ليا فكائد كثيرة: فيي تكثؽ 

لمعمكمة القيمة كالمفيدة التي تربط المتمقي بتاريخو، تاريخ األمـ كأمجادىا، كتقدـ المتعة كالتشكيؽ إلى جانب ا
 (149: 2006كمف أمثمة القصة التاريخية: قصة "الحجاج" لجكرجي زيداف.)زايد كالسعدم،

 قصص األلغاز "القصص البوليسية": -4
األلغاز شكؿ مف أشكاؿ المغامرات تبنى حكؿ مشكمة تحتاج إلى حؿ، كذلؾ مف خبلؿ عنصر أك عامؿ ما، 

مختفيان حتى نياية القصة، كفي أثناء ذلؾ يعمؿ القارئ عمى التخميف كالتكقع، كيعتمد ىذا النكع مف يظؿ 
بقائو في حالة التكتر القصكل  القصص عمى التشكيؽ كاإلثارة في المقاـ األكؿ كمحاكلة جذب انتباه المتمقي كا 

دك القراءة ككأنيا امتحاف مستمر حتى نياية األحداث، كبسبب نزكع القارئ إلى استباؽ أحداث الركاية تب
يفرضو النص لتقييـ قدرات القارئ عمى التكقع كغالبان ما يككف األبطاؿ ىنا مف األطفاؿ الذيف يحاكلكف 
مساعدة الشرطة في القبض عمى المجرميف، كتحقيؽ العدالة، كمف خبلؿ ذلؾ يتحقؽ عنصر التشكيؽ، 

أىميتو في قصص الصغار أكثر؛ ألف الطفؿ كعنصر التشكيؽ مطمكب حتى في قصص الكبار، كلكف 
 (76: 2001مخمكؽ سريع الممؿ، قميؿ الصبر، فضبلن عف أنو ال يعرؼ المجاممة. )سحمكؿ،

تضيؼ الباحثة أف القصص البكليسية كاأللغاز انتشرت عمى نطاؽ كاسع، فيي تمقى إقباالن كاضحان عند 
لناشريف بالتكسع في إصدارىا، فالطفؿ في فترة األطفاؿ خاصة في مرحمة الطفكلة المتأخرة، مما يغرم ا
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الطفكلة المتأخرة يقكل عنده اإلعجاب بالبطكلة، كال ننسى أف اليدؼ األساسي ليذا النكع مف القصص تنمية 
شباع الرغبة الفطرية لديو في األسئمة  القدرات المغكية لمطفؿ كاالرتقاء بيا، كمساعدتو عمى إعماؿ عقمو، كا 

 حدل عقمو، كمف األمثمة عمييا ألغاز رجؿ المستحيؿ.كاألجكبة التي تت
 قصص الحيوان: -5

لسانو،  ركيت ىذه القصص عمى ألسنة الحيكاف، حيث يقكـ فييا الحيكاف بالدكر الرئيس، كتجرم أحداثيا عمى
كمف  كقد ظير ىذا النكع مف القصص لنقد الحياة السياسية بطريقة غير مباشرة خكفان مف بطش الحكاـ،

مطاف، كمف أشير الكتب التي أتت حكاياتيا عمى لساف الحيكاف كتاب كميمة كدمنة الذم ألفو الحكيـ سطكة الس
كالفيمسكؼ اليندم بيدبا لدبشاليـ ممؾ اليند، كقد ترجمو عبد اهلل بف المقفع بعد ذلؾ إلى العربية في عيد 

مكمات أك حقائؽ عف الحيكانات، الدكلة العباسية، كفي الحقيقة لـ يكف اليدؼ مف ىذه القصص تقديـ أية مع
 (.4: 2002رية لنقدىا. )الشاركني،بؿ إف اليدؼ ىك تقديـ نماذج مف السمكؾ كالمكاقؼ البش

 القصص الواقعية: -6
ىي القصص التي تككف أحداثيا ممكنة الكقكع، كشخصياتيا تتصرؼ كاألشخاص الحقيقييف، مما يشعر 

مف الخبرات التي يمركف بيا كالتعمـ مف المكاقؼ التي تحدث المتمقي بأنو يعرفيـ، فيسيؿ عميو االستفادة 
معيـ، كىي تتناكؿ العبلقات األسرية بكؿ أنكاعيا بيدؼ تعزيز النكاحي اإليجابية، كمعالجة النكاحي السمبية، 

 (38: 2008كتعتبر ىذه القصص ذات فائدة لمكبار بشكؿ عاـ كلؤلطفاؿ بشكؿ خاص لكاقعيتيا. )أبك سعدة،
 اطير:قصص األس -7

تجمع بيف الكاقع كالخياؿ حيث أنيا في كثير مف األحياف تخرج عف حدكد العقؿ كالمنطؽ خركجان يصؿ في 
مثؿ: "األساطير الصينية القديمة التي كانت تتحدث عف عالـ  بعض األحياف إلى حد الشذكذ كالتطرؼ،

يكف بثبلثة رؤكس".)أبك اختفت منو الشخصية اإلنسانية، فكاف ىناؾ أشخاص بعيف كاحدة، كأشخاص ىمج
 (.39: 2008سعدة،

 السير الشعبية: -8
تحكي ىذه القصص بطكالت ألشخاص حقيقييف عادة ما يككنكف بشران أك ممككان أك أبطاالن شجعاف 
"كالشخصيات في السير غالبان ما يككف ليـ كجكد في الحقيقة، كلكف حياتيـ كأفعاليـ تزخرؼ كتزيف أثناء النقؿ 

 (.40: 2008بك سعدة،الشفيي لمسيرة".)أ
 مف أمثمة السير الشعبية: سيرة الزير سالـ الميميؿ، كسيرة تغريبة بني ىبلؿ، كسيرة عنترة بف شداد.

 المالحم: -9
الممحمة مف أقدـ الفنكف التي عرفتيا البشرية، كىي قصة شعرية طكيمة، تحكي معارؾ ضخمة، كبطكالت 

كمي أك دفاعان عف مقدساتو، لذلؾ فالممحمة عادة ما خارقة عاشيا شعب ما مف أجؿ قضية تتصؿ بشرفو الق
تصؼ المعارؾ كالبطكالت التي خاضيا ىذا الشعب، كما تصكر ما يعيش فيو مف قيـ كمعتقدات كأفكار. 
كتعد أعماؿ الشاعر اإلغريقي ىكميركس اإللياذة كاألكديسيا المتيف أصبحتا بعد ذلؾ النمكذج األصيؿ لفف 

 (217: 1998الممحمة. )راغب،
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كمف أشير المبلحـ التي ظمت باقية إلى يكمنا ىذا "الفردكس" التي كاف ليا أثر كبير في التراث الفارسي، 
 (40: 2008فيي سجؿ تاريخي منذ أقدـ العصكر حتى الفتح اإلسبلمي. )أبك سعدة،

 قصص الخيال العممي: -10
مبي مف خبلؿ أحداث درامية ىي قصص تتناكؿ التقدـ العممي كالتكنكلكجي كتطكره بحديو اإليجابي كالس

(، كقد دأبت ىذه القصص عمى أف تقدـ منجزات العمـ مف خبلؿ األدب، فذكرت قصصان 26: 1997)شريؼ،
 ألبطاؿ كصمكا إلى سطح القمر كالككاكب األخرل، كاستطاعكا الغكص في أعماؽ المحيطات.

م، خياليـ، كتنمي إدراكيـ، كقصص الخياؿ العممي تستيكم األطفاؿ، كتشد انتباىيـ بشكؿ كاضح؛ فتثر 
 (121: 1998كتكسع آفاقيـ، كتمدىـ بالمعمكمات كالقيـ كاالتجاىات العممية.)راغب،

 القصص الفكاىية: -11
ىي مجمكعة مف الحكايات اليزلية المضحكة، كلكنيا يجب أف تككف قصص مرحة كنابعة مف اإلحساس 

لؤلطفاؿ كيحبكنيا إلى درجة التكرار، كقد تفيد في صحة العميؽ بالعبلقات بيف األشياء، كىي ذات فائدة كبيرة 
الطفؿ في تمريف عضبلت الصكت كاالسترخاء، كخاصة في الصفكؼ االبتدائية، كيمكف استعماليا كفكاصؿ 
بيف الدركس العممية كالنظرية المكثفة، كيستريحكا فييا مف المدرس المفركض عمييـ كيشعركف باليدكء كالراحة 

، كذلؾ إلى جانب ما تعممو مف حقائؽ كأنماط السمكؾ الحسف، كراكم ىذا النكع مف القصص كالفكاىة كالمرح
يجب أف تككف لديو نكع مف الميارة في السرد مثؿ حركة المساف كالفـ كالعينيف كتقسيمات الكجو.)أحمد، 

2006  :143 .) 
 القصص الدينية: -12

هلل تعالى عمى أيدييـ مف معجزات كما تـ عمى ىي القصص التي تتناكؿ حياة األنبياء كالرسؿ، كما أجرل ا
أيدييـ مف خكارؽ لمعادات، ككذلؾ القصص التي تتحدث عف حياة الصحابة كاألكلياء الصالحيف، كما كقع 
ليـ مف كرامات، كلقد شاعت قصص الديف اإلسبلمي في القرف اليجرم األكؿ استجابة لرغبة في نفكس 

 (93: 2006رحمف،الشعب لمتأسي بسير األنبياء.)عبد ال
كتكمف أىمية القصص الدينية في أنيا تعرؼ الطفؿ بخالقو، ككاجباتو نحكه، كنحك عقيدتو كدينو، إلى جانب 
طبلؽ مكاىبو  التعرؼ باألنبياء لمتأسي بيـ، كالصحابة لبلقتداء بيـ، كما أنيا تعمؿ عمى تنمية مداركو كا 

: 2008كاألناة كالشجاعة كالثبات عمى الحؽ. )أبك سعدة،الفطرية كقدراتو، كتغرس فيو القيـ النبيمة كالصبر 
42.) 
 القصص المترجمة: -13

ترجع أصكؿ الترجمة البعيدة إلى قديـ الزماف، حيث أكلع العرب بالقصص اليندية، كنقمكا الكثير منيا إلى 
ببلد الحكمة، العربية كمنيا: قصة السندباد اليندية، ككميمة كدمنة، كالسندباد الصغير كالكبير، كىايؿ في 

ككتاب ديؾ اليند في الرجؿ كالمرأة، ككتاب حدكد منطؽ اليند، ككتاب بيدبا في الحكمة، ككتاب ألؼ ليمة 
 (297: 2002كليمة.)أميف،
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  : مقومات السرد القصصي 
   :يةلكي يتمكف المعمـ مف تنفيذ درسو بطريقة السرد القصصي، عميو أف ييتـ بالمقكمات التال

بيا الصكرة، فيعمك الصكت أحيانان، كيتسارع أحيانان أخرل؛ ليحضر التبلميذ لممكقؼ،  : حيث يرسـالصوت .أ 
كيجعميـ مشدكديف إليو، كفي بعض األحياف يخفض صكتو ىامسان، ما يجعؿ التبلميذ ينتبيكف إلى ما يسرد 

رسـ الصكرة، إف ارتفاع نبرة الصكت كانخفاضيا كاليمس كالصمت لو عدة فكائد منيا : التشكيؽ، ك ؿ، أك يقا
 ؿكاإلثارة، كاالبتعاد عف المم

: يفضؿ أف يصاحب السرد القصصي حركات مف قبؿ المعمـ مثؿ : حركات اليديف، كالكجو، الحركات .ب 
 كالعينيف، كذلؾ لمتعبير عف مكقؼ ما، أك إحساس معيف.

لكصؼ مسافة أك كىك مف أساليب التشكيؽ، حيث يكرر المعمـ عبارات يقكليا البطؿ مثبلن، أك التكرار:   .ج 
 مساحة ما.

 : حيث ترسخ أحيانان بعض مفاىيـ القصة، أك تكضح مغزاىا.االستعانة باألمثمة الشعبية . د

https://hhs16.wordpress.com/2014/04/27القصة-/استراتيجية 

 : مواصفات القصاص الجيد 
ذا كاف 50:  2006ذكر )عبد المعز،  نما ىي فف تقميدم شعبي، كا  ( أف ركاية القصة ليست فنان دراميان، كا 

الحفظ كاجبان في فف الدراما، فاف حفظ القصة كممة كممة خطأ في فف ركاية القصة، ذلؾ ألنو فف يكجب عمى 
، كالحفظ يقتؿ ذاتية الراكم كتمقائيتوالراكم أف تككف لو ذاتية كاضحة، كأفكار جديدة، كقكل تمقائية مبدعة، 

 : كفيما يمي عرض لمكاصفات الراكم
 القدرة عمى اختيار القصة. .1
 المكىبة مع الخبرة كالتدرب. .2
 القدرة عمى التخيؿ كاالبتكار. .3
 القدرة عمى مزج نفسو بأفكار الشخصيات كأحاسيسيا كالتعبير عنيا. .4
 أف يككف عمى قدر كبير مف النشاط كالحركة. .5
 ف ذا صكت مميز كلديو القدرة عمى تكصيفو تكصيفان جيدان.أف يكك  .6
 القدرة أف يجعؿ لغتو كأسمكبو المذيف يسرد بيما القصة مناسبيف لقدرة السامعيف المغكية. .7
 أف يككف لديو قدر كبير مف الثقة بالنفس، كالقدرة عمى التحكـ بمزاجو الشخصي. .8
 اإلحساس الكاعي بجميكر األطفاؿ المستمع إليو. .9

 مخارج ألفاظو سميمة.بحيث تككف عدـ كجكد عيكب في النطؽ،  .10
 أف يككف لديو قدر عاؿ مف المركنة يجعمو سريع التصرؼ في المكاقؼ الحرجة. .11

الذم يعطي اىتمامو لحفظ الكممات األصمية لمقصة قصاص غير  – المعمـ –الراكم ترل الباحثة أف    
راكم في حصيمتو العامة، إال أف أىميتيا ليست لذاتيا، بؿ جيد، ألف الكممات كاف كانت ذات أىمية خاصة لم

https://hhs16.wordpress.com/2014/04/27/استراتيجية-القصة
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المعمـ  –كالقصاص  ،لمطريقة التي تكضع بيا إلى جكار بعضيا، فتخمؽ األحداث متكالية في تدرج إلى قمتيا
صاحب الخبرة  الطكيمة ىك الذم تبدك القصة ككأنيا مف إبداعو كابتكاره، كركاة القصص يجب أال ييتمكا  –

األثر العاـ الذم تحدثو القصة في األطفاؿ فالذم يقاؿ، بؿ يجب أف ييتمكا كذلؾ بكيفية الركاية، فقط بالنص 
 .ىك خير كسيمة تحدد لباقة الراكم الفنية

 :مصادر الموضوعات والقصص عند الراوي 
 يختار مكضكعو مف: أك الراكم أف القاص (138: 2006 )زايد كالسعدم، ذكر

 البشرية كسمككيا كأىكاءىا.: متناكالن النفس تجاربو .أ 
 : متناكالن المجتمع بالنقد كالتحميؿ.تجارب اآلخرين .ب 
 : متناكالن مكضكعات فكرية كفمسفية.ثقافتو .ج 
 : متناكالن نضاؿ الشعكب كاألحداث الكطنية كالسياسية.من التاريخ .د 
 .من الوثائق .ق 
 

اؿ كالبالغيف عمى حد تضيؼ الباحثة أف القصة كانت كمازالت عمى مر الزمف محط اىتماـ األطف   
كاتي الذم سكاء، ككسيمة لتناقؿ المعمكمات كاألحداث التاريخية؛ فمثبلن برزت في أزماف كثيرة شخصية الحك

القرية مف حكلو لبلستماع إلى قصصو كحكاياتو ذات الحبكات المتقنة، كالحمكؿ  كاف يجتمع أىؿ الحي أك
كالقصص آنذاؾ كسيمة لنقؿ أخبار البطكالت كالفتكحات  الكفيرة، كالنيايات المتعددة. فقد كانت الحكايات

كمينة باإلضافة إلى القصص الخيالية، كلذلؾ كاف الحككاتي يمتينيا ، كالعمماء كالشعراء كالمبدعيف السابقيف
في التأليؼ، كمف أسمكب يستطيع نقؿ المستمع إلى العالـ الذم يريد، بحيث يعِمؿ  أحياننا لما تحتاجو مف جيد

بداعو الخاص لتصكر األحداث كالشخصيات،المستم سرد القصص مف األساليب ك  ع في خيالو كفكره كا 
ا كرد عبر الزمف القصص مف تأليؼ مف يركييا، أك ممالمشكقة كاليامة لتعميـ األطفاؿ كالكبار، سكاء أكانت 

؛ لما يمكف أف يتعمـ مف ألخذ العبرة كالفائدة، فالقصة ليا أىمية كبيرة في حياة الطفؿ كتعممو كتنمية شخصيتو
 خبلليا عف العالـ الحالي كالسابؽ كالتاريخ كما حدث بو.

حقوق اإلنسانمفاىيم المحور الثالث:   
ىذه  تأسيس يعني بما الطفكلة منذ الفرد يكتسبيا أساسية باتجاىات يرتبط اإلنساف حقكؽ احتراـ إف   

 لدينا فيتككف مستكل الممارسة عمى عممية ككسمككيات كالمشاعر الكعي كالكجداف مستكل عمى كقيـ الحقكؽ
 مف اليكمي سمككو في عمى ممارستيا القادر اإلنساف حقكؽ الديمقراطية، كمبادئ بالقيـ المتشبع المكاطف
 حقكقو عمى حرصو بقدر المجتمع عمى مصالح الغير، الحريص لحقكؽ كاحترامو بحقكقو تمسكو خبلؿ

اإلنساف عبر التاريخ اإلنساني أساسان راسخان في تككيف المجتمعات البشرية  كلقد شكمت حقكؽ، عنيا الدفاعك 
 عمى أسس مف القكة كالمتانة، ما كفؿ ليا المضي قدمنا في طريؽ االزدىار كالتقدـ.
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 عمى أعماليا كضماف لكفالة احتراميا عنيا غنىن  ال خطكة اإلنساف بحقكؽ التعميـ كالتكعية ففإليذا    
ال الكاقع، أرض  كحريات حقكؽ باحتراـ آخر يمتـز أك حقو يجيؿ أنو بما شخص يطالب أف يتصكر فكيؼ كا 

 ىما المختمفة كأبعادىا كمضمكنيا اإلنساف بحقكؽ فالتعميـ كالتكعية، بكجكدىا أصبلن  يعمـ يكف لـ إذا اآلخريف
عماليا بصكرة البدء نقطة  النظرم الحيز مف الحقكؽ بتمؾ لمخركج أساسية خطكة باعتبارىا فعالة لتطبيقيا كا 
التفاىـ  ركح تعميؽك  ا،بي الكعي تعميؽ ك اإلنساني الحس تنمية إلى يؤدم مما العممي مجاؿ التطبيؽ إلى

 .( 49: 2007حمس،(مبكرة سف في يبدأ أف بد ال اإلنساف حقكؽ تربية فتدريس لذا، المشترؾ كالتعاكف

مع مضاميف الرسالة التربكية  مبادئيا يجيء منسجمان أف االىتماـ بتعميـ كتعمـ حقكؽ اإلنساف ك كما    
األىداؼ الكبرل لمعممية التربكية عمى المستكل العالمي ك اإلقميمي ك القطرم، إذ أف التربية معنّية بعممية ك 

ألىمية دكره في  لحقكقو اإلنسانية، كمدركان  ككاعيان  لئلنساف ليصبح مكاطنا عالمّيا صالحان  جتماعيةاالالتنشئة 
حصكؿ عمييا ك مسؤكلّيتو في حماية ىذه الحقكؽ مف االنتياؾ، سّيما ك أف ىذه الحقكؽ ليا مترتبات كبرل ال

عمى سمكؾ اإلنساف نحك نفسو ك نحك اآلخريف، كيضيؼ أف حقكؽ اإلنساف لـ تعد قضية فردية أك كطنية أك 
 (85: 2000)يعقكب، إقميمية، بؿ أصبحت قضية عالمية تعني المنظمات كالدكؿ كالييئات الدكلية.

أف التأخير في الشركع عمميان بتكعية أبنائنا ك تعميميـ عمى اختبلؼ أعمارىـ ك  عبد المطيؼ كيضيؼ   
تمؾ الحقكؽ التي أقرتيا األمـ  ،صفكفيـ الدراسية لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمبادئيا لـ يعد مقبكالن أك ُمَبّرران 

كتسعمائة ك ثمانية ك أربعيف ميبلدية كجاء إقرارىا اعترافا  المتحدة في العاشر مف كانكف األكؿ عاـ ألؼ
عالميا بيذه الحقكؽ كيجب التزاـ تطبيقيا ك رعايتيا، كلعؿ الخطكة المنطقية في مجاؿ تطبيقيا ىي الشركع 

 رسمية.الفي التخطيط لبرامج ك أنشطة فعالة تستيدؼ تكعية األفراد ك الجماعات كالمؤسسات الرسمية كغير 
 ( 93: 2006،أخركفلمطيؼ ك )عبد ا

 تعريف حقوق اإلنسان:
 :أواًل: تعريف الحق 
 : الحق لغًة 
عرؼ الحؽ بأنو "نقيض الباطؿ كجمعو حقكؽ كحقائؽ كالحؽ مف أسماء اهلل عز كجؿ كقيؿ مف    

كالحؽ ىك " الثابت الذم ال يسكغ أفكاره، كاليقيف بعد الشؾ،  (940، 4:ج 1990) ابف منظكر، صفاتو ".
كىك النصيب الكاجب لمفرد أك الجماعة، ، (483:  1994كالحاؿ")صميبا،  كالكاجب كالعدؿ كاألمر المقضي

كالحؽ " حؽ األمر كحقكقان صح كثبت ، (163:  2003كجمعو حقكؽ كحقاؽ )مجمع المغة العربية، 
 ( 186:  1972كصدؽ".) المعجـ الكسيط،

 :الحق اصطالحًا 
لمفرد ككجب عميو القياـ بو أك ما يممكو في حدكد الشرع كالشرعية التي يمنحيا يعرؼ الحؽ بأنو "كؿ ما ثبت  -

 (17: 2011) البراكم،لو القانكف، كىي متأصمة في طبيعتو اإلنسانية، كىك حاجة إلييا".
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الحؽ بأنو "كؿ ما يستطيع الفرد القياـ بو في حدكد الشرعية التي يمنحيا لو القانكف، فيك تمكيف  كما كيعرؼ -
يستطيع بمقتضاىا أف يصبح صاحب سمطة عمى شيء أك  سمطة يسندىا القانكف إلى شخص معيف،أك 

 (4:2005) رضكاف، يقتضي أداء معينان مف قبؿ شخص آخر".
) ".سمطة أك تكميفان، تحقيقان لمصمحةبأنو "ما يثبت عمى كجو االختصاص كقرر بو الشارع  كيعرؼ -

 (26:  2003الطعيمات، 
 :تعريف اإلنسان 
 (187: 1972اإلنساف ىك "الكائف الحي المفكر، كىك اإلنساف الراقي ذىنان كخمقان" )المعجـ الكسيط،  
 :مفيوم حقوق اإلنسان 
مفيكـ حقكؽ اإلنساف اتخذ منذ ظيكره أشكاؿ متعددة بسبب ارتباطو كتأثره باألنساؽ الفكرية    

معينة، كلقد تكسعت فكرة حقكؽ اإلنساف لتشمؿ كاألنماط السياسية السائدة في فترة  جتماعيةاالكالتنظيمات 
الحريات المطمقة، كالعدالة كالمساكاة، كحرية السمكؾ، كحرية المرأة، كحقكؽ الطفؿ، كيتفؽ كافة عمماء القانكف 
كالسياسة كاالجتماع كالديف عمى أنيا " الحقكؽ المتأصمة في طبيعتنا كالتي تعني الحفاظ عمى كرامة اإلنساف 

 (57: 2010مختمفة. )القرا،بأشكاليا ال

كقد قاـ العديد مف الكتاب كالباحثيف بتعريؼ مصطمح حقكؽ اإلنساف، حيث كانت ىناؾ نقاط التقاء    
كقد تعددت تعريفات حقكؽ اإلنساف بتعدد كجية نظر أصحابيا، فمف الصعب كضع تعريؼ , كاختبلؼ بينيما

 محدد لحقكؽ اإلنساف.
عرؼ حقكؽ اإلنساف عمى أنيا " الحقكؽ األصيمة كالمصيقة بالطبيعة البشرية، كالتي بدكنيا ال يمكف ت -

لمفرد أف يحيا كإنساف، كىي التي تحقؽ لو الكرامة كالحرية، كتمنحو إمكانية إبراز قدراتو، كتحقيؽ حاجاتو 
 (54: 2001)الجرباكم، ".الركحية كالمادية 

بتمؾ االختصاصات التي أقرىا الشرع لئلنساف، كالتي ال يمكف أف يحيا  حقكؽ اإلنساف "تتمثؿ كما أف -
 (154: 2006)ثابت،بدكنيا بكرامة كبشر".

)األسرج، نساف".إأم حقكقو ك كيعرؼ حقكؽ اإلنساف بأنيا" تمؾ الحقكؽ التي تؤكؿ إلى الفرد ألنو بشر -
2008 :18) 

شر كالتي ال يمكف لئلنساف الفمسطيني أف يحيا كتعرؼ حقكؽ اإلنساف بأنيا" تمؾ الحقكؽ المتأصمة في الب -
بكرامة دكنيا، كىي تمؾ الحقكؽ التي تيدؼ إلى ضماف كحماية معنى اإلنسانية في مختمؼ المجاالت 

كالثقافية، كحفظ الكرامة اإلنسانية دكف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز كتشمؿ  جتماعيةاالالسياسية كاالقتصادية ك 
مجمكعات حقكؽ اإلنساف حقكؽ فردية كجماعية كقد كضعت حديثان في مجمكعة كثائؽ كعيكد 

 (60: 2012)المدىكف، دكلية".
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كىي أساس  " القيـ األساسية كالمبنات الضركرية التي ال يمكف مف دكنيا أف يعيشكا بكرامة،كما أنيا -
ف مف شأف احتراميا إتاحة فرص تنمية الفرد كالمجتمع، تنمية شاممة   الحرية كالعدالة كالسبلـ الدائـ، كا 

 (39:  2010)عكض، كمنضبطة"
كالثقافية التي يحتاجيا  جتماعيةاالبأنيا" مجمكعة المتطمبات األساسية كالمدنية كاالقتصادية ك  تكعرف -

لكريمة التي تحفظ ليـ شخصيتيـ ككرامتيـ داخؿ المجتمع الذم يعيشكف األشخاص بما يضمف ليـ الحياة ا
 (20: 2011)إبراىيـ ك الحديدم، فيو كتمكنيـ مف المشاركة الفاعمة في كافة أنشطة المجتمع".

الحقكؽ الشرعية كبعض النصكص الدكلية التي تضمف حماية معنى اإلنسانية في  "ىي حقكؽ اإلنساف  -
ة التمييز العنصرم كتمتع األفراد كالجماعات بحقكقيـ السياسية، كالمدنية، مختمؼ المجاالت كمناىض

، كالثقافية الكاردة في اإلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية، لتنمية الفرد كالمجتمع تنمية جتماعيةاالكاالقتصادية، ك 
 (11:  2010)قيطة،كاممة".

الشرع أك القانكف كالتي تيدؼ إلى حماية " مجمكعة الحقكؽ التي كفميا  بأنيا حقكؽ اإلنساف تعرفكما ك  -
اإلنساف كتأكيد حريتو كحقو في الحياة الكريمة، مع كجكد ضمانات قانكنية، لؤلفراد كالجماعات مف انتياكات 
بعض الحككمات التي تمس حرية اإلنساف ككرامتو كالتي تيدؼ لبناء القيـ اإلنسانية الكاممة لشخصية الطفؿ 

 (18: 2012)البراكم، ".
:"  وأخيرًا ومن خالل التعريفات السابقة لحقوق اإلنسان تستنبط الباحثة تعريف حقوق اإلنسان بأنيا

مجمكعة الحقائؽ الكاردة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف المقررة عمى طمبة مدارس ككالة الغكث بغزة، 
 .كالتي ال تتعارض مع تعاليـ الديف اإلسبلمي بيدؼ صكف الكرامة اإلنسانية"

 : حقوق اإلنسان في اإلسالم 
فيذ مباشرة، كأعمف مساكاة الجميع في جاء اإلسبلـ كأعمف حقكؽ اإلنساف كدخمت ىذه الحقكؽ حيز التن   

الحرية السياسية،  ىذه الحقكؽ، فالجميع يخضعكف لقانكف اهلل الذم يطبؽ عمى الجميع كضمف حرية اإلنساف،
، كاالقتصادية، كالثقافية كحرية الرأم كالتعبير كفؽ الضكابط الشرعية، كما أكد عمى مشاركة جتماعيةاالك 

 (28: 1995حاكـ، كمحاسبتو كردعو )صباريني، الشعب في الحكـ كفي اختيار ال

( إلى اىتماـ رب العالميف بالحؽ المراد في القرآف الكريـ، حيث تـ 22: 2011كقد أشار )اقصيعة،   
البحث عف كممة الحؽ بأؿ التعريؼ في برنامج المصحؼ الرقمي، كىك باحث لمقرآف الكريـ عمى الحاسكب، 

 ( مرة.176فكجد أنيا تكررت )

عاليـ اإلسبلـ قد تناكلت مسألة حقكؽ اإلنساف منذ عيد النبكة، مما عمى اإلنساف مف كاجبات كمالو كت   
مف حقكؽ، ضمف مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كىي : حفظ النفس، كحفظ النسؿ، كحفظ العقؿ، كحفظ الديف، 

 (36: 2001)الغامدم، كحفظ الماؿ، كىذه المقاصد ضركرية لبقاء البشرية
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اإلنساف في اإلسبلـ تتميز بأنيا حقكؽ مف جانب ككاجبات كضركرات مطمكب إنفاذىا، كحقكؽ    
كالحفاظ عمييا، كالمجاىدة في سبيؿ تحقيقيا مف جانب آخر، فيي حقكؽ ككاجبات معا، فحؽ الحياة ليس حقا 

نما كاجب عمى اإلنساف الحفاظ عميو لذل ؾ حـر ممنكحا مستباحا يحؽ لئلنساف التصرؼ فيو عمى ىكاه، كا 
اإلسبلـ إزىاؽ الركح كاالعتداء عمى الجنيف قبؿ الكالدة، كحـر االنتحار، كجعؿ مف مقاصد الجياد الدفاع عف 

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

قد تجمى ذلؾ في قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل كما أقرت السنة النبكية حقكؽ اإلنساف بشكؿ كاضح، ك    
عميو كسمـ " كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ: عرضو كمالو كدمو" "ركاه الترمذم" ،حيث تضمف الحديث الشريؼ 

 الكثير مف حقكؽ اإلنساف مثؿ :
ؿ، : كيمحؽ بيا حرمة الجراح كالتعذيب البدني كالنفسي، كحرمة تركيع المسمـ، كحرمة القت حرمة الدماء -ٔ

 كالتحريض، كالفرقة.
 : تأكيدا عمى حؽ الممكية، كحرمة الربا، كالكسب غير المشركع. حرمة األموال -ٕ
 : كيمحؽ بيا حؽ النسؿ كصيانتو، كحرمة المنازؿ. حرمة األعراض -ٖ
 (56: 2001: كيمحؽ بيا حؽ العدؿ كالمساكاة ) الصالح، حرمة الظمم -ٗ
اعتبار حقكؽ اإلنساف مف الحرمات، كال يجكز لصاحبيا التفريط بيا، مف الباحثيف في  الكثير يد الباحثةؤ ت

الف اهلل تعالى تفضؿ بيا عمى اإلنساف، فحمايتيا قربى هلل تعالى، كحقكؽ اإلنساف في نظر اإلسبلـ فرائض 
 إليية ككاجبات شرعية، كليس مجرد حقكؽ فحسب.

 أسباب االىتمام بحقوق اإلنسان:
اإلنساف في السنكات األخيرة مف القرف العشريف إلى أسباب متعددة مف أىميا ما يعكد االىتماـ بحقكؽ   

 (، كىي: 3:2002أشار إلييا )عبد المطيؼ كآخركف، 
حقكؽ اإلنساف لـ تعد مسألة فردية تعالج نطاؽ األنظمة كالقكانيف، بؿ أصبحت قضية عالمية إنسانية تيـ  .1

 كؿ إنساف، فاإلنساف ىك محكر كؿ الحقكؽ.
 الدكلة تقاس اليكـ بمدل احتراميا لحقكؽ اإلنساف كالتزاميا بيا، حتى غدت مقياسان لكؿ حضارة. عظمة .2
 ازدىار الحضارة في أم قطر مف األقطار منكط بفضؿ الحرية الفكرية. .3
 احتراـ حقكؽ اإلنساف في المجتمعات يؤدم إلى رفع قدراتيا عمى تنمية ميارات اإلبداع عند أفرادىا. .4
 كؽ اإلنساف كالتمسؾ بيا تؤدم إلى رفع مستكل المجتمعات اقتصاديان كفكريان كعمميان.العكدة إلى حق .5

تضيؼ الباحثة أنو تكمف أىمية التربية عمى حقكؽ اإلنساف في أنيا تعمؿ عمى إحداث تغيير جذرم في 
في مختمؼ النظرة التقميدية لعممية التربية كالتعميـ، لتتحكؿ إلى عممية خبلقة يقتضييا التطكر الحاصؿ 

 مجاالت الحياة.
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 :خصائص حقوق اإلنسان 
 ( أف أىـ خصائص حقكؽ اإلنساف ىي:115: 2003المتحدة،  عقد األمـ)كرد في 

 لشخص كقدره.اأنيا تقـك عمى احتراـ كرامة  .1
 أنيا عالمية، بمعنى أنيا ُتمارس بالتساكم كبدكف أم تمييز بيف جميع الناس. .2
أنو ال يجكز سمب أم شخص مف حقكؽ اإلنساف الخاصة بو؛ كقد أنيا غير قابمة لمتصرؼ، بمعنى  .3

تُفرض قيكد عمى بعض ىذه الحقكؽ في حاالت محددة، فقد تفرض، مثبل، محكمة قانكنية قيكدان عمى الحؽ 
 في الحرية إذا أديف شخص ما بارتكابو جريمة ما.

كفي ، مف حقكؽ اإلنساف دكف آخرأنيا غير قابمة لمتجزئة كمترابطة كمتشابكة، ألنو ال يكفي احتراـ حؽ  .4
 الكاقع العممي، يؤدم انتياؾ حؽ مف الحقكؽ إلى المساس باحتراـ العديد مف الحقكؽ األخرل.

: 2010الدليل االسترشادي لمتربية عمى حقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية, )كما جاء في 
 ( أن حقوق اإلنسان تتميز باآلتي:5
 ممتصقة بكجكد اإلنساف.أنيا حقكؽ طبيعية  .1
 إف األصؿ في اإلنساف أف يككف حرنا، كالتمتع بتمؾ الحقكؽ يعد أكلى مؤشرات الحرية. .2
إف اختبلؼ أفراد المجتمع، أك البشر ال يمنع حقكؽ اإلنساف، بؿ أنيا صكرة تعبر عف مفاىيـ سامية  .3

 كالعدالة كالمساكاة.
اإلنسانية، كبذلؾ فحقكؽ اإلنساف تعد قاسمنا مشتركنا بيف أنيا فرع كمجاؿ عممي كاسع يختص بالدراسات  .4

 عمكـ عدة مثؿ القانكف، كالفمسفة، كاالجتماع، كالسياسة، كالتاريخ...الخ.
 إف كرامة اإلنساف كسعادتو مرتبطة بصكرة كثيقة بتمؾ الحقكؽ. .5
 ليس ألحد الحؽ في مصادرتيا. .6
ني خاص باألفراد كمسؤكلية تقع عمى عاتؽ عمى الدكؿ أف تكفرىا كتدعميا كتحمييا، كىذا مطمب كط .7

 الدكلة.
إف احتراميا ينعكس إيجابنا عمى تنمية الفرد كالمجتمع، أم أف مصادرة الحقكؽ أك الحد منيا يعد ىدرنا  .8

ا كعائقنا أماـ التنمية البشرية، كالتي ال تتـ إال باإلنساف، كمف أجمو.  كاضحن

حقكؽ اإلنساف باعتبارىا تحظى بذات األىمية كبككنيا تضيؼ الباحثة أنو يتعيف النظر إلى جميع    
تحتؿ نفس المكانة بالنسبة الحتراـ كرامة الشخص كقدره، كما أف حقكؽ اإلنساف تنتظـ في إطار مف الترابط 
كالتكامؿ، بالرغـ مف تعددىا كتنكعيا، كأف حقكؽ اإلنساف متطكرة كمتجددة فيي تكاكب تطكرات العصر في 

 تشمؿ مختمؼ مناحي الحياة.تحذرىا كتجددىا ل

 : تصنيف حقوق اإلنسان 
باإلنساف كال  حقكؽ اإلنساف كحرياتو كؿ متكامؿ ال يمكف تجزئتيا إال ألغراض الدراسة، كىي جميعيا لصيقة

 (الحقكؽ إلى:32: 2010يمكف التنازؿ عنيا ميما كانت األسباب. كيقسـ )قيطة، 
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: كىي التي تقكـ عمى أساسيا عبلقة الجماعة مع بعضيا لبعض أك في عبلقة الجماعة  حقوق عامة .1
 مع األفراد.

 : كىي التي تنشأ مف عبلقة يحمييا القانكف الخاص.حقوق خاصة  .2
 :(Amnesty, 2001: 9) منظمة العفو الدولية أمنستيل وفقاً ثالث فئات لوتصنف الحقوق 

ا )الجيؿ األكؿ مف الحقكؽ(، كىي مرتبطة بالحريات، كتشمؿ : كتسمى الحقوق المدنية والسياسية .1 أيضن
الحقكؽ التالية: الحؽ في الحياة كالحرية كاألمف؛ كعدـ التعرض لمتعذيب كالتحرر مف العبكدية؛ المشاركة 

 السياسية كحرية الرأم كالتعبير كالتفكير كالضمير كالديف؛ كحرية االشتراؾ في الجمعيات كالتجمع.
ا )الجيؿ الثاني مف الحقكؽ(، كىي مرتبطة باألمف، جتماعيةاالقتصادية و الحقوق اال .2 : كتسمى أيضن

 كتشمؿ: العمؿ كالتعميـ كالمستكل البلئؽ لممعيشة؛ كالمأكؿ كالمأكل كالرعاية الصحية.
ا )الجيؿ الثالث مف الحقكؽ(، كتشمؿ: حؽ العيش في الحقوق البيئية والثقافية والتنموية .3 : كتسمى أيضن

 نظيفة كمصكنة مف التدمير؛ كالحؽ في التنمية الثقافية كالسياسية كاالقتصادية.بيئة 
إنسانية لكؿ شخص، فإنو عمى كؿ شخص مسؤكليات نحك احتراـ  الباحثة إنو إذا كاف ىنالؾ حقكؽترل 

 الحقكؽ اإلنسانية لآلخريف.

 :المواثيق الدولية التي نصت عمى حقوق اإلنسان 
ف ىناؾ العديد مف الكثائؽ األممية التي تناكلت حقكؽ اإلنساف كالتي تمثؿ ما ( أ36: 2012 ذكرت )شقكرة،

 يعرؼ بالشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف كىي :
 ـ.1945ميثاؽ األمـ المتحدة  .1
 ـ.1948اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .2
 ـ.1966العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية  .3
 ـ.1966كالثقافية  جتماعيةاالاالقتصادية ك العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  .4

تشير الباحثة إلى أف مفيـك ثقافة حقكؽ اإلنساف أكسع كأشمؿ مف نصكص االتفاقيات كالقكانيف، األمر الذم 
نما ممارستيا فعميان بسمككيات تنسجـ معيا عمى  ال يعني مجرد اإللماـ كالمعرفة بتمؾ االتفاقيات كالقكانيف، كا 

 الكاقع. أرض

 :المبادئ األساسية التي تستند إلييا حقوق اإلنسان 
( أف ىناؾ مجمكعة مف الحقكؽ تتفرع عنيا حقكؽ فرعية، كيمكف 62: 2012ذكرت )العجرمي،   

جات الفرد كافة، كىذه المبادئ تصنيؼ الحقكؽ إلى ست مجمكعات عمى أساس ستة مبادئ أساسية تغطي حا
 : التالي (3رقـ ) مكضحة بالشكؿ
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 المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان: ( 3شكل )
 
 :حقوق اإلنسان الواجب توافرىا لدى أفراد المجتمع 
اإلعبلف  بالعكدة إلى بعض الكثائؽ األممية ك المصادر األساسية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، السيما      

التي يجب أف  العالمي لحقكؽ اإلنساف المشار إليو في بداية ىذا المحكر، تـ التكصؿ إلى قائمة بالحقكؽ
االجتماعي أك  أكيتمتع بيا اإلنساف، بغض النظر عمى جنسو كلكنو كمكاف سكنو ككضعو االقتصادم 

كثقافية، كقد حدد  اجتماعيةالسياسي ...إلخ ، ك قد شممت ىذه الحقكؽ حقكؽ سياسية مدنية كاقتصادية ك 
 ( ىذه الحقكؽ عمى النحك التالي: 20: 2012)البراكم، 

 المساكاة في الكرامة كالحقكؽ.  -
 عدـ التمييز في التمتع بالحقكؽ الكاردة في اإلعبلف.  -
 الحؽ في الحياة كالحرية كاألماف.  -
 عدـ جكاز الرؽ أك االستعباد كاالتجار بالرقيؽ.  -
 الحؽ في المجكء إلى المحاكـ الكطنية.  -
 الحؽ في حرية التنقؿ داخؿ حدكد البمد أك مغادرتو.  -
 الحؽ في التمتع بجنسية.  -
 الحؽ في حرية الفكر كالكجداف كالديف.  -
 الحؽ في حرية الرأم كالتعبير.  -
 الحؽ في الضماف االجتماعي.  -
 الحؽ في العمؿ.  -
 الحؽ في الراحة كأكقات الفراغ. -
 الحؽ في مستكل معيشي يكفي لضماف الصحة كالرفاىية لكؿ إنساف كأسرتو.  -
 الحؽ في التعميـ.  -

 ة عبر كسائط تربكية مختمفة يأتي فيكمف ىنا ترل الباحثة أنو يجب أف تتكامؿ المنظكمة التربكي   
كاألنشطة  ، حيث يمعب الدكر األساسي في تحقيؽ ذلؾ، عبلكة عمى المنيج الدراسي كالمقرراتمقدمتيا المعمـ

مة التي تشترؾ يمؼ التربكم كغيرىا مف الكسائط الالبلصفية كالممارسات المتعددة كاإلدارة المدرسية كاإلشرا
 في ىذا العمؿ.

 مبدأ التسامح  مبدأ العدالة  مبدأ التضامن مبدأ المساواة  مبدأ الحرية  مبدأ الكرامة 

المبادئ األساسية التي 

تستند إليها حقوق 

 اإلنسان
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 ضمن المناىج والكتب المدرسية: يجب مراعاتيا عند تدريس حقوق اإلنسان األمور التي 
( مجمكعة مف األمكر التي يجب مراعاتيا عند تعميـ حقكؽ اإلنساف ضمف  87:2001أكرد )خميؿ،  

 المناىج كالكتب المدرسية منيا: 
 تكفر قناعة تامة لدل األفراد بأىمية ىذا المكضكع باعتباره حقان طبيعيان لئلنساف.  .1
تكفير بيئة مناسبة مف حيث الكضعية العامة المدارس ك الحياة العامة ، تسكدىا أجكاء التعاكف كالحرية ك  .2

 المشاركة كاألمف ك تحمؿ المسؤكلية.
 قكؽ اإلنساف. تضميف المناىج المدرسية مكضكعات كأنشطة تتعمؽ بح .3
براز مكضكعات حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ  .4 تدريب المعمميف عمى كيفية تحميؿ المناىج كالكتب المدرسية كا 

 التدريبات كاألنشطة اإلثرائية المختمفة.
 االنتقاؿ بتعميـ حقكؽ اإلنساف مف معارؼ ك معمكمات إلى تكليد قناعات كاتجاىات كقيـ. .5
يـ حقكؽ اإلنساف كىك إيجاد المكاطف الصالح ذلؾ المكاطف، التركيز عمى اليدؼ األساسي مف تعم .6

المشارؾ، الناقد، االيجابي، الفعاؿ، الكاعي لحقكقو ككاجباتو، يحتـر حقكؽ اآلخريف كيدافع عف حقكقو 
 المشركعة بالطرؽ القانكنية.

ضافة أىداؼ جديدة بحقكؽ اإلنساف آخذيف بعي .7 ف االعتبار اختيار األىداؼ ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف كا 
 المرحمة التعميمية.

إثراء المحتكل الدراسي بأنشطة مختمفة قد تأخذ شكؿ تدريبات جديدة أك قصة جديدة أك نص جديد أك  .8
 تمثيميات أك أشرطة أك صكر أك صكرة ك كممة.

 ( أن تعميم حقوق اإلنسان عميو أن يراعي اآلتي:58: 2012ويرى )وشاح, 
 حقكؽ اإلنساف لتتناسب مع خصائص المتعمميف.تبسيط المغة المستخدمة في تعميـ  .1
 إشراؾ المتعمميف في عمميتي التعميـ كالتعمـ بصكرة نشطة كي ال يككنكا متمقيف بؿ فاعميف كمشاركيف. .2
االبتعاد عف التمقيف مع التركيز عمى التعمـ النِشط الذم يتيح الفرص لممتعمميف لمنقاش كالحكار  .3

دراؾ ال عبلقات بيف األحداث كالتفكير التأممي كالناقد، كالربط بيف األسباب كاالكتشاؼ كحؿ المشكبلت كا 
 كالنتائج...الخ.

 استثمار المكاقؼ الحياتية سكاء في غرفة الصؼ أك خارجيا في تعميـ حقكؽ اإلنساف. .4
انخراط الجميع في عممية تعميـ حقكؽ اإلنساف، سكاء األسرة أك المدرسة أك المجتمع بكؿ مككناتو في  .5

طفاؿ عمى كجو الخصكص مفاىيـ كمبادئ حقكؽ اإلنساف باعتبارىـ مؤثريف في تشكيؿ شخصية تعميـ األ
 كفؽ خطكط عريضة كاضحة المعالـ.  الطفؿ

 

األسمكب المناسب لتعميـ حقكؽ اإلنساف ىك إشاعة مناخ عاـ في جميع المؤسسات  ترل الباحثة أف    
التعميمية يؤمف بحرية الفكر كحرية الرأم كاحتراـ حقكؽ اإلنساف بيف الطبلب كالمعمميف كاإلدارة، كمف ثـ 
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ف في مجاؿ السعي لبلستفادة مف األدلة كالقكاعد اإلرشادية التي صممتيا المنظمات العالمية لدعـ المعممي
 حقكؽ اإلنساف.

 :أىداف تعميم حقوق اإلنسان في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية 
لدل دائرة  كبيران  ان أف تعميـ كتعمـ مفاىيـ كمبادئ حقكؽ اإلنساف يحتؿ اىتمام (10: 2009 ) رضكاف، أكضح

 التربية كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية لتحقيؽ األىداؼ التالية :
تمكيف الطبلب الفمسطينييف مف كعييـ بحقكقيـ التي أقرتيا الشرعية الدكلية ليصبحكا قادريف عمى العيش  .1

 يجابييف في ىذا العالـ الكبير.إكمكاطنيف 
تعزيز إحساس الطبلب الفمسطينييف بحقكقيـ اإلنسانية حتى يصبحكا أكثر تمثبل ن ليذه الحقكؽ مما يطكر  .2

 حك تحقيؽ ىذه الحقكؽ كالعمؿ عمى حمايتيا مف التعدم كاالنتياؾ.لدييـ ركح المبادرة كالسعي ن
كمساعدتيـ عمى التكيؼ اإليجابي مع ذكاتيـ كمع  تكفير بيئة آمنة لمطبلب الفمسطينييف في مدارسيـ، .3

اآلخريف مف خبلؿ تعمميـ لحقكقيـ كمسؤكلياتيـ كميارات حؿ نزاعاتيـ بالطرؽ السممية مما يسيـ بشكؿ 
 يجابية تؤسس عمى االحتراـ كالثقة.إ اجتماعيةعبلقات فاعؿ في كجكد 

تمكيف المربي الفمسطيني بغض النظر عف مركزه الكظيفي في العممية التربكية مف كعيو بحقكؽ اإلنساف  .4
دراكو ألدكاره كمسؤكلياتو في إطار تعميـ كتعمـ ىذه الحقكؽ كالميارات، ليمارس أدكاره  كميارة حؿ الخبلفات، كا 

 كفاعمية أكبر.بكفاية 
تعزيز التفاىـ بيف األمـ كالشعكب، حيث إف ثقافة حقكؽ اإلنساف تمثؿ جزءان ال يتجزأ مف الثقافة اإلنسانية  .5

كاألخبلقية لممجتمع الدكلي، كاكتساب ىذه الثقافة كتمثميا كممارستيا سمككان كأداء سكؼ يجعؿ مف طمبتنا 
 مكاطنيف عالمييف.

 الطبلب في مدارس ككالة الغكث.تنمية اإلبعاد اإلنسانية لدل  .6

الباحثة أف نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف تتمثؿ في ترسيخ كتعميـ الحكار، كنشر قيـ التسامح  ضيؼت   
 كالتعاكف كالتضامف بيف أفراد المجتمع، كتحرير الفرد كتشجيعو عمى المشاركة في الحياة العامة بتدريبو

أف الحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف ىك حجر المجتمع، فضبلن عف كتطكير مياراتو كقدراتو في مختمؼ مكاقعو في 
األساس في استقرار أم مجتمع، فأينما كجدت مجتمعنا مستقرنا كجدت إنساننا مطمئننا عمى حقكقو. كما ال شؾ 

دخاليا في ثقافتو كتحكيميا إلى كاقع، مردكدنا كبيرنا  فيو أف لتعميـ حقكؽ اإلنساف لكؿ فرد مف أفراد المجتمع كا 
في تعزيز كفيـ حقكقو أكالن، كاحتراميا كالحفاظ عمييا كالشعكر بالكرامة كالحرية ثانينا، مما يدفعو إلى المشاركة 

. بفعالية في تنمية كطنو كرفاىية مجتمعو كحفظ السبلـ
 التدريسية المالئمة لتعميم حقوق اإلنسان: االستراتيجيات 

التي أثبتت فاعميتيا  الحديثة التدريسية االستراتيجيات( مجمكعة مف 24: 2002 ذكر)عبد المطيؼ كآخركف،
 في تعميـ حقكؽ اإلنساف مثؿ:

 لعب األدكار.استراتيجية  .1
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 العصؼ الذىني. استراتيجية .2
 التساؤؿ كطرح األسئمة. استراتيجية .3
 تعميـ األقراف كالعمؿ في مجمكعات. استراتيجية .4
 النقاش الصفي. استراتيجية .5
 المشركعات. استراتيجية  .6
 المقاببلت. استراتيجية .7

 

بلئمة لتعميـ حقكؽ االستراتيجيات التدريسية الم الى السرد القصصي استراتيجية تضيؼ الباحثة   
، فيما لعب األدكار كالسرد القصصي ىما األنسب لطمبة لممرحمة األساسية  استراتيجيتيحيث أف  ،اإلنساف

تتميزاف بتكفير فرص التعبير عف الذات  أنيماعمى  فضبلن  األقرب كاألحب لدل الطبلب بيذه المرحمة،
فمف الميـ اختيار األساليب  كاالنفعاالت لدل الطمبة، كتزيداف مف اىتماماتيـ بمكضكع الدرس المطركح،

التدريسية المناسبة لتدريس حقكؽ اإلنساف كلكف األىـ ىك المدرس الذم يقكـ بتكظيؼ كتدريس الطمبة بيذه 
يمكف أف يؤثر سمبان عمى حقكؽ اإلنساف تعميميا لمطمبة مف قبؿ أشخاص ال  أخطر ما حيث أفاألساليب، 

 .يؤمنكف بيا، كليسكا عمى قناعة فعمية بجدكاىا

  :دور المعمم في تعميم حقوق اإلنسان 
يظير دكر المعمـ مف خبلؿ األمكر التالية التي أكردتيا)مبادرة تعميـ حقكؽ اإلنساف في مدارس ككالة الغكث 

 ( كىي:14: 2011ة،الدكلية غز 
 أف يمثؿ المعمـ القدكة الحسنة لطبلبو في أقكالو كأفعالو مف منطمؽ إيمانو العميؽ بحقكؽ اإلنساف. .1
 معاممة المعمـ لؤلطفاؿ معاممة إنسانية يسكدىا العطؼ كالكد كالحب. .2
 أف يعمؿ المعمـ عمى تكفير البيئة الصفية المناسبة لتعميـ حقكؽ اإلنساف. .3
 المستمرة لؤلطفاؿ، لتعكيدىـ عمى ممارسة األنماط السمككية المرغكب فييا.المتابعة  .4
 تكظيؼ المعمـ ألساليب التعزيز كحؿ المشكبلت بعيد عف العنؼ بصكرة فعالة. .5
 تكظيؼ المعمـ ألساليب التدريس غير التقميدية في تعمـ حقكؽ اإلنساف. .6
 اإلنساف، كليس اإلطار المعرفي فقط. تركيز المعمـ عمى النتاجات السمككية في مجاؿ تعميـ حقكؽ .7
 تبادؿ الخبرات مع الزمبلء اآلخريف كالمدارس المجاكرة بيدؼ اإلفادة كاالستفادة. .8
 نشر المعرفة بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف في المدرسة كبيف جميكر الزمبلء اآلخريف. .9

براز القضايا الحقكقية. .10  تفعيؿ دكر المدرسة مع المجتمع كمؤسساتو المختمفة كا 
 قكية العبلقة بيف األسرة كالمدرسة كربطيا بالعممية التعميمية مف منظكر حقكؽ اإلنساف.ت .11

 

تشير الباحثة إلى أف الطريقة التقميدية في التربية تقـك عمى مبدأ التمقيف، إذ يككف لممتدرب دكر    
قان لمطريقة الحديثة سمبي، في حيف يعتمد مفيكـ نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف أك التربية عمى حقكؽ اإلنساف كف

عمى أسمكب التركيز عمى شخصية اإلنساف، كاكتشاؼ قدراتيا كمياراتيا، كتسخيرىا في خمؽ كتعزيز فكرة 
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 العالمية، المنظمات بعض قامت فقد لذاالحكار لدييا، كزرع مفاىيـ التسامح كقبكؿ األخر في سمككيا 
 ممف كغيرىـ لممعمميف إرشادية كقكاعد أدلة بنشر المثاؿ، سبيؿ عمى الدكلية العفك كمنظمة كاليكنسكك
 الدراسي المنياج في بذلؾ التدرج أك لمبالغيف، اإلنساف حقكؽ تعميـ كيفية حكؿ كالبالغيف األطفاؿ مع يتعاممكف

 الثانكية. المرحمة كحتى االبتدائي قبؿ ما مرحمة مف

  :دور المدرسة في تعميم حقوق اإلنسان 
في تخطيط كتنفيذ ك تقكيـ ك متابعة نشاطات مدرسّية  ان لممدرسة دكر  ( أف 98: 2004ذكر )يعقكب،   

مة إلعداد يمتعمـ كتعميـ ىذه المفاىيـ خطكة حيث يرل أف  ،ترتقي بكعي التبلميذ بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف
حيث أف الطمبة الفمسطينييف ىـ أكثر الناس  ،المكاطف القادر عمى المشاركة في تطكير المجتمع الديمقراطي

نظران لظركفيـ المكضكعية كنكعية الحياة الراىنة،  ،اجة لكعي مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كتفيميا بعمؽ أكبرح
كيضيؼ أف تعميـ حقكؽ اإلنساف يتطمب إحداث تغييرات عميقة في أنماط القيادة المدرسية لتصبح قيادة 

يران عمى ضركرة تطكير ميارات لمعمؿ. كقد ركز يعقكب كث ديمقراطية تشاركيو تشاكريو تعتمد الحكار منيجان 
 استراتيجياتحؿ النزاعات ك الخبلفات المدرسية بيف الطمبة كعدـ المجكء إلى العنؼ كذلؾ مف خبلؿ تبني 

البلعنؼ في إجراءات الكقاية ك العبلج، كما ك تطّرؽ إلى ضركرة تضميف خطة المدرسة نشاطات تستيدؼ 
ؿ النزاعات كتطكير اتجاىات التسامح، مثؿ االحتفاؿ تطكير كعي التبلميذ بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كح

بمناسبات كأعياد مرتبطة بحقكؽ اإلنساف، كأنشطة تمثيمية كغنائية كمكسيقية كفمكمكرية، ندكات كحمقات البحث 
 ك ثقافية كغيرىا. اجتماعيةكالحكار كالنقاش كجمسات العصؼ الذىني، كأخيران مسابقات كنشاطات أدبية ك 

 تظؿ كلكف متعددة، الجماعي الكعي في كتجذيرىا اإلنساف حقكؽ ثقافة نشر قنكات أفترل الباحثة    
 ليا اجتماعية مؤسسة فالمدرسة القبيؿ. ىذا مف مشركع لدعـ األمثؿ المجاؿ ىي المدرسية كالحياة المدرسة
 منيا. المرجكة لؤلىداؼ كفقنا لمتخطيط أنشطتيا كتخضع كالتأىيؿ، كالتنشئة التعميـ في المحددة كظائفيا
 حقكؽ تجاه كبمسؤكلياتيـ اإلنسانية بحقكقيـ التككيف طكر في المكاطنيف تكعية األىداؼ تمؾ تتضمف كعندما
 المقاييس. بكؿ احاسمن  يصبح اإلنساف حقكؽ ثقافة نشر في المدرسة دكر فإف غيرىـ،

 :دور األسرة في تعميم حقوق اإلنسان 
لؤلسرة دكر كبير في تعميـ حقكؽ اإلنساف، كيتمثؿ دكر األسرة في النقاط التالية التي كردت في )مطكية 

 (:2: 2004مبادرة تعميـ حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث بغزة،
 سنة لؤلطفاؿ.أف يمثؿ الكالداف كأفراد األسرة  اآلخريف القدكة الح -1
 تكفير المناخ األسرل اآلمف الخالي مف العنؼ لتزيد مف ثقة الطفؿ بنفسو. -2
 عدـ التعارض بيف األبكيف كأفراد األسرة في أساليب التربية. -3
 منح األطفاؿ الفرصة لمتعبير عف أنفسيـ كعف آرائيـ مف خبلؿ أساليب التنشئة المناسبة. -4
 تخصيـ عمى أف يككف دكر الكالديف التكجيو كاإلرشاد.إشراؾ األطفاؿ في اختيار األشياء التي  -5
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 تكظيؼ أساليب التعزيز المناسبة لتأكيد السمكؾ المرغكب فيو. -6
 .ةتكاصؿ األسرة مع المدرسة بصكرة فعال -7
 المتابعة المستمرة لؤلطفاؿ لتعكيدىـ عمى ممارسة األنماط السمككية المرغكبة. -8
 ف خبلؿ المعب إلى السمكؾ المرغكب فيو.مشاركة األطفاؿ في ألعابيـ ليتـ تكجيييـ م -9

( بعض اإلجراءات التي يحتاجيا الطفل من أسرتو  لتعزيز قيم حقوق 53: 2012 وأضافت )أبو مراحيل,
 اإلنسان التي يتعمميا بالمدرسة, بل وممارستيا وذلك من خالل يمي:

 إعطاء الطفؿ فرصة لممرح كالتركيح كغمره بالعطؼ كالحب. -1
 الطفؿ ألسرتو كمدرستو.تعزيز انتماء  -2
 تعكيد الطفؿ تحمؿ المسؤكلية كالقياـ بكاجباتو حتى يفكز بالدنيا كاآلخرة. -3

 

تؤكد الباحثة كجكب عمؿ منظمات المجتمع المدني في  تدعيـ دكر األسرة في نشر كتعميؽ فيـ    
كما يمكف أف تمعب دكران كبيران في فيـ الكالديف لتمؾ الحقكؽ  ،مبادئ حقكؽ اإلنساف كجعميا سمككان يكميان لمفرد

اإلعبلف  كاضعي كفي ىذا اإلطار نتذكر عبارة إليانكر ركزفمت إحدلعمكمان كحقكؽ الطفؿ خصكصان. 
إذا لـ يكف لحقكؽ اإلنساف أم معنى في األماكف الصغيرة ": قكؽ اإلنساف، تقكؿ السيدة ركزفمتالعالمي لح
 (2007)النجار،  ."منزؿ فيي لف تعني شيئان في أم مكاف أخرالقريبة مف ال

  :معوقات التربية عمى حقوق اإلنسان 
مما ال شؾ فيو أف ىناؾ العديد مف المعكقات التي تعترض التربية عمى حقكؽ اإلنساف، كقد اختمفت    

مجمكعة مف الصعكبات  ( إلى15: 2006كقد أشار )كشاح،  ىذه المعكقات كتباينت كفقان الختبلؼ الباحثيف،
التي تعترض سبيؿ تعميـ  حقكؽ اإلنساف في مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة، كىي عمى 

 النحك التالي:
 زيادة األعباء عمى كاىؿ المعمميف.  .1
 طكؿ المناىج التعميمية كبالتالي عدـ كفاية الكقت.  .2
 تسييس القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف. .3

( التحديات والصعوبات التي يمكن أن 119: 2010الدليل التدريبي لحقوق اإلنسان األونروا, )وورد في 
 تواجو تعميم حقوق اإلنسان ومنيا:

 عدـ اقتناع البعض بأىمية تعميـ حقكؽ اإلنساف. .1
 اختبلؼ الكاقع المعاش مع ما يطرح مف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف. .2
 عارض مع الديف.اعتقاد البعض بأف اتفاقيات حقكؽ اإلنساف تت .3
 ، كرفض التغيير.االعتقاد بأف حقكؽ اإلنساف مرتبطة بأفكار دخيمة عمى المجتمع .4
استغبلؿ بعض الدكؿ مكضكع حقكؽ اإلنساف لتحقيؽ مكاسب سياسية كالضغط عمى المجتمعات  .5

 الضعيفة.
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ألف ذلؾ يتعارض مع طمكحاتيـ غير  ،مف نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف سمبيان  اتخاذ البعض مكقفان  .6
 المشركعة.

بعض المعوقات الجوىرية التي تقف حائاًل دون االرتقاء بتعميم حقوق ( 55: 2012وتضيف )أبو مراحيل,
 اإلنسان بصورتو الحالية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مثل : 

 عمؿ بعض معممي الحقكؽ في أكثر مف مدرسة. -1
 ممرحمة اإلعدادية.لمطبكع  عدـ كجكد منياج -2
 عدـ احتساب مبحث حقكؽ اإلنساف ضمف درجات الطالب األساسية. -3
 الحديثة في تعميـ حقكؽ اإلنساف. االستراتيجياتتدني خبرة المعمميف بتكظيؼ  -4

 

معظـ الباحثيف عمى كجكد معكقات تحكؿ دكف تنفيذ تعميـ حقكؽ اإلنساف، لذا بات مع  الباحثةتتفؽ    
العمؿ عمى تذليؿ ىذه العقبات كمحاكلة إزالتيا كتعزيز قناعة اإلنساف بككنيا تسعى إلى تحريره  مف الضركرم

كتجعمو أكثر إدراكان ككعيان كفيمان لمكاقع المعاش، كمف يكف كاعيان يمتمؾ القدرة عمى التغيير كالتطكير كالتكجو 
كما أف إصبلح المنظكمة التعممية بعناصرىا التي تضـ التبلميذ كالمعمـ كالمناىج كاإلدارة  ،نحك األفضؿ

كالبيئة المحيطة ىك الخطكة األكلى لتدريس ثقافة حقكؽ اإلنساف، عمى أف يقكـ المجتمع المدني بممارسة دكره 
 في عمؿ حكار حكؿ القضايا المتعمقة بإصبلح أكضاع التعميـ.

 معوقات نشر حقوق اإلنسان: كيفية التغمب عمى 
قاـ برنامج تعميـ حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة ببعض اإلجراءات الميمة مف    

منطمؽ اإليماف العميؽ بأف التغيير نحك األفضؿ البد لو مف مقكمات أساسية أبرزىا كما ذكر في)مطكية 
 ( :2: 2004زة، مبادرة تعميـ حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث بغ

 اختيار معمميف أكفاء لتعميـ حقكؽ اإلنساف لطبلب كطالبات المدارس. .1
 تكميؼ برنامج التربية كالتعميـ بتطكير قدرات معممي حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ برامج تدريبية خاصة.  .2
تشكيؿ لجنو متخصصة مف خبراء كأساتذة جامعات كمنظمات المجتمع المدني لتصميـ مناىج تعميمية  .3
 اصة بحقكؽ اإلنساف تركز عمى تنمية السمككيات االيجابية كميارات التفكير كليس اإلطار المعرفي فقط.خ
 تشكيؿ لجنة خاصة لمتابعة كتقكيـ جكانب برنامج تعميـ حقكؽ اإلنساف لتحقيؽ أفضؿ أداء. .4
أكلياء  –ممكف المع –إدارات المدارس  –التكصؿ مع كؿ األطراؼ ذات العبلقة )برنامج التربية كالتعميـ  .5

الجامعات...... إلخ ( ليككف ليـ دكر ميـ في البرنامج لبلستفادة مف  –منظمات المجتمع المدني  –األمكر 
 خبراتيـ كآرائيـ لمحصكؿ عمى التغذية الراجعة بيدؼ التطكير لؤلفضؿ.
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اإلنسان (عددًا من الخطوات الواجب اتخاذىا لتفادي معوقات نشر حقوق 75: 2004وقد أضاف )لبد,
 وىي كالتالي:

إزالة كافة القيكد عمى حريات الرأم كالتعبير كالتجمع كالحريات األكاديمية، بما يتسؽ مع مبادئ حقكؽ  .1
دارة كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة  اإلنساف المعترؼ بيا عالميان، زالة كافة القيكد أماـ حؽ امتبلؾ كا  كا 

 كالمقركءة.
مساىمة في تعزيز الشعكر  ؿباعتبار ذلؾ أفض ثقافة حقكؽ اإلنساف،كضع خطط كطنية لتعميـ كنشر  .2

 باالنتماء كالمكاطنة.
دراج مادة حقكؽ اإلنساف  ،تضميف حقكؽ اإلنساف في مناىج التعميـ النظامية الرسمية كغير النظامية .3 كا 

 في التعميـ الجامعي كالدراسات العميا.
يف، كتأىيؿ المحاميف كالقضاة كاألطباء كرجاؿ إدراج مادة حقكؽ اإلنساف في برامج تدريب المدرس .4

 اإلعبلـ كالديف كالجيش كالبكليس كالمكظفيف في اإلدارات العامة كالمشتغميف بالفنكف.
المنشأ منيا، كتنسيؽ جيكد  إنشاء مؤسسات كطنية سميمة لتعميـ كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف، كتعزيز دكر .5
 قكؽ اإلنساف المحمية كاإلقميمية كالعربية.نجاز الخطط الكطنية بالتعاكف مع منظمات حإ
حث خبراء التعميـ عمى تطكير مناىج لتعميـ حقكؽ اإلنساف تخاطب الكجداف فضبلن عف العقكؿ، ال  .6

بما يساعد عمى خمؽ  تحصر ميمتيا في نقؿ المعارؼ، بؿ تسعى إلى تطكير السمككيات كالتفكير النقدم،
 كالجماعية، كتعزيز بناء دكلة الحؽ كالقانكف. بيئة ثقافية تكفؿ حماية الحقكؽ الفردية

 دعكة المفكريف كعمماء الديف إلى تضميف برامج حقكؽ اإلنساف ضمف قيـ كتقاليد كثقافة المجتمع. .7
 

مسؤكلية نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف ال تقع عمى المراكز كالمؤسسات المتخصصة أك ف أالباحثة  كترل   
غيرىا مف مؤسسات المجتمع المدني أك المؤسسات كالجيات الرسمية فحسب، ككنيا أمران متشعبان كيحتاج إلى 

كؽ حشد جيكد كافة القطاعات دكف استثناء، مع التركيز عمى دكر األسرة كالمدرسة، ألف نشر ثقافة حق
ال تبنى عمى مجرد أفكار أك مكاقؼ مسبقة مف أية جية أك طرؼ، بؿ يجب عمى كؿ األطراؼ أف  اإلنساف

يمانان راسخان بيا بؿ يجب أف تتحمؿ كؿ جية ، تحمؿ حقيقة فكر حقكؽ اإلنساف نيجان كعمبلن كسمككان كا 
كمؤسسات المجتمع بمختمؼ مسؤكليتيا نحك نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف عف طريؽ تأسيس شراكة بيف الدكلة 

أنكاعيا، بما فييا إقامة تكاصؿ بيف النخبة المعنية بحقكؽ اإلنساف كبيف عمكـ الشعب، كتأىيؿ ككادر كمكارد 
 بشرية كمادية بيدؼ نشر الكعي بحقكؽ اإلنساف، كفصؿ حقكؽ اإلنساف عف السياسة.
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 تمييد 

  تناولت استراتيجية لعب األدوارسابقة المحور األول: دراسات 

 السرد القصصياستراتيجية تناولت  سابقة المحور الثاني: دراسات 

 حقوق اإلنسانمفاىيم تناولت  سابقة المحور الثالث: دراسات 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمييد:
الدراسات السابقة لمكضكع بحثو، نظران لما تزخر بو مف ضركرات البحث األكاديمي أف ينقب الباحث عمى 

كما لـ يصمكا إليو، كما اتفقكا  تمؾ الدراسات مف تراث يعطي صكرة كاضحة كشاممة لما كصؿ إليو السابقكف،
فيو، كما اختمفكا عميو، مما يساعد الباحث كييسر لو تناكلو لمظاىرة التي يقكـ بدراستيا، فيبدأ مف حيث انتيى 

 (57: 1996مما يعطي لمدراسات العممية صبغة االستمرارية كالتكاصؿ كالتكامؿ)أبك نجيمة،اآلخركف 

كمف ىنا تمثؿ الدراسات السابقة سجبلن حافبلن بالمعمكمات التي يمكف مف خبلليا رصد الظاىرة،    
لقاء الضكء عمى مكقع الدراسة الحالية مف الدراسات الس ابقة كاالستفادة كتحديد مكقعيا مف التراث األدبي، كا 

مف البحكث في تحديد العينات كاألدكات المستخدمة، كعرض النتائج المستخمصة مف البحكث السابقة، حيث 
 سيتـ عرض الدراسات السابقة  تبعان لمتسمسؿ الزمني مف األحدث إلى األقدـ عمى النحك التالي:

 تناولت استراتيجية لعب األدوار سابقة المحور األول: دراسات
 :أواًل/ الدراسات العربية 
 (:2013دراسة )جودة, .1

فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدكار لتنمية التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ  بعنكاف"
 الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا"

راتيجية تمثؿ األدكار لتنمية التفكير اليندسي ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى است
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة , لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا

طالبان كطالبة(  184استخدـ الباحث المنيج  التجريبي بنظاـ المجمكعتيف، كقد اختيرت عينة الدراسة كعددىا)
تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف،  مجمكعة تجريبية مف شعبيف خضعت  لمبرنامج  مف الصؼ الخامس األساسي،

 92طالبان كطالبة(، كمجمكعة ضابطة مف شعبيف تـ تدريسيـ بالطريقة العادية كعددىـ) 92المقترح كعددىـ)
حك طالبان كطالبة(، كقد تـ تصميـ أدكات الدراسة كىي عبارة عف اختيار التفكير اليندسي كمقياس االتجاه ن

مادة الرياضيات، كىما مف إعداد الباحث، ثـ جمعت البيانات لتحميميا كاختبار فركض الدراسة باستخداـ 
 (.SPSSالبرنامج اإلحصائي)

 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
اليندسي أف ىناؾ فاعمية كبيرة لمبرنامج المقترح عمى أفراد العينة مف الذككر كاإلناث في تنمية تفكيرىـ  -

 كاتجاىاتيـ نحك مادة الرياضيات.
فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التفكير اليندسي لدل الطمبة ذكم االتجاه المرتفع كالمنخفض نحك مادة  -

 الرياضيات. 
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بتضميف المناىج العممية مسرحيات تعميمية ىادفة، كضركرة تكفير مسرح مدرسي، كبناء  كصت الدراسةأ
 ما يمكف مف استخداـ تمثيؿ االدكار، كاالىتماـ بتدريب المعمميف كتنمية مياراتيـ.الصفكؼ المدرسية ب

 (:2012دراسة )الغبيوي, .2
فاعمية برنامج قائـ عمى لعب األدكار في التحصيؿ كاألداء العممي لمكضكعات الفقو لدل تبلميذ بعنكاف"

 الصؼ السادس االبتدائي"
لعب األدكار في تنمية التحصيؿ كاألداء العممي لمكضكعات الفقو ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج قائـ عمى 

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالتجريبي، لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة
أعد الباحث اختباران تحصيميان في ضكء المستكيات المعرفية، كأعد كذلؾ بطاقة مبلحظة لقياس ميارات  حيث

كما قاـ بتصميـ كبناء برنامج الدراسة القائـ عمى لعب األدكار، كتـ تطبيؽ  لعممي في منيج الفقو،األداء ا
( طالبان تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة مف تبلميذ الصؼ السادس 80الدراسة عمى عينة مككنة مف)
اسة باستخداـ البرنامج ثـ جمعت البيانات لتحميميا كاختبار فركض الدر  بمحافظة عفيؼ التعميمية،

 (.SPSSاإلحصائي)
 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:

فاعمية البرنامج القائـ عمى لعب األدكار في تنمية التحصيؿ الدراسي بمستكياتو المعرفية الثبلثة  ككؿ،  -
 ككذلؾ كؿ مستكل عمى حدة)التذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ(.

لؾ ممي لكحدة الحج كالعمرة ككؿ، ككذاألدكار في تنمية ميارات األداء العفاعمية البرنامج القائـ عمى لعب  -
كؿ ميارة  عمى حدة)أداء اإلحراـ، أداء العمرة، أداء حد التمتع، أداء حج القراف، كميارات أداء حج القراف، 

 كميارات أداء حج اإلفراد(.
ية، كضركرة عقد دكرات تدريبية أكصت الدراسة بضركرة تضميف لعب األدكار في مختمؼ المناىج الدراس

 لممعمميف تتناكؿ األساليب التدريسية الحديثة.

 (:2010دراسة )المصري, .3
المتضمنة في محتكل كتاب لغتنا الجميمة  جتماعيةاالأثر استخداـ لعب األدكار في اكتساب القيـ  بعنكاف"

 لطمبة الصؼ الرابع األساسي في محافظة غزة"
في محتكل كتاب لغتنا  جتماعيةاالىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ لعب األدكار في اكتساب القيـ 

الجميمة لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في محافظة غزة. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة 
ابع األساسي في محتكل حيث قامت بإعداد اختبار لقياس مدل اكتساب تبلميذ الصؼ الر  المنيج التجريبي،

كتاب لغتنا الجميمة. كتـ معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ التكرارات كالمتكسط الحسابي كالنسب المئكية 
 كمعامؿ ارتباط بيرسكف كسيبرماف.

 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
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%(، أما قيمة المحافظة عمى الكقت كالصبر 82.4أف قيمة احتراـ الكالديف احتمت المدينة األكلى بنسبة) -
 فأخذت أدنى النسب. 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية الكمية كالمجمكعة الضابطة الكمية في التطبيؽ  -
 .جتماعيةاالسمكب لعب األدكار أثران في اكتساب القيـ البعدم كلصالح المجمكعة التجريبية، كىذا يعني أف أل

ضركرة تكفير ، ك ضركرة االستفادة مف طريقة لعب األدكار في مختمؼ فركع المغة العربيةب دراسةأكصت ال
 الجك النفسي المبلئـ لممارسة أنشطة تمثيؿ األدكار.

 (:2008دراسة )أحمد, .4
عمى تنمية ثقافة المكاطنة لدل  جتماعيةاالأثر استخداـ استراتيجية لعب األدكار في تدريس الدراسات  بعنكاف"

 تبلميذ المرحمة االبتدائية"
عمى تنمية ثقافة  جتماعيةااللعب األدكار في تدريس الدراسات  استراتيجيةىدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

يضان التعرؼ عمى أثر تمؾ االستراتيجية عمى تنمية التحصيؿ المكاطنة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، أ
المعرفي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخداـ الباحث المنيجيف الكصفي التحميمي 
كالتجريبي، حيث تـ بناء اختبار ثقافة المكاطنة كالذم تككف مف ثبلثة أبعاد في حقكؽ ككاجبات المكاطنة، 

، تـ اختيار العينة مف جتماعيةاالتماء كسمككيات المكاطنة، كأيضان تـ بناء اختبار تحصيمي في الدراسات كاالن
تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدرسة عمي بف أبي طالب االبتدائية في مدينة دمياط الجديدة، كبمغ عدد 

 ( تمميذان، تـ تقسيميـ لمجمكعتيف ضابطة كتجريبية.60المجمكعة)
 اف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:كك
كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية قبؿ تدريس المكضكعات  -

 كفؽ استراتيجية لعب األدكار كبعدىا في اختبار ثقافة المكاطنة لصالح التطبيؽ البعدم.
ات تبلميذ المجمكعة التجريبية، كتبلميذ كما أظيرت كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسطي درج -

 المجمكعة الضابطة في تطبيؽ البعدم لبلختيار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.
، جتماعيةاالاالستفادة مف طريقة  لعب األدكار في مختمؼ فركع مادة الدراسات أكصت الدراسة بضركرة 

كمبتكرة تعمؿ عمى تنمية مفاىيـ كثقافة المكاطنة لدل التركيز عمى كضع مناىج كأساليب تدريس حديثة ك 
 الطمبة.

 (:2008,دراسة )القضاة .5
أثر برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيتي لعب األدكار كالقصة في تنمية االستعداد لمقراءة لدل أطفاؿ  بعنكاف"

 ما قبؿ الدراسة"
يتي لعب دكر كالقصة في تنمية االستعداد ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيج

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي، حيث تـ بناء لمقراءة لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، 
برنامج تدريبي في االستعداد القرائي قائـ عمى استراتيجي لعب الدكر كالقصة، تـ تقسيمو إلى قسميف تضمف 
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( طفبلن كطفمة مف أطفاؿ الصؼ التمييدم الثاني مف 66كتككنت عينة الدراسة مف)( نشاطان، 18كؿ منيا)
( سنكات كزعكا كفؽ متغيرم الجنس كالمجمكعة عشكائيان 6-5ركضة البراعـ في جرش، تراكحت أعمارىـ بيف)

عمى ثبلث مجمكعات ىي المجمكعة األكلى)لعب الدكر(، كالمجمكعة الثانية)القصة(، كالمجمكعة 
  )التقميدية(.الثالثة

 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
كجكد أثر لمبرنامج التدريبي في األبعاد الستة لبلستعداد القرائي)تمييز بصرم، تمييز سمعي، فيـ، معمكمات،  -

 تذكر سمعي، كتذكر بصرم(يغزل لمتغير المجمكعة.
المجمكعة كالجنس عمى جميع أبعاد اختبار أثر داؿ إحصائيان لمتغير الجنس أك التفاعؿ بيف  لـ يظير -

 االستعداد القرائي)التمييز البصرم، المعمكمات، كالتذكر البصرم،(مقارنة مع مجمكعة القصة.
 لـ تظير فركؽ دالة بيف المجمكعتيف التجريبيتيف عمى بقية األبعاد. -

ارات المختمفة لمطبلب أكصت الدراسة بضركرة استخداـ المعمميف لمعب األدكار كالقصة في تنمية المي
 كخاصة في مجاؿ المغة العربية كفركعيا.

 (:2008دراسة )بن جندي, .6
أثر استخداـ لعب األدكار في تحصيؿ تمميذات السادس االبتدائي قكاعد المغة العربية كاتجاىاتيف  بعنكاف"
 نحكىا"

الصؼ السادس االبتدائي إلى معرفة أثر استخداـ طريقة لعب أدكار عمى تحصيؿ تمميذات  ىدفت الدراسة
لقكاعد المغة العربية، كمف ثـ أثر استخداـ لقب األدكار في اتجاىات تمميذات الصؼ السادس االبتدائي نحك 
مادة قكاعد المغة العربية ثـ العبلقة بيف تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس االبتدائي لقكاعد المغة العربية 

استخدمت الباحثة المنيجاف الكصفي كشبو التجريبي، حيث  كاتجاىاتيف نحكىا. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
استخدمت اختباران تحصيميان في مادة قكاعد المغة العربية، كمقياس اتجاه تمميذات الصؼ السادس االبتدائي 

( تمميذة، تـ تقسيميـ إلى 72نحك مادة قكاعد المغة العربية مف إعداد الباحثة، كتككنت عينة الدراسة مف)
  مجمكعتيف.

 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيمي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية عينة البحث  -

 التي تعرضت لممتغير التجريبي كىك طريقة لعب األدكار في مكضكعات قكاعد المغة العربية.
ميذات المجمكعة التجريبية عينة البحث في التطبيؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تم -

 القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك مادة قكاعد المغة العربية لصالح المجمكعة التجريبية.
كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف تحصيؿ الطالبات عينة البحث لقكاعد المغة العربية كبيف اتجاىاتيف  -

 نحكىا.
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ماـ باستخداـ اسمكب لعب االدكار في تعميـ المقررات المختمفة كخاصة المغة الدراسة بضركرة االىتأكصت 
العربية، فيذا االسمكب مف شأنو تكصيؿ المعمكمات لمطبلب بسيكلة كما كتحقيؽ حب الطبلب لممقرر الذم 

 يتضمف ىذا االسمكب .

 (:2007دراسة )عربي, .7
الحيكية باستخداـ نمكذج قائـ عمى لعب الدكر لتنمية فاعمية تدريس كحدة مقترحة في التكنكلكجيا  بعنكاف"

 لدل طبلب المرحمة الثانكية بميبيا" اجتماعيةبعض القيـ البيك 
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل فاعمية النمكذج التدريبي المقترح القائـ عمى طريقة لعب الدكر في تنمية بعض 

 ،يا مف خبلؿ تدريس كحدة مقترحة في التكنكلكجيا الحيكيةلدل طبلب المرحمة الثانكية بميب اجتماعيةالقيـ البيك 
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج التجريبي لمعرفة مدل فاعمية 

، كتضمنت أدكات البحث كبلن اجتماعيةالنمكذج التدريسي المقترح عمى كؿ مف التحصيؿ الدراسي، كالقيـ البيك 
( طالبان مف طبلب 90، كتككنت عينة الدراسة مف)اجتماعيةالتحصيمي، كمقياس القيـ البيك مف االختبار 

 المرحمة الثانكية قسمكا إلى ثبلث مجمكعات، مجمكعتيف تجريبيتيف، كمجمكعة كاحدة ضابطة.
 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:

( لصالح المجمكعة 1كالتجريبية)كجكد فركؽ دالة بيف درجات طبلب كبل مف المجمكعة الضابطة  -
 (.1التجريبية)

( لصالح المجمكعة 2كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات طبلب كؿ مف المجمكعة الضابطة كالتجريبية) -
( لممفاىيـ كالمعمكمات المتضمنة 2(، حيث إف مستكل تحصيؿ طبلب المجمكعة التجريبية)2التجريبية)

أكثر مما كاف ظيكر انطباعات السعادة عمى كجكه التبلميذ بالكحدة يرتفع في التطبيؽ البعدم 
 %(.97.7%(، كما بمغت درجة تأثير مكمبلت العرض في انتباه التبلميذ المشاىديف)100المشاىديف)
الدراسة بضركرة استخداـ اسمكب لعب االدكار في برامج التدريب، حيث يسيؿ عمى الطبلب تحقيؽ أكصت 

 صيؿ المفاىيـ لمطبلب بسيكلة.اليدؼ كالدرجات العميا، كتك 

 (:2002دراسة )صاصيال, .8
فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفاؿ عمى طريقة لعب األدكار كأثره في اكتساب األطفاؿ  "بعنكاف

 خبرات عممية"
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج لتدريب معممات األطفاؿ عمى طريقة لعب األدكار كأثره في اكتساب 
األطفاؿ خبرات تعممية، ككذلؾ بناء برنامج تدريبي لتدريب معممات رياض األطفاؿ في أثناء الخدمة عمى 

استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي كالمنيج الكصفي كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة  ،طريقة لعب األدكار
معة دمشؽ، ككزارة ( معممة مف معممات رياض األطفاؿ بجا15التحميمي، حيث تككنت عينة الدراسة مف)
( طفبلن كطفمة مف أطفاؿ تمؾ الرياض، كاختيرت بطريقة 224التربية كالتعميـ العالي كنقابة المعمميف ك)

 كاستخدمت الباحثة األدكات التالية: ، قصدية
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 البرنامج التدريبي المقترح  -
العممية المقترحة  بطاقة مبلحظة  أداء معممة الركضة عند تنفيذ طريقة لعب األدكار، كأنشطة الخبرات -

 المصممة بطريقة لعب األدكار. 
 اختبارات الخبرات العممية المقترحة.  -
 استبياف رأم المعممات بالبرنامج التدريبي المقترح.  -

 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
 .تفكؽ أطفاؿ المجمكعة التدريبية عمى أطفاؿ المجمكعة الضابطة في الخبرات العممية المقترحة  -
 تفكؽ طريقة لعب األدكار عمى الطريقة التقميدية. -
  فعالية البرنامج التدريبي المقترح. -

 تصميـ برامج تدريبية مماثمة تتناكؿ خبرات أخرل. بضركرة  أكصت الدراسة

 :)1997دراسة )راشد, .9
 تطكير تدريس كتاب القراءة ذم المكضكع الكاحد في المرحمة الثانكية" بعنكاف"

إلي معرفة مدل تطكير كتاب القراءة ذم المكضكع الكاحد في المرحمة الثانكية، كذلؾ باستخداـ ىدفت الدراسة 
كقد أجرم ىذا البحث في مدارس محافظة القاىرة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت  ،أسمكب لعب الدكر

تقسيميا إلي  الباحث المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي، حيث تـ اختيار عينة الدراسة عشكائية كتـ
كتـ تدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ أسمكب لعب الدكر كالتدريس  مجمكعتيف تجريبية كضابطة،

 لممجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية المتبعة.
 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:

القراءة ذات المكضكع فعالية أسمكب لعب الدكر في تحقيؽ كفاءة عالية في االختبار التحصيمي ككؿ في  -
 الكاحد.

فعالية أسمكب لعب الدكر في تنمية االتجاه نحك القراءة كفي جعؿ الطالبات أكثر مشاركة كايجابية داخؿ  -
 الفصؿ.

بضركرة تشجيع كحث المعمميف عمى استخداـ لعب االدكار في مختمؼ المكاد الدراسية  أكصت الدراسة
 مميف مف األساليب التدريسية الحديثة.كخاصة المغة العربية، كضركرة تمكيف المع

 ثانيًا /الدراسات األجنبية:
 (Hatcher –Keene, 2011): كين –دراسة ىاتشر .10

 كمـ اإلسبانية"نت""Hablamos espanol بعنكاف"
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ لعب الدكر في صفكؼ المغة اإلسبانية في المدارس المتكسطة في 

حيث أجريت الدراسة في أحد صفكؼ  ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي،. كلتحقيؽ إسبانيا
طالبان( في أباالنشيا الريفية. كاستمرت الدراسة خمسة أسابيع  14الثامف األساسي التي تدريس المغة اإلسبانية)
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لمعب الدكر  5-4كعمى شكؿ دكرات تدريسية مدة كؿ دكرة خمسة أياـ يعمؿ فييا الطبلب في مجمكعات مف 
قاـ الطبلب  ،المفتكحة. تـ تصميـ لعب األدكار لتقميد كتمثيؿ سيناريكىات مف الحياة اليكمية في المطعـ

بالبحث عف مكاقع إلكتركنية لمطاعـ مكجكدة في إسبانيا، كقامكا بكتابة كممارسة كأداء لعب أدكار مختمفة في 
اشتمؿ التكاصؿ المنزلي عمى ممارسة الطبلب لمعب كؿ دكرة مف الدكرات المقسمة عمى خمسة أياـ. ىذا ك 

 الدكر مع أفراد أسرىـ كمع بعضيـ بعضان باستخداـ المكالمات الياتفية.
 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:

%، ككذلؾ ثقتيـ 100% إلى 50أف كفاءة الطبلب الذاتية كمتكمميف بالمغة المدركسة تحسنت مف  -
 .اإلسبانية كاحدان لكاحد كأماـ الصؼ كموبالتحدث بالمغة 

% في القدرة 8.5معدلو  تحسنت مقدرة الطبلب الكتابية كقد أظيركا زيادة في التحسف باكتساب ما -
 الكتابية كأصبحكا أكثر دقة في استخداـ قكاعد المغة.

تيـ مشاركف خبلؿ م الكبلمية ـقدراتيتحسيف ك  بلب بأنفسيـثقة الط أكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى زيادة
 . خبلؿ المكاد الدراسية المختمفة في لعب األدكار ربشكؿ كبي

 :((Loui, Michael, 2009 ميشايل -دراسة لويي .11
 What Can Students Learn in an Extended Role-Play Simulation on'بعنكاف

Technology and Society?' 
 األدكار فيما يخص التكنكلكجيا كالمجتمع""ماذا يمكف لؤلطفاؿ أف يتعممكا مف خبلؿ  لعب 

ىدفت الدراسة إلى معرفة ماذا يمكف لؤلطفاؿ أف يتعممكا مف خبلؿ األدكار فيما يخص التكنكلكجيا كالمجتمع، 
كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة مف التبلميذ الذيف شارككا في لعب أدكار 

تمع لمدة أسبكعيف في نيكيكرؾ، حيث لعب كؿ طالب دكر إنساف بالغ ضمف مجتمع تمثيمية التكنكلكجيا كالمج
سيناريكىات متكقعة في المستقبؿ القريب كتضمنت ىذه السيناريكىات  3تخيمي يكاجو قرارات تقنية ضمف 

أبحاث في الخبليا كالتكنكلكجية كالخصكصية، كشارؾ كؿ طالب في سيناريكىيف بفعالية بينما لعب دكر 
 راقب في السيناريك الثالث. الم

 ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
بأف ىذه التجربة ساعدتيـ عمى تعمـ كفيـ كجيات نظر لعب االدكار كتعبيرىـ  ألسمكبتقبؿ التبلميذ  -

 اآلخريف.
 فيـ التبلميذ بسيكلة لممعمكمات المراد تكصييا ليـ مف خبلؿ استخداـ اسمكب لعب االدكار. -

الدراسة بضركرة استخداـ اسمكب لعب االدكار في البرامج التعميمية المختمفة كخاصة مجاؿ أكصت 
 التكنكلكجيا كالمجتمع.

 
 



59 

 (:'.Karwowski ,M.& Soszynski.M 2008) يكدراسة كاروسكي  وسوزينس .12
 How to develop creative imagination? Assumption aims and effectiveness of'بعنكاف"

role play Training in creativity ' 
 ""أثر استخدـ برنامج تدريبي لمعب الدكرم االبتكارم عمى تنمية الميارات االبتكارية

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدـ برنامج تدريبي لمعب الدكرم االبتكارم عمى تنمية الميارات االبتكارية، 
في ىذه الدراسة، كتككنت أداة الدراسة مف اختباريف األكؿ  كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي

ىك اختبار قياس الخياؿ االبتكارم، كالثاني اختبار لقياس ميارات التفكير االبتكارم مف خبلؿ الرسكمات 
 ( طالبان كطالبة مف الطمبة المعمميف الغالبية العظمى منيـ مف اإلناث.47كتككنت عينة الدراسة مف)

 نتائج ىذه الدراسة ما يمي:ككاف مف أىـ  
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كبيرة بيف مجمكعات الدراسة في ميارات التفكير الخيالي كالتفكير  -

 االبتكارم.
مقارنة  كجكد عبلقة كبيرة بيف غزارة األفكار كجكدتيا في نتائج االختبار البعدم لمقياس التفكير الخيالي -

 .بنتائج االختبار القبمي
الفرؽ قميبلن جدان بيف نتائج االختبار القبمي كالبعدم لممتدربيف الذيف تـ تدريبيـ لمدة أربعة أسابيع بكاقع كاف  -

 ساعتيف في كؿ أسبكع.
أكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى زيادة ساعات التدريب خبلؿ اليكـ الكاحد لمعمؿ عمى زيادة جكدة األفكار 

 كتنمية الميارات االبتكارية لمطبلب.

 :تعقيب عمى الدراسات السابقة الخاصة باستراتيجية لعب األدوار 
 مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األبحاث كالدراسات السابقة يتبيف التالي:

كأجريت في فترات زمنية متباينة حيث كاف أحدثيا دراسة  جميع الدراسات السابقة حديثة، .1
بشكؿ كاضح عمى اىتماـ عصرنا الحالي بأػسمكب ، مما يدلؿ )1997(، كأقدميا دراسة )راشد،2013)جكدة،

 لعب األدكار كتكظيفو كاستراتيجية تدريسية.
 ندرة الدراسات السابقة في مجاؿ لعب األدكار في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف. .2
كؿ دراسة مف الدراسات استخدمت أسمكب لعب األدكار في منحنى مف مناحي طرؽ التدريس، حيث  .3

 السابقة عمي ضركرة استخداـ طريقة لعب األدكار في تدريس المكاد المختمفة.تؤكد معظـ الدراسات 
أف أسمكب لعب األدكار مف األساليب الميمة التي تستخدـ في عممية التعميـ كميارات التدريس ككذلؾ  .4

الة، في مجاؿ التدريب التربكم، كيسيـ في اكتساب الكثير مف المفاىيـ كالقيـ كاالتجاىات بطريقة مباشرة كفع
 كيكشؼ عف مشاعر كدكافع التبلميذ.
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شممت الدراسات معرفة أثر طريقة لعب األدكار في مختمؼ المجاالت الدراسية كفي مراحؿ التعميـ  .5
المختمفة، كاتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي كجمعت البيانات عف طريؽ االختبار القبمي 

 كالبعدم.
التمثيؿ،  السابقة يكجد أسماء عديدة لمعب األدكار مثؿ المحاكاة،مف خبلؿ االطبلع عمي الدراسات  .6

 النشاط التمثيمي، الدراما، الخبرة الدرامية.
ة اد الدراسية التي يسيؿ فييا مسرحتناكلت الدراسات تكظيؼ الدراما كتمثيؿ األدكار في تدريس بعض المك  .7

، ككاف يعترض طريؽ تدريس  جتماعيةاال المناىج حيث شممت المغة العربية، التربية اإلسبلمية، العمكـ كالعمـك
لى جمكد طرؽ التدريس  ىذه المكاد كثير مف الصعكبات التي تعكد إلى جفاؼ المادة كصعكبتيا أحيانان، كا 

 المتبعة مف قبؿ معمميف غير مدربيف التدريب الكافي عمى طرؽ تدريس حديثة أحيانان أخرل.
ة لعب الدكر أك الدراما التعميمية بالطريقة االعتيادية، كما كرد تناكلت معظـ الدراسات مقارنة استراتيجي .8

 Hatcher–Keene,2011)( ك)2010)المصرم،( ك2012)الغبيكم،( ك2013في دراسة كؿ مف)جكدة،
 (.'.Karwowski ,M.& Soszynski.M 2008ك)
التي  (2013)جكدة،تقصت الدراسات أثر لعب الدكر في العديد مف المتغيرات، كما كرد في دراسة  .9

التي (2010دراسة )المصرم،ك  ،فاعمية تمثؿ األدكار لتنمية التفكير اليندسي في مادة الرياضياتتناكلت 
( التي Hatcher –Keene, 2011، كدراسة )جتماعيةاالاألدكار في اكتساب القيـ  أثر استخداـ لعببحثت 

( تناكلت Loui, Michael, 2009كدراسة ) تناكلت أثر استخداـ لعب الدكر في صفكؼ المغة اإلسبانية،
 لعب األدكار فيما يخص التكنكلكجيا كالمجتمع.

دراسات السابقة في أنيا تناكلت مكضكع لعب الدكر، ككما اتفقت مع دراسة كؿ الاتفقت ىذه الدراسة مع  .10
الكصفي التحميمي، في حيف  في استخداـ المنيج (2007)عربي،ك( 1997)راشد،( ك2002مف)صاصيبل،

 (2008)أحمد،( ك2010( ك)المصرم،2013المنيج التجريبي كؿ مف دراسة )جكدة، استخدـ
 Karwowski 2008ك) (Loui, Michael, 2009( ك)Hatcher–Keene, 2011)( ك2008،)القضاةك

,M.& Soszynski.M.') ،،إلى المنيج  ستخدمت المنيج التجريبي باإلضافة( ا2007بينما دراسة )عربي
استخدمت المنيج شبو  (2002ك)صاصيبل، (1997ك)راشد، (2008الكصفي، في حيف دراسة )بف جندم،
 .التجريبي باإلضافة إلى المنيج الكصفي

تنكعت األدكات التي استخدمت في الدراسات، كذلؾ حسب اليدؼ مف ىذه الدراسات كمف ضمف  .11
األدكات التي استخدمت فييا االختبارات بأنكاعيا كبطاقات مبلحظة ككحدات كبرامج ممسرحة مقترحة 

كأداة  (في استخداميا االستبياف2002فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )صاصيبل، كمقاييس اتجاىات، 
دراسة كؿ مف  ، أما(2008( ك)بف جندم،2008أحمد،لمدراسة، في حيف استخدمت االختبار كؿ مف دراسة )

فقد استخدمت باإلضافة لبلختبار مقياس اتجاه، في  (2008( ك)بف جندم،2007( ك)عربي،2013)جكدة،
 استخدمت باإلضافة لبلختبار بطاقة مبلحظة.(2012دراسة )الغبيكم،حيف 
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ىذه الدراسة عف بعض الدراسات في اختيار عينة البحث كالمرحمة التعميمية، حيث كانت اختمفت  .12
عينة الدراسة الحالية معممي كمعممات حقكؽ اإلنساف بالمرحمة األساسية، في حيف طبقت دراسة كؿ 

عمى طبلب (Hatcher –Keene, 2011)( ك201)المصرم،( ك2012)الغبيكم،( ك2013)جكدة،مف
دراسة  مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، بينما(2008،القضاةرحمة األساسية، كتككنت عينة دراسة )كطالبات مف الم

 (2002مف المرحمة الثانكية، كأخيران دراسة )صاصيبل، طبقت عمى طبلب( 1997( ك)راشد، 2007)عربي،
 فتككنت مف المعممات كاألطفاؿ.

ب األدكار قد شغؿ كثير مف الباحثيف أجريت الدراسات في أماكف مختمفة في العالـ مما يعني أف لع .13
( ك)راشد، 2008كال يزاؿ كذلؾ فعمى سبيؿ المثاؿ منيا ما أجرم في جميكرية مصر العربية كدراسة )أحمد،

(، بينما 2012( ك)الغبيكم،2008، كمنيا ما أجرم في المممكة العربية السعكدية كدراسة )بف جندم،)1997
، ك دراسة أجريت في ليبيا (2007، كدراسة )العربي،(أجريت في األردف2008دراسة )القضاة،

، أما دراسة إسبانيافي  (Hatcher –Keene, 2011)(أجريت في سكريا، ك دراسة 1998)صاصيبل،
(Loui, Michael, 2009)  دراسة كؿ مف أجريت الدراسة الحالية كفقد أجريت في أمريكا، في حيف 

 محافظات قطاع غزة بفمسطيف.أجريت في  (2010( ك)المصرم،2013)جكدة،
أف الشكاىد الميدانية التي تؤكد ضعؼ مستكل الطمبة الذيف يتعممكف بالطرؽ التقميدية مقارنة بغيرىـ  .14

مف طمبة الدكؿ التي استخدمت استراتيجيات التعمـ النشط، كأيضان الحاجة إلى التجريب كالبناء عمى جيكد 
 دراسات في العالـ عمكمان، كفي الكطف العربي خصكصان.عمى اآلخريف، كؿ ذلؾ ساىـ في انتشار ىذه ال

تميزت ىذه الدراسة في أنيا استخدمت أحد أساليب التدريس المحببة لدل الطمبة أال كىك لعب  .15
األدكار الذم يعتبر أكثر قدرة عمى جذب األطفاؿ ككذلؾ الكبار عمى حد سكاء، كىك مف األساليب المتميزة  

ة في جميع المراحؿ العمرية؛ ألنو يسيـ في اكتساب المفاىيـ كصقؿ ميارات الذم لو قيمة تعميمية عظيم
 التفكير كزيادة الفيـ كالثقة بالنفس كذلؾ مف خبلؿ التمثيؿ الحسي لبعض مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

سيامو في تسميط اىمية البحث الحالي كمدل أمكانية إبراز أ استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في .16
 عمى طريقة لعب األدكار مف خبلؿ استخداـ المعمـ ليا في تدريس حقكؽ اإلنساف.الضكء 

 تناولت استراتيجية السرد القصصي سابقة المحور الثاني: دراسات
 :أواًل/الدراسات العربية 
 (:2013دراسة )أبو رخية, .1

الصؼ الرابع أثر قصص األطفاؿ في تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدل طمبة  بعنكاف"
 األساسي"

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر قصص األطفاؿ في تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدل طمبة 
الصؼ الرابع األساسي، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، كتـ اختيار عينة قصدية 

طالبان  (32حيث كانت المجمكعة التجريبية) كطالبة،طالب  64مف طمبة الصؼ الرابع األساسي تككنت مف 
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، 2013- 2012طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الرابع لمعاـ الدراسي  (32) كالمجمكعة الضابطة كطالبة،
يتـ قراءتيا مف قبؿ الطمبة في  كقامت الباحثة بتكزيع قصص األطفاؿ عمى المجمكعة التجريبية لمدة شيريف،

ليـك التالي، كقد استخدمت الباحثة بطاقة مبلحظة كاختباران شفييان في ميارات التعبير البيت مع إرجاعيا في ا
 الشفيي اإلبداعي مف إعداد الباحثة كأداتيف لمدراسة.

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي: 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط المجمكعة الضابطة في  -

االستخداـ البعدم لبطاقة المبلحظة تعزل لتكظيؼ قصص األطفاؿ في ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي 
 لصالح المجمكعة التجريبية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط المجمكعة الضابطة في  -
ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لصالح  االختبار القرائي البعدم تعزل لتكظيؼ قصص األطفاؿ في

 المجمكعة التجريبية.
أىمية تكعية ، ك أىمية تفعيؿ قصص األطفاؿ في تدريس التعبير الشفيي لممرحمة األساسيةب أكصت الدراسة

 المعمميف الستخداـ القصة في التدريس كتكظيفيا في إجادة ميارات المغة العربية.

 (: 2012)عماد الدين, دراسة .2
استخداـ السرد القصصي لتنمية بعض ميارات االستماع في القراءة لدل طمبة   الصؼ الرابع  بعنكاف"

 األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا"
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ السرد القصصي لتنمية بعض ميارات االستماع في القراءة لدل طمبة 

أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي  الصؼ الرابع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا، كلتحقيؽ
طالبة مف الصؼ الرابع مف  (70طالبان كطالبة مكزعة عمى) (136كالتجريبي، تككنت عينة الدراسة مف)

 طالبان مف الصؼ الرابع مف مدرسة ذككر البريج االبتدائية ج، (66مدرسة البريج االبتدائية المشتركة ب، ك)
طالبة كاألخرل ضابطة  (35مجمكعات إحداىما تجريبية كعددىا) حيث كزعت العينة عمى أربع

طالب، كأيضا تـ بناء  (33طالب كاألخرل ضابطة كعددىا) (33(طالبة، كتجريبية أخرل عددىا)35كعددىا)
كقاـ  استبياف تشمؿ ميارات االستماع لمطمبة كتـ أيضا إعداد اختبار لقياس الميارات التي تـ التكصؿ إلييا،

ضا بإعداد دليؿ لممعمـ بطريقة السرد القصصي التي درست لطمبة المجمكعة التجريبية، كقد نفذت الباحث أي
حصص( لكؿ درس، في حيف تـ تدريس  4التجربة عمى المجمكعتيف التجريبيتيف مف الذككر كاإلناث بكاقع)

  المجمكعتيف الضابطتيف بالطريقة العادية.
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات المجمكعات التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعات  كجكد -
 التجريبية.
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االىتماـ بتكظيؼ ، ك ضركرة استخداـ طريقة السرد القصصي كجزء مف برنامج إعداد المعمـب أكصت الدراسة
قراءة القصص كاالستماع تشجيع الطمبة عمى ، ك السرد القصصي في تدريس القراءة لتنمية ميارات االستماع

 إلييا ألىميتيا في تنمية الثركة المغكية كالفكرية كالمفظية.

 (: 2011)بدوي, دراسة .3
 فاعمية برنامج إرشادم قائـ عمى فف القصة لخفض السمكؾ العدكاني لدل المعاقيف القابميف لمتعمـ" بعنكاف"

قصة لخفض السمكؾ العدكاني لدل المعاقيف ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج إرشادم قائـ عمى فف ال
عقميا القابميف لمتعمـ، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالتجريبي، حيث قاـ  الباحث 

 (16البرنامج اإلرشادم(، كأجريت الدراسة عمى عينة تككنت مف) –بنفسو بتصميـ)استبياف السمكؾ العدكاني
سنة، كجرل تقسيميـ إلى  (14-10عقميان القابميف لمتعمـ تتراكح أعمارىـ ما بيف) طالبان كطالبة مف المعاقيف

إناث(، كقد استخدـ الباحث عددان مف األساليب اإلحصائية  8 –ذككر 8) مجمكعتيف تجريبيتيف تشتمؿ عمى
 –المستقمةاختبار ماف كيتني لمعينات  –لمعالجة البيانات كىي)المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم

 حجـ التأثير باستخداـ مربع ايثا(. –كيمكككسكف لمعينات المرتبطة
  كجكد تحسف طرأ عمى المجمكعة التجريبية كبقاء أثر البرنامج عمييا. ككاف مف أىـ نتائج الدراسة

ضركرة االىتماـ بإعداد المعمميف عمى استخداـ فنيات تعديؿ السمكؾ أثناء تعامميـ مع الدراسة بأكصت 
 طبلب كالتي منيا أسمكب فف القصة كذلؾ مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية ليـ.ال

 (:2010)أبو صبحة, دراسة .4
 أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي" بعنكاف"

اإلبداعي لدل طالبات  ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي، ، الصؼ التاسع األساسي

حيث قاـ بإعداد استبياف لطالبات الصؼ التاسع، تكصؿ بعدىا الباحث إلى قائمة بميارات التعبير الكتابي 
 إعداد اختبار لقياس ىذه الميارات التي تـ التكصؿ إلييا، اإلبداعي األكثر أىمية لطالبات الصؼ التاسع، كتـ

( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة أبك طعمية اإلعدادية 76كتككنت عينة الدراسة مف)
ـ، كقسمت العينة إلى مجمكعتيف إحداىما 2009-2008المشتركة في منطقة خاف يكنس لمعاـ الدراسي 

كقد نفذت التجربة عمى المجمكعة التجريبية كىي تكميؼ كؿ طالبة بقراءة قصة  تجريبية كاألخرل ضابطة،
يكميان في البيت لمدة شيريف، في حيف لـ تكمؼ المجمكعة الضابطة بقراءة أم قصة، كبعد االنتياء مف 

  التطبيؽ ثـ إخضاع المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لبلختبار البعدم.
كؽ الطالبات المكاتي قمف بقراءة القصة المجمكعة التجريبية عمى طالبات ككاف مف أىـ نتائج الدراسة تف

  المجمكعة التقميدية.
ضركرة ، ك تنميتيا، كتشجيع قراءة القصصك ضركرة التركيز عمى  ميارات التعبير الكتابي لدراسة بأكصت ا

 .تكظيؼ القصص في حصص التعبير الكتابي
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 (:2008,وآخرون)الشافعي  دراسة .5
فعالية برنامج مقترح قائـ عمى القصة لتنمية بعض ميارات الكتابة كالميكؿ القرائية لدل تبلميذ الصؼ  بعنكاف"

 الخامس مف التعميـ األساسي بدكلة اإلمارات المتحدة"
ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج قائـ عمى القصة لتنمية بعض ميارات الكتابة كالميكؿ القرائية القصصية 

الخامس مف التعميـ األساسي، كقياس مدل فعالية البرنامج المقترح في تنمية ميارات لدل تبلميذ الصؼ 
الكتابة المناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي، حيث 

 تمثمت عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الخامس األساسي بمدرسة األخنؼ بف قيس.
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية  أنو تكجد ئج الدراسةككاف مف أىـ نتا

  كالضابطة في كؿ نكع مف القياس البعدم لمقياس الميكؿ القرائية لصالح المجمكعة التجريبية.
ضركرة ، ك ضركرة تنبيو المعمميف عمى أف يتعاممكا مع القصص عمى أنيا أداة كليست غايةالدراسة بأكصت 

 اإلفادة مف معيار اختبار قصص األطفاؿ.

 (: 2008)عبد المحسن, دراسة .6
 فاعمية برنامج أنشطة مصاحبة لمقصة في تنمية الذكاء االجتماعي لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة" بعنكاف"

أبعاد ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد كتطبيؽ برنامج يستخدـ األنشطة المصاحبة لركاية القصة في تنمية بعض 
الذكاء االجتماعي ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي 
الذم يعتمد عمى تصميـ المجمكعة التجريبية الكاحدة، لمعرفة مدل تأثير برنامج أنشطة مصاحبة لركاية 

س المجمكعة، كتككنت عينة الدراسة كيتـ القياس القبمي كالبعدم عمى نف القصة عمى الذكاء االجتماعي،
 مف أطفاؿ المستكل الثاني بركضة)كيماف فارس التجريبية لمغات(، خبلؿ العاـ الدراسي طفؿ كطفمة( 20مف)
سنكات، كاستخدمت الباحثة استمارة جمع بيانات  (6.5 – 5.5( كتراكحت أعمارىـ ما بيف)2004/2005)

ذكاء االجتماعي، كبرنامج األنشطة المصاحبة لركاية القصة كاالقتصادية، كمقياس ال جتماعيةاالالحالة 
المقترح، كاعتمدت في معالجة البيانات استخداـ معادلة االرتباط لبيرسكف، كاختبار)ت(، كمعادلة حجـ 

 التأثير.
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات األطفاؿ قبؿ تطبيؽ أنو تكجد ككاف مف أىـ نتائج الدراسة 

 مج كبعده لصالح القياس البعدم.البرنا
ضركرة ، ك ضركرة تنفيذ برنامج األنشطة المصاحبة لركاية القصة عمى عينات مف األطفاؿالدراسة بأكصت 

 لدكرىا في تنمية العقؿ.أف ييتـ اآلباء بركاية القصص ألطفاليـ، 

 (:2007)أبو الشامات, دراسة .7
الفني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طفؿ ما أثر استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير  بعنكاف"

 قبؿ المدرسة"
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ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير 
حيث قامت  اإلبداعي لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة، كلتحقيؽ ىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي،

احثة ببناء كحدتيف تدريسيتيف تضمنت كؿ كحدة قصة مف قصص األطفاؿ، كما أعدت الباحثة مقياس الب
كتـ تطبيؽ ، لتقييـ ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التعبير الفني بالرسـ لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة

بؿ المدرسة في مدينة البرنامج بعد التأكد مف صبلحية الكحدتيف لمتطبيؽ عمى عينة عشكائية مف أطفاؿ ما ق
بيف خمس إلى ست سنكات كنصؼ، تـ  تتراكح أعمارىـ  ما طفبلن كطفمة(32مكة المكرمة، بمغ عددىا)

 (طفبلن كطفمة.16تقسيميا إلى مجمكعتيف: مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة كؿ مجمكعة تككنت مف)
الضابطة مما يشير إلى فاعمية ككاف مف أىـ نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة 

استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التعبير بالرسـ 
 لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة.

ضركرة االىتماـ بتكظيؼ قصص األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالتعبير الدراسة بأكصت 
 الفني.

 (:2005يدل,دراسة )المج .8
أثر قراءة المعمميف القصص عمى تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي في تنمية اتجاىاتيـ االيجابية نحك  بعنكاف"
 القراءة"

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر قراءة المعمميف القصص عمى تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي في تنمية 
حيث قاـ الباحث  الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي،اتجاىاتيـ االيجابية نحك القراءة، كلتحقيؽ ىدؼ 

بإعداد برنامج لتنمية االتجاىات االيجابية نحك القراءة لدل تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي باستخداـ أسمكب 
كقد  كبعد ذلؾ قياس اثر تطبيؽ البرنامج في اتجاىات التبلميذ نحك القراءة، قراءة المعمميف القصص عمييـ،

الباحث ببناء برنامج قراءة القصص عمى أسس عممية، كاعد مقياسان لمعرفة اثر تطبيؽ البرنامج عمى  قاـ
(تمميذان مف تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي في مجمع 70التبلميذ، كبعد تطبيؽ البرنامج عمى عينة قكاميا)

 األمير سمطاف التعميمي بالرياض.
كؽ دالة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك فر أنو تكجد ككاف مف أىـ نتائج الدراسة 

 القراءة لصالح التطبيؽ البعدم.
 المعمميف عمى طبلبيـ بشكؿ يكمي. ضركرة قراءة القصص مف قبؿالدراسة بأكصت 

 (: 2000)زقوت,  دراسة .9
 الركضة"مدل تأثير قصص األطفاؿ المحكية  عمى تعديؿ السمكؾ العدكاني لدل طفؿ  بعنكاف"

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تأثير قصص األطفاؿ المحكية عمى تعديؿ السمكؾ العدكاني لدل طفؿ 
ىاريس  –الركضة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، حيث مقياس جكدانؼ 

مقياس السمكؾ العدكاني  استمارة المستكل االجتماعي كاالقتصادم، بطاقة مبلحظة السمكؾ العدكاني، لمذكاء،
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المكتكب كالمصكر لرياض األطفاؿ كأيضا استخدمت المنيج التجريبي حيث قامت الباحثة بإعداد برنامج 
إرشادم مقترح  مككف مف مجمكعة قصص لتعديؿ السمكؾ العدكاني لدل أطفاؿ الرياض بمحافظة خانيكنس، 

ف كاحدة تجريبية كاألخرل ضابطة قكاـ كؿ طفبلن مقسميف إلى مجمكعتي (32) كتككنت عينة الدراسة مف
إناث(، كقامت الباحثة بمعالجة البيانات إحصائيا حيث استخدمت  8–ذككر 8) طفبلن مقسميف إلى (16منيا)

 كالمتكسطات الحسابية كاختبار كيمكككسكف. -testأساليب إحصائية منيا اختبار 
ة بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية فركؽ دالة إحصائي أنو تكجدككاف مف أىـ نتائج الدراسة  

 كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.
ضركرة االىتماـ باألساليب التربكية الحديثة في تعديؿ السمكؾ لدل األطفاؿ كالتي منيا الدراسة بأكصت 

 مف نتائج ايجابية خبلؿ الدراسة. لوأسمكب القصة، لما 

 :ثانيًا/ الدراسات األجنبية 
 (:Negrete, 2003) دراسة نيجرت .10

 "Fact Via Vacation: Stories that Communicate Scienceبعنكاف"
 "أثر القصة عمى تذكر كفيـ األفكار العممية"

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر القصة عمى تذكر كفيـ األفكار العممية، كذلؾ بعد قراءة القصة مباشرة أك بعد 
قراءة نصكص األفكار العممية، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث أسبكع مف قراءتيا، كمقارنتيا بطريقة 

(طالب كطالبة مف طبلب 40التي تككنت مف ) كقاـ بتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة المنيج التجريبي،
 المرحمة  الجامعية.

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
 أفضؿ عند الطبلب الذيف قرءكا نصكص األفكار العممية.أف التذكر كالفيـ المباشر لؤلفكار العممية كاف  -
 كاف االستدالؿ العاـ مف نتائج الدراسة أف التدريس بالقصص أفضؿ مف التدريس بالطريقة التقميدية. -
أف التدريس بالقصص يساىـ في نجاح عممية االتصاؿ في التفاعؿ الصفي مف حيث نقؿ المعمكمات بصكرة  -

 يتـ التكاصؿ بيا أكثر قابمية لمتذكر كأكثر متعة.صحيحة كيجعؿ األفكار التي 
بضركرة االىتماـ باستخداـ السرد القصصي في تدريس الطبلب بجميع المراحؿ التعميمية  الدراسةأكصت 

 كخبلؿ المكاد التعميمية المتنكعة.

 (:,land and Taylor 1998) دراسة الند وتيمور .11
 "The  Role  of  talk  in Kindergarten  Children's   Construction  of  Storyبعنكاف"

 دكر سرد القصة عمى استيعاب األطفاؿ""
ىدفت الدراسة إلى إبراز أىمية صياغة قصص األطفاؿ كطريقة سرد ىذه القصص في مرحمة رياض 
األطفاؿ، كأثر ذلؾ عمى استيعاب األطفاؿ لبعض القيـ كالمفاىيـ المتضمنة في ىذه القصص، كلتحقيؽ ىدؼ 

(طفبلن كطفمة مف أحد فصكؿ 23حيث تككنت عينة الدراسة مف) الدراسة استخدـ الباحث المنيج  الكصفي،
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رياض األطفاؿ بمنطقة ريفية في الجنكب الشرقي لمكاليات المتحدة األمريكية، كاستخدـ الباحث أسمكب 
لمادة المكجكدة عمى ىذه الشرائط بتحميؿ ا يفالتصكير اليكمي بالفيديك لمدة ستة أشير متتالية، كلقد قاـ الباحث

لتحديد نكعية األسئمة التي قاـ األطفاؿ بإلقائيا، كلتحديد القيـ كالمفاىيـ المتضمنة في ىذه القصص، كالبناء 
كتصكير األطفاؿ لمعناصر التي يجب أف تتضمنيا القصص  كطريقة السرد القصصي الشفيية، القصصي،

 الجيدة كأسمكب صياغتيا.
تائج الدراسة رغبة األطفاؿ في االستماع إلى القصص، حيث كاف كقت سرد القصص يزداد ككاف مف أىـ ن

 طكالن مع مركر الكقت.
ضركرة االستعانة ببعض الكسائؿ التعميمية اإليضاحية أثناء سرد القصص لمساعدة األطفاؿ الدراسة بأكصت 

 عمى فيـ مضمكف القصة، كاستيعاب ما يكجد بيا مف قيـ كمفاىيـ. 

 (:Mills,(1993 ة ميمزدراس .12
 ""Teaching Math Concepts in a K – I Class بعنكاف"

 "أثر استخداـ القصص في تعميـ المفاىيـ الرياضية عمى مدل استيعاب أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة ليا"
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ القصص في تعميـ المفاىيـ الرياضة عمى مدل استيعاب أطفاؿ مرحمة 

، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي، كاختار عينة عشكائية مف بإنجمتراما قبؿ المدرسة 
منت مفاىيـ الجمع كالطرح ضمف حيث قاـ الباحث بإعداد اثنتي عشرة قصة، تض أطفاؿ ما قبؿ المدرسة،

العدد عشرة، كمفاىيـ العد كالتناظر األحادم كالتصنيؼ كالمقارنة، كبعض المفاىيـ الرياضية البسيطة 
األخرل، كاستخدـ الباحث مع القصص بعض الخبرات كاألنشطة الحرة التي تسمح لؤلطفاؿ باكتشاؼ الطرؽ 

 سبكه مف خبرات.المبلئمة لتكظيؼ ما تعممكه مف مفاىيـ، كما اكت
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة فاعمية استخداـ أسمكب القصة، مصحكبان باألنشطة المختمفة في إكساب األطفاؿ 
المفاىيـ الرياضية كالخبرات كالمعمكمات المناسبة لقدراتيـ كخصائصيـ في ىذه المرحمة العمرية المبكرة مف 

 حياتيـ.
اسمكب القصة في تعميـ االطفاؿ المفاىيـ المختمفة، لمساعدتيـ  الدراسة بضركرة االىتماـ باستخداـأكصت 

 عمى حفظ كفيـ المفاىيـ كتطبيقيا

 :تعقيب عمى الدراسات السابقة الخاصة باستراتيجية السرد القصصي 
 مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األبحاث كالدراسات السابقة يتبيف التالي:

)أبك  فترات زمنية متباينة حيث كاف أحدثيا دراسةجميع الدراسات السابقة حديثة، كأجريت في  .1
مما يدلؿ بشكؿ كاضح عمى اىتماـ عصرنا الحالي بأػسمكب ,(Mills،(1993 (، كأقدميا دراسة2013رخية،

 السرد القصصي كتكظيفو كاستراتيجية تدريسية.
 ية.جمعت الدراسات السابقة بشكؿ عاـ في ىذا المحكر بيف القصة القرآنية، ك القصة البشر  .2
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أجمعت جميع الدراسات السابقة عمى القكؿ بأىمية القصة بشكؿ عاـ، كالقصة القرآنية بشكؿ خاص  .3
 كدكرىا الفعاؿ في زيادة التحصيؿ كفي التنمية كاإلصبلح في شتى المجاالت.

تناكلت معظـ الدراسات مقارنة استراتيجية السرد القصصي بالطريقة االعتيادية، كما كرد في دراسة كؿ  .4
( ك)الشافعي كمكسى كالبسيكني، 2010( ك)أبك صبحة، 2012( ك)عماد الديف، 2013أبك رخية، ) مف

 (.Mills،(1993( كNegrete, 2003( ك)2005( ك)المجيدؿ،2007( ك)أبك الشامات،2008
تناكلت الدراسات تكظيؼ السرد القصصي في تدريس بعض المكاد الدراسية التي كاف يعترض طريؽ  .5

لى جمكد طرؽ التدريس تدريسيا كثير مف ا لصعكبات التي تعكد إلى جفاؼ المادة كصعكبتيا أحيانان، كا 
المتبعة مثؿ المغة العربية لتنمية ميارات القراءة ك الكتابة كالتعبير، كأيضا في الرياضيات لتعميـ المفاىيـ 

ر اإلبداعي ك تنمية الرياضية كاالحتفاظ بيا لدل الطبلب، كما استخدـ السرد القصصي لتنمية ميارات التفكي
 بعض أبعاد الذكاء االجتماعي ككذلؾ استخدـ السرد القصصي لتعديؿ السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ.

)أبك  تقصت الدراسات أثر سرد القصة في العديد مف المتغيرات، كما كرد في دراسة كؿ مف .6
(التي 2008سيكني،)الشافعي كمكسى كالب ( ك2010( ك)أبك صبحة،2012)عماد الديف،ك( 2013رخية،

)عبد  تناكلت أثر قصص األطفاؿ في تنمية بعض الميارات مثؿ التعبير كاالستماع كالكتابة، كتناكلت دراسة
(أثر األنشطة المصاحبة لركاية القصة في تنمية بعض أبعاد الذكاء االجتماعي، كما بحثت 2008المحسف،
الرياضية كاالحتفاظ بيا، كىناؾ دراسات اىتمت  (أثر استخداـ القصة في تعمـ المفاىيـMills،(1993 دراسة

(، في 2000)زقكت، بخفض حدة السمكؾ العدكاني عف طريؽ القصة كمسرح العرائس كالدمى مثؿ دراسة
حيف تناكلت الدراسة الحالية إلى معرفة كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية 

 مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.
( 2005( ك)المجيدؿ،2007)أبك الشامات، معظـ الدراسات المنيج التجريبي كدراسة كؿ مفاستخدمت  .7
(، كما 2008( ك)الشافعي، مكسى، البسيكني،Negrete, 2003( ك)2008)القضاة،( ك(Mills,1993ك

في حيف استخدمت بعض الدراسات المنيج المنيج شبو التجريبي،  (2006)عبد المحسف، استخدمت دراسة
 (2010( ك)أبك صبحو،2012)عماد الديف، ك (2013)أبك رخية، كالتجريبي كدراسةالكصفي 

 land(ك)2000حيث اتفقت الدراسة الحالية مع تمؾ الدراسات ككذلؾ مع دراسة )زقكت،،  (2011)بدكم،ك
and Taylor ,1998).في أنيا استخدمت المنيج الكصفي 

لممتغيرات التي تناكلتيا كؿ دراسة، فمعظـ الدراسات تنكعت أدكات الدراسة المستخدمة، كذلؾ تبعان  .8
 (2007( ك)أبك الشامات،2008)الشافعي كمكسى كالبسيكني، استخدمت االختبار كأداة لمقياس مثؿ دراسة

، كما أف ىناؾ دراسات استخدمت أكثر مف أداة (Negrete, 2003( ك)Mills،(1993( ك2005)المجيدؿ،ك
بطاقة مبلحظة، ككذلؾ دراسة )عماد الديف، إضافة لبلختبار استخدمت  (2013دراسة )أبك رخية،كدراسة 
استبياف، كاستخدمت دراسة )عبد  إضافة لبلختبار استخدمت(2011( ك)بدكم،2010( ك)أبك صبحة،2012

كاالقتصادية كمقياس الذكاء  جتماعيةاال(باإلضافة إلى االختبار استمارة جمع بيانات الحالة 2008المحسف،
(استخدمت مقياس لمسمكؾ العدكاني كمقياس لمذكاء 2000كىناؾ دراسات مثؿ دراسة )زقكت، ،االجتماعي
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في حيف استخدمت كاستمارة المستكل االجتماعي كاالقتصادم ككذلؾ  بطاقة مبلحظة السمكؾ العدكاني، 
 الباحثة االستبياف كأداة  لدراستيا.

( 2013المرحمة االبتدائية كدراسة )أبك رخية،استخدمت أغمب الدراسات السابقة العينة مف طمبة مدارس  .9
 خمس  ، فيما عدا(2008ك)الشافعي، مكسى، البسيكني، (2005)المجيدؿ، ( ك2012)عماد الديف،ك

( 2007دراسات استخدمت العينة مف مرحمة ما قبؿ المدرسة)رياض األطفاؿ( كىـ كؿ مف)أبك الشامات،
، كما أف (2008)عبد المحسف،ك (2000زقكت،)( كMills,1993ك)   Land and  Taylor,1998)ك)

(فقد Negrete, 2003دراسة )(، أما 2010ىناؾ دراسات  تناكلت المرحمة اإلعدادية كدراسة )أبك صبحو،
، في حيف ( طبلب كطالبات مف المعاقيف عقميان 2011المرحمة الجامعية، كتناكلت دراسة )بدكم،تناكلت 

 .سات في عينتيا حيث كانت العينة معممي كمعممات حقكؽ اإلنسافاختمفت الدراسة الحالية مع أغمب الدرا
أجريت الدراسات في أماكف مختمفة في العالـ مما يعني أف السرد القصصي قد شغؿ كثير مف  .10

الباحثيف كال يزاؿ كذلؾ فعمى سبيؿ المثاؿ منيا ما أجرم في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كدراسة )الشافعي 
(،كمنيا ما أجرم في 2008(، كمنيا ما أجرم في مصر كدراسة )عبد المحسف،2008ي،كمكسى ك البسيكن

(، كمنيا ما أجرم في الكاليات 2005( ك)المجيدؿ، 2007المممكة العربية السعكدية كدراسة )الشامات،
 (، كمنيا ما أجرم في انجمترا كدراسة,land and Taylor 1998المتحدة األمريكية كدراسة )

1993)،Mills ،2012( ك)عماد الديف، 2013(، أما الدراسة الحالية كدراسة كؿ مف)أبك رخية )
 ( فقد أجريت في محافظات قطاع غزة بفمسطيف.2000 ( ك)زقكت،2010( ك)أبك صبحة،2011ك)بدكم،

اتفقت أغمب الدراسات عمى فاعمية القصة  في التدريس كتنمية االتجاىات كميارات التفكير، كدراسة  .11
 Landك) (Mills،1993( ك)2005( ك)المجيدؿ،2007( ك)أبك الشامات،2010صبحو،)أبك 

andTaylor,1998). 
استراتيجيتي لعب الدكار كالسرد  كاقع استخداـال يكجد بيف تمؾ الدراسات السابقة دراسة اىتمت ب .12

 القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية.
عداد أداة الدراسة استفادت الباحثة مف  .13 عداد اإلطار النظرم لمبحث، كا  الدراسات السابقة في جمع كا 

 )االستبياف(، كاألساليب اإلحصائية المستخدمة ىذا باإلضافة إلى مناقشة كتفسير النتائج.

 تناولت حقوق اإلنسان سابقة المحور الثالث: دراسات
 :أواًل/ الدراسات العربية 
 (:2013دراسة )أبو ىاشم, .1

مستكل الكعي بحقكؽ اإلنساف كعبلقتو بكؿ مف الثقة بالنفس كالتككيدية لدل طمبة الصؼ التاسع  ف"بعنكا
 بغزة"

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف مستكل الكعي بحقكؽ اإلنساف ككؿ مف الثقة بالنفس كالتككيدية لدل 
كتـ اختيار ، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التحميمي الكصفي ،طمبة الصؼ التاسع بغزة
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(طالبان كطالبة مف الصؼ ٤٧ٗعينة الدراسة بطريقة العينة العشكائية المنتظمة، كقد بمغ عدد أفراد العينة)
بثبلث  التاسع األساسي بجميع مدارس الككالة كالحككمة األساسية بمحافظة غزة، كتمثمت أدكات الدراسة

 التككيدية(. -الثقة بالنفس -مقاييس)الكعي بحقكؽ اإلنساف
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

تكجد عبلقة إيجابية بيف مستكل الكعي بحقكؽ اإلنساف بأبعاده كدرجتو الكمية ككؿ مف الثقة بالنفس  -
إحصائية بيف بعد عدـ الخجؿ في كالتككيدية بأبعاده كدرجتو الكمية، كلكف لـ تجد الدراسة عبلقة ذات داللة 

 مقياس كالتككيدية كُبعد الحماية في مقياس حقكؽ اإلنساف.
تأثير لممتغيرات التصنيفية لمدراسة الحالية كىي)الجنس، نكع المدرسة، مستكل تعميـ األب، مستكل  يكجد -

إحصائية في كؿ  في إحداث فركؽ ذات داللة تعميـ األـ، المستكل االقتصادم لؤلسرة، التحصيؿ الدراسي(
 .مف الكعي بحقكؽ اإلنساف بأبعاده كدرجتو الكمية كالثقة بالنفس كالتككيدية

تأثير داؿ لتفاعؿ الجنس مع كؿ مف الثقة بالنفس كالتككيدية عمى الكعي بحقكؽ اإلنساف،  لـ تجد الدراسة -
 . الكعي بحقكؽ اإلنساففي حيف أكجدت الدراسة تأثير داؿ لتفاعؿ كؿ مف الثقة بالنفس كالتككيدية عمى 

تنظيـ األنشطة كالفعاليات لالتنسيؽ بيف اإلدارات المدرسية كمنظمات حقكؽ اإلنساف الدراسة بضركرة أكصت 
ضركرة تضميف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في األنشطة ، ك الطمبة لدلالتي تعزز مفاىيـ كقيـ حقكؽ اإلنساف 

إلنساف لجميع المراحؿ في المدارس الحككمية المنيجية كالبلمنيجية كتخصيص مقرر مستقؿ لحقكؽ ا
 كاالستفادة مف تجربة مدارس ككالة الغكث.

 (:2013دراسة )رابعة, .2
دكر مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر طمبة الجامعات  بعنكاف"

 الفمسطينية في محافظات غزة"
لمدني في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر طمبة ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر مؤسسات المجتمع ا

الجامعات الفمسطينية. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، حيث تـ تطبيؽ أداة 
(طالب كطالبة مف 700كطبقت عمى عينة عشكائية مككنة مف) (فقرة،47الدراسة المتمثمة باستبياف مككنة مف)

 -األزىر–جامعات الفمسطينية في محافظات غزة متمثمة بالجامعات)اإلسبلمية طمبة كميات التربية بال
مديرا  (16كما قاـ الباحث بإجراء مقابمة مع مديرم مؤسسات المجتمع المدني كالبالغ عددىـ) األقصى(،

 لمتعرؼ عمى معيقات ممارسة دكر المؤسسات.
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي: 

إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر مؤسسات المجتمع المدني كجكد فركؽ ذات داللة  -
 في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير الجنس ككانت لصالح اإلناث.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المكاطنة، الجامعة، مكاف السكف، االنتماء السياسي  -
 لدل أفراد العينة.
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ضركرة اىتماـ مؤسسات المجتمع المدني بنشر الثقافة الخاصة بحقكؽ االنساف، كما اكصت الدراسة بأكصت 
 بضركرة المساكاة بيف الجنسيف في برامج التكعية كالتثقيؼ. 

 (:2013دراسة )يونس, .3
 إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي لدل طمبة الصؼ التاسع في مدارس األكنركا" بعنكاف"

ىدفت الدراسة إلى معرفة إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي لدل طمبة الصؼ التاسع 
في مدارس األكنركا بمحافظتي غزة كشماليا، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي 

بتدائي بمدارس ككالة التحميمي، حيث تككنت عينة الدراسة مف عدد مف طبلب كطالبات الصؼ التاسع اال
الغكث في محافظتي غزة كشماليا، كقد تمثمت أدكات الدراسة في مقياس السمكؾ االيجابي)إعداد ككالة 

 الغكث(،كمقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف)إعداد الباحثة(.
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي: 

 اإلنساف كالسمكؾ االيجابي لدل طمبة  عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ
 الصؼ التاسع في مدارس األكنركا.

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير الجنس، كلصالح الذككر
في إدراؾ الحقكؽ الصحية كالمدنية كالسياسية، كلصالح اإلناث في إدراؾ الحقكؽ االقتصادية، كعدـ كجكد 

 -جتماعيةاال -يميةالمدرسية التعم -داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس في باقي اإلبعاد)الشخصية
 األسرية(.

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ االيجابي ك إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل
 لصالح الطمبة الذيف مستكل تعميـ إبائيـ كدخميـ أعمى. )تعميـ الكالديف، الدخؿ الشيرم لؤلسرة( لمتغيرات

 إناث( كمستكل إدراكيـ لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف عمى  -)ذككر ال يكجد تأثير لمتفاعؿ بيف جنس الطمبة
 مستكل السمكؾ االيجابي لمطمبة.

الدراسة بضركرة االىتماـ بالتعميـ النظامي كغير النظامي لمفاىيـ حقكؽ االنساف، كالمساكاة بيف أكصت 
 الجنسيف في تعميـ حقكؽ االنساف.

 (:2012دراسة )أبو مراحيل, .4
تحسيف تعميـ حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة كسبؿ دكر مدير المدرسة في  بعنكاف"
 تفعيمو"

ىدفت الدراسة إلى معرفة  دكر مدير المدرسة في تحسيف تعميـ حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث 
مستخدمة  بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت  الباحثة المنيج الكصفي التحميمي،

 2011كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي حقكؽ اإلنساف لمعاـ الدراسي  (فقرة،50شتمؿ عمى)ي بيافاست
(معممان كمعممةن، كاستخدمت 154(معممان كمعممةن، لتستقر العينة األصمية عمى)184، البالغ عددىـ)2012/

 .SPSSالمعالجات اإلحصائية مف خبلؿ البرنامج اإلحصائي 
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 لدراسة ما يمي:ككاف مف أىـ نتائج ا
بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة  (α≤ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة -

 الدراسة حكؿ درجة  ممارسة مدير المدرسة لدكره في تحسيف تعميـ حقكؽ اإلنساف في المجاالت األربعة
 لصالح الذككر.تعزم لمتغير الجنس، ككانت  )اإلدارم، الفني، االجتماعي، اإلبداعي(

تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة مدير  -
عمـك  –المدرسة لدكره في تحسيف تعميـ حقكؽ اإلنساف تعزم لمتغير التخصص الجامعي)عمكـ تطبيقية 

أما بالنسبة لممجاؿ  اإلبداعي( إنسانية( ككانت لصالح العمكـ اإلنسانية في المجاالت)اإلدارم، الفني،
 عمكـ تطبيقية( –)عمـك إنسانية  االجتماعي فبل تكجد فركؽ تعزم لمتغير التخصص الجامعي

في متكسطات تقديرات أفراد العينة  (α≤ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة -
 –سنكات  5غير سنكات الخدمة)أقؿ مفلقياس دكر مدير المدرسة في تحسيف تعميـ حقكؽ اإلنساف تعزم لمت

اجتماعي  –تعزم لمتغير سنكات الخدمة في المجاالت الثبلثة)فني  سنكات(10أكثر مف –سنكات  10-5مف 
 )أكثر مف عشر سنكات(. إبداعي( ككانت لصالح فئة –
ينة في متكسطات تقديرات أفراد الع (α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

)أقؿ  لدكر مدير المدرسة في تحسيف تعميـ حقكؽ اإلنساف في المجاؿ اإلدارم تعزل لمتغير سنكات الخدمة
 سنكات( 10أكثر مف  –سنكات  10-5مف  –سنكات  5مف 

، عمى متابعة الرابط االلكتركني لمتابعة أنشطة حقكؽ اإلنساف المدراءتدريب الدراسة بضركرة أكصت 
تنظيـ الدركس التكضيحية ، ك برنامج تعميـ حقكؽ اإلنسافلتفاعؿ المدراء في  رافيةاالشتكظيؼ األساليب ك 

 لعرض استراتيجيات كأساليب تدريسية متنكعة.

 (:2012دراسة )العباسي, .5
فاعمية المعالجة اإلبداعية كالتعبيرية لمصكر التعميمية في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل تبلميذ  بعنكاف"

 األساسي بمدارس الككالة بمحافظات غزة"الصؼ الرابع 
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية المعالجة اإلبداعية كالتعبيرية لمصكر التعميمية في تنمية مفاىيـ حقكؽ 
اإلنساف لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي بمدارس الككالة بمحافظات غزة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ 

 (33) تمميذان منيـ (65كاشتممت العينة الكمية لمدراسة عمى)، المجمكعتيف الباحث المنيج التجريبي نظاـ
تمميذان كمجمكعة ضابطة، كذلؾ تـ تطبيؽ أداة الدراسة االختبار التحصيمي  (32تمميذان كمجمكعة تجريبية ك)

فاعمية في مفاىيـ حقكؽ اإلنساف عمى مجمكعة الدراسة قبؿ تنفيذ التجربة كبعدىا، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى 
المعالجة اإلبداعية كالتعبيرية لمصكر التعميمية في تدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف بيدؼ رفع مستكل التحصيؿ 

كتـ معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمـك ، لتبلميذ الصؼ الرابع األساسي
 لمكشؼ عف الفرؽ بيف متكسطات درجات عينة الدراسة، T.Test كاختبار)ت( ،(SPSS) جتماعيةاال
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المعالجة اإلبداعية كالتعبيرية لمصكر لمكشؼ عف حجـ اثر تدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ  ك)مربع آيتا(
 ( كذلؾ الختبار صحة فركض الدراسة.dككذلؾ حساب قيمة) التعميمية،

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية  (a_<0.05) داللة إحصائية عند مستكل تكجد فركؽ ذات -

 كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم عمى اختبار حقكؽ اإلنساف.
بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في  (a_<0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل -

 عمى اختبار حقكؽ اإلنساف.التطبيقيف القبمي كالبعدم 
عمى تنمية مفاىيـ حقكؽ  المعالجة اإلبداعية كالتعبيرية لمصكر التعميميةيكجد تأثير لمتدريس باستخداـ  -

 اإلنساف أفراد المجمكعة التجريبية.
، مكضكع الصكر عند بناء المناىج الخاصة في المراحؿ الدراسية الدنياب بضركرة االىتماـالدراسة أكصت 

، التركيز عمى تدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في المرحمة الدنيا مف خبلؿ الكسائؿ البصرية المحسكسةك 
 ضركرة تكظيؼ أساليب حديثة تثير اإلبداع كالتعبير لدل التبلميذ.ك 

  (:2012دراسة )العجرمي,  .6
اإلنساف لمصؼ الرابع كحقكؽ  جتماعيةاالدراسة تحميمية لمقيـ المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية ك  بعنكاف"

 األساسي بفمسطيف"
)التربية الكطنية جتماعيةاالىدفت الدراسة إلى تحديد القيـ المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية ككتب التربية 

كالتربية المدنية( ككتب حقكؽ اإلنساف لمصؼ الرابع األساسي بفمسطيف. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت 
الباحثة المنيج التحميمي، بأسمكبو تحميؿ المحتكل، كتككنت عينة الدراسة مف كتب مبحث التربية اإلسبلمية 

كمف كتب مبحث حقكؽ  الكطنية كالتربية المدنية()التربية  كالتي تضـ كتب جتماعيةاالكمبحث التربية 
اإلنساف لمصؼ الرابع األساسي، كقد تـ اختيار العينة بطريقة قصدية، كاستخدمت الدراسة أداتيف رئيسيتيف 

كلتحميؿ النتائج ، ىما: قائمة اشتممت أىـ أبعاد القيـ، كالقيـ الفرعية المندرجة تحتيا، كأداة تحميؿ المحتكل
ثـ جمع التكرارات لكؿ بعد كتفريغيا في جداكؿ، كاستخدمت النسب  حثة حساب التكرارات،استخدمت البا

 المئكية.
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي: 

القيـ  قد احتمت المرتبة األكلى، يمييا" القيـ الدينية" تبيف مف خبلؿ تحميؿ كتب التربية اإلسبلمية أف" -
القيـ السياسية كالكطنية"، كيمييا في  القيـ الجمالية"، كيمييا" "، كيمييا"ةجتماعياالالقيـ  األخبلقية"، كيمييا"

 القيـ العممية". المرتبة األخيرة"
قيـ الكرامة"،  قد احتمت المرتبة األكلى، يمييا" قيـ الحرية" تبيف مف خبلؿ تحميؿ كتب حقكؽ اإلنساف أف" -

قيـ  كيمييا" قيـ العدالة" كيمييا" قيـ التسامح" يمييا"قيـ الحياة كالمستكل المعيشي البلئؽ لئلنساف،  يمييا"
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كاحتمت المرتبة  المكاطنة كالمشاركة في الحياة المينية كالسياسية" قيـ الممكية"، كيمييا قيمة" المساكاة"، كيمييا"
 األخيرة.
المعمميف الكتب المدرسية كتزكيد كؿ  في كالمفاىيـتضميف ممخصات مناسبة بالقيـ الدراسة بضركرة أكصت 

بمعمـ التربية قبؿ الخدمة كتزكيده بمجمكعة القيـ االيجابية المنكم إكسابيا  الجامعات اىتماـ ضركرة ، ك بيا
 ككيفية تدريسيا لمطمبة. لممتعمميف،

 (:2012دراسة )شقورة, .7
 إثراء محتكم المغة العربية لمصفكؼ األربعة األكلى في ضكء مفاىيـ حقكؽ اإلنساف" بعنكاف"

الدراسة إلى إثراء محتكل مقرر المغة العربية لمصفكؼ األربعة األكلى مف التعميـ األساسي في  ىدفت ىذه
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،  ضكء مفاىيـ حقكؽ اإلنساف،

تكافرىا في محتكل منياج حيث استخدمت أداتيف لمبحث، كقامت بإعداد قائمة مفاىيـ حقكؽ اإلنساف البلـز 
المغة العربية لمصفكؼ األربعة األكلى، كتمثمت العينة بمنياج المغة العربية المككف مف ثمانية أجزاء لمصفكؼ 
األربعة األكلى مف التعميـ األساسي المنياج الفمسطيني ثـ حممت الكتب الثمانية لمغة العربية لمصفكؼ األربعة 

، نساف البلـز تكافرىا في محتكل المغة العربية لمصفكؼ األربعة األكلىاألكلى في ضكء مفاىيـ حقكؽ اإل
 كاستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتية: التكرارات، المتكسطات الحسابية، كالنسب المئكية.

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي: 
السابقة كمف خبلؿ السادة المحكميف  تـ اشتقاؽ قائمة مفاىيـ حقكؽ اإلنساف مف األدب التربكم كالدراسات -

مفيكمان مكزعة عمى ثالثة مجاالت:)الحقكؽ المدنية كالسياسية، الحقكؽ االقتصادية  (33حيث تككنت مف)
 كالثقافية، الحقكؽ البيئية(. جتماعيةاالك 
 تـ إثراء مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي حصمت عمى أدنى المراتب عند تحميؿ محتكل كتب المغة العربية -

 –حماية الخصكصية  -رعاية ذكم االحتياجات الخاصة –لمصفكؼ األربعة األكلى كىي)اسـ منذ الكالدة 
 .الضماف االجتماعي( -التسامح -مراعاة مصالح الطفؿ الفضمى -مستكل معيشة الئؽ

عداد الكتب كالمناىج ال، ك التعميمية المناىجمفاىيـ حقكؽ اإلنساف في  الدراسة بضركرة اضافةأكصت  دراسية ا 
ي التربية كحقكؽ اإلنساف، كزيادة القاعدة التعاكنية بحيث فمف خبلؿ فريؽ متعاكف مف الخبراء كالمتخصصيف 

 يتـ أخذ آراء الطمبة المستيدفيف ككذلؾ المعمميف كالمشرفيف كأكلياء األمكر.

 (: 2012دراسة )البراوي, .8
اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية بمحافظات دكر معمـ التربية الكطنية في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ  بعنكاف"
 غزة"

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر معمـ التربية الكطنية في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة 
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ، األساسية مف كجية نظر المديريف كالمشرفيف

 (4) فقرة مكزعة عمى (50) دراسة مف المقابمة كاالستبياف، حيث تككنت الدراسة مفالتحميمي، كتككنت أداة ال
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، )البعد المعرفي كالكجداني كالسمككي كمعكقات دكر المعمـ في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف( أبعاد، ىي
في  عيةجتمااالكتككف مجتمع كعينة الدراسة مف فئتيف ىما: فئة المشرفيف: كتشمؿ جميع مشرفي الدراسات 

 - 2011) مشرفان كمشرفة، كالمسجميف لمعاـ الدراسي 14المرحمة األساسية بمحافظة غزة كالبالغ عددىـ 
كفئة المديريف: كتشمؿ جميع مديرم كمديرات مدارس المرحمة األساسية في محافظات غزة كالبالغ  (2012
كتـ تطبيؽ أداة الدراسة عمييـ  (2012 - 2011) مديران كمديرة، كالمسجميف لمعاـ الدراسي (270) عددىـ

 جميعان باستثناء العينة االستطبلعية.
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

أف درجة ممارسة معمـ التربية الكطنية لدكره في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية  -
 %(.78.9) جاءت بنسبةمف كجية نظر المديريف كالمشرفيف عمى الدرجة الكمية لبلستبياف 

أف درجة ممارسة معمـ التربية الكطنية لدكره في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية  -
 %(.81.8) مف كجية نظر المديريف كالمشرفيف عمى المجاؿ الكجداني احتمت المرتبة األكلى بنسبة

مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية أف درجة ممارسة معمـ التربية الكطنية لدكره في تدعيـ  -
 %(.78.4) مف كجية نظر المديريف كالمشرفيف عمى المجاؿ الكجداني احتمت المرتبة األكلى بنسبة

أف درجة ممارسة معمـ التربية الكطنية لدكره في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية  -
 %(.76.5) رفيف عمى المجاؿ المعرفي احتمت المرتبة الثالثة بنسبةمف كجية نظر المديريف كالمش

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات دكر معمـ التربية في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ  -
)الجنس( كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة  اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية تبعان لمتغيرات النكع االجتماعي

  أفراد العينة.لدل 
تعميؽ مفاىيـ حقكؽ لالخدمة كأثناء ضركرة اإلعداد الجيد لمعممي التربية الكطنية قبؿ الدراسة بأكصت 

تاحة الفرص لمطمبة لتكظيؼ المعارؼ   مجتمعيـ. لخدمةاإلنساف لدل الطمبة كتقبؿ النقد كالنقد الذاتي كا 

 (:2011دراسة )أبو شمالة, .9
اإلنساف لدل طمبة مدارس مرحمة التعميـ األساسي في ككالة الغكث الدكلية مدل الكعي بحقكؽ  بعنكاف"

 بمحافظات غزة"
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل الكعي بحقكؽ اإلنساف لدل طمبة المدارس في مرحمة التعميـ األساسي 

ـ الباحث كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخد، بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف، كعبلقتو  ببعض المتغيرات
ا/ػة لمادة حقكؽ اإلنساف 146) كتككنت مف حيث كانت عينة البحث قصدية، المنيج الكصفي التحميمي، (معممن

فقرة، كتـ استخداـ  (39معممة، ككانت أداة البحث عبارة عف  استبياف تشتمؿ عمى) (77(معممنا، ك)69) منيـ
 بلت اإلحصائية البلزمة لمبحث.إلجراء التحمي (SPSS) جتماعيةاالالرزمة اإلحصائية لمعمـك 

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
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 (كبكزف 3(مف)2.36درجة الكعي بحقكؽ اإلنساف لدل الطمبة مرتفع بمتكسط حسابي ،)
 %(.78.67نسبي)

 (بيف متكسط تقديرات عينة الدراسة       ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة)
اإلنساف لدل الطمبة تعزل لممرحمة التعميمية، كالجنس، كالتخصص، كعدد سنكات لمدل الكعي بحقكؽ 

 الخدمة.
العمؿ عمى نشر ، ك ضركرة إعداد كتأىيؿ كتدريب معمميف متخصصيف في حقكؽ اإلنسافالدراسة بأكصت 

 كتعزيز الكعي بحقكؽ اإلنساف لدل الطمبة.

 (:2011دراسة )البراوي,  .10
الصيؼ بككالة الغكث الدكلية بغزة في إكساب مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لمطمبة مف دكر برنامج العاب  بعنكاف"

 كجية نظر المعمميف"
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر برنامج العاب الصيؼ بككالة الغكث الدكلية بغزة في إكساب مفاىيـ حقكؽ 

 المنيج الكصفي التحميمي،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث  اإلنساف لمطمبة مف كجية نظر المعمميف،
)الحقكؽ  فقرة مكزعة عمى سبعة مجاالت (70) كتمثمت أداة الدراسة باستبياف مف إعداد الباحث تضمنت

ككانت عينة الدراسة  التسامح(،–عبير تال –الحؽ بالمعب  –الصحية  -التعميمية -جتماعيةاال -األسرية
لذيف سبؽ ليـ العمؿ ببرنامج العاب الصيؼ في معمـ مف الجنسيف في مدارس الغكث مف ا (250مقدارىا)

 محافظات غزة.
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

بيف متكسطي تقديرات مجمكعتي  (0.05( كمستكل)0.01) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل -
لصالح المعممات المعمميف كالمعممات في معظـ أبعاد االستبياف كالدرجة الكمية لبلستبياف، ككانت الفركؽ 

 اإلناث.
في جميع  أدبي(-)عممي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تقديرات مجمكعتي التخصص -

مما يدلؿ أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة عمى االستبياف  أبعاد االستبياف كدرجتو الكمية لدل أفراد العينة،
 تبعا لمتغير التخصص.

لة إحصائية  في جميع أبعاد االستبياف كدرجتو الكمية لدل أفراد العينة تبعان لمتغير ال تكجد فركؽ ذات دا -
كتبعا  كتبعا لمتغير سنكات الخبرة في التدريس، المؤىؿ العممي كتبعا لمتغير سنكات الخبرة في العاب الصيؼ،

 لمتغير المنطقة التعميمية ألفراد العينة.
)تمقى  بيف متكسطات درجات مجمكعتي التدريب (0.05) لتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك  -

  في بعد الحؽ في المعب، ككانت لصالح المجمكعة التي تمقت تدريب. لـ يتمؽ تدريب(-تدريب
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عقد ندكات ، ك برنامج العاب الصيؼ لخدمة العممية التعميمية التعمميةالدراسة بضركرة تكظيؼ أكصت 
عداد كادر تربكم ، ك برنامج العاب الصيؼ لتطكير قدراتيـككرشات عمؿ لممعمميف المشاركيف في   يجيدا 

 استخداـ المعب في ضكء مفاىيـ حقكؽ اإلنساف إلكسابيا لمطمبة.

 (:2010دراسة )الحسامي,  .11
استراتيجية تربكية مقترحة لمجامعات األردنية لتعزيز تربية المكاطنة لدل الطمبة مف منظكر حقكؽ  بعنكاف"
 اإلنساف"

سة إلى بناء استراتيجية تربكية مقترحة لمجامعات األردنية لتعزيز تربية المكاطنة لدل الطمبة مف ىدفت الدرا
كأداة  كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي التطكيرم، منظكر حقكؽ اإلنساف،

لطريقة العشكائية الطبقية كتـ اختيار العينة  با فقرة، (70الدراسة تمثمت في االستبياف التي تككنت مف)
كعينة مف أعضاء  طالب كطالبة، (800كتككنت العينة مف طمبة البكالكريكس في الجامعات األردنية عددىـ)

 مكزعيف عمى ست جامعات حككمية كخاصة. عضك ىيئة تدريس، (350ىيئة التدريس بمغ عددىـ)
 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي: 

األردنية بتكعية الطمبة بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمبادئو مف كجية نظر أعضاء إف درجة قياـ الجامعات  -
 ىيئة التدريس كالطمبة جاءت بدرجة متكسطة كعمى جميع مجاالت الدراسة.

في درجة قياـ الجامعات األردنية  ((a≤0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -
اإلنساف كمبادئو مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الجنس بتكعية الطمبة بمفاىيـ حقكؽ 

 كالجامعة.
في درجة قياـ الجامعات األردنية بتكعية  ((a≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -

دراسة الطمبة بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمبادئو مف كجية نظر الطمبة تعزل لمتغير الجنس في جميع مجاالت ال
 الحؽ في األمف( كلصالح اإلناث. -باستثناء مجاليف ىما)الحؽ في حرية الديف كالعقيدة

(في درجة قياـ الجامعات األردنية (a≤0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -
جميع مجاالت  بتكعية الطمبة بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمبادئو مف كجية نظر الطمبة تعزل لمتغير الكمية عمى

 الدراسة باستثناء مجاؿ)الحقكؽ االقتصادية( كلصالح الكميات اإلنسانية.
قياـ الجامعات األردنية بتكعية الطمبة بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمبادئو مف خبلؿ الدراسة بضركرة أكصت 

 كضع مادة تدريسية كمتطمب أساسي لتدريس الطبلب في الجامعة.
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 األجنبية التي تناولت حقوق اإلنسان: السابقة الدراسات ثانيًا/
 (:Covell et al,2010) دراسة كوفيل وأخرون .12

 Implementing Children's Human Rights Education in Schools,  Improvingبعنكاف"
School" 

 "تعميـ حقكؽ اإلنساف لؤلطفاؿ في المدرسة"
، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة  بإنجمتراىدفت الدراسة إلى تقييـ مبادرة تعميـ حقكؽ األطفاؿ في مدارس ىامبشاير 

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي مف خبلؿ عقد مقارنات بيف الدراسة كنتائج البحكث السابقة إلثبات فعالية 
يز المكاقؼ التي تحتـر حقكؽ اإلنساف جؿ تعز أالمدرسة، كالممارسة كالتعميـ مف إطار مف الحقكؽ لسياسة 

كتـ تقديـ بيانات عف قدرة المعمميف عمى النجاح في تنفيذ  ،كالسمكؾ لدل األطفاؿ، كتحسيف ركح المدرسة
 نجميزيةس، سحبت مف عينو أكسع المدارس اإلكتككنت عينة الدراسة مف ثبلث مدار  برنامجيـ،

Hampshire  كلتحقيؽ ذلؾ قاـ بعمؿ دراسة طكلية قارف فييا ثبلث  اإلنساف، حقكؽالمشاركة في تعميـ
لمدارس التي كانت ناجحة جدان في دمج حقكؽ الطفؿ في المناىج كالمدارس في جميع ا ،مدارس مختمفة

 السياسات كالممارسات، كقارف جيكد التنفيذ كتجاربيـ مع المدارس.
 اف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:كك
أقؿ كالمزيد مف  اجتماعيةأف المدرسة األكلى لدييا مستكيات أعمى بكثير مف المشاركة المدرسية كمشاكؿ  -

 التفاؤؿ كارتفاع المفاىيـ الذاتية.
أف المدارس األكثر نجاحان تنفذ تعميـ حقكؽ اإلنساف بطريقة متسقة كمنيجية مقارنة مع التي كانت أقؿ  -

 نجاحان.
 حقكؽ اإلنساف كسيمة لتضيؽ الفجكة بيف األطفاؿ المحركميف اجتماعيان كأقرانيـ األكثر حظان.  -

تعميـ حقكؽ اإلنساف لما ليا مف تأثير عمى المدل البعيد لتعزيز الثقافة ب الدراسة بضركرة االىتماـأكصت 
 كالسمككيات االيجابية كالحفاظ عمييا.

  (:Yamasaki, 2003) دراسة يامازاكي .13
 "Human Rights Education: An Elementary Schools Level case study"بعنكاف

 دراسة حالة" "مستكل تعميـ حقكؽ اإلنساف في المدارس االبتدائية"
 مينيسكتا" ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل تعميـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المدارس االبتدائية في كالية"

معرفية، كاالنفعالية، كالسمككية، كعمى طبيعة تعامميـ مع بعضيـ البعض، األمريكية كذلؾ مف الناحية ال
(طالبنا 120كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث تككنت عينة الدراسة مف)

أجريت  كتككنت أداة الدراسة مف مقابمة األمريكية. "كالية "مينيسكتاكطالبة في إحدل المدارس االبتدائية في 
 طالبة. (102كمف استبياف طبقت عمى) إناث( 9ذككر ك  9طالبا كطالبة) (18مع)

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
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عمى معممي حقكؽ اإلنساف التركيز عمى كضع مفاتيح لمفاىيـ شاممة عف حقكؽ اإلنساف مستكحاة مف  -
د عمى قضايا حقكؽ اإلنساف مثؿ التمييز، اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كاتفاقية حقكؽ الطفؿ، كالتأكي

 كاإلجحاؼ، كالفقر، كالظمـ. 
ساءة حقكؽ اإلنساف كالتي ليا أثر قكم عمى الطبلب  - التأكيد عمى قضايا حياتية كاقعية حكؿ انتياكات كا 

 في ىذه المرحمة العمرية. 
  اإلنساف.إدماج البرنامج المقترح في الحياة اليكمية، مع إعطاء أمثمة النتياكات حقكؽ  -
ضركرة تشجيع معممي كمدراء المدارس عمى األخذ بعيف االعتبار لحقكؽ اإلنساف في الدراسة بأكصت  

 رسالتيـ التربكية كالمناىج الدراسية.

 (:Lapayese, 2002) دراسة البيز .14
 "The Work of Human Rights Educator: critical pedagogy in actionبعنكاف" 
 تعميـ حقكؽ اإلنساف"دكر المربيف في "

 (6ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أداء معممي حقكؽ اإلنساف، كتقكيـ أدائيـ، حيث تككنت عينة الدراسة مف)
معمميف ُيعمِّمكف التربية عمى حقكؽ اإلنساف في كالية كاليفكرنيا، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ المنيج 

المقاببلت، كالمبلحظات الصفية،  لية لمصدر لمبيانات:الكصفي التحميمي، مستخدمان أدكات الدراسة التا
 كمنياج حقكؽ اإلنساف.

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
ىناؾ أربعة مككنات أساسية لتعميـ حقكؽ اإلنساف في الصؼ، كىي: التنكع الثقافي، خبرة الطالب  -

 الكامنة، أساليب المشاركة كالنشاط االجتماعي.
تعميـ حقكؽ اإلنساف يزيد مف كعي الطمبة بحقكقيـ، كيسمح ليـ بمناقشة قضايا أشار المربكف إلى أف  -

 غير عادية.
التربية عمى حقكؽ اإلنساف ترتقي بالتفكير الناقد لدل الطمبة في التفاعؿ االجتماعي، كتكجد لدييـ بيئة  -

 صفية ديمقراطية.
في محيط الطمبة االجتماعي،  مف عكائؽ تعميـ حقكؽ اإلنساف، عدـ اىتماـ بعض الطمبة، التناقضات -

 انعداـ مجتمع حقكؽ اإلنساف في كاقع الطالب.
التقاطعات مع حقكؽ ك مفاىيـ، السيكلة مف عمى حقكؽ اإلنساف الدراسة بضركرة تضميف تعميـ أكصت 

ضركرة تدعيـ برامج تدريب المعمميف بمربيف ذكم تخصصات ، ك اإلنساف، استراتيجيات بديمة، منياج متنكع
 متعددة في ىذا المجاؿ.بأبعاد 

 :تعقيب عمى الدراسات السابقة الخاصة بحقوق اإلنسان 
 مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األبحاث كالدراسات السابقة يتبيف التالي:
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فكاف أحدثيا  ،ـ2000ـ إلى 2013جميع الدراسات السابقة حديثة كأجريت في فترات زمنية متباينة مف .1
كىذا يدؿ عمى أىمية مفيـك حقكؽ اإلنساف  (Lapayese, 2002دراسة )( كأقدميا 2013دراسة )جكدة،

 كمبادئو كاتجاىاتو كقيمو كمياراتو، كضركرة الكعي بيا لدل الطمبة.
أجمعت الدراسات السابقة ككذلؾ الدراسة الحالية عمى أىمية نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف في المجتمعات،  .2

 مع مراعاة الخصكصية الثقافية لكؿ مجتمع.
جمعت الدراسات السابقة ككذلؾ الدراسة الحالية عمى أف تعميـ حقكؽ اإلنساف بطرؽ غير تقميدية لو أثر أ .3

 إيجابي في اكتساب الطمبة ليذه المفاىيـ.
اىتمت الدراسات العربية كاألجنبية بمفاىيـ كمبادئ حقكؽ اإلنساف كىذا يتفؽ إلى حد ما مع البحث  .4

 الحالي.
قة تعميـ مفاىيـ كقيـ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ دمجيا أثناء تعميـ المقررات تناكلت بعض الدراسات الساب .5

الدراسية المختمفة، بحسب ما كرد مف مفاىيـ كمبادئ في محتكل المقرر الدراسي، كالذم يككف بشكٍؿ عفكم 
، كما كرد في دراسة كؿ مف)العجرمي، (، أك تعميـ 2012( ك)شقكرة،2012كبصكرة ضمنية عمى كجو العمـك

ـ حقكؽ اإلنساف الكاردة في المقررات الدراسية مف خبلؿ األنشطة البلصفية كما في دراسة قي
في حيف تناكلت بعض الدراسات تعميـ مفاىيـ كقيـ حقكؽ اإلنساف بصكرة مستقمة كما كرد  (،2011)البراكم،

كتناكلت ة، التي تناكلت معرفة أثر تعميـ حقكؽ اإلنساف بصكرة منفصم (Yamasaki, 2003 في دراسة )
، في حيف ركزت بعض الدراسات عمى إكساب (مكضكع التربية عمى حقكؽ اإلنساف2010دراسة )الحسامي،

(، كىناؾ مف الدراسات مف 2012( ك)العباسي،2013الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف مثؿ دراسة )يكنس،
(، كتناكلت بعض 2013عة،تناكلت دكر مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف كدراسة )راب

الدراسات الكشؼ عف مدل الكعي بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الطمبة كما كرد في دراسة )أبك شمالة، 
(، التي تناكلت مدل الكعي بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية في مدارس ككالة 2011

التي تناكلت الكشؼ عف أداء معممي  (Lapayese, 2002الغكث بغزة مف كجية نظر المعمميف، كدراسة )
استراتيجيتي لعب الدكار  في حيف تناكلت الدراسة الحالية كاقع استخداـحقكؽ اإلنساف في كالية كاليفكرنيا، 

 كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية.
مع جميع الدراسات السابقة باستخداميا المنيج الكصفي التحميمي، ماعدا دراسة  اتفقت الدراسة الحالية  .6
 حيث استخدمت المنيج التجريبي. (2012العباسي،)
دراسة )أبك كانت أداة الدراسة في غالبية الدراسات السابقة ككذلؾ الدراسة الحالية استبياف ك .7

(،بينما استخدمت دراسة 2010)الحسامي،( ك2011( ك)البراكم،2011( ك دراسة )أبك شمالة،2012مراحيؿ،
المقابمة باإلضافة لبلستبياف، كاستخدمت  (Yamasaki, 2003( ك)2012( ك)البراكم،2013)رابعة،كؿ مف
( 2012المقابمة كبطاقة مبلحظة صفية، كما استخدمت دراسة كؿ مف)شقكرة، (Lapayese, 2002دراسة )

دراسة  تحميؿ المحتكل، في حيف استخدمتاستمارة لى قائمة مفاىيـ باإلضافة إ (2012ك)العجرمي، 
 اختباران تحصيميان. (2012)العباسي،
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( ك)الحسامي، 2013( ك)يكنس،2013( ك)رابعة،2013دراسة )أبك ىاشـ،اتفقت الدراسة الحالية مع  .8
الجنس كالتخصص الجامعي كسنكات  في متغير (2012أبك مراحيؿ،في متغير الجنس، كمع دراسة )(2010
في متغير الجنس كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة، كمع دراسة )أبك  (2012البراكم،، كمع دراسة )الخدمة
في متغير المرحمة التعميمية، كالجنس، كالتخصص، كعدد سنكات الخدمة، كمع دراسة  (2011شمالة،

 عممي كسنكات الخبرة. (في متغير الجنس كالتخصص كالمؤىؿ ال2011)البراكم،
( 2013دراسة )أبك ىاشـ،اختمفت عينات الدراسات السابقة، فبعضيا كانت العينة مف طمبة المدارس ك .9

،كمنيا كانت العينة مف طمبة الجامعة (Yamasaki, 2003( ك)2012( ك)العباسي،2013ك)يكنس،
أبك مميف كدراسة )،كبعضيا كانت العينة مف المع(2010كدراسة )الحسامي، كمحاضريف جامعييف

، كمنيا مف كانت عينتو (Lapayese, 2002)( ك2011)البراكم،( ك2011( ك)أبك شمالة،2012مراحيؿ،
دراسة ،كبعضيا كانت العينة مقررات كمناىج دراسية ك(2012كدراسة )البراكم، مف المدراء كالمشرفيف

 فيـ معمميف كمعممات حقكؽ اإلنساف. أما بالنسبة لعينة الدراسة الحالية(، 2012( ك)شقكرة،2012)العجرمي،
اختمفت الدراسات السابقة جغرافيان، فكانت معظميا في فمسطيف في محافظات غزة مثؿ دراسة )أبك  .10

( ك)أبك 2012( ك)البراكم،2012( ك)شقكرة،2012( ك)العجرمي، 2012( ك)العباسي،2012مراحيؿ،
( فكانت في 2010ية، أما دراسة )الحسامي،( كىكذا كانت الدراسة الحال2011( ك)البراكم، 2011شمالة،

( Yamasaki, 2003في حيف كانت دراسة ) في انجمترا، (Covell et al,2010األردف، ككانت دراسة )
 في الكاليات المتحدة األمريكية. (Lapayese, 2002كدراسة )

المختمفة مثؿ ركزت بعض الدراسات عمى مدم تكافر أبعاد حقكؽ اإلنساف في المقررات الدراسية  .11
 (.2012( ك)شقكرة،2012دراسة )العجرمي،

تمتقي بعض الدراسات السابقة في بعض النتائج مف أىميا: القصكر في تدريس مبادئ حقكؽ  .12
 كسيادة الطرؽ التقميدية القائمة عمى الحفظ كالتمقيف. اإلنساف،

ة جكانب مختمفة بأنو تميز البحث الحالي عف الدراسات السابقة التي تناكلت حقكؽ اإلنساف مف عد .13
تناكؿ كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة 

 المرحمة األساسية.
استراتيجيتي لعب الدكار كالسرد  ال يكجد بيف تمؾ الدراسات السابقة دراسة اىتمت بكاقع استخداـ .14

 ف لدل طمبة المرحمة األساسية.القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنسا
 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في كؿ مف: .15
 التعرؼ عمى كاقع تعميـ حقكؽ اإلنساف في بعض الببلد. -
 االستفادة مف تجارب اآلخريف في مجاؿ التربية عمى حقكؽ اإلنساف. -
عداد أداة الدراسة )االستبياف(،   - عداد اإلطار النظرم لمبحث، كا  كاألساليب اإلحصائية المستخدمة جمع كا 

 ىذا باإلضافة إلى مناقشة كتفسير النتائج.
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االطبلع عمى برامج تـ تجريبيا في مجاؿ تعميـ حقكؽ اإلنساف لمتعرؼ عمى نتائجيا كالتكصيات الكاردة  -
 فييا، باإلضافة إلى الخطكات التي تـ تنفيذىا.

ي تظير الحاجة إلى تعميـ حقكؽ اإلنساف بصكرة التعرؼ عمى التكصيات الكاردة فيو ىذه الدراسات كالت -
 فاعمة، كتأىيؿ العامميف في المجاؿ التربكم.

  :تعقيب عام عمى الدراسات السابقة 
 تبيف لمباحثة مف خبلؿ استعراض جميع الدراسات السابقة ما يمي:

دراستيا مكضكع بعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة، استفادت الباحثة في إثراء معمكماتيا حكؿ  .1
أحاطت بمكضكع الدراسة كىك كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية  حيث

 مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية.
اىتمت الدراسات السابقة باستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي كدكرىا في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ  .2

 تكظيفيا في المناىج كالمقررات المختمفة.اإلنساف مف خبلؿ 
أفادت بعض الدراسات بكجكد صعكبات في ممارسة التدريس بمعب األدكار كذلؾ نتيجة عدـ تدريب  .3

( 2013المعمميف كأيضان عدـ تدريب الطبلب بسبب ضعؼ مشاركتيـ فييا كما في دراسة )جكدة،
 ((Loui, Michael, 2009( كHatcher –Keene, 2011)( ك2002)صاصيبل، ك
أكضحت بعض الدراسات أف تطبيؽ استراتيجية حؿ المشكبلت كلعب األدكار تزيد مف مستكيات  .4

( ك)أبك 2008،دراسة )القضاةالتحصيؿ الدراسي كميارات القراءة لمطبلب كميارات عديدة مختمفة كما في 
 .)1997( ك)راشد،2008مكسى، 

يساىـ في تنمية اتجاىات الطمبة االيجابية لمقراءة  بينت الدراسات أف تطبيؽ استراتيجية السرد القصصي .5
( 2012( ك)عماد الديف، 2013كالتعبير، كتنمية القيـ السياسية كالمكاطنة لدل الطمبة كدراسة )أبك رخية،

 (.2008( ك)عبد المحسف،2008( ك)الشافعي كمكسى كالبسيكني،2010ك)أبك صبحة، 
يـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف لدل طبلب المرحمة األساسية أف استخداـ تقنيات التعميـ البلصفية تعزز ق .6

( ك)الحسامي، 2011كتزيد الكعي بحقكؽ اإلنساف األساسية كبالقيـ اإليجابية كما في دراسة )البراكم،
(، كأف المعمميف ذكم التخصص اإلنساني أكثر اقتناعان بتدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف مف آخريف ذكم 2010

 (.2012دراسة )أبك مراحيؿ،التخصص العممي ك
بينت إحدل الدراسات أف المدارس األكثر نجاحان تنفذ تعميـ حقكؽ اإلنساف بطريقة متسقة كمنيجية مقارنة  .7

(، كأف التعميـ التربكم لحقكؽ اإلنساف Covell et al, 2010بالمدارس التي كانت أقؿ نجاحان كىي دراسة )
مناقشة قضايا غير مطركحة في مناىجيـ، كتعزز التفكير الناقد يزيد مف كعي الطبلب بحقكقيـ، كتسمح ليـ ب

 (.Lapayese, 2002كالنشاط االجتماعي، كتحقؽ بيئة ديمقراطية في الفصؿ الدراسي دراسة )
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 تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في التالي: .8
)أبك مثؿ دراسة كؿ مف  المستخدمةمف األساليب اإلحصائية أدكات الدراسة كمتغيراتيا كالعديد  -

 .(2010( ك)الحسامي،2011( ك)البراكم،2011( ك دراسة )أبك شمالة،2012مراحيؿ،
 landك) (2000)زقكت، كؿ مف دراسةمثؿ  الباحثة المنيج الكصفي التحميمي منيج الدراسة حيث اتبعت -

and Taylor ,1998). 
( ك)أبك 2012)أبك مراحيؿ،دراسة كؿ مفمثؿ  راسة معممي كمعممات حقكؽ اإلنسافعينة الد -

 .(2011شمالة،
 اختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يمي: .9
لـ تتطرؽ أم مف الدراسات السابقة لمعرفة مدل استخداـ المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد  -

استخمصت الباحثة أىمية الدراسة لممعرفة القصصي في تدريس حقكؽ اإلنساف في المرحمة األساسية، مف ىنا 
كتقييـ مدل اىتماـ كممارسة المعمميف لياتيف االستراتيجيتيف في تدريس مادة حقكؽ اإلنساف لممرحمة 

 األساسية.
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية: .10
 كالسرد القصصي ككذلؾ حقكؽ اإلنساف.إعداد اإلطار النظرم الخاص باستراتيجيتي لعب األدكار  -
 إعداد أداة الدراسة )االستبياف(. -
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة. -
 تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة. -
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 الفصل الرابع
جراءات الدراسةمنيج و   ا 

يتضمف ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة مف حيث    
الدراسة منيج الدراسة، مجتمع الدراسة، كالعينة التي طبقت عمييا الدراسة، كاألدكات التي استخدمتيا 

كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات الختبار صدؽ كثبات األدكات كالتكصؿ إلى 
 النتائج النيائية لمدراسة، كذلؾ عمى النحك التالي:

 أواًل : منيج الدراسـة:
فيك  اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمبلءمتو لمكضكع كأىداؼ الدراسة،   

 كما ىي دكف تدخؿ الباحث "يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر كممارسات قائمة مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس
 (.43: 2002 ،أف يتفاعؿ معيا كيحمميا" )األغا ستطيع الباحثكي، في مجرياتيا

 ثانيًا: مجتمع الدراسة:
رس ككالة الغكث الدكلية يشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع معممي كمعممات حقكؽ اإلنساف بمدا   

 ( مف اإلناث.85( مف الذككر ك)96( منيـ)181بقطاع غزة كعددىـ)

 ثالثًا: عينة الدراسة:
 أ. العينة الميدانية:

( فردان مف 142( استبياف استجاب منيـ )149تـ اختيار مجتمع الدراسة كعينة ميدانية كتـ تكزيع )   
( مف 66( مف الذككر ك)76بقطاع غزة مف الجنسيف منيـ )المعمميف في مدارس ككالة الغكث الدكلية 

 : اإلناث، كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد العينة تبعان لممتغيرات التصنيفية
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 ( 1جدول)
 توزيع أفراد العينة الميدانية تبعًا لممتغيرات التصنيفية

 % العدد النوع المتغير

 الجنس
 53.5 76 ذكر
 46.5 66 أنثى

 التخصص
 88.0 125 كميات أدبية
 12.0 17 كميات عممية

 المؤىل العممي
 77.5 110 بكالكريكس
 22.5 32 دراسات عميا

 سنوات الخدمة
 26.1 37 سنكات كأقؿ 5
 25.4 36 سنكات 10 – 6

 48.6 69 سنة فأكثر 11

 المرحمة التعميمية
 43.0 61 ابتدائي
 42.3 60 إعدادم

عدادم معان   14.8 21 ابتدائي كا 

 المنطقة التعميمية

 18.3 26 شماؿ غزة
 23.9 34 غزة

 20.4 29 الكسطى
 17.6 25 خانيكنس
 19.7 28 رفح

 ب. العينة االستطالعية:
( مف مجتمع الدراسة األصمي مف الجنسيف، كتـ 32قامت الباحثة باختيار عينة عشكائية استطبلعية قكاميا )

الدراسة عمى ىذه العينة بيدؼ التحقؽ مف صبلحية األداة لمتطبيؽ عمى  تطبيؽ األداة المستخدمة في ىذه
 أفراد العينة الكمية، كذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.

 الدراسة: تاو رابعًا : أد
الستراتيجيتي ؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد أداتيف؛ تمثمت األكلى في كاقع استخداـ المعمميف يلتحق

لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الطمبة، ككانت الثانية حكؿ مقكمات 
كمعكقات استخداـ المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل 

 الطمبة، كىي كما يمي:
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تراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق استبيان واقع استخدام المعممين الس .1
 اإلنسان: )إعداد الباحثة(

دراسة كؿ مف  كدراسات سابقة كمنياأطر نظرية قامت الباحثة باإلطبلع عمى األدب التربكم مف 
المعمميف (، كذلؾ لغرض إعداد استبياف كاقع استخداـ 2007( ك)الجبلد،2012( ك)عماد الديف،2006)زامؿ،

الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية، 
 ( فقرة مكزعة عمى بعديف كما يمي:44تككف االستبياف مف )يك 

 ( 2جدول )
 توزيع فقرات استبيان واقع استخدام المعممين الستراتيجيتي لعب األدوار

 ية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى الطمبة عمى األبعادوالسرد القصصي في تنم

كفقان لتدرج خماسي )بدرجة كبيرة جدان، بدرجة كبيرة، بدرجة متكسطة،  ستبيافاال كتتـ االستجابة عمى   
(، كجميع الفقرات تصحح 1 -2 -3 -4 -5بدرجة قميمة، بدرجة قميمة جدان(، كيقابميا عمى التكالي الدرجات )

 بيذا االتجاه.

عمى أف المعمميف  درجة( كتدؿ الدرجة المنخفضة 220 – 44كتتراكح الدرجة عمى المقياس بيف )   
لدييـ استخداـ منخفض الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل 
الطمبة، أما الدرجة المرتفعة فتدؿ عمى أف المعمميف لدييـ استخداـ مرتفع الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 

 حمة األساسية.القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لطمبة المر 

 :صدق وثبات االستبيان 
المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية  استخداـقامت الباحثة بتطبيؽ استبياف كاقع 

مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية عمى أفراد العينة االستطبلعية مف معممي حقكؽ اإلنساف، 
 بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.كذلؾ لحساب الصدؽ كالثبات 

 أواًل: الصدق:
 أ. صدق المحكمين:

قامت الباحثة بعرض االستبياف في صكرتو األكلية عمى عدد مف األساتذة الجامعييف المتخصصيف في التربية 
إلبداء الرأم في االستبياف مف حيث صياغة الفقرات كشمكليا ( 1كحقكؽ االنساف؛ ممحؽ رقـ ) كعمـ النفس 
 القياس كتحقيقيا ألىداؼ الدراسة، كبعد التحكيـ تـ تعديؿ بعض الفقرات.لمكضكع 

 

 عدد الفقرات تسمسل الفقرات األبعاد
 22 22 – 1 واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 22 44 – 23 واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان
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 ب. صدق االتساق الداخمي:
 حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو:. 1

 
 (3جدول )

يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من استبيان واقع استخدام المعممين الستراتيجيتي لعب األدوار والسرد  
 القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان مع درجة البعد الذي تنتمي إليو

 معامل الفقرة المتغير
 معامل الفقرة المتغير مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة االرتباط

 واقع -1
 استخدام
 استراتيجية
 لعب
في  األدوار
 تنمية
 مفاىيم
 حقوق
 اإلنسان

 0.01دالة عند  0.540 1

 واقع -2
 استخدام
 استراتيجية
 السرد
 في القصصي

 مفاىيم تنمية
 اإلنسان حقوق

 0.01دالة عند  0.646 23
 0.01دالة عند  0.692 24 0.01دالة عند  0.608 2
 0.01دالة عند  0.532 25 0.01دالة عند  0.611 3
 0.01دالة عند  0.563 26 0.01دالة عند  0.671 4
 0.05دالة عند  0.436 27 0.01دالة عند  0.541 5
 0.05دالة عند  0.366 28 0.01دالة عند  0.730 6
 0.01دالة عند  0.519 29 0.01دالة عند  0.710 7
 0.05دالة عند  0.355 30 0.01دالة عند  0.713 8
 0.01دالة عند  0.686 31 0.01دالة عند  0.419 9
 0.01دالة عند  0.672 32 0.05دالة عند  0.404 10
 0.01دالة عند  0.464 33 0.01دالة عند  0.721 11
 0.01دالة عند  0.626 34 0.01دالة عند  0.722 12
 0.01دالة عند  0.545 35 0.01دالة عند  0.819 13
 0.01دالة عند  0.722 36 0.01دالة عند  0.709 14
 0.01دالة عند  0.570 37 0.05دالة عند  0.442 15
 0.01دالة عند  0.653 38 0.01دالة عند  0.609 16
 0.01دالة عند  0.666 39 0.01دالة عند  0.544 17
 0.01دالة عند  0.617 40 0.01دالة عند  0.501 18
 0.01دالة عند  0.640 41 0.01دالة عند  0.675 19
 0.01دالة عند  0.569 42 0.01دالة عند  0.585 20
 0.01دالة عند  0.637 43 0.01دالة عند  0.570 21
 0.01دالة عند  0.811 44 0.01دالة عند  0.725 22

 0.449= 0.01, وعند مستوى 0.349=  0.05( عند مستوى 30ر الجدولية )د.ح = قيمة 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقرات استبياف كاقع استخداـ المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار    
 فقرة( حققت ارتباطات 44كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية )

، كبذلؾ يبقى االستبياف في (0.05)كمستكل (0.01)دالة مع درجة البعد الذم تنتمي إليو عند مستكل داللة 
 ( فقرة، مكزعة عمى البعديف الرئيسييف.44صكرتو النيائية يتككف مف )
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 . حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لالستبيان:2

 (4جدول )
درجة كل بعد مع الدرجة الكمية لواقع استخدام المعممين الستراتيجيتي لعب األدوار يبين معامل ارتباط 

 والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة األساسية
 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغير

 0.01دالة عند  0.938 واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان
 0.01دالة عند  0.929 واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 0.449= 0.01, وعند مستوى 0.349=  0.05( عند مستوى 30قيمة ر الجدولية )د.ح = 

 أبعاد استبياف كاقعيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد ارتباطات دالة إحصائيان بيف درجة كؿ بعد مف    
المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة  استخداـ

 0.929، فقد تراكحت قيـ االرتباط بيف )القصصي المرحمة األساسية كالدرجة الكمية لكاقع لعب األدكار كالسرد
 .0.01(، كجميعيا قيـ دالة عند مستكل 0.938 –

كبذلؾ تككف الباحثة قد تحققت مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف كيبقى االستبياف في صكرتو النيائية 
 ( فقرة.44يتككف مف )

 ثانيًا: الثبــات
"الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ  إجرائيان بأنو ثبات االختبارتعرؼ الباحثة    

المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار  استخداـتقدير ثبات استبياف كاقع نفس األداة كفي نفس الظركؼ"، كل
 كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية تـ استخداـ الطرؽ التالية:

 أ. طريقة التجزئة النصفية:
الفردية كمجمكع درجات الفقرات قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات    

المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية  استخداـ كالستبياف كاقع ،الزكجية لكؿ بعد
براكف لتعديؿ طكؿ البعد، -مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية ، ثـ استخدمت معادلة سبيرماف
 لككف األبعاد زكجية عدد الفقرات )النصفيف متساكييف(، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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 (5جدول )
ات باستخدام التجزئة النصفية الستبيان واقع استخدام المعممين الستراتيجيتي  لعب األدوار يبين قيم الثب

 والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة األساسية

 عدد المتغير
 الفقرات

 معامل
 االرتباط

 معامل
 مستوى الداللة الثبات

تنمية مفاىيم واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في 
 0.01دالة عند  0.904 0.825 22 حقوق اإلنسان

مفاىيم  واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي في تنمية
 حقوق اإلنسان

 0.01دالة عند  0.775 0.633 22

 0.01دالة عند  0.896 0.796 44 الدرجة الكمية لالستبيان

(، كىي قيـ مقبكلة عمميان، 0.904 – 0.775يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات تراكحت بيف )
 تسـ بدرجة جيدة مف الثبات.يمما يشير إلى أف االستبياف 

 ب. معامل ألفا كرونباخ:
المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد  استخداـ قامت الباحثة كذلؾ بتقدير ثبات استبياف كاقع   

القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية في صكرتو النيائية بحساب معامؿ 
 ألفا كركنباخ لفقرات كؿ بعد كلفقرات االستبياف ككؿ، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

 (6ل )جدو
كرونباخ الستبيان واقع استخدام المعممين الستراتيجيتي لعب األدوار يبين قيم الثبات باستخدام معامل ألفا  

 والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان
 مستوى الداللة قيم ألفا عدد الفقرات المتغير

استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم  واقع
 حقوق اإلنسان

 0.01دالة عند  0.927 22

استراتيجية السرد القصصي في تنمية مفاىيم استخدام واقع 
 0.01دالة عند  0.907 22 حقوق اإلنسان

 0.01دالة عند  0.950 44 رجة الكمية لالستبيانالد

 0.907يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ تراكحت بيف )   
 أف االستبياف يتسـ بدرجة عالية مف الثبات.(، كىي قيـ مقبكلة عمميان كتدلؿ عمى 0.950 –
المعمميف الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد  استخداـ مما سبؽ اتضح لمباحثة أف استبياف كاقع   

القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية مكضكع الدراسة تتسـ بدرجة عالية 
 تي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.مف الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج ال
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استبيان مقومات ومعوقات استخدام المعممين الستراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي: )إعداد  .2
 الباحثة(

( ك 2012)الزىراني، قامت الباحثة باإلطبلع عمى عدد مف الدراسات السابقة منيا دراسة كؿ مف   
استراتيجيتي لعب  استخداـ (، كذلؾ لغرض إعداد استبياف معكقات كمقكمات2010،( ك)عرفة2012)البراكم،

( فقرة مكزعة عمى 18األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ، كيتككف االستبياف مف )
 بعديف منفصميف بحيث ال تكجد درجة كمية لبلستبياف، كما يمي:

 ( 7ول )جد
والسرد القصصي في تنمية  مقومات ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوارتوزيع فقرات استبيان 

 بعدينق اإلنسان لدى الطمبة عمى المفاىيم حقو

)درجة كبيرة جدان،  البدائؿ عمى مقياس ليكرت الخماسي كىي كتتـ االستجابة عمى المقياس كفقان لتدرج خماسي
 -2 -3 -4 -5درجة قميمة جدان(، كيقابميا عمى التكالي الدرجات )درجة كبيرة، درجة متكسطة، درجة قميمة، 

 بيذا االتجاه.(، كجميع الفقرات تصحح 1
درجة(، كتدؿ الدرجة المنخفضة عمى أنو يكجد  40 – 8كتتراكح الدرجة عمى بعد المقكمات بيف )   

مقكمات ضعيفة الستخداـ الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل 
الستخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد الطمبة، أما الدرجة المرتفعة فتدؿ عمى أنو يكجد مقكمات مرتفعة 
 القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لطمبة المرحمة األساسية.

درجة(، كتدؿ الدرجة المنخفضة عمى أنو ال  50 – 10كتتراكح الدرجة عمى بعد المعكقات بيف )   
فاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل يكجد معكقات الستخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية م

الطمبة، أما الدرجة المرتفعة فتدؿ عمى أنو يكجد معكقات مرتفعة الستخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 
 القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لطمبة المرحمة األساسية.

 :صدق وثبات االستبيان 
تي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية استراتيجي استخداـ تـ تطبيؽ استبياف مقكمات كمعكقات   

مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية عمى أفراد العينة االستطبلعية مف معممي حقكؽ اإلنساف، 
 كذلؾ لحساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.

 
 

 عدد الفقرات تسمسل الفقرات األبعاد
 8 8 – 1 استخدام المعمم الستراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي مقومات

 10 18 – 9 األدوار والسرد القصصي وقات استخدام المعمم الستراتيجيتي لعبمع
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 :أواًل: الصدق 
 أ. صدق المحكمين:

صكرتو األكلية عمى عدد مف األساتذة الجامعييف المتخصصيف في التربية قامت الباحثة بعرض االستبياف في 
كعمـ النفس إلبداء الرأم في االستبياف مف حيث صياغة الفقرات كشمكليا لمكضكع القياس كتحقيقيا ألىداؼ 

 (1. انظر ممحؽ رقـ)عد التحكيـ تـ تعديؿ بعض الفقراتالدراسة، كب
 ب. صدق االتساق الداخمي:

 امبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:تـ حساب مع

 (8جدول )
 معامل ارتباط درجة كل فقرة من استبيان مقومات ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب

 األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان مع درجة البعد الذي تنتمي إليو

 الفقرة البعد
 معامل
 الفقرة البعد مستوى الداللة االرتباط

 معامل
 مستوى الداللة االرتباط

 مقومات-1
استخدام 
 المعمم

الستراتيجية 
 لعب

األدوار 
 والسرد
 القصصي

 0.01دالة عند  0.754 1

 معوقات-2
استخدام 
 المعمم

الستراتيجية 
األدوار  لعب

 والسرد
 القصصي

 0.01دالة عند  0.510 9
 0.01دالة عند  0.628 10 0.01دالة عند  0.799 2
 0.01دالة عند  0.685 11 0.01دالة عند  0.796 3
 0.01دالة عند  0.678 12 0.01دالة عند  0.719 4
 0.01دالة عند  0.537 13 0.01دالة عند  0.854 5
 0.01دالة عند  0.748 14 0.01دالة عند  0.903 6
 0.01دالة عند  0.803 15 0.01دالة عند  0.869 7
 0.01دالة عند  0.796 16 0.01دالة عند  0.579 8

 0.01دالة عند  0.868 17    
 0.01دالة عند  0.807 18    

 0.449= 0.01, وعند مستوى 0.349=  0.05( عند مستوى 30قيمة ر الجدولية )د.ح = 

استراتيجيتي لعب  استخداـ يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقرات استبياف مقكمات كمعكقات   
فقرة( حققت  18األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية )

، كبذلؾ يبقى (0.05)كمستكل ( 0.01)ارتباطات دالة مع درجة البعد الذم تنتمي إليو عند مستكل داللة 
 ( فقرة.18االستبياف في صكرتو النيائية يتككف مف )

لؾ تككف الباحثة قد تحققت مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف كيبقى االستبياف في صكرتو كبذ   
 ( فقرة.18النيائية يتككف مف )
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 ثانيًا: الثبــات:
يقصد بثبات االختبار "الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة كفي نفس    

استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في  استخداـالظركؼ"، كلتقدير ثبات استبياف مقكمات كمعكقات 
 لية:تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية تـ استخداـ الطرؽ التا

 أ. طريقة التجزئة النصفية:
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية كدرجات الفقرات الزكجية لكؿ بعد مف استبياف    

استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل  استخداـمقكمات كمعكقات 
براكف لتعديؿ طكؿ البعد، لككف األبعاد زكجية عدد -دلة سبيرمافطمبة المرحمة األساسية، ثـ استخدمت معا

 الفقرات )النصفيف متساكييف(، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

 (9دول )ج
يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبيان مقومات ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار  

 والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة األساسية

 عدد المتغير
 الفقرات

 معامل
 االرتباط

 معامل
 مستوى الداللة الثبات

الستراتيجية لعب األدوار مقومات استخدام المعمم 
 والسرد القصصي

 0.01دالة عند  0.861 0.756 8

معوقات استخدام المعمم الستراتيجية لعب األدوار 
 0.01دالة عند  0.893 0.807 10 والسرد القصصي

(، كىي قيـ مقبكلة عمميان، 0.893 – 0.861يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات تراكحت بيف )
 يشير إلى أف االستبياف يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات.مما 

 ب. معامل ألفا كرونباخ:
استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد  استخداـ قامت الباحثة كذلؾ بتقدير ثبات استبياف مقكمات كمعكقات   

القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية في صكرتو النيائية بحساب معامؿ 
 ألفا كركنباخ لفقرات كؿ بعد كلفقرات االستبياف ككؿ، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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 ( 10جدول )
الستبيان مقومات ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب يبين قيم الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

عدد  البعد
 مستوى الداللة قيم ألفا الفقرات

مات استخدام المعمم الستراتيجية لعب األدوار والسرد مقو 
 0.01دالة عند  0.910 8 القصصي

الستراتيجية لعب األدوار والسرد قات استخدام المعمم معو 
 القصصي

 0.01دالة عند  0.891 10

 
 0.910يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ تراكحت بيف )   
 (، كىي قيـ مقبكلة عمميان كتدلؿ عمى أف االستبياف يتسـ بدرجة عالية مف الثبات.0.891 –

استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي  استخداـمما سبؽ اتضح أف استبياف مقكمات كمعكقات    
في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية مكضكع الدراسة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ 

 كالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

 امسًا: خطوات الدراسة:خ 
بعد إعداد أدكات الدراسة بصكرتيا النيائية، قامت الباحثة بتكصيؿ كتاب مف عمادة الدراسات العميا    

بجامعة األزىر إلى دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث بغزة، بيدؼ تسييؿ ميمة الباحثة في تطبيؽ أدكات 
 (.4المعنية إلجراء الدراسة الميدانية )ممحؽ رقـ  الدراسة، كقد تـ الحصكؿ عمى مكافقة الجيات

( معمـ كمعممة حقكؽ إنساف مف 32قامت الباحثة بتطبيؽ االستبيانيف عمى عينة استطبلعية قكاميا)   
( معمـ كمعممة، ليتـ 181) مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة مف مجتمع الدراسة األصمي البالغ عددىـ

( 149ت الدراسة، كمف ثـ تكزيعيا عمى أفراد العينة األصمية البالغ عددىـ)التحقؽ مف صدؽ كثبات  أدكا
كقامت الباحثة بجمع ، ( استبياف142معمـ كمعممة بعد استبعاد العينة االستطبلعية، كقد تـ استعادة عدد)

دخاليا كتصنيفيا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ  تحميؿ (، كتـ SPSS) جتماعيةاالالبيانات كا 
 البيانات كالتكصؿ لنتائج الدراسة باستخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة.

 سادسًا: األساليب اإلحصائية: 
" باستخداـ الحاسكب، SPSS" جتماعيةاالتمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ 

 التالية:بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية 
 
 



95 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة: -أ
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي: كقد استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابية  -

 إليجاد األكزاف النسبية لمتغيرات الدراسة.
 جات عينتيف مستقمتيف.لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات در  T-Testاختبار "ت"  -
لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أكثر مف عينتيف  ANOVAتحميؿ التبايف األحادم  -

 مستقمتيف.
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 انفصم اخلايس

 نتائج انذراسة وتفسرياتها

 تمييد 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس وتفسيراتيا 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول وتفسيراتيا 

  المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيراتياالنتائج 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيراتيا 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع وتفسيراتيا 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس وتفسيراتيا 

 توصيات الدراسة 

 مقترحات الدراسة 
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 الفصل الخامس
 نتائـج الدراسـة وتفسيراتيا

 تمييـد:
ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة، كذلؾ بعد التحقؽ مف الفرضيات يتضمف    

كمناقشة النتائج التي يتـ  قكـ الباحثة بتفسيرتاسبة لكؿ منيا، كما سباستخداـ األساليب اإلحصائية المن
 التكصؿ إلييا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

 ينص عمى:  نتائج السؤال األول الذي
ما واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة 

  المرحمة األساسية لدى أفراد العينة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 

كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية  استبيافالستجابات أفراد العينة عمى 
 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ: طمبة المرحمة األساسية بأبعاده كدرجتو الكمية، مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل

  (11جدول )
استبيان واقع   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة عمى 

 استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 عدد االستبيان
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي%

واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في 
 2 83.4 9.28 91.75 22 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي في 
 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

22 94.06 9.08 85.5 1 

  84.5 17.26 185.81 44 الدرجة الكمية لالستبيان

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية    
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية لدل أفراد عينة الدراسة مف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس 

%(، مما يشير إلى أف أفراد العينة لدييـ مستكل جيد مف 84.5كيقع عند كزف نسبي ) جدان  ككالة الغكث جيد
 استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

كتعزك الباحثة ىذا المستكل الجيد لدل معممي حقكؽ اإلنساف لكاقع استخداـ استراتيجيتي لعب    
لقصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لمجيكد العظيمة التي تقكـ بيا ككالة الغكث الدكلية األدكار كالسرد ا

مف حيث العمؿ عمى نشر الكعي بحقكؽ اإلنساف لدل المعمميف  بغزة كخاصة دائرة التربية كالتعميـ فييا،
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منياج مستقؿ  كتعييف مشرؼ لحقكؽ اإلنساف لمتابعة المعمميف في المدارس، كأيضا ما قامت بو مف كضع
ككتب خاصة بحقكؽ اإلنساف مزكدة بدليؿ لممعمـ، مع استمرار تعميميا كتعمميا مف خبلؿ الدمج مع المكاد 
الدراسية األخرل، كما تكاصؿ دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية بغزة القياـ بو مف تأىيؿ كتدريب 

يـ بو مف مكاد تعميمية اثرائية ـ حقكؽ اإلنساف، كما زكدتالمعمميف أثناء الخدمة لمعمؿ في مجاؿ تعميـ كتعم
، كؿ ىذه  خاصة بحقكؽ اإلنساف لدمجيا في عمميتي التعميـ كالتعمـ سطكانات مساندة كأنشطة الصفيةأك 

حيث مكنتيـ الدكرات التدريبية  الجيكد أثرت عمى أداء المعمميف الفعمي أثناء تدريسيـ لمطمبة بالمدارس،
 كىذا يتفؽ مع ما قالو تخداـ طرائؽ تدريسية حديثة كمنيا لعب األدكار كالسرد القصص كغيرىا.المكثفة مف اس
"أف التأخير في الشركع عمميان بتكعية أبنائنا كتعميميـ عمى اختبلؼ أعمارىـ كصفكفيـ الدراسية  :عبد المطيؼ

التي أقرتيا األمـ المتحدة في العاشر مف تمؾ الحقكؽ ، ران مبادئيا لـ يعد مقبكالن أك ُمبر لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف ك 
بيذه الحقكؽ كيجب  عالميان  اعترافان كأربعيف ميبلدية كجاء إقرارىا  كانكف األكؿ عاـ ألؼ كتسعمائة كثمانية

كأنشطة  تطبيقيا كرعايتيا، كلعؿ الخطكة المنطقية في مجاؿ تطبيقيا ىي الشركع في التخطيط لبرامج  التزاـ
: 2006،أخركف)عبد المطيؼ ك رسمية".الاألفراد كالجماعات كالمؤسسات الرسمية كغير فعالة تستيدؼ تكعية 

93 ) 

بعد واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي في ( أن 11كما يالحظ كذلك من الجدول رقم )   
%(, يميو واقع استخدام 85.5في المرتبة األولى بوزن نسبي ) جاء تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 %(.83.4استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان بوزن نسبي )

كترجع الباحثة نتيجة حصكؿ استراتيجية لعب األدكار المرتبة الثانية بعد استراتيجية السرد القصصي    
ب مف المعمـ معرفة تامة بآلية تنفيذىا كفؽ خطكات سميمة كمنطقية، إلى أف استراتيجية لعب األدكار تتطم

حيث تحتاج لتخطيط كترتيب كتجييز أكثر مما تحتاج إليو استراتيجية السرد القصصي، فأسمكب لعب األدكار 
ربيف يحتاج أحياننا إلى إعداد مسبؽ مطّكؿ مرىؽ لكؿ مف المعمـ كالطمبة، حيث يأخذ كقتنا كبيرنا في تييئة المتد

كتكزيع األدكار كالتمثيؿ كالنقد، كما أف أسمكب لعب األدكار لو عدة أنماط، فمنو لعب األدكار المقيد ، كلعب 
 األدكار العفكم كاالرتجالي، كأيضان لعب األدكار الحر، ككؿ نمط منيا يعتمد عمى طريقة معينة في األداء،

يصعب تكفيرىا أك تككف مكمفة بدرجة يتعذر معيا إضافة أنو تحتاج بعض المكاقؼ إلى تكفير أدكات ككسائؿ 
بينما  تكفير اإلمكانات المادية البلزمة لتنفيذىا مثؿ ندرة أك عدـ كجكد مسرح مدرسي في غالبية المدارس،

مكانيات أقؿ، حيث تقكـ عمى كتتطمب  تسمسؿ األحداث كترتيبيا استراتيجية السرد القصصي تتطمب جيكد كا 
، فتبدأ بالتقديـ لمقصة كتييئة حيف حدد خطكات سرد القصة الكائمي ، كىذا ما أكدهالقصة ميارةن في سردىا

أذىاف التبلميذ ليا، يمييا سرد القصة، كأخيران ينتيي المعمـ بتكجيو مجمكعة مف األسئمة التي تكشؼ عف مدل 
 ( 101: 2004)الكائمي ،  فيـ الطالب لمقصة.
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 نتائج السؤال الثاني الذي ينص عمى: 

طمبة  مظاىر استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى ما
   المرحمة األساسية لدى أفراد العينة؟

قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لدرجات أفراد العينة عمى كؿ 
استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ فقرة مف فقرات استبياف كاقع 

 اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية؛ كما في الجداكؿ التالية:
 مظاىر استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان: . أ

 (12جدول )
 مظاىرلبعد األول )عمى فقرات العينة ا لدرجاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  

 استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان(

استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية  مظاىرالبعد األول:  م
 مفاىيم حقوق اإلنسان

 المتوسط
 لحسابيا

 االنحراف
 لمعياريا

ن الوز
 النسبي%

 الترتيب

9 
مقاطعة زمبلئيـ الذيف ينفذكف  المشاىديف إلى تجنبأدعك الطمبة 
 المشيد التمثيمي

4.61 0.72 92.3 1 

3 
أدعك الطمبة إلى احتراـ حريات زمبلئيـ اآلخريف عند اختيارىـ 

 لمشخصيات التي يكدكف تقمصيا
4.57 0.56 91.4 2 

8 
 أدعك الطمبة المشاركيف إلى احتراـ معتقدات كقيـ اآلخريف دكف تعصب

 أثناء العرض التمثيمي
4.52 0.64 90.4 3 

أحث الطمبة المشاركيف أف يستفيدكا مف أخطاء زمبلئيـ كأال يكرركىا  10
 عند إعادة األدكار

4.45 0.58 89.0 4 

20 
أحث الطمبة عمى تكظيؼ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المطركحة بمعب 

 األدكار في حياتيـ اليكمية
4.45 0.67 89.0 5 

14 
طمبتي أثناء تنفيذ لعب األدكار باستخداـ كسائؿ اتصاؿ  أتعامؿ مع

 6 88.6 0.67 4.43 النقد البناء(-احتراـ اآلخريف -إبداء الرأم -ديمقراطية: )حرية المشاركة

5 
أقدـ لمطمبة المشاىديف كالممثميف معمكمات كافية عف المكضكع الذم 

 اختير لتقمص األدكار
4.38 0.68 87.6 7 

4 
الذيف سيقكمكف بالتمثيؿ مراعيان مستكياتيـ العقمية اختار الطمبة 

مكانيات كؿ منيـ  المختمفة كقدرات كا 
4.30 0.68 86.1 8 

21 
أطرح مبلحظاتي حكؿ أداء الطمبة المشاركيف بعد سماع مبلحظات 

 الجميع لمعرفة مدل نجاحيـ في أداء األدكار
4.30 0.68 86.1 9 

15 
التمثيمي بإبداء الرأم في المكقؼ أسمح لمطمبة المشاركيف في المشيد 

 الذم قامكا بتمثيمو
4.27 0.70 85.4 10 
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17 
آخذ مبلحظات الطمبة بعيف االعتبار عند إجراء أم تعديؿ عمى 

 األدكار التي نفذت بالمرة األكلى
4.20 0.75 83.9 11 

16 
أستخدـ المناقشة الجماعية مع الطمبة خبلؿ تنفيذ األدكار بيدؼ إيجاد 

 12 83.8 0.86 4.19 متعاكنيف كمتفاعميفأفراد 

 13 83.5 0.77 4.18 أدعك الطمبة الختيار أدكارىـ بحرية كبما يتفؽ كميكليـ كقدراتيـ 1

 14 82.7 0.86 4.13 أختار طمبة مشاركيف جدد عند إعادة لعب األدكار مرة ثانية 18

 15 82.5 0.69 4.13 أراعي الخصائص النمائية لطمبتي خبلؿ إشراكيـ بمعب األدكار 7

 16 79.4 0.74 3.97 أعط الطمبة كقتان كافيان لممارسة لعب األدكار حسب طبيعة المكقؼ 12

أترؾ الحرية لمطمبة المشاركيف بالتمثيؿ الستخداـ أسماء مستعارة بدالن  6
 مف أسمائيـ الحقيقية

3.89 0.86 77.9 17 

19 
بأنفسيـ بعد تنفيذىـ لؤلدكار أتيح الفرصة لمطمبة لتقييـ أدائيـ كأنشطتيـ 

 المطمكبة
3.87 0.76 77.5 18 

22 
أتيح المجاؿ لمشاركة الطمبة الذيف يتسمكف بضعؼ التكاصؿ 

 االجتماعي مع اآلخريف في لعب األدكار
3.85 0.87 77.0 19 

2 
أحرص عمى إشراؾ الطمبة في التخطيط المسبؽ ألداء األدكار لمعمؿ 

 الدرامي
3.75 0.85 75.1 20 

 21 73.0 1.00 3.65 أمنح الطمبة فرصة لمتدرب عمى األدكار المطمكبة منيـ في البيت 11

 أقـك بمساعدة الطمبة بطيئي التعمـ مف خبلؿ إشراكيـ  بأداء األدكار 13
 المناسبة ليـ

3.65 0.98 73.0 22 

أف األكزاف النسبية لمظاىر البعد األكؿ )كاقع استخداـ استراتيجية لعب األدكار  (12رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
وكانت أعمى مظاىر ىذا  %(، 92.3 -73.0في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف( لدل أفراد العينة تتراكح بيف )

 البعد كما يمي:
ينفذكف المشيد التمثيمي"  "أدعك الطمبة المشاىديف إلى تجنب مقاطعة زمبلئيـ الذيف 9جاءت الفقرة رقـ  -

 %(.93.3في أعمى مرتبة بكزف نسبي )
"أدعك الطمبة إلى احتراـ حريات زمبلئيـ اآلخريف عند اختيارىـ لمشخصيات التي  3تمييا الفقرة رقـ  -

 %(.91.4يكدكف تقمصيا" بكزف نسبي )
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دكف تعصب أثناء العرض  "أدعك الطمبة المشاركيف إلى احتراـ معتقدات كقيـ اآلخريف 8تمييا الفقرة رقـ  -
 %(.90.4التمثيمي" بكزف نسبي )

تفسر الباحثة حصكؿ الفقرات السابقة عمى أعمى مظاىر استخداـ استراتيجية لعب األدكار في تنمية    
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، أف ىذه الفقرات تعد مف األساسيات الميمة لتنفيذ استراتيجية لعب األدكار، حيث أنيا 

اختيار المشاركيف(، كىما أىـ عنصريف يجب تكافرىما لكي -)إعداد المشاىديف تيف التاليةتقع ضمف الخطك 
يتـ لعب األدكار عمى أكمؿ كجو، فبل بد مف كجكد كؿ مف الطمبة المشاىديف لمعرض التمثيمي، كالطمبة 

د قكاعد المعبة المشاركيف كالمنفذيف لمعرض، كلكي ينفذ كؿ منيـ دكره بدقة، عمى المعمـ منذ البداية تحدي
لمطمبة، كالعمؿ عمى تكفير جك يسكده المساكاة كالحب كالثقة بيف الطمبة، كذلؾ مف خبلؿ إعطائو التعميمات 
الكاضحة كالتكجييات الميمة لمطرفيف، المشاىديف كالمشاركيف بمعب األدكار كذلؾ في بيئة آمنة كظركؼ 

مف الجميع. كىذا يتفؽ مع تعريؼ  ان كمميز  ان جحيككف فييا الطمبة متعاكنيف كمتسامحيف، ليضمف أداء نا
( لطريقة تمثيؿ األدكار بأنيا "تقكـ  في أساسيا عمى المشاركيف كالمراقبيف في مكقؼ 278: 2002)الحيمة، 

ينطكم عمى مشكمة حقيقية، كالرغبة في التكصؿ إلى الحؿ كالفيـ المذيف يكلدىما ىذا االشتراؾ، كتكفر طريقة 
حية مف السمكؾ األساسي، تككف كسيمة لمطمبة الستكشاؼ مشاعرىـ كتطكير ميارة حؿ تمثيؿ الدكر عينة 

 المشكبلت".
 في حين كانت أدنى الفقرات:

"، كالفقرة المناسبة ليـ "أقكـ بمساعدة الطمبة بطيئي التعمـ مف خبلؿ إشراكيـ  بأداء األدكار 13الفقرة رقـ  -
 %(.73.0المطمكبة منيـ في البيت" بكزف نسبي ) "أمنح الطمبة فرصة لمتدرب عمى األدكار 11رقـ 
"أحرص عمى إشراؾ الطمبة في التخطيط المسبؽ ألداء األدكار لمعمؿ الدرامي " بكزف  2ثـ الفقرة رقـ  -

 %(.75.1نسبي )

ترجع الباحثة حصكؿ الفقرات السابقة عمى أدنى مظاىر كاقع استخداـ استراتيجية لعب األدكار في    
تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، ككف النمط السائد لمعب األدكار الذم يستخدمو المعمـ مع طمبتو ىك النمط الحر 

كقت المحدد لمعب األدكار، حكار، كذلؾ لضيؽ كقت الحصة الدراسية كبالتالي ضيؽ ال مقيد بنص أكالغير 
فتككف غالبية المكاقؼ كاألدكار التي ينفذىا المعمـ مع طمبتو خبلؿ الفصؿ الدراسي ىي بالكاقع مكاقؼ بسيطة 
كفقرات تمثيمية قصيرة، يستطيع المشاركيف بمعب األدكار أف ينفذكىا بشكؿ ارتجالي كعفكم كدكف حاجتيـ إلى 

بالبيت، فيي تككف إما في بداية الحصة إلثارة الدافعية، أك في نياية تخطيط مسبؽ أك فرصة  لمتدرب عمييا 
الحصة كتثبيت المعمكمات، أك أثناء سير التدريس مف أجؿ مراجعة ما يتـ تكضيحو كشرحو. كذلؾ يتفؽ 

( لمعب األدكار بأنو " قياـ المتعمـ أك مجمكعة مف المتعمميف  357:  2008كتعريؼ )حمدم كآخركف ، 
األدكار تمثيبلن تمقائيان دكف إعداد سابؽ، أم بشكؿ مرتجؿ أماـ طمبة الصؼ أك مجمكعة مف  بتمثيؿ بعض

مشاىديف، كيتكقؼ نتائج تمثيؿ األدكار عمى المناقشات التي تعقب التمثيؿ، كاألنشطة التي تمييا مف تمثيؿ 
 مدير المدرسة كالمعمميف ". 
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 مفاىيم حقوق اإلنسان:مظاىر استخدام استراتيجية السرد القصصي في تنمية  . ب

 (13جدول )
 مظاىرلبعد الثاني )عمى فقرات االعينة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات 

 استخدام استراتيجية السرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان(

استخدام استراتيجية السرد القصصي في  مظاىرالبعد الثاني:  م
 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
النسبي 
% 

 الترتيب

30 
أنبو الطمبة إلى مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي شمميا السرد 

 القصصي ألخذ العبرة كالمكعظة الحسنة
4.64 0.54 92.8 1 

35 
المقاطعة أثناء السرد  تجنب أحث الطمبة المستمعيف إلى

 القصصي
4.64 0.58 92.8 2 

24 
أركز عمى القيـ كاالتجاىات السمككية المكجكدة بالقصة كالتي 

 ينبغي أف تأخذ طريقيا إلى كجداف الطالب
4.62 0.54 92.4 3 

بعد السرد أشجع الطمبة إلى احتراـ تعميقات كأراء زمبلئيـ اآلخريف  25
 دكف استيزاء القصصي

4.60 0.55 92.0 4 

 5 91.7 0.57 4.58 أىيئ الطمبة نفسيان كذىنيان لبلستماع إلى السرد القصصي 33

36 
أحث الطمبة عمى االستفادة مف الدركس كالعبر المستخمصة مف 

 القصة أثناء تعامميـ مع أقرانيـ
4.58 0.54 91.5 6 

28 
أطرحيا أقـك بإعداد أسئمة حكار تتسـ بالبساطة كالكضكح لكي 

 عمى الطمبة بعد حكاية القصة لتعزز لدييـ الحكار اليادؼ كالبناء
4.54 0.55 90.7 7 

 8 90.3 0.57 4.51 أستمع لكجيات نظر الطمبة بعد السرد القصصي بسعة صدر 34

 9 90.0 0.60 4.50 أدعك الطمبة الستنتاج حقكقيـ التي تعبر عنيا أحداث القصة 40

 10 88.5 0.71 4.42 المفعمة بمفاىيـ حقكؽ اإلنسافأقـك باختيار القصص  32

41 
أشجع الطمبة عمى إصدار حكـ عمى شخصيات القصة في ضكء 

 11 88.5 0.68 4.42 مفاىيـ حقكؽ اإلنساف

29 
أشرؾ الطمبة بالحكار كالتعميؽ عمى أحداث القصة بعد االستماع 

 إلييا
4.41 0.63 88.2 12 
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37 
تشتت انتباىيـ كتقطع عمييـ متعة أتجنب إعطاء تعميمات لمطمبة 

 االتصاؿ بشخصيات القصة كالتكحد معيا
4.39 0.66 87.7 13 

27 
أكظؼ قصص النضاؿ الفمسطيني في تدعيـ مفاىيـ الحرية 

 14 84.1 0.87 4.20 كاالستقبلؿ لدل الطمبة

44 
أكظؼ استراتيجية السرد القصصي لتنمية تفكير الطمبة في 

 القضايا اإلنسانية
4.18 0.71 83.5 15 

42 
أدعك الطمبة لسرد قصص حياتية مشابية مف كاقع حياتيـ 

 ألشخاص ضحكا مف أجؿ الحصكؿ عمى حقكقيـ
4.16 0.78 83.2 16 

43 
أكظؼ استراتيجية السرد القصصي في تنمية ميارات االتصاؿ 

 كالتكاصؿ بيف الطمبة داخؿ كخارج الصؼ
4.13 0.73 82.5 17 

 18 81.7 0.86 4.08 غير المفظي أثناء السرد القصصي أكظؼ ميارات التكاصؿ 38

أشرؾ الطمبة في السرد القصصي مف خبلؿ إتاحة الحرية ليـ في  26
 اختيار المقطع الذم يكدكف سرده بأنفسيـ

3.99 0.92 79.7 19 

39 
أشجع الطمبة عمى تقميد شخصيات القصة المثيرة مف خبلؿ 

 الدراما الصامتة
3.63 0.95 72.5 20 

 21 68.7 0.98 3.44 أشرؾ الطمبة في اختيار القصة المناسبة لمحتكل كأىداؼ الدرس 23

31 
أنفذ الخطط العبلجية لمطمبة مف ضعاؼ التعبير بإشراكيـ في 

 السرد القصصي
3.40 1.05 68.0 22 

 
أف مظاىر البعد الثاني )كاقع استخداـ استراتيجية السرد القصصي في تنمية ( 13رقـ )يتضح مف الجدكؿ 

كانت أعمى مظاىر ىذا المجال %(،  92.8 -68.0مفاىيـ حقكؽ اإلنساف( لدل أفراد العينة تتراكح بيف )
 كما يمي:

لعبرة "أنبو الطمبة إلى مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي شمميا السرد القصصي ألخذ ا 30كانت الفقرة رقـ  -
المقاطعة أثناء السرد القصصي" في أعمى  أحث الطمبة المستمعيف إلى تجنب" 35كالمكعظة الحسنة"، كالفقرة 

 %(.92.8مرتبة بكزف نسبي )
"أركز عمى القيـ كاالتجاىات السمككية المكجكدة بالقصة كالتي ينبغي أف تأخذ  24تمييما الفقرة رقـ  -

 %(. 92.4) طريقيا إلى كجداف الطالب " بكزف نسبي
تبرر الباحثة حصكؿ الفقرات السابقة عمى أعمى مظاىر كاقع استخداـ استراتيجية السرد القصصي في تنمية 
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، إلى أف ىدؼ المعمـ مف سرد القصة عمى مسامع الطمبة تعزيز مفاىيـ حقكؽ اإلنساف 

تاحة الفرصة أماـ  الطمبة الستيعاب ىذه المفاىيـ كأخذ العبرة كتككيف اتجاىات ايجابية لدييـ نحكىا، كا 
كالمكعظة منيا، كمف ثـ ممارستيا في حياتيـ اليكمية، فاألطفاؿ يعشقكف القصة كيسعكف إلى سماعيا بكؿ 
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شكؽ كليفة، فمف خبلؿ القصة يمرر المعمـ لطمبتو القيـ كاالتجاىات التي ينكم تزكيدىـ بيا، كالتي ينبغي أف 
منيـ،  فأكؿ ما يقكـ بو المعمـ قبؿ سرد القصة عمى مسامع الطمبة تنبيييـ إلى  تتكاجد في نفس كؿ طالب

تمؾ القيـ كالمفاىيـ لتعمميا كاالحتفاظ بيا كاالستفادة منيا، كىذا يحدث في ظؿ اإلنصات الجيد لمقصة كعدـ 
بعض بضركرة تكظيؼ  ( التي أكصت2010 كىذا يتفؽ مع دراسة )أبك صبحة، المقاطعة أثناء سردىا.

القصص في حصص التعبير الكتابي ألنيا تحقؽ لمطالبات المتعة كتدخؿ السركر إلى قمكبيف، كتزكدىف 
( التي أكصت بضركرة قراءة القصص مف قبؿ 2005 بالحقائؽ كالقيـ كاالتجاىات، كمع دراسة )المجيدؿ،

بضركرة باالىتماـ  ( التي أكصت 2000)زقكت،بشكؿ يكمي، كيتفؽ أيضان مع دراسةالمعمميف عمى طبلبيـ 
 باألساليب التربكية الحديثة في تعديؿ السمكؾ لدل األطفاؿ كالتي منيا أسمكب القصة.

 في حين كانت أدنى الفقرات كما يمي:
"أنفذ الخطط العبلجية لمطمبة مف ضعاؼ التعبير بإشراكيـ في السرد القصصي" بكزف  31الفقرة رقـ  -

 %(.68نسبي )
أشرؾ الطمبة في اختيار القصة المناسبة لمحتكل كأىداؼ الدرس" بكزف نسبي "  23تمييا الفقرة رقـ  -
(68.7.)% 
"أشجع الطمبة عمى تقميد شخصيات القصة المثيرة مف خبلؿ الدراما الصامتة" بكزف  39ثـ الفقرة رقـ  -

 %(.72.5نسبي )

ة السرد القصصي ترجع الباحثة حصكؿ الفقرات السابقة عمى أدنى مظاىر كاقع استخداـ استراتيجي   
في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، ككف المعمـ ينفرد باختيار القصة المناسبة لمحتكل كأىداؼ الدرس، فيك 
األكثر دراية بالقيـ كالمفاىيـ التي يجب أف يزكد بيا طمبتو، كبالتالي يختار القصص المناسبة المتضمنة لتمؾ 

مف اختيارىـ لقصص ال تتناسب مع المفاىيـ التي ينكم  المفاىيـ، دكف أف يشرؾ الطمبة باختيارىا خكفان 
تزكيدىـ بيا، كما أف ضيؽ كقت الحصة الدراسية كبالتالي ضيؽ الكقت المحدد ألنشطة السرد القصصي، 
يحد مف قياـ المعمـ بإشراؾ الطمبة بتقميد شخصيات القصة مف خبلؿ الدراما كلعب األدكار، بؿ يكتفي المعمـ 

تاحة الفرصة ليـ لمحكار كالنقاش بعد سرد القصة باإل جابة عمى تساؤالت الطمبة حكؿ ما استمعكا إليو، كا 
بداء الرأم، إضافة إلى تكميفيـ عناكيف مناسبة ليا، أك استكماؿ أحداث ناقصة  قتراحكابتمخيص القصة   كا 

( لتدريس القصة  94: 1995بكضع نياية مناسبة ليا. كىذا يتفؽ مع الشركط التي كضعيا )طنطاكم، 
كمنيا ارتباط القصة بمكضكع الدرس كتسمسؿ حكادثيا، كأف تككف محبككة كمناسبة لمستكل التبلميذ 

 كأعمارىـ.
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 نص عمى:نتائج السؤال الثالث الذي ي
 ما مقومات ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 طمبة المرحمة األساسية لدى أفراد العينة؟ لدى
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 

مقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي  استبيافعينة عمى الستجابات أفراد ال
 في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل معممي حقكؽ اإلنساف، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

 (14جدول )
مقومات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبيان  

 ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

المتوسط  عدد الفقرات االستبيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
% 

القصصي في والسرد  لعب األدوار تيمقومات استخدام استراتيجي
 73.5 6.05 29.41 8 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

معوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في 
 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

10 28.71 7.68 47.9 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مقكمات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية    
عينة الدراسة مف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية لدل أفراد 

%(، مما يشير إلى أف أفراد العينة لدييـ مستكل جيد مف 73.5ككالة الغكث جيد كيقع عند كزف نسبي )
في حيف كانت ، مقكمات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف

%( مما يعني أنو معكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 47.9)المعكقات عند كزف نسبي 
 القصصي لدل معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث تقع عند مستكل متدني.

مف مقكمات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي  كتعزك الباحثة ىذا المستكل الجيد   
حيث  ،ككف مادة حقكؽ اإلنساف مادة مستحدثة لدل معممي حقكؽ اإلنساف اإلنساففي تنمية مفاىيـ حقكؽ 

 ف الذيف يقكمكف بتدريسأنيا أضيفت حديثان لممناىج الدراسية الخاصة بالمرحمة األساسية، ككذلؾ ككف المعممي
مادة حقكؽ اإلنساف غير متخصصيف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، فجميعيـ خريجي كمية التربية كلكف 

متنكعة، لذا عمدت ككالة الغكث الدكلية بدائرة التربية كالتعميـ عمى تكفير العديد مف المقكمات بتخصصات 
كالتسييبلت لكي تساعدىـ في ايصاؿ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لمطمبة بدقة كتميز كبدكف أم صعكبات 

افة إلى تعييف ثبلثة إض، تدريبية لممعمميفالدكرات كعقدت العديد مف ال كمعكقات، فقامت بتكفير دليؿ لممعمـ
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كؿ ىذه المقكمات مكنت ، مشرفيف لحقكؽ اإلنساف لمتابعة المعمميف في المدارس بجميع المناطؽ التعميمية
كما أف كجكد ىذا الكـ مف المقكمات  ،المعمميف مف تطكير أدائيـ الفعمي أثناء تدريسيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف

جيتي لعب األدكار كالسرد القصصي لدل معممي حقكؽ أدل إلى تدني مستكل معكقات استخداـ استراتي
 اإلنساف بمدارس ككالة الغكث.

 نتائج السؤال الرابع الذي ينص عمى: 
ما مظاىر مقومات ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق 

 اإلنسان لدى أفراد العينة؟
 مقومات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي: ىراظم . أ

 (15جدول )
العينة عمى مقومات استخدام المعمم  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات 

 الستراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي

مقومات استخدام المعمم الستراتيجيتي لعب األدوار والسرد  م
 القصصي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
النسبي 
% 

 الترتيب

يتكافؽ تصميـ مقررات حقكؽ اإلنساف مع استخداـ  3
 استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي

4.04 1.05 80.7 1 

8 
أستفيد مف خبرات زمبلئي عند التخطيط لدرس باستخداـ 

 لعب األدكار كالسرد القصصي
3.92 0.81 78.3 2 

4 
أستفيد مف المشرؼ التربكم في التدريس باستخداـ 

 استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي
3.85 0.99 76.9 3 

1 
تمقيت تدريبان يؤىمني لتطبيؽ استراتيجيتي لعب األدكار 

 كالسرد القصصي
3.63 1.01 72.7 4 

7 
تمبي اإلدارة المدرسية احتياجاتي عند التدريس باستخداـ 

 كالسرد القصصيلعب األدكار 
3.63 1.02 72.5 5 

6 
تكفر اإلدارة التعميمية المكاد البلزمة لتنفيذ الدركس باستخداـ 

 لعب األدكار كالسرد القصصي
3.56 1.06 71.1 6 

2 
تتكفر لي البيئة التعميمية المناسبة لمتدريس باستخداـ 

 استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي
3.43 0.95 68.6 7 

5 
دركسان نمكذجية تكضيحية لمكضكعات مادة حقكؽ أنفذ 

اإلنساف باستخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 
 القصصي.

3.37 1.15 67.3 8 
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أف مظاىر البعد الثالث )مقكمات استخداـ  المعمـ الستراتيجيتي لعب  (15رقـ ) يتضح مف الجدكؿ السابؽ

كانت أعمى مظاىر مقومات  %(، 80.7 -67.3األدكار كالسرد القصصي( لدل أفراد العينة تتراكح بيف )
 استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان كما يمي:

يتكافؽ تصميـ مقررات حقكؽ اإلنساف مع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار "  47كانت الفقرة رقـ  -
 %(.80.7" األعمى بكزف نسبي ) كالسرد القصصي

أستفيد مف خبرات زمبلئي عند التخطيط لدرس باستخداـ لعب األدكار كالسرد "  52كانت الفقرة رقـ  -
 %(.78.3" األعمى بكزف نسبي ) القصصي

كؿ القفرتيف السابقتيف عمى أعمى مظاىر مقكمات استخداـ استراتيجيتي لعب كترجع الباحثة حص   
كجكد منياج مستقؿ ككتب  اإلنساف إلىاألدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ لدل معممي حقكؽ 

يتكافؽ تصميميا مع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي، كما أنيا خاصة بحقكؽ اإلنساف 
مزكدة بدليؿ لممعمـ، تساعده في اختيار األساليب المثمى لشرح كتفسير المفاىيـ التي تتضمنيا دركس حقكؽ 

لى تكفر مكاد تعميمية اثرائية كاسطكانات مساندة كأنشطة الصفية خاصة بحقكؽ اإلنساف لدمجيا  اإلنساف، كا 
بادؿ الخبرات مع زمبلئيـ بالمدرسة فضبلن عف قياـ معممي حقكؽ اإلنساف بت ،في عمميتي التعميـ كالتعمـ

 كالمعمميف اآلخريف بالمدارس المجاكرة بيدؼ اإلفادة كاالستفادة.

 في حين كانت أدنى الفقرات كما يمي:
أنفذ دركسان نمكذجية تكضيحية لمكضكعات مادة حقكؽ اإلنساف باستخداـ استراتيجيتي "  49الفقرة رقـ  -

 %(.67.3ي )" بكزف نسب لعب األدكار كالسرد القصصي
تتكفر لي البيئة التعميمية المناسبة لمتدريس باستخداـ استراتيجيتي لعب األدكار " 46تمييا الفقرة رقـ  -

 %(.68.6" بكزف نسبي ) كالسرد القصصي

كترجع الباحثة حصكؿ القفرتيف السابقتيف عمى أدنى مظاىر مقكمات استخداـ استراتيجيتي لعب    
األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ لدل معممي حقكؽ اإلنساف، إلى عمؿ بعض معممي حقكؽ 

 ،اسيةاألساإلنساف في أكثر مف مدرسة، ككذلؾ عدـ احتساب مبحث حقكؽ اإلنساف ضمف درجات الطالب 
أف البيئة التعميمية غير المبلئمة أحيانان مف قصر الكقت المحدد لمحصة الدراسية ، ككثرة أعداد الطمبة  كما

داخؿ الحجرة الدراسية، كنظران لمصعكبات التي تكاجييـ في السيطرة عمى النظاـ كاإلدارة داخؿ الفصؿ، أدل 
إلى اعتماد طريقة كاحدة بالتدريس ال تتطمب ذلؾ إلى تباطؤ عزيمة معممي حقكؽ اإلنساف، مما يضطرىـ 

تكضيحية نمكذجية باستخداـ أساليب جديدة كالتي منيا  ال يتيح ليـ الفرصة لتنفيذ دركس مجيكدان كبيران ، كمما
 كالى إمكانيات كمكاد إضافية . صصي، ألف تنفيذىا يحتاج إلى كقت كاؼٍ لعب األدكار كالسرد الق
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 معوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي: ىراظب. م
 (16جدول )

العينة عمى معوقات استخدام المعمم  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات
 الستراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي

 المتوسط معوقات استخدام المعمم الستراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
النسبي 
% 

 الترتيب

 1 74.8 1.28 3.74 كثرة أعداد الطبلب داخؿ الفصكؿ الدراسية 14
 2 65.5 1.03 3.27 اعتيادم عمى استخداـ طرائؽ تدريس ال تتطمب مجيكدان كبيران  9

11 
األدكار نقص اإلمكانات المادية المناسبة الستخداـ استراتيجيتي لعب 

 كالسرد القصصي
3.15 1.07 63.1 3 

12 
اإلعداد األكاديمي المحدكد قد يعكؽ تدريسي حقكؽ اإلنساف باستخداـ 

 استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي
2.93 1.13 58.6 4 

10 
كثرة األعماؿ اإلدارية المطمكبة مني تعكؽ تدريسي حقكؽ اإلنساف 

 األدكار كالسرد القصصيباستخداـ استراتيجيتي لعب 
2.86 1.01 57.2 5 

18 
قمة الحكافز التي تشجعني عمى تنفيذ أنشطة لعب األدكار كالسرد 

 القصصي داخؿ الصؼ
2.81 1.27 56.2 6 

 7 53.5 1.16 2.68 ارتفاع نصابي مف الحصص التدريسية أسبكعيان  13

16 
استراتيجيتي قمة كجكد دكرات تدريبية تساعدني في مجاؿ استخداـ 

 لعب األدكار كالسرد القصصي في التدريس
2.65 1.07 53.0 8 

عدـ كجكد دليؿ تربكم يساعدني عمى استخداـ استراتيجيتي لعب  17
 األدكار كالسرد القصصي في تدريس حقكؽ اإلنساف

2.51 1.27 50.3 9 

15 
تدني قدرتي عمى التخطيط الستخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 

 القصصي في دركس حقكؽ اإلنساف
2.11 1.05 42.1 10 

أف مظاىر البعد الرابع )معكقات استخداـ المعمـ الستراتيجيتي لعب  ( 16رقـ ) يتضح مف الجدكؿ السابؽ
كانت أعمى مظاىر معوقات %(،  74.8 -42.1األدكار كالسرد القصصي( لدل أفراد العينة تتراكح بيف )

 األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان كما يمي:استخدام استراتيجية لعب 
 %(.74.8" األعمى بكزف نسبي ) كثرة أعداد الطبلب داخؿ الفصكؿ الدراسية"  58كانت الفقرة رقـ  -
 65.5" بكزف نسبي ) اعتيادم عمى استخداـ طرائؽ تدريس ال تتطمب مجيكدان كبيران "  53تمييا الفقرة رقـ  -

.)% 

لفقرتيف السابقتيف عمى أعمى مظاىر معكقات استخداـ استراتيجية لعب األدكار ترجع الباحثة حصكؿ ا   
حقكؽ  كة التعميمية التي يعمؿ فييا معممإلى البيئ اإلنساف لدل معممي حقكؽ اإلنساففي تنمية مفاىيـ حقكؽ 
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التدريسية الحديثة إلى الحركة كالنشاط كالعمؿ في اليكاء الطمؽ،  االستراتيجياتاإلنساف، حيث يحتاج تطبيؽ 
ة داخؿ كثرة أعداد الطمبأيضان كأال تتقيد بحجر دراسية، كما أف قصر الكقت المحدد لمحصة الدراسية ، ك 

حباط معممي حقكؽ اإلنساف كتباطؤ عزيمتيـ، مما ال يتيح ليـ الفرصة لتطبيؽ إالحجرة الدراسية أدل إلى 
، قت كاؼٍ اتيجيات تدريسية حديثة كالتي منيا لعب األدكار كالسرد القصصي، ألف تنفيذىا يحتاج إلى ك استر 

كنظران لمصعكبات التي تكاجييـ في السيطرة عمى النظاـ كاإلدارة داخؿ الفصؿ، كأيضان ال يتيح الفرصة لجميع 
كاحدة بالتدريس ال تتطمب مجيكدان الطبلب بأف يعبركا عف آرائيـ، مما يضطر المعمميف إلى اعتماد طريقة 

مكانيات إضافية.  كبيران كا 

 في حين كانت أدنى الفقرات كما يمي:
" تدني قدرتي عمى التخطيط الستخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في  59الفقرة رقـ  -

 %(.42.1دركس حقكؽ اإلنساف " بكزف نسبي )
ربكم يساعدني عمى استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد " عدـ كجكد دليؿ ت 61تمييا الفقرة رقـ  -

 %(.50.3القصصي في تدريس حقكؽ اإلنساف " بكزف نسبي )

ترجع الباحثة حصكؿ الفقرتيف السابقتيف عمى أدنى مظاىر معكقات استخداـ استراتيجية لعب األدكار    
الجيكد التي قامت بيا ككالة الغكث كخاصة إلى  ,في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل معممي حقكؽ اإلنساف

الستخداـ  الجيد التخطيطقدرة المعمميف عمى اإلعداد ك  يادةكز  يرطك بدائرة التربية كالتعميـ فقد عممت عمى ت
تنمية لما لياتيف االستراتيجيتيف مف أىمية بالغة في  استراتيجيات حديثة منيا لعب األدكار كالسرد القصصي،

عمى إبقاء المعمكمات كاألحداث مدة  افساعدت عند الطمبة، كذلؾ مف شأنيما أف ع كاالبتكارالقدرة عمى اإلبدا
المتعة كاإلثارة  افتثير ـ، ك كمشاعرى ـنفسيأالفرصة لمتعبير عف  ، كأيضان تتيحاف لمطمبةأطكؿ في ذىف الطمبة

مي أثناء تدريسيـ مفاىيـ حقكؽ الفع ء المعمميفأثر عمى أداكىذا ما  الرغبة في التعمـ، يففي المتعمم افكتكقظ
 .ى تنمية ىذه المفاىيـ لدل الطمبةاإلنساف، كبالتالي أدت إل

 نتائج السؤال الخامس والتحقق من صحة فروضو والذي ينص عمى:
( في تقديرات المعممين لدرجة استخدام استراتيجيتي α≤ 0.05ىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

تعزى لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة األساسية 
المرحمة  -سنوات الخبرة  -المؤىل العممي-التخصص األكاديمي الجامعي  –لمتغيرات الدراسة ) الجنس 

 المحافظة(؟ -التعميمية
 جابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف ستة فركض كانت كما يمي:كلئل

 نتائج الفرض األول:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم 

 إناث(. -لجنس ألفراد العينة )ذكورا عزى لمتغيرحقوق اإلنسان لدى الطمبة ت
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حة ىذا الفرض قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط درجات معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس لمتحقؽ مف ص
كاقع  استبياف( في درجاتيـ عمى 66( كمتكسط درجات المعممات اإلناث )ف= 76ككالة الغكث الذككر )ف= 

مكضكع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الطمبة 
الدراسة باستخداـ اختبار )ت( لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف، كاستخدمت الباحثة ىذا 

بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ، إضافة إلى  الباركمترماالستبياف اإلحصائي 
)ت( لمفرؽ بيف متكسطي  ختباراأف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان، األمر الذم يحقؽ شركط استخداـ 

 (، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:210: 2005مجمكعتيف مستقمتيف )عبلـ، 

 (17جدول )
ن متوسطي درجات معممي حقوق اإلنسان في واقع استخدام استراتيجيتي لعب اختبار )ت( لمفروق بي

 لجنس كما يقدرىا المعممونا لمتغيرتبعًا األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان 

المتوسط  المتغير االستبيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

لعب األدوار واقع استخدام استراتيجية 
 في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 9.76 91.37 الذككر
0.529 

 غير دالة
 8.74 92.20 اإلناث إحصائيان 

واقع استخدام استراتيجية السرد 
القصصي في تنمية مفاىيم حقوق 

 اإلنسان

 9.16 94.22 الذككر
0.235 

 غير دالة
 9.04 93.86 اإلناث إحصائيان 

استخدام  الدرجة الكمية لواقع
استراتيجيتي لعب األدوار والسرد 

 القصصي

 17.94 185.59 الذككر
0.161 

 غير دالة
 16.56 186.06 اإلناث إحصائيان 

مقومات استخدام المعمم الستراتيجيتي 
 لعب األدوار والسرد القصصي

 6.35 28.95 الذككر
0.975 

 غير دالة
 5.68 29.94 اإلناث إحصائيان 

المعمم الستراتيجيتي  معوقات استخدام
 لعب األدوار والسرد القصصي

 7.78 29.46 الذككر
1.250 

 غير دالة
 7.53 27.85 اإلناث إحصائيان 

 2.58= 0.01, عند مستوى داللة 1.96= 0.05( عند مستوى داللة 140قيمة )ت( الجدولية )د.ح=

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، بيف متكسطي درجات  (17رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ السابؽ   
مجمكعتي معممي كمعممات حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث في أبعاد كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب 
األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، كمقكمات كمعكقات استخداـ المعمـ الستراتيجيتي 

سرد القصصي، كالدرجة الكمية لكاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في لعب األدكار كال
تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، أم أف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث  مف الجنسيف عمى ىذه 
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ار كالسرد األبعاد لدييـ تقديرات متقاربة في كاقع كمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدك 
 القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

ترل الباحثة أف ىذه نتيجة منطقية، حيث أف أفراد العينة معممي كمعممات حقكؽ اإلنساف كميـ    
يعيشكف في مجتمع كاحد متجانس المفاىيـ، كيعيشكف في نسؽ اجتماعي كاحد متكافؽ في السمكؾ كالقيـ كفي 

يعممكف في بيئة تعميمية متشابية كيتأثركف بنفس المؤثرات، كلدييـ نفس المينة،  العادات كالتقاليد، كما أنيـ
كبالتالي فيـ يقكمكف بنفس الدكر دكنما فرؽ بيف ذكر منيـ أك أنثى، إضافة إلى أنيـ يتمقكف دكرات تدريبية 

ت المقدمة لممعمميف لـ مكحدة تنمي الكفايات المينية لدل الطرفيف، كما أف المياـ اإلدارية كالنشرات كالتعميما
تميز بيف معمـ كمعممة بؿ اشتممت الجنسيف ، إضافة إلى متابعة المشرؼ لعمؿ الطرفيف المعمميف كالمعممات 
بنفس الدرجة مف اإلشراؼ كالمتابعة كالتكجيو، كما تعزك الباحثة عدـ االختبلؼ تبعان لمتغير الجنس إلى 

األساسية، حيث أف طبيعة تصميـ ىذا المنياج لـ يفرؽ بيف حداثة كجكد منياج حقكؽ اإلنساف في المرحمة 
الذم يقـك  كالدكر معمـ فمسطيني كمعممة فمسطينية بؿ صمـ المنياج ليناسب الجنسيف، فالمكضكعات كاحدة 

كتتفؽ ىذه النتيجة مع  كاحدان فيما يتعمؽ بتنمية مفاىيـ كتعميؽ قضايا حقكؽ اإلنساف. اتبو المعممكف كالمعمم
( 2011( ك)أبك شمالة،2012( ك)البراكم،2013)أبك ىاشـ،مت إليو دراسة كؿ مف ما تكص

دعيـ الكعي ( حيث أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية تبعان لمتغير الجنس في ت2010ك)الحسامي،
 .بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف

 نتائج الفرض الثاني:
استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع استخدام 

 ةكمي –أدبية  ةيمي الجامعي ألفراد العينة )كميلتخصص األكادا عزى لمتغيرحقوق اإلنسان لدى الطمبة ت
 عممية(.

 لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط درجات معممي حقكؽ اإلنساف   
( في 17عممية )ف=  ة( كمتكسط درجات مجمكعة كمي125= أدبية )ف ةبمدارس ككالة الغكث مجمكعة كمي

كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ  استبيافدرجاتيـ عمى 
متكسطات درجات  اإلنساف لدل معممي حقكؽ اإلنساف مكضكع الدراسة باستخداـ اختبار )ت( لمفركؽ بيف

 عينتيف مستقمتيف، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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 (18جدول )
اختبار )ت( لمفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد 

 متخصص األكاديمي الجامعي كما يقدرىا المعممينل تبعاً القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان 

 المتوسط المتغير بياناالست
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في 
 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 9.49 91.74 أدبية ةكمي
0.061 

 غير دالة
 7.82 91.88 عممية ةكمي إحصائيان 

واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي في 
 مفاىيم حقوق اإلنسانتنمية 

 9.16 93.71 أدبية ةكمي
1.228 

 غير دالة
 8.22 96.59 عممية ةكمي إحصائيان 

الدرجة الكمية لواقع استخدام استراتيجيتي لعب 
األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم 

 حقوق اإلنسان

 17.58 185.45 أدبية ةكمي
 غير دالة 0.676

 14.83 188.47 عممية ةكمي إحصائيان 
مقومات استخدام  المعمم الستراتيجيتي لعب 

 األدوار والسرد القصصي
 6.18 29.34 أدبية ةكمي

0.386 
 غير دالة
 5.08 29.94 عممية ةكمي إحصائيان 

معوقات استخدام المعمم الستراتيجيتي لعب 
 األدوار والسرد القصصي

 7.74 28.59 أدبية ةكمي
0.501 

 غير دالة
 7.35 29.59 عممية ةكمي إحصائيان 

 2.58= 0.01, عند مستوى داللة 1.96= 0.05( عند مستوى داللة 140قيمة )ت( الجدولية )د.ح=

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، بيف متكسطي درجات  (18رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ السابؽ   
حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة  مجمكعتي متخصصي الكميات العممية كمتخصصي الكميات األدبية مف معممي

الغكث في أبعاد كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف 
لدل الطمبة، كمقكمات كمعكقات استخداـ المعمـ الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي، كالدرجة الكمية 

ر كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، أم أف معممي لكاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكا
حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث مف كافة التخصصات األكاديمية العممية كاألدبية عمى ىذه األبعاد لدييـ 
تقديرات متقاربة في كاقع كمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية 

 يـ حقكؽ اإلنساف.مفاى

أف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث مف كافة التخصصات  ترجع الباحثة ىذه النتيجة   
األكاديمية العممية كاألدبية لدييـ تقديرات متقاربة في كاقع كمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب 

معمميف حقكؽ اإلنساف ىـ باألصؿ  أف األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، إلى
تربكيكف، فجميعيـ تخرج مف كمية التربية بالرغـ مف بعض االختبلفات في تخصصاتيـ الفرعية، باإلضافة 
إلى أف المعمميف كالمعممات يعيشكف كيعممكف في ظركؼ معيشية متقاربة، كيتقدمكف لدكرات تدريبية مكحدة 

رغكف لتدريس الحقكؽ فقط، كيدرسكف الطمبة مف كتب مكحدة لحقكؽ في حقكؽ اإلنساف أثناء الخدمة، كمتف



113 

 بنفس الدرجة. ييـكتكجي تيـمتابع كفيتكل يفاإلنساف، كلدييـ دليؿ معمـ مكحد في المدارس، كيتابعيـ مشرف
( حيث  2011)البراكم ،  ( كدراسة2011كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف )أبك شمالة ،

إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية تبعان لمتغير التخصص األكاديمي الجامعي في مدل الكعي أشارت 
كساب مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.  كا 

 نتائج الفرض الثالث:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم 

 دراسات عميا(. –لمؤىل العممي ألفراد العينة )بكالوريوس لمتغير اتعزى حقوق اإلنسان لدى الطمبة 
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط درجات معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس 

( في درجاتيـ 32( كمتكسط درجات مجمكعة دراسات عميا )ف= 110ككالة الغكث مجمكعة بكالكريكس )ف= 
استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل  كاقع استبيافعمى 

الطمبة كما يقدرىا المعمميف مكضكع الدراسة باستخداـ اختبار )ت( لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف 
 مستقمتيف، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

 (19جدول )
راد العينة في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد اختبار )ت( لمفروق بين متوسطي درجات أف 

 ممؤىل العممي كما يقدرىا المعممينبعًا لتالقصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان 

 المتوسط المتغير االستبيان
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في 
 مفاىيم حقوق اإلنسانتنمية 

 9.48 91.48 بكالكريكس
0.646 

 غير دالة
 8.63 92.69 دراسات عميا إحصائيان 

واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي في 
 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 9.00 93.21 بكالكريكس
2.087 

   عند دالة
 8.87 96.97 دراسات عميا 0.05

استخدام استراتيجيتي الدرجة الكمية لواقع 
لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية 

 مفاىيم حقوق اإلنسان

 17.55 184.69 بكالكريكس
1.438 

 غير دالة
 15.87 189.66 دراسات عميا إحصائيان 

مقومات استخدام  المعمم الستراتيجيتي لعب 
 األدوار والسرد القصصي

 5.98 28.92 بكالكريكس
1.805 

 غير دالة
 6.06 31.09 دراسات عميا إحصائيان 

معوقات استخدام المعمم الستراتيجيتي لعب 
 األدوار والسرد القصصي

 7.78 29.28 بكالكريكس
1.651 

 غير دالة
 7.08 26.75 دراسات عميا إحصائيان 

 2.58= 0.01, عند مستوى داللة 1.96= 0.05( عند مستوى داللة 140قيمة )ت( الجدولية )د.ح=
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 :( 19رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ
بيف مجمكعتي المؤىؿ العممي مف حممة البكالكريكس  0.05كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل  -

كالدراسات العميا عمى بعد كاقع استخداـ استراتيجية السرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، ككانت 
 العينة.الفركؽ لصالح حممة الدراسات العميا مف أفراد 

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أنو بالرغـ مف الدكرات التدريبية التي يتمقاىا المعممكف، إال أف معممي    
دراية أكثر بآلية تنفيذ استراتيجية السرد القصصي مع الطمبة، فيـ يميمكف إلى ك حقكؽ اإلنساف لدييـ إلماـ 

تتطمب جيكد  األدكار، كما أف استراتيجية السرد القصصيتطبيؽ استراتيجية السرد القصصي أكثر مف لعب 
مكانيات أقؿ في تنمية  ، لذلؾ نرل المعمميف يستسيمكنيا كيتجيكف إلى استخداـ استراتيجية السرد القصصيكا 

ىذا يتفؽ مع نتيجة السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة ك ، مفاىيـ حقكؽ اإلنساف بشكؿ أكبر مف لعب األدكار
 استخداـ استراتيجية السرد القصصي بالمرتبة األكلى تبلىا استراتيجية لعب األدكار.حيث جاء كاقع 

فيذا يرجع إلى ككنيـ عمى درجة  أما عف كجكد الفركؽ لصالح المعمميف مف حممة الدراسات العميا   
ات أكثر ، كبالتالي تككف حصيمة المعمكمتأىيميـ األكاديمي الجامعي عممية أكبر مف غيرىـ، كأيضان 

ف عمى استخداـ استراتيجية السرد القصصي بدرجة ك ت لدييـ أكثر مف غيرىـ، فيـ قادر كالمعارؼ كالميارا
 درجة البكالكريكس.ممف يحممكف أكبر 

المؤىل العممي من في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية, بين متوسطي درجات مجموعتي    
من معممي حقوق اإلنسان بمدارس وكالة الغوث في بعد واقع استخدام  حممة البكالوريوس والدراسات العميا

استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان والدرجة الكمية لواقع استخدام استراتيجيتي لعب 
األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان, ومقومات ومعوقات استخدام المعمم 

 عب األدوار والسرد القصصي تبعًا لممؤىل العممي.الستراتيجيتي ل

أم أف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث  مف حممة المؤىبلت العممية بكالكريكس    
كدراسات عميا عمى ىذه األبعاد لدييـ تقديرات متقاربة في كاقع كمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب 

 اإلنساف. األدكار في تنمية مفاىيـ حقكؽ

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف جميع المعمميف مف حممة البكالكريكس كالدراسات العميا استشعركا    
تتطمب نفس الصعكبات في استخداـ لعب األدكار في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، فاستراتيجية لعب األدكار 

مف المعمـ معرفة تامة بآلية تنفيذىا كفؽ خطكات سميمة كمنطقية، حيث تحتاج لتخطيط كترتيب كتجييز أكثر 
مما تحتاج إليو استراتيجية السرد القصصي، فأسمكب لعب األدكار يحتاج أحيانان إلى إعداد مسبؽ مطكؿ 

متدربيف كتكزيع األدكار كالتمثيؿ كالنقد، مرىؽ لكؿ مف المعمـ كالطمبة، حيث يأخذ كقتان كبيران في تييئة ال
إضافة أنو تحتاج بعض المكاقؼ إلى تكفير أدكات ككسائؿ يصعب تكفيرىا أك تككف مكمفة بدرجة يتعذر معيا 
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ىذا ما ك ، تكفير اإلمكانات المادية البلزمة لتنفيذىا مثؿ ندرة أك عدـ كجكد مسرح مدرسي في غالبية المدارس
كؿ مف أسئمة الدراسة حيث جاء كاقع استخداـ استراتيجية لعب األدكار بالمرتبة الثانية أكدتو نتيجة السؤاؿ األ

 (2012تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف )البراكم ،ك  سبقتيا استراتيجية السرد القصصي.
 ؤىؿ العممي.( حيث أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية تبعان لمتغير الم2011)البراكم،كدراسة 

 نتائج الفرض الرابع:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم 

سنوات, 10-6أقل,  وأسنوات  5سنوات الخبرة ألفراد العينة )تعزى لمتغير حقوق اإلنسان لدى الطمبة 
 أكثر(.فسنة  11

 تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:لمتحقؽ مف ىذا الفرض 

 (20جدول )
يبين نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار  

 سنوات الخبرة كما يقدرىا المعممينتبعًا ل والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 مصدر المتغير
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مستوى قيمة ف المربعات

 الداللة
واقع استخدام استراتيجية 
لعب األدوار في تنمية 

 مفاىيم حقوق اإلنسان

 94.25 2 188.50 بيف المجمكعات
1.097 

 غير دالة
 إحصائيان 

 85.94 139 11945.88 داخؿ المجمكعات
  141 12134.37 المجمكع

واقع استخدام استراتيجية 
السرد القصصي في تنمية 

 مفاىيم حقوق اإلنسان

 77.85 2 155.70 بيف المجمكعات
0.944 

 دالة غير
 إحصائيان 

 82.43 139 11457.85 داخؿ المجمكعات
  141 11613.55 المجمكع

الدرجة الكمية لواقع 
استخدام استراتيجيتي لعب 

 األدوار والسرد القصصي

 340.56 2 681.12 المجمكعاتبيف 
1.146 

 غير دالة
 إحصائيان 

 297.14 139 41302.75 داخؿ المجمكعات
  141 41983.87 المجمكع

مقومات استخدام المعمم 
الستراتيجيتي لعب األدوار 

 والسرد القصصي

 17.30 2 34.61 بيف المجمكعات
0.470 

 غير دالة
 إحصائيان 

 36.85 139 5121.70 داخؿ المجمكعات
  141 5156.31 المجمكع

معوقات استخدام المعمم 
الستراتيجيتي لعب األدوار 

 والسرد القصصي

 43.38 2 86.76 بيف المجمكعات
0.733 

 غير دالة
 إحصائيان 

 59.20 139 8228.40 داخؿ المجمكعات
  141 8315.16 المجمكع

 4.61= 0.01, وعند مستوى داللة 3.00= 0.05مستوى داللة ( عند 139, 2قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=
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 :(20رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، بيف متكسطات درجات مجمكعات معممي حقكؽ اإلنساف     

تنمية  بمدارس ككالة الغكث كالمعممات في أبعاد كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، كمقكمات كمعكقات استخداـ المعمـ الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي، 
كالدرجة الكمية لكاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان 

غكث مف كافة فئات سنكات الخبرة لدييـ لسنكات الخبرة، أم أف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة ال
تقديرات متقاربة في كاقع كمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية 

 مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

ترجع الباحثة التقديرات المتقاربة لمعمميف حقكؽ اإلنساف مف كافة سنكات الخبرة  لكاقع كمقكمات    
أنيـ  استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، إلىكمعكقات 

يعممكف في بيئة ، كما أنيـ يتمقكف دكرات تدريبية مكحدة أثناء الخدمة تنمي الكفايات المينية لدل الطرفيف
سكف الطمبة مف كتب مكحدة تعميمية متشابية كيتأثركف بنفس المؤثرات، كمتفرغكف لتدريس الحقكؽ فقط، كيدر 

لحقكؽ اإلنساف، كلدييـ دليؿ معمـ مكحد في المدارس، كيتابعيـ مشرؼ كاحد يتكلى متابعتيـ كتكجيييـ بنفس 
( 2011( ك)أبك شمالة ،2012كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف)البراكم ، الدرجة.

 دالة إحصائية تبعان لمتغير سنكات الخبرة.( حيث أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ 2011ك)البراكم ،

 نتائج الفرض الخامس:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم 

 -إعدادي –لمرحمة التعميمية أفراد العينة )ابتدائيتعزى لمتغير احقوق اإلنسان لدى معممي حقوق اإلنسان 
عدادي(.اب  تدائي وا 

 لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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 (21جدول )
يبين نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار  

 التعميمية كما يقدرىا المعممينممرحمة تبعًا ل والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 مجموع مصدر التباين المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

واقع استخدام استراتيجية 
لعب األدوار في تنمية 

 مفاىيم حقوق اإلنسان

 1.65 2 3.30 بيف المجمكعات
0.019 

ة غير دال
 إحصائيان 

 87.27 139 12131.07 داخؿ المجمكعات
  141 12134.37 المجمكع

واقع استخدام استراتيجية 
السرد القصصي في تنمية 

 مفاىيم حقوق اإلنسان

 173.43 2 346.85 بيف المجمكعات
2.140 

 غير دالة
 إحصائيان 

 81.06 139 11266.70 داخؿ المجمكعات
  141 11613.55 المجمكع

لواقع  الدرجة الكمية
استراتيجيتي استخدام 

لعب األدوار والسرد 
 القصصي

 173.81 2 347.63 بيف المجمكعات
0.580 

 غير دالة
 إحصائيان 

 299.54 139 41636.24 داخؿ المجمكعات
  141 41983.87 المجمكع

مقومات استخدام  المعمم 
الستراتيجيتي لعب األدوار 

 والسرد القصصي

 119.12 2 238.25 بيف المجمكعات
3.367 

 دالة عند
0.05 

 35.38 139 4918.06 داخؿ المجمكعات
  141 5156.31 المجمكع

معوقات استخدام المعمم 
الستراتيجيتي لعب األدوار 

 والسرد القصصي

 39.09 2 78.17 بيف المجمكعات
 غير دالة 0.660

 59.26 139 8236.99 داخؿ المجمكعات إحصائيان 
  141 8315.16 المجمكع

 4.61= 0.01, وعند مستوى داللة 3.0= 0.05( عند مستوى داللة 139, 2قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، بيف متكسطات درجات  (21رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ   
يجيتي لعب مجمكعات معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث كالمعممات في أبعاد كاقع استخداـ استرات

األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، كفي معكقات استخداـ المعمـ الستراتيجيتي لعب 
األدكار كالسرد القصصي، كالدرجة الكمية لكاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية 

عممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث مف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان لممرحمة التعميمية، أم أف م
المرحمتيف الدنيا كالعميا لدييـ تقديرات متقاربة في كاقع كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 

 القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

المرحمتيف الدنيا  تعزك الباحثة التقديرات المتقاربة لمعممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث مف   
كالعميا في كاقع كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ 
اإلنساف لمجيكد العظيمة التي تقكـ بيا ككالة الغكث الدكلية بغزة كخاصة دائرة التربية كالتعميـ فييا، فيي 
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مكانيات لمعممي المرحمتيف الدنيا كالعميا، حيث عممت عمى نشر الكعي بحقكؽ اإلنساف  قدمت تسييبلت كا 
لدل المعمميف، عقدت دكرات تدريبية مكثفة لممعمميف بالمرحمتيف الدنيا كالعميا أثناء الخدمة لمعمؿ في مجاؿ 

كأيضان عينت ثبلثة مشرفيف لحقكؽ اإلنساف لمتابعة معممي المرحمتيف الدنيا  تعميـ كتعمـ حقكؽ اإلنساف،
لمدارس، كؿ ىذه الجيكد ساىمت أف يككف لدل معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث مف كالعميا في ا

المرحمتيف الدنيا كالعميا تقديرات متقاربة في كاقع كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 
سة )أبك شمالة القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو درا

 ( حيث أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية تبعان لمتغير المرحمة التعميمية.2011،
 في مقكمات استخداـ  (0.05 ) في حيف تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ،

المرحمة التعميمية استراتيجية لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان لمتغير 
 ألفراد العينة.

فركؽ ذات داللة إحصائية في مقكمات استخداـ استراتيجية لعب األدكار  كتعزك الباحثة نتيجة كجكد   
كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان لمتغير المرحمة التعميمية ألفراد العينة، إلى أف ىذه 

 عاـ بشكؿ المربكف ييتـحيث  لمرحمة دكف األخرل،بنسبة أكبر  يا مكجكدةلممرحمتيف، كلكن المقكمات متكفرة
 ىك المتعمـ  المختمفة، ألف التعميمية المراحؿ المتعمميف في خصائص بتحميؿ خاص بشكؿ المناىج كمخططك
 خصائص المقررات كاألنشطة الدراسية ، فبل بد أف تتناسب تمؾ المقررات كاألنشطة مع مف المباشر المستفيد
 كصفاتيـ كالحركية العقمية نمكىـ  كقدراتيـ خصائص حيث مراعاة المرحمة التعميمية مف في المتعمميف
، كىذا ما جعؿ المقكمات متكفرة لمرحمة بنسبة كتعّمميـ تفكيرىـ كطرؽ كدكافعيـ كميكليـ كحاجاتيـ الجسدية،

                أكبر مف األخرل.
 :المرحمة التعميميةالجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في المقومات تبعًا لمتغير 

 (22جدول )
تبعًا لدرجات أفراد العينة عمى األبعاد ذات الداللة  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرحمة التعميميةلم

 المتوسط العدد البيان المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مقومات استخدام المعمم الستراتيجيتي لعب األدوار 
 والسرد القصصي

 5.09 30.03 61 ابتدائي
 7.08 28.02 60 إعدادي

عدادي  ابتدائي وا 
 معاً 

21 31.57 4.48 
 

األبعاد  ذات الداللة والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيو لمكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات 
 التعميمية:تبعًا لممرحمة 
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 (23جدول رقم )
تعزى أفراد العينة عمى األبعاد ذات الداللة متوسطات  نتائج اختبار شيفيو لمكشف عن اتجاه الفروق بين 

 لمرحمة التعميميةلمتغير ا
 إعدادي ابتدائي البيان المتغير

مقومات استخدام المعمم الستراتيجيتي لعب 
 األدوار والسرد القصصي

  *4.016 إعدادي
عدادي  3.555 1.538 ابتدائي وا 

 ابتدائيبيف مجمكعة المرحمة التعميمية أف الفركؽ : (23،  22رقـ) يتبيف مف الجدكليف السابقيف   
عمى بعد مقكمات استخداـ المعمـ الستراتيجيتي لعب األدكار كالسرد مجمكعة المرحمة التعميمية إعدادم ك 

 .جمكعة المرحمة التعميمية ابتدائي كانت لصالح متبعان لمتغير المرحمة التعميمية  القصصي

فركؽ ذات داللة إحصائية في مقكمات استخداـ استراتيجية لعب األدكار  تعزك الباحثة نتيجة كجكد   
كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تبعان لمتغير المرحمة التعميمية ألفراد العينة، إلى أف ىذه 

 كذلؾ طبقان لخصائص المتعمميفلمرحمة دكف األخرل، بنسبة أكبر  لممرحمتيف، كلكنيا مكجكدة المقكمات متكفرة
سطكانات مساندة كأنشطة أفر لدييـ مكاد تعميمية اثرائية ك فنجد معممي المرحمة االبتدائية متك  ،بتمؾ المرحمة

 األكلى السنكات في التدريس ككفلكذلؾ  ، خاصة بحقكؽ اإلنساف لدمجيا في عمميتي التعميـ كالتعمـ الصفية
 بقدر مجسمةال التعميميةالكسائؿ يعتمدكف عمى  طبلب المرحمة االبتدائية، فنجد الطفؿ حكاس يعتمد عمى

يمتازكف بنمك جسمي كعقمي أقؿ مف طمبة المرحمة فيـ  ،كرؤيتيا لمسيا الطفؿ يستطيعحيث  اإلمكاف
ىـ في تعمـ مفاىيـ كاألشياء المادية كالمحسكسة لكي تساعداالعدادية ، كبالتالي فيـ يحتاجكف إلى األنشطة 

اكثر لككف طبلب المرحمة االعدادية  لدل معممي المرحمة اإلعدادية  ، كىذه األشياء مفتقدةحقكؽ اإلنساف
 كىذا ما أكده المعممكف أثناء تطبيؽ أداة الدراسة معيـ.كعيان، 

 نتائج الفرض السادس:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم 

رفح(  -خانيونس –الوسطى –غزة –لمنطقة التعميمية )شمال غزةتعزى لمتغير احقوق اإلنسان لدى الطمبة 
 لدى أفراد العينة.

 م، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف األحاد
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  (24جدول )
يبين نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد 

 ممنطقة التعميمية كما يقدرىا المعممينتبعًا لالقصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى الطمبة 

 مجموع مصدر التباين المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الداللة

واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في 
 تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 52.68 4 210.74 بيف المجمكعات

0.605 
 غير دالة
 87.03 137 11923.63 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  141 12134.37 المجمكع

استخدام استراتيجية السرد القصصي واقع 
 في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 82.88 4 331.54 بيف المجمكعات

1.006 
 غير دالة
 إحصائيان 

 82.35 137 11282.01 داخؿ المجمكعات

  141 11613.55 المجمكع

الدرجة الكمية لواقع استخدام استراتيجيتي 
 لعب األدوار والسرد القصصي

 263.97 4 1055.88 المجمكعاتبيف 

0.884 
 غير دالة
 298.74 137 40927.99 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  141 41983.87 المجمكع
مقومات استخدام المعمم الستراتيجيتي 

 لعب األدوار والسرد القصصي
 28.01 4 112.03 بيف المجمكعات

0.761 
 غير دالة
 36.82 137 5044.28 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  141 5156.31 المجمكع

معوقات استخدام المعمم الستراتيجيتي 
 لعب األدوار والسرد القصصي

 66.47 4 265.89 بيف المجمكعات

1.131 
 غير دالة
 58.75 137 8049.27 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  141 8315.16 المجمكع
  3.32= 0.01, وعند مستوى داللة 2.37= 0.05مستوى داللة ( عند 137, 4قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=

بيف متكسطات درجات مجمكعات معممي  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية أنو ال (24) يتبيف مف الجدكؿ  
حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث كالمعممات في أبعاد كاقع استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد 
القصصي في تنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف، كمقكمات كمعكقات استخداـ المعمـ الستراتيجيتي لعب األدكار 

استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ  كالسرد القصصي، كالدرجة الكمية لكاقع
حقكؽ اإلنساف، أم أف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث مف كافة المناطؽ التعميمية لدييـ تقديرات 
متقاربة في كاقع كمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية مفاىيـ 

 قكؽ اإلنساف.ح
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أف معممي حقكؽ اإلنساف بمدارس ككالة الغكث مف كافة المناطؽ التعميمية لدييـ تفسر الباحثة نتيجة    
تقديرات متقاربة في كاقع كمقكمات كمعكقات استخداـ استراتيجيتي لعب األدكار كالسرد القصصي في تنمية 

، بأنو يرجع إلى أف المناطؽ التعميمية في ككالة الغكث بقطاع غزة ليا نفس المميزات مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
ف في جميع المناطؽ التعميمية بنفس الكـ كالكيؼ دكف ك منياج حقكؽ اإلنساف يطبقو المعممكالخصائص، كأف 

كمزكديف بدليؿ تمييز بيف منطقة كأخرل، كما أف المعمميف يتمقكف نفس التدريب كيتكفر ليـ نفس المنياج 
يعممكف في بيئة تعميمية متشابية كيتأثركف بنفس المؤثرات، ىـ معمـ مكحد بجميع المناطؽ التعميمية، ك 

ف يتكلكف متابعتيـ كتكجيييـ بكافة المناطؽ التعميمية بقطاع ك تدريس الحقكؽ فقط، كيتابعيـ مشرفكمتفرغكف ل
( حيث أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ  2011براكم ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )الغزة .

 . دالة إحصائية تبعان لمتغير المنطقة التعميمية
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 التوصيات والمقترحات

 :التوصيات 
 الدراسة الحالية يمكف تقديـ التكصيات التالية:إلييا كفي ضكء النتائج التي تكصمت 

 كالسرد األدكار لعب مثؿ التدريس في حديثة كأساليب برامج استخداـ عمى المعمميف تدريبضركرة  .1
 .المتعمميف قبؿ مف الفعالة بالمشاركة تيتـ ال التي التقميدية األساليب عف كالبعد كغيرىا، القصصي

 لتنفيذ البلزمة المادية كاإلمكانات المناسبة التعميمية البيئة بتكفير التعميمية اإلدارة قياـ ضركرة .2
 .القصصي كالسرد األدكار لعب مثؿ حديثة تدريسية استراتيجيات باستخداـ الدركس

 مستقؿ مقرر كتخصيص كالبلمنيجية المنيجية األنشطة في اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تضميف ضركرة .3
 .بغزة الغكث ككالة مدارس تجربة مف كاالستفادة الحككمية المدارس في المراحؿ لجميع اإلنساف حقكؽ لمنياج

 حقكؽ مفاىيـ تعميؽ أجؿ مف كأثنائيا الخدمة قبؿ كذلؾ التربية، كمعممات لمعممي الجيد اإلعداد .4
 . لمطمبة كتدريسيا تنميتيا ككيفية لممتعمميف إكسابيا المنكم اإلنساف

، يادة كعييـ بمفاىيـ حقكؽ اإلنسافعقد دكرات مكثفة لمعممي كمعممات حقكؽ اإلنساف، يتـ مف خبلليا ز  .5
 كحثيـ عمى تطبيؽ ما يتـ تعممو عمى أرض الكاقع.

العمؿ عمى ممارسة حقكؽ اإلنساف داخؿ المؤسسات التعميمية كتكفير األجكاء المناسبة التي تكفؿ لممتعمـ  .6
 اإلحساس بحريتو ككرامتو.

 :المقترحات 
ترل الباحثة أنو مازاؿ ىنالؾ الكثير مما يمكف أف يقدـ في مكضكع حقكؽ اإلنساف، كىي تقترح عدد مف 

 الميتميف بمكضكع حقكؽ اإلنساف تناكليا:الدراسات كالتي يمكف لمباحثيف 
إجراء مزيد مف الدراسات التي تكشؼ المعيقات التي تكاجو تدريس حقكؽ اإلنساف لتجاكزىا ككضع  .1

 الحمكؿ المناسبة ليا .
 إجراء دراسة عف الكفايات التعميمية الكاجب تكافرىا لدل معممي حقكؽ اإلنساف . .2
اإلنساف لممرحمة األساسية، لمكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ إجراء دراسة تتعمؽ بتحميؿ منياج حقكؽ  .3

 بشكؿ يسيـ بمزيد مف التطكير كاالرتقاء لصالح الطمبة كالمجتمع.
إجراء دراسات مماثمة عمى معمميف كمعممات مكاد دراسية أخرل عمى عبلقة بحقكؽ اإلنساف كمادة التربية  .4

 الكطنية كالمدنية.
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124 

 مراجع الدراسةالمصادر و 

 أواًل: المصادر
 .القرآن الكريم -
 .السنة النبوية -
، دار المعارؼ، 4مجمدلسان العرب", (:"1990) ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر .1

 مصر. –القاىرة 
 .لبناف -بيركت الرسالة، مؤسسة ،"المحيط القاموس(:"1986) الديف مجد أبادم، الفيركز .2
 .مصر -القاىرة كالتعميـ، التربية بكزارة خاصة طبعة ،"الوجيز المعجم(:"2003) العربية المغة مجمع .3
 .مصر -القاىرة المعارؼ، دار ،2ط ،1مجمد ،"العربية المغة مجمع(:"1972) الكسيط المعجـ .4

 : المراجع العربية: ثانياً 
أثر استخدام قصص األطفال كمصدر لمتعبير الفني (:"2007) العنكد بنت سعيد بف صالح أبك الشامات، .5

، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة"، في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة
 المممكة العربية السعكدية. –جامعة أـ القرل

عداد دروسيا اليومية (:"2001) الييجاء، فؤاد حسفأبك  .6 أساليب وطرق تدريس المغة العربية, وا 
 األردف. -، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف1"، طباألىداف السموكية

أثر قصص األطفال في تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدى (:"2013) أبك رخية، كفاء .7
-، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة رسالة ماجستير غير منشكرة "،األساسيطمبة الصف الرابع 

 فمسطيف.
(:"مؤسسات المجتمع المدني كنشر ثقافة حقكؽ 2007) أبك زيد، صافيناز كعبد المقصكد، نجاة .8

 االجتماعية)تصدرىا( كمية الخدمة  والعموم اإلنسانية االجتماعيةمجمة دراسات في الخدمة  اإلنساف"،
 .1071 –1156، ص 23، العدد3بحمكاف، مجمد

فاعمية برنامج مقترح بأسموب المناقشة لتطوير بعض ميارات كتابة (:"2008) أبك سعدة، فيصؿ حسيف .9
، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشكرة"، القصة لدى طمبة الصف التاسع األساسي

 فمسطيف. –غزة
أثر استخدام السرد التحميمي لمقصة القرآنية عمى تنمية التفكير (:"2009) أبك شمالة ،أماني .10

، كمية رسالة ماجستير غير منشكرة"، االستنتاجي واالتجاه نحو تعمم القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر
 فمسطيف. –غزة  التربية، الجامعة اإلسبلمية،

ة مدارس مرحمة التعميـ األساسي في (:"مدل الكعي بحقكؽ اإلنساف لدل طمب2011) أبك شمالة، فرج .11
بحث مقدم لممؤتمر العممي الثالث لعنوان )التربية والتعميم في ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة"، 

 فمسطيف. -، مركز العمـ كالثقافة، غزةمدارسنا, إلى أين؟(
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لدى أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي (:"2010) أبك صبحة، نضاؿ .12
 –، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير غير منشكرة "،طالبات الصف التاسع األساسي

 فمسطيف.
دور مدير المدرسة في تحسين تعميم حقوق اإلنسان بمدارس وكالة (:"2012) أبك مراحيؿ، ليمى .13

 –بية، الجامعة اإلسبلمية، غزةكميو التر  "، رسالة ماجستير غير منشكرة،الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيمو
 فمسطيف.

 –، دار البداية، عماف  1"، طمدخل إلى تدريس ميارات المغة العربية(:"2010أبك مغمي، سميح ) .14
 األردف.

مقارنة بيف األجياؿ في  ةالفمسطينييف: دراس(:"خصائص شخصية 1996) أبك نجيمة، سفياف محمد .15
 فمسطيف. -، غزةاالجتماعيةكالتنمية البحكث اإلنسانية  زالفمسطيني "،مركالمجتمع 

مستوى الوعي بحقوق اإلنسان وعالقتو بكل من الثقة بالنفس والتوكيدية (:"2013) أبك ىاشـ، ىبة .16
 فمسطيف. -جامعة األزىر، غزة "، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية،لدى طمبة الصف التاسع بغزة

، دار 1"،طالتدريس, منيج, أسموب, وسيمة طرائق(:"2001) األحمد، ردينو، كيكسؼ، ضراـ .17
 األردف. –المناىج، عماف

، دار المسيرة لمنشر 1"، طقصص وحكايات األطفال وتطبيقاتيا العممية(:"2004) أحمد، سمير .18
 األردف. –كالتكزيع، عماف

، دار المسيرة لمنشر 1، طأدب األطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية"(:"2006) أحمد، سمير .19
 األردف. –يع، عمافكالتكز 
 االجتماعية(:"أثر استخداـ استراتيجية لعب األدكار في تدريس الدراسات 2008) أحمد، محمكد جابر .20

، جامعة 3، العدد18، المجمدمجمة كمية التربيةعمى تنمية ثقافة المكاطنة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية"، 
 مصر. -اإلسكندرية

(:"آليات إعماؿ حقكؽ اإلنساف االقتصادية في الدكؿ العربية"، 2008) األسرج، حسيف عبد العاطي .21
 الجزائر.  -، جامعة قاصدم مرباح كرقمةمجمة الباحث

 األردف. -"، كزارة الثقافة، عمافأدب األطفال(:"2000) األسعد، عمر .22
حافظة مدى اإللمام بحقوق اإلنسان لدى طمبة المدارس الثانوية بم(:"2008اعمر، إيماف عبد اهلل) .23

 -جامعة النجاح الكطنية، نابمس "، رسالة ماجستير غير منشكرة،فمسطين من وجية نظر المعممين –نابمس
 فمسطيف.

، الجامعة اإلسبلمية، 4"، طالبحث التربوي وعناصره, مناىجو وأدواتو(:"2002األغا، إحساف ) .24
 فمسطيف.-غزة
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فعالية برنامج مقترح قائم عمى الوسائط المتعددة في (:"2011) اقصيعة، عبد الرحمف أحمد عبد اهلل .25
"، رسالة دكتكراه اكتساب بعض مفاىيم حقوق اإلنسان والمواطنة لدى طالب الصف التاسع بمحافظات غزة 

 مصر. -كالدراسات التربكية، القاىرة غير منشكرة، قسـ البحكث
فعاليات لتعميـ  ،دليؿ المعمـ -"حممة تعميم حقوق اإلنسان في فمسطين(:"1997) األمـ المتحدة .26

 فمسطيف.-غزة ،حقكؽ الطفؿ لممرحمة األساسية
 ، أنشطة عممية لممدارس االبتدائية كالثانكية"،مبادئ تدريس حقوق اإلنسان(:"2003) األمـ المتحدة .27

عقد األمـ المتحدة لمتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، مكتب مفكض األمـ المتحدة السامي لحقكؽ اإلنساف، 
 سكيسرا.-جنيؼ
 مصر.-المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ة"،الييئ اإلسالمضحى (:"2002) أميف، أحمد .28
 مصر.-"، دار الدعكة، القاىرةالمعجم الوسيط(:" 1992)  أنيس، إبراىيـ كآخركف .29
-"، دائرة التربية كالتعميـ، غزةدليل تدريبي مقدمة في حقوق اإلنسان(:"2011-2010) األكنركا .30

 فمسطيف.
فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى فن القصة لخفض السموك العدواني لدى (:"2011) بدكم، زياد .31

 فمسطيف.  –رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة"، المعاقين القابمين لمتعمم
"، عالـ معاصرةالتعمم االيجابي وصعوبات التعمم رؤية نفسية تربوية (:"2006) بدير، كريماف .32

 مصر. -الكتب، القاىرة
 األردف.-،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف1"، طالتعمم النشط(:"2008)كريماف  ،بدير .33
دور معمم التربية الوطنية في تدعيم مفاىيم حقوق اإلنسان لدى (:"2012) البراكم، حمدم حكمت .34

-تير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة"، رسالة ماجسطمبة المرحمة األساسية بمحافظات غزة
 فمسطيف.

دور برنامج العاب الصيف بوكالة الغوث الدولية بغزة في إكساب (:"2011) البراكم، عبد الكريـ .35
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة "، مفاىيم حقوق اإلنسان لمطمبة من وجية نظر المعممين

 فمسطيف. -األزىر، غزة
(:"فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات القصة في تنمية 2010) البركات، عمي أحمد .36

مجمة جامعة أم القرى لمعموم االستيعاب القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثالث األساسي كاتجاىاتيـ نحكه"، 
 محـر .–العدد األكؿ  -، المجمد الثانيالتربوية والنفسية

(:"أثر استخداـ لعب األدكار في تحصيؿ تمميذات السادس 2008) محمد بف جندم، ىياـ بنت .37
 -110،العدد مجمة رسالة الخميج العربياالبتدائي قكاعد المغة العربية كاتجاىاتيف نحكىا"، رسالة ماجستير، 

 المممكة العربية السعكدية.
مجمة رسالة ، 45( العدد2-1(:"القصة في حياة األطفاؿ")2008) بف سمطاف، سمكل بنت األمير .38

 المممكة العربية السعكدية. - الخميج العربي
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"المعمم الجديد: دليل المعمم في اإلدارة (:2006) الترتكرم، محمد عكض كالقضاة، محمد فرحاف .39
 األردف. -"، دار الحامد لمطباعة كالنشر، عمافالصفية الفعالة

بحقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة برنامج مقترح لتنمية القيم المرتبطة (:"2006) ثابت، زياد .40
"، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، معيد البحكث اإلعدادية في غزة من خالل األنشطة الالصفية

 مصر. -كالدراسات العربية، القاىرة
دار الكتاب "، استخداماتيا, معاييرىا, االنشطة المغوية, انواعيا(:"2005) جاب اهلل كآخركف .41

 .عيفال، الجامعي
القطاع االجتماعي،  الخطة العربية لمتربية عمى حقوق اإلنسان",(:"2010) جامعة الدكؿ العربية .42

 مصر. -إدارة حقكؽ اإلنساف، مطبعة جامعة الدكؿ العربية، القاىرة
"، البيان في تعميم حقوق اإلنسان مادة مرجعية لممدرسين والمدرسات(:"2001) الجرباكم ،عمى .43

 فمسطيف.-ميـ، األكنركا، غزةدائرة التربية كالتع
االنترنت والمشرعات المتكاممة منظومة وتنظيم لتكامل (:"1999) جرجس، نادم كماؿ عزيز .44

 الككيت. -"، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع المنيج وتطويره
لطرق واستراتيجيات  تصور نظري وتطبيقي تعمم القيم وتعميميا(:"2008) زكي ماجدالجبلد،  .45

 .األردف  -عماف، دار المسيرة، 2"، ط تدريس القيم
فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيل األدوار لتنمية التفكير (:"2013) جكدة، مكسى .46

رسالة دكتكراة "، اليندسي لدى طمبة الصف الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا
 لبناف. –، طرابمسغير منشكرة، كمية التربية، جامعة الجناف

، دار الفكر ناشركف  1"،طالتربية وحكايات األطفال(:"2009) الحريرم ، رافدة كالحريرم ، بمقيس .47
 األردف. –كمكزعكف، عماف

استراتيجية تربوية مقترحة لمجامعات األردنية لتعزيز تربية (:"2010) الحسامي، محمد مفمح فبلح .48
كمية التربية، الجامعة  رسالة دكتكراة غير منشكرة، "،اإلنسانالمواطنة لدى الطمبة من منظور حقوق 

 األردف. -األردنية، عماف
 –،الدار المصرية المبنانية، القاىرة  1"،طفن رواية القصة قراءتيا لألطفال(:"2002) حسيف، كماؿ .49

 مصر.
لـ ، دار العا2"، طالتطبيق –األشكال –المفاىيم –أدب األطفال(:"2010) حسيف، كماؿ الديف .50

 مصر. –العربي، القاىرة
 الككيت. –، مكتبة الفبلحطرق التدريس العامة"(:"2000) الحصرم، عمي منير كالعنيزم ، يكسؼ .51
، أفاؽ 2، طمحاضرات في طرائق وأساليب تدريس التربية اإلسالمية"(:"2005) حمس، داكد دركيش .52

 فمسطيف. –لمطباعة كالنشر، غزة
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(:"حقكؽ اإلنساف الثقافية بيف الشريعة اإلسبلمية كالمكاثيؽ الدكلية الكاقع ك 2007) حمس، داككد .53
 -، كمية أصكؿ الديف، جامعة األزىر، غزةبحث مقدم إلى مؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصرةالمأمكؿ "، 
 فمسطيف.

تنمية أثر استخدام أسموب لعب األدوار عمى التحصيل الدراسي و (:"2012) حمس، مايسة يكسؼ .54
"، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، المفاىيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظة غزة

 فمسطيف. -جامعة األزىر، غزة
تأثير أسموب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة (:"2003) حمس، ميا صادؽ سميـ .55

، كمية التربية، "، رسالة ماجستير غير منشكرةاألساسي اإلمالئية واالتجاه نحوىا لدى تالميذ الصف السادس
 فمسطيف. -غزة جامعة األقصى،

"، استراتيجيات تدريس المغة العربية(:"2012) حماد، خميمي كالشيخ عيد ، إبراىيـ كفكرة ، ناىض .56
 فمسطيف. –، مكتبة سمير منصكر لمطباعة كالنشر، غزة1ط
 فمسطيف.-، جامعة القدس المفتكحة، غزة2ط، تكنولوجيا التربية"(:"2008) حمدم كآخركف .57
 –القاىرة  "، مركز الكتاب لمنشر،التدريس والتفكير(:" 2004)  الحميداف ، إبراىيـ بف عبد اهلل .58

 .مصر
دار  "،األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجيا سيكولوجيًا وتعميميًا وعممياً (:"2002) الحيمة، محمد محمكد .59

 األردف. -المسرة، عماف
تكنولوجيا التعميم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة, (:"2002) محمد محمكد الحيمة، .60

 األردف. –عماف, دار المسيرة
 "، معيد التربية،االجتماعيةتدريس حقوق اإلنسان من خالل الدراسات (:"2001) عدناف خميؿ، .61

 األردف. -عماف األكنركا،
 األردف.-"، دار البشير، عمافالدولة في تقييدهالحق ومدى سمطان (:"1997) الدريني، فتحي .62
دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق اإلنسان من وجية (:"2013) رابعة، خالد .63

رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة  "،نظر طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة
 فمسطيف. –األزىر، غزة 

تطوير تدريس كتاب القراءة ذي الموضوع الواحد في المرحمة (:"1997) راشد، حناف مصطفى .64
 -"، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، جامعة عيف شمس، القاىرةالثانوية
 مصر.
 مصر. -دار غريب لمنشر كالتكزيع، القاىرة "،دليل الناقد األدبي(:"1998) راغب، نبيؿ .65
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 .7- 1، ص 56،العدددراسات في المناىج وطرق التدريس
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 مصر.  -2، العدد10،المجمد مجمة التربية العممية
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رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية،  "،في القراءة لدى طمبة الصف الرابع األساسي واتجاىاتيم نحوىا
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فاعمية برنامج قائم عمى لعب األدوار في التحصيل واألداء العممي (:"2012) الغبيكم، طبلؿ .109
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 المممكة العربية السعكدية. -الرياض
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(:"أثر برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيتي لعب 2008القضاة، محمد فرحاف كالقضاة، محمد أميف ) .116
، المجمد المجمة التربويةار كالقصة في تنمية االستعداد لمقراءة لدل أطفاؿ ما قبؿ الدراسة"، األدك 

 األردف. -86الثاني،العدد
مدى تضمين منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية لمفاىيم (:" 2010)  قيطة، محمد بشير .117

منشكرة ،كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، "، رسالة ماجستير غير حقوق اإلنسان ومدى اكتساب الطمبة ليا
 فمسطيف. -غزة

، دار المسيرة لمنشر 1"، طالعربية لمحياة العممية نحو كتابة وظيفة جديدة(:"2007) الكندم، خالد .118
 األردف. –كالتكزيع، عماف

فاعمية البرامج التدريبية التي تنظميا مؤسسات حقوق اإلنسان في تدعيم قيم (:"2004) لبد، ماىر .119
"، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية المجتمع المدني لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة

 فمسطيف. -التربية، جامعة األزىر، غزة



133 

، 2"، ط معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق التدريس(:"1999) المقاني، الجمؿ .120
 مصر. -عالـ الكتب، القاىرة

)يصدرىا( معيد مجمة الفكر العربي(:"اإلنساف العربي كحقكؽ اإلنساف"، 1991) المجذكب، محمد .121
 لبناف.  -، بيركت38-1، ص ص65اإلنماء العربي، العدد

أثر قراءة المعممين القصص عمى تالميذ الصف الثاني االبتدائي في (:"2005) المجيدؿ، محمد .122
المممكة العربية  -غير منشكرة، جامعة الممؾ سعكد"، رسالة ماجستير تنمية اتجاىاتيم االيجابية نحو القراءة

 السعكدية. 
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 المحكمينالسادة (: أسماء 1) ممحق رقم 

 (: االستبيان األول بصورتو النيائية2) ممحق رقم 

 (: االستبيان الثاني بصورتو النيائية3) ممحق رقم 

 (: كتاب تسييل ميمة الباحثة4) ممحق رقم 
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 (1) ممحق رقم

 المحكمين السادة قائمة أسماء

 مكان العمل التخصص األكاديمي االسم م
 غزة-جامعة األزىر التدريسقسـ المناىج كطرؽ  جماؿ كامؿ الفميتد.  1
 غزة-القدس المفتكحة جامعة قسـ مناىج كطرؽ تدريس خالد محمد عبد الدايـد.  2
 غزة-جامعة األزىر قسـ عمـ النفس شعباف كماؿ الحدادد.  3
 غزة-القدس المفتكحة جامعة قسـ أصكؿ تربية عبد السبلـ محمد نصار. د 4
 غزة-جامعة األزىر كطرؽ التدريسقسـ المناىج  عطا حسف دركيشأ.د.  5
 غزة-جامعة األزىر قسـ المناىج كطرؽ التدريس عمي محمد نصارد.  6
 غزة-جامعة األزىر قسـ عمـ النفس عماد حنكف الكحمكتد.  7
 غزة-جامعة األزىر قسـ أصكؿ التربية فايز عمي األسكدد.  8
 غزة-األزىر جامعة قسـ المناىج كطرؽ التدريس ماجد محمد الزياف د. 9

 غزة-ككالة الغكث الدكليةمشرؼ تربكم ب قسـ حقكؽ اإلنساف إبراىيـ جميؿ كشاح أ. 10
 غزة-ككالة الغكث الدكليةمشرؼ تربكم ب قسـ حقكؽ اإلنساف خالد عبدالحميد أبك صفيةأ.  11
 غزة-ككالة الغكث الدكليةمشرؼ تربكم ب قسـ حقكؽ اإلنساف أ. يحيى رباح ناصر 12
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 (2) ممحق رقم

واقع استخدام استراتيجيتي لعب االدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق استبيان 
 اإلنسان بصورتو النيائية

 

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،،

استخدام استراتيجيتي لعب األدوار واقع بيف يديؾ األداة الرئيسة لدراسة عممية بعنكاف " ذمشكؿ االستبياف الي
" كذلؾ استكماالن لمتطمبات والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة األساسية

 الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس، كلممساعدة في انجاز ىذه الدراسة أرجك مف
ف بدقة كتمعف، كاإلجابة عمى كؿ فقرة بتحديد درجة رأيؾ فييا، كذلؾ االستبيا اسيادتكـ التكـر بقراءة فقرات ىذ

، كأرجك منكـ عدـ ترؾ أم فقرة دكف إجابة المناسب أماـ كؿ فقرة مف فقراتو ( تحت البديؿxبكضع عبلمة )
كذلؾ لؤلىمية كالضركرة، عممان بأف المعمكمات التي سيتـ جمعيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، كلف 

 تؤثر إجابتؾ بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى كضعؾ الشخصي أك الميني.
 

 "شاكرة لكم حسن تعاونكم"
 

 الباحثة
 سياد حسين زقول

 البيانات األولية :
 )  ( أنثى  )  ( ذكر  :الجنس

 )  ( كمية عممية   )  ( كمية أدبية :التخصص األكاديمي الجامعي
 )  ( دراسات عميا    )  ( بكالكريكس )  ( دبمـك                :المؤىل العممي

 سنة فأكثر 11 )  ( سنكات10 - 6)  (   سنكات فأقؿ 5 )  ( : سنوات الخدمة في المينة
عدادم                 )  ( ابتدائي                 )  ( إعدادم  :المرحمة التعميمية  ) ( ابتدائي كا 
 )  ( رفح )  ( خانيكنس ( الكسطى  )  )  ( غزة )  ( شماؿ غزة :المنطقة التعميمية

 
 

 اقمب الصفحة من فضمك وابدأ باإلجابة:
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 واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان
 أواًل: واقع استخدام استراتيجية لعب األدوار في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقــــــــــرات م

أدعك الطمبة الختيار أدكارىـ بحرية كبما يتفؽ كميكليـ   .1
 كقدراتيـ 

     

2.  
أحرص عمى إشراؾ الطمبة في التخطيط المسبؽ ألداء األدكار 

 لمعمؿ الدرامي 
     

3.  
أدعك الطمبة إلى احتراـ حريات زمبلئيـ اآلخريف عند 

 تقمصيااختيارىـ لمشخصيات التي يكدكف 
     

4.  
اختار الطمبة الذيف سيقكمكف بالتمثيؿ مراعيان مستكياتيـ 

مكانيات كؿ منيـ  العقمية المختمفة كقدرات كا 
     

5.  
أقدـ لمطمبة المشاىديف كالممثميف معمكمات كافية عف 

 المكضكع الذم اختير لتقمص األدكار
     

6.  
أترؾ الحرية لمطمبة المشاركيف بالتمثيؿ الستخداـ أسماء 

 مستعارة بدالن مف أسمائيـ الحقيقية 
     

7.  
أراعي الخصائص النمائية لطمبتي خبلؿ إشراكيـ بمعب 

 األدكار
     

8.  
أدعك الطمبة المشاركيف إلى احتراـ معتقدات كقيـ اآلخريف 

 أثناء العرض التمثيمي دكف تعصب
     

9.  
مقاطعة زمبلئيـ الذيف  الطمبة المشاركيف إلى تجنبأدعك 

 ينفذكف المشيد التمثيمي
     

10.  
أحث الطمبة المشاركيف أف يستفيدكا مف أخطاء زمبلئيـ كأال 

 يكرركىا عند إعادة األدكار
     

11.  
أمنح الطمبة فرصة لمتدرب عمى األدكار المطمكبة منيـ في 

 البيت
     

12.  
لممارسة لعب األدكار حسب طبيعة أعط الطمبة كقتان كافيان 

 المكقؼ
     

13.  
أقـك بمساعدة الطمبة بطيئي التعمـ مف خبلؿ إشراكيـ  بأداء 

 المناسبة ليـ األدكار
     

14.  
أتعامؿ مع طمبتي أثناء تنفيذ لعب األدكار باستخداـ كسائؿ 

احتراـ  -إبداء الرأم -اتصاؿ ديمقراطية: )حرية المشاركة
 البناء(النقد -اآلخريف

     

15.  
أسمح لمطمبة المشاركيف في المشيد التمثيمي بإبداء الرأم في 

 المكقؼ الذم قامكا بتمثيمو
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 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقــــــــــرات م.

16.  
أستخدـ المناقشة الجماعية مع الطمبة خبلؿ تنفيذ األدكار 

 كمتفاعميفبيدؼ إيجاد أفراد متعاكنيف 
     

17.  
آخذ مبلحظات الطمبة بعيف االعتبار عند إجراء أم تعديؿ 

 عمى األدكار التي نفذت بالمرة األكلى
     

      أختار طمبة مشاركيف جدد عند إعادة لعب األدكار مرة ثانية  .18

19.  
أتيح الفرصة لمطمبة لتقييـ أدائيـ كأنشطتيـ بأنفسيـ بعد 

 تنفيذىـ لؤلدكار المطمكبة
     

20.  
أحث الطمبة عمى تكظيؼ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المطركحة 

 بمعب األدكار في حياتيـ اليكمية
     

21.  
أطرح مبلحظاتي حكؿ أداء الطمبة المشاركيف بعد سماع 

 مبلحظات الجميع لمعرفة مدل نجاحيـ في أداء األدكار
     

22.  
أتيح المجاؿ لمشاركة الطمبة الذيف يتسمكف بضعؼ التكاصؿ 

 االجتماعي مع اآلخريف في لعب األدكار
     

   
 ثانيًا: واقع استخدام استراتيجية السرد القصصي  في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان

 
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقــــــــــرات م

 كأىداؼ لمحتكل المناسبة القصة اختيار في الطمبة أشارؾ  .23
 الدرس

     

عمى القيـ كاالتجاىات السمككية المكجكدة بالقصة كالتي أركز   .24
 ينبغي أف تأخذ طريقيا إلى كجداف الطالب

     

بعد أشجع الطمبة إلى احتراـ تعميقات كأراء زمبلئيـ اآلخريف   .25
  دكف استيزاء السرد القصصي

     

أشرؾ الطمبة في السرد القصصي مف خبلؿ إتاحة الحرية ليـ   .26
 الذم يكدكف سرده بأنفسيـ في اختيار المقطع

     

أكظؼ قصص النضاؿ الفمسطيني في تدعيـ مفاىيـ الحرية   .27
 كاالستقبلؿ لدل الطمبة

     

أقـك بإعداد أسئمة حكار تتسـ بالبساطة كالكضكح لكي أطرحيا   .28
عمى الطمبة بعد حكاية القصة لتعزز لدييـ الحكار اليادؼ 

 كالبناء

     

كالتعميؽ عمى أحداث القصة بعد أشرؾ الطمبة بالحكار   .29
 االستماع إلييا
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 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقــــــــــرات م

أنبو الطمبة إلى مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي شمميا السرد   .30
 القصصي ألخذ العبرة كالمكعظة الحسنة

     

أنفذ الخطط العبلجية لمطمبة مف ضعاؼ التعبير بإشراكيـ في   .31
 السرد القصصي 

     

      أقـك باختيار القصص المفعمة بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف  .32
      أىيئ الطمبة نفسيان كذىنيان لبلستماع إلى السرد القصصي  .33
      أستمع لكجيات نظر الطمبة بعد السرد القصصي بسعة صدر  .34
المقاطعة أثناء السرد  الطمبة المستمعيف إلى تجنبأحث   .35

 القصصي 
     

أحث الطمبة عمى االستفادة مف الدركس كالعبر المستخمصة   .36
 مف القصة أثناء تعامميـ مع أقرانيـ

     

أتجنب إعطاء تعميمات لمطمبة تشتت انتباىيـ كتقطع عمييـ   .37
 متعة االتصاؿ بشخصيات القصة كالتكحد معيا

     

      أكظؼ ميارات التكاصؿ غير المفظي أثناء السرد القصصي  .38
أشجع الطمبة عمى تقميد شخصيات القصة المثيرة مف خبلؿ   .39

 الدراما الصامتة
     

      أدعك الطمبة الستنتاج حقكقيـ التي تعبر عنيا أحداث القصة  .40
أشجع الطمبة عمى إصدار حكـ عمى شخصيات القصة في   .41

 اإلنسافضكء مفاىيـ حقكؽ 
     

أدعك الطمبة لسرد قصص حياتية مشابية مف كاقع حياتيـ   .42
 ألشخاص ضحكا مف أجؿ الحصكؿ عمى حقكقيـ

     

أكظؼ استراتيجية السرد القصصي في تنمية ميارات   .43
 االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الطمبة داخؿ كخارج الصؼ

     

 أكظؼ استراتيجية السرد القصصي لتنمية تفكير الطمبة في  .44
 القضايا اإلنسانية

     

 "شكرًا لحسن تعاونكم"     
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 (3) ممحق رقم

لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق  استخدام مقومات ومعوقاتاستبيان 
 اإلنسان بصورتو النيائية

 
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،،
واقع استخدام استراتيجيتي لعب األدوار بيف يديؾ األداة الرئيسة لدراسة عممية بعنكاف " ذمشكؿ االستبياف الي

" كذلؾ استكماالن لمتطمبات والسرد القصصي في تنمية مفاىيم حقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة األساسية
سة أرجك مف الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس، كلممساعدة في انجاز ىذه الدرا

االستبياف بدقة كتمعف، كاإلجابة عمى كؿ فقرة بتحديد درجة رأيؾ فييا، كذلؾ  اسيادتكـ التكـر بقراءة فقرات ىذ
، كأرجك منكـ عدـ ترؾ أم فقرة دكف إجابة المناسب أماـ كؿ فقرة مف فقراتو ( تحت البديؿxبكضع عبلمة )

سيتـ جمعيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، كلف  كذلؾ لؤلىمية كالضركرة، عممان بأف المعمكمات التي
 تؤثر إجابتؾ بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى كضعؾ الشخصي أك الميني.

 
 "شاكرة لكم حسن تعاونكم"

 
 الباحثة

 سياد حسين زقول
 البيانات األولية :

 )  ( أنثى  )  ( ذكر  :الجنس
 )  ( كمية عممية   )  ( كمية أدبية :التخصص األكاديمي الجامعي

 )  ( دراسات عميا    )  ( دبمـك                )  ( بكالكريكس :المؤىل العممي
 سنة فأكثر 11 )  ( سنكات10 - 6)  (   سنكات فأقؿ 5 )  ( : سنوات الخدمة في المينة

عدادم                 )  ( ابتدائي                 )  ( إعدادم  :المرحمة التعميمية  ) ( ابتدائي كا 
 )  ( رفح )  ( خانيكنس )  ( الكسطى  )  ( غزة )  ( شماؿ غزة :المنطقة التعميمية

 
 اقمب الصفحة من فضمك وابدأ باإلجابة:
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 مقومات ومعوقات استخدام استراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي
 األدوار والسرد القصصيأواًل: مقومات استخدام استراتيجيتي لعب 

 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقـــــرات م

تمقيت تدريبان يؤىمني لتطبيؽ استراتيجيتي لعب األدكار  .1 .1
 كالسرد القصصي
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