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2021-2020السنة الدراسيّة 
لصفوف السابع حتّى الثاني عشر 

قسم المجتمع والشباب في المجتمع العربّي 

قسم المضامين، البرامج، التأهيل ودورات االستكمال



المجمع العام لفعّاليّات لحّصة المربيّ 
ى الثاني عشر

ّ
 السابع حت

ّ
محاور ساعة املربي من الصف

الهوية واالنتماء 

التداخل، المشاركة والمسؤوليّة

الصف كوحدة اجتماعيّة 

االلتزام في الدولة 

نمط حياة ديمقراطيّ 

القيـــادة 

قبيــل شهادة بجـــروت في عالم متغيـّـر 



القيادة:الموضوع

بية للصّف السابع  :  بموضوع-مجموعة فّعالّيات لحصص التر

القيادة ذات معنى 

القائد هو الذي يجعل «
ائد اآلخرين يثقون به، أما الق
 فهو الذي يجعل 

ىّ الممـت 
«اآلخرين يثقون بأنفسهم

  منسيوس
، فيلسوف صين 



مهارات

قيم

تطبيقات عملّية

مواّد تعليمية

مراجع

التخّصصات

معطيات

مواّد مساعدة
2

1

ة/مدخل للمعلم

افتتاحّية

سير الفّعالّية

تلخيص

القيادة ذات معنى:موضوع الوحدة
دروس تربية للصف السابع

،التفكير النقدّي :املعرفة 

.التنَور الرقميّ ،التفكير اإلبداعيّ 
توجيه ،الوعي الذاتّي :شخص يّ 

.الذات

الوعي العالقات الشخصّية
ّي السلوك االجتماع، االجتماعيّ 

.التَنور العاملّي ،

محّب املعرفة ومتعة التعل•

عربي االلتزام بقيم املجتمع ال•
واحترام قوانين الدولة

ل العدل االجتماعّي والتكاف•
.  االجتماعّي 

3
وقيممهارات،معرفة

واسعةةمجموعإلىالتعّرفخاللمنالقيادةموضوعإلىالوحدةهذهتتطّرق 
بوانكشافالقيادّية،الشخصّياتمن

ّ
التعرفادّية،القياملركباتعلىالطال

حياةفيىمعنذاتالقيادةتأثيرعلىوالتأكيدالشبابية،القيادةميزاتإلى
.للتغييركأسلوباالجتماعيّ النشاطعلىوتشجيعهمالطالب

رقيادّي عملاوفعل:القيادة
ّ
.تغييراويحدثمؤث

: دروس 3الوحدة مقسمة الى 

ما هي القيادة ؟ -الدرس االول 
ما هي القيادة الشابة؟ –الدرس الثاني 
من النظرية الى التطبيق: القيادة –الدرس الثالث 

4 
.للقيادةالنظريةومفاهيممصطلحات:الوحدةمنالهدف
واةنتحديدخاللمنالداخليايمانهموتعزيزمهارات،أدوات،:تطويرعلىالطالبتشجيع
.قياديةاعماللتنفيذقدراتهموتطويراالحتياجاتلتحديدالطالبتحفيز،داخلهمفيالقيادة

األهداف واالعتبارات لالختيار

القيادة: محور 

قــــيـــم مهـــارات

ثة   الفّعالّية الثالنية  الفّعالّية الثاى الفّعالّية األول

استهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تتم در 
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

مهارات

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


االفتتاحّية

ة ست  الفّعاليّ 

تلخيص

م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

كير التفكير النقدّي،  التف: المعرفة 
 ّ ، التنَور الرقم  ّ .اإلبداع 

 ّ ، توجيه:: شخص  ّ  
.الذاتالوع  الذات 
، الوع  االجتمالعالقات الشخصّية  ّ اع 

ور العال
َ
ّ ، التن ّ السلوك االجتماع  .م 

، لقدراتوتطوير االسعي للتمّيز، حّب االستطالع

لّيات املشاركة في العمالفكر الذاتّي واملبادرة،
ة التكتل ومساعد،الديمقراطّية في املجتمع

.األخرين، التداخل  االجتماعّي واملدني

المهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ما ه  القيادة ؟ 

:القيادةعنمختلفةومالمحالقيادة

اته  ما؟القائد هو من ى ّ ؟القائد ممت 

؟القيادةه  ما 
(للمعرفةالرابطعىلاضغط)

"القائد؟هو من"فيديومشاهدة

اتالفيلميعرض:موجز ى ّ ز القائد ممت 
ّ
بويحف

ّ
.القياديّ ت  التفكعىلالطّل

:للنقاشأسئلة

برأيكم؟القيادةه  ما ▪
ذكر ▪

ُ
 كنتقيادّيةشخصّيةأ

ّ
.بهااللقاءتود

ى الفّعالّية األول

https://www.youtube.com/watch?v=6h43wpX-Sgw


االفتتاحّية

سير الفّعالّية

تلخيص

ها ومدىمختلفة،قيادّيةشخصّياتإىلموّسعبشكلنتعّرف:ة/للمرب    هو مننعرفمجتمع،العىلتأثير
كـقادة؟األشخاصنفسجميعنا نرىوهلالقائد؟لشخصّيةمطلوبةصفاتوأيّ القائد،

  للنقاشأسئلة
ى
:الهيئةكاملف

ت هذه الشخصّية؟• لماذا اخي 
  الصف؟ •

 
  تم اختيارها ف

كة للشخصّيات الن  هل هناك عوامل مشي 
رين ؟ •

ّ
ما الذي جعلهم قادة ملهمير  ومؤث

:سير الفّعالّية
ا، وعليه أن املعروضة أمامه أو أي شخصّية أخرى يختارهالقياديينجاليرياشخصّية قيادّية من ة أن يختار/على الطالب

: يكتب بعض املعلومات حول الشخصّية التي اختارها بمساعدة األسئلة املرفقة
ة؟/من هو القائد•
؟حّدد الفترة التي ظهر فيها كقائد•
من قاد؟ •
ن من فعل ذلك؟•

ّ
ما هو التغيير الذي أراد هذا القائد أن يحدثه؟ كيف تمك

م اختيارها أمام الصف/يدعو املعلم•
ّ
. ة بعض الطالب لعرض الشخصّية التي ت

ما ه  القيادة ؟ 

م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

ير التفكير النقدّي،  التفك: املعرفة
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.اتالوعي الذاتّي، توجيه الذ:شخص يّ 
عّي، الوعي االجتما: العالقات الشخصّية

.ّي السلوك االجتماعّي، التَنور العامل

، لقدراتوتطوير االسعي للتمّيز، حّب االستطالع

لّيات املشاركة في العم، الفكر الذاتّي واملبادرة
دة التكتل ومساع، الديمقراطّية في املجتمع 

.األخرين، التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ى الفّعالّية األول



  أن أكون أغنى رجلال » 
در ق.. يهّمنى

  أن أعود إىل الفراش مس
اًء ما يهّمنى

ء رائع  
  قمت بش 

«وأنا أشعر أننى
(جوبزستيف )

  الحسنةالمزايا إىلفقطأنظر أنا "
ى
ف

  الناس،
ىّ
ال العيوبمنأخلو ال وألب

ض مأنيفتر
ّ
"ريناآلخأخطاءعنأتكل
(مهاتما غاندي)

أجرأ الناس، من جاد عىل من ال يرجو »
رة، ثوابه، وأحلم الناس، من عفا بعد القد
عجز وأبخل الناس، الذي يبخل بالسالم، وأ

«الناس الذي يعجز عن دعاء هللا
(عمر بن الخطاب)

ال هو ما جاء،الحروبكلّ بعد "
قالش  لنحّولالسالم،–منهمحالة

وجهعىلعدنجنةإىلاألوسط
«البسيطة

ى ) (مناحيم بيجي 

  القلب، وال هزيم»
ى
 النرص يبدأ ف

ّ
ة إن

  القلب، هذا درس التاريــــخ 
ى
تبدأ ف

ّ الطويل  
ى
«اإلنساب

(أنور السادات)

أريد أن أكون الشخص الذي »
ء م  

  بكّل ش 
ّ

ن يستطيع أن يضح
«أجل اآلخرين
( الملكة رانيا )

https://www.youtube.com/watch?v=PCYx073TVvs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wlSofQXC7AI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=M6Zesv1nyqo
https://www.youtube.com/watch?v=uMWpsWIuS4o
https://www.youtube.com/watch?v=XGT4SPQlWAo
https://www.youtube.com/watch?v=uxKqbAQs3-Y


ا تحملأنالبطولةليست»
ً
قتلوتسالح

،  طفتحملأنه  البطولةبلالبش 
ً
ل

ى يتيًما  ةفعائلةوتأخذ ذراعيكبي  إىلقت 
«حضنك

(انجلينا جوىل  )

  ُملك لشعن   »
ر
 حياب

ّ
  أبذل إن. إن

نى
  وسع  لك  تجد األ 

ى
جيال كّل ما ف

 حياتّية أفض
ً
ل من القادمة ظروفا

«ظروفنا

ى ) (الملك حسي 

" 
ّ
ص أن تكون حّرا ليس مجرد التخل
قة من القيود بل هو أن نعيش بطري
ز حّرية اآلخرين

ّ
م وتعز "تحتر

(نيلسون مانديال)

ظ ربما قد يكون مع  الكثت  من الح»
  بحث دائ

ى
، لكن أنا  ف  

ر
  حياب

ى
م عن ف

  
ر
  حياب

ى
يات جديدة ف

ّ
«تحد

(زين الدين زيدان)

طها إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فارب"

«بهدف وليس بأشخاص أو أشياء

ت ) (آينشطاينالت 

ما الذي يمكنك فعله لتعزيز »
لك  ى ؟ اذهب اىل متى ّ السالم العالم 

«وأحّب عائلتك
يزا) (األم تت 

https://www.youtube.com/watch?v=XqqS-4NtE0I
https://www.youtube.com/watch?v=V4YRfaJ1atY
https://www.youtube.com/watch?v=hHvr8oFxzvg
https://www.youtube.com/watch?v=HPBKb_aC9lU
https://www.youtube.com/watch?v=R9bGA2u3K-o
https://www.youtube.com/watch?v=t69NFTH5ovc


  كلّ تغيت  بإمكانهواحد يوم»
لذا ء،ش 

«!ابتسم
(  

(إبراهيم الفقر

من خالل إعطاء الناس القدرة عىل »
المشاركة، نحن نجعل العالم أكتر 

«شفافّية

غمارك ) بت  (زوكت 

هم هؤالء الذين يحّبون السالم علي»
موا التنظيم بكفاءة وف

ّ
اعلّية أن يتعل

«مثل أولئك الذين يحّبون الحروب

ى لوتت  كينغ) (مارتي 

ى تكون األمور بخت  » يوما ما حي 
أننا سننظر إىل ماضينا ونشعر بفخر 

«لم نستسلم

(بيل غيتس)

، لكنن» ى ا ال جميعنا نملك نفس العي 
«نملك نفس النظرة

ان) ان خليل جت  (جت 

  عظيمةأّمةنحن»
ى
  يلةنبالتاريــــخ،ف

ى
ف

الحياةتريد نهضتقد مقاصدها،
 والحياة

ّ
ّ حق ّ طبيع  ع 

«وش 

(سلطان األطرش)

https://www.youtube.com/watch?v=g-vuBuQjGsQ
https://www.youtube.com/watch?v=IpSSe9CPGN4
https://www.youtube.com/watch?v=LjsWhUFCumo
https://www.youtube.com/watch?v=kB86XNJVSTw
https://www.youtube.com/watch?v=mac8iU6QkP8
https://www.youtube.com/watch?v=c2pqrs7rmlg




االفتتاحّية

سير الفّعالّية

تلخيص

(تلخيص)ما هي القيادة؟

منا
ّ
.املختلفةومالمحهامّيزاتهاموناقشنا«قيادة»املصطلحأهّميةعنالدرسهذافيتعل

رينو ملهمينعظماء،قادةوأصبحواكبيرةتغييراتأحدثواوالذينالعالم،وحول البالدفيالقادةمنالعديدإلىتعرفنا
ّ
.مؤث

.ة/طالبكّل يميلالقادةمننوعأيالىوفحصنامختلفين،قادةهناكأّن رأينا

«العالمفيتريدهكنتالذيالتغييركن«:غانديمهاتماقالكما

:للتفكيرأسئلة–الدرسلتلخيص

برأيكم؟القائدعنداملطلوبةأهّمّيةاألكثرالصفةهيما▪

قبماذا–ال/نعمقائدا؟يصبحأنشخصكّل بإمكانهل▪
ّ
ذلك؟يتعل

هتعتقدهل▪
ّ
اشرحجيلك؟فيقادةطالبيبرزأنيمكنأن

:الفقيإبراهيم.دمنمشهورةمقولةمعننهي

."فشلإلىيؤّديقدوالنجاحآخرنجاحإلىيؤديالنجاح"

دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تتم
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

ير التفكير النقدّي،  التفك: املعرفة 
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.تالوعي الذاتّي، توجيه الذا: شخص يّ 
ّي، الوعي االجتماعالعالقات الشخصّية 

.السلوك االجتماعّي، التَنور العاملّي 

، قدراتوتطوير الالسعي للتمّيز، حّب االستطالع

ّيات املشاركة في العملالفكر الذاتّي واملبادرة،
األخرين، التكتل ومساعدةالديمقراطّية في املجتمع،

.التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

الفّعالّية األولى

https://www.youtube.com/watch?v=wqsoXhFOC2k
https://www.youtube.com/watch?v=RrcFRHJy6kc


االفتتاحّية

سير الفّعالّية 

تلخيص

الشابة؟ ما ه  القيادة

؟ ما هي القيادة الشابة 

بماذا تختلف عن القيادة لدى البالغين؟ 
التعابير للقيادة الشابة؟ /ما هي مظاهر

ما الذي يمّيز القيادة الشابة؟

يوسفيزي مالالقصة-الشبابّيةالقيادةعنقصير فيلم

ص
ّ
لحمايةدعوتهابسبباغتيالهامحاولةبعديوسفيزي مالالحياةمنشخصّيةمقتطفاتالفيلميعرض:ملخ
منحهامّماأعجوبةبنجتولكّنهاقتلهابهدفرأسهافيالرصاصمجرمعليهاأطلقحيثالتعليم،فيالفتياتحّق 

نقلهاوتّم اإلرهاب،قمعتحتباكستانفتياتإليهتتعّرضالذيالظلمإليقافالدعواتوارتفعتعاملًياتعاطًفا
اإلنسانقوق حعندفاعهافيوتستمّر بسالممنهافتخرجوصعبةطويلةعالجّيةبمرحلةلتمّر بريطانياإلى

.واملساواةوالحّريةالتعليمفيخصوًصاوالفتيات

:للنقاشأسئلة
يكيف نجحت مالال •   إبراز شخصّيتها القيادّية؟ يوسفير 

 
ف

  تجنيد قياديير  إضافيير  والرأي العام لصالح قضّيت•
 
ها؟ بحسب رأيكم، كيف نجحت مالال ف

ما ه  القيادة الشابة ؟ :  للمعرفة 

كير التفكير النقدّي،  التف: املعرفة 
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.اتالوعي الذاتّي، توجيه الذ: شخص يّ 
ّي، الوعي االجتماعالعالقات الشخصّية 

.ّي السلوك االجتماعّي ، التَنور العامل

، لقدراتوتطوير االسعي للتمّيز، حّب االستطالع

لّيات املشاركة في العم، الفكر الذاتّي واملبادرة
دة التكتل ومساع، الديمقراطّية في املجتمع، 

.األخرين، التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ية  الفّعالّية الثان

م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

https://www.youtube.com/watch?v=f-wVVIO-Ma0


االفتتاحّية

سير الفّعالّية 

تلخيص

ما هي القيادة الشابة ؟ 

:موجز
ا أحدثوا الذينشبابقادةإىلبتوسعنتعّرفسوف دوا تغيير

ّ
.سواءحد عىلوالشبابالكبار –قضّيتهمأجلمنالكثير وجن

را؟قائدا الشابيجعلالذيما:السؤالسنناقش
ّ
مؤث

  للنقاشأسئلة
ى
:الهيئةكاملف

  قمت باختيارها؟ •
ّ  الشخصّية الن  ماذا يمير

ما الذي يجعل الشاب قائدا؟ •
ما ه  مزايا القائد الشاب مقارنة بالبالغ؟ •

:ست  الفّعالّية
 الطالب  رسالة 

  تواتس ابيتلق ّ
  تطلب منه أن يختار شخصّية قيادّية شابة من القائمة والن 

QRشمل كود والن 
  القائمة 

 
.  أو شخصّية إضافية أخرى غير مذكورة ف

:ة من أجل االنضمام إىل مجموعة الواتس أب  الخاّصة بالقائد، عليه اإلجابة عير التطبيق عن األسئلة التالي

ت هذا القائد • ؟لماذا اختر
كيف أصبح قائدا؟•
دها ليصبح قائدا؟ •

ّ
  حد

ما ه  الحاجة أو الفرصة النر
ر •

ّ
يقود ؟ / عىل من استطاع او يؤث

د إىل جانبه•
ّ
؟من جن

را ؟ •
ّ
ح عليه أن يفعل ليستمر ويكون قائدا مؤث ماذا كنت تقتر

م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

كير التفكير النقدّي،  التف: املعرفة 
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.اتالوعي الذاتّي، توجيه الذ: شخص يّ 
عّي، الوعي االجتما: العالقات الشخصّية

.ّي السلوك االجتماعّي ، التَنور العامل

، لقدراتوتطوير االسعي للتمّيز، حّب االستطالع

لّيات املشاركة في العم، الفكر الذاتّي واملبادرة
دة التكتل ومساع، الديمقراطّية في املجتمع، 

.األخرين، التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ة  الفّعالّية الثاني



القائد؟هذااخترتملاذا1.

قائدا؟جعلهالذيما2.

قائدا؟ليصبحّحددهاالتيالفرصةأوالحاجةهيما3.

رأواستطاعمنعلى4.
ّ
يقود؟/يؤث

جانبه؟إلىجّندمن5.

را؟قائداويكون ليستمريفعلأنعليهتقترحكنتماذا6.
ّ
مؤث

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ةابواتسرسالةهذهمرحّبا، ى اللذينبللطال ممت 
.الشابةالقيادةعناآلنيتعلمون

ترغبوالذيالشبابالقادةمنشخصّيةتختار انعليك
  مجموعتهاىلباالنضمام

ى
..أبالوتسف

  الفّعالّيةجا
ى
؟ عل ان افماذا عىل  . هز ألخذ دور ف

✓✓

✓✓حسب ماذا

مةالقائمنشابةقياديةشخصّيةتختار انبإمكانك

غت  أخرىإضافيةشخصّيةاو (QRكودبمساعدة)

  مذكورة
ى
.القائمةف

سيكون،التاليةاألسئلةعىلالرد بعد فقط:االنتباهالرجاء

صبالشخالخاصةأبالواتسمجموعةاىلاالنضمامبإمكانكم

تهالذي اختر

؟متى نبدأ 

✓✓؟                            ما هي االسئلة



غغريتا تونت 

عاما من العمر، دخلت 16فتاة سويدية، لم تتجاوز 

عالم الدفاع عن البيئة من أوسع أبوابه بمحض 

  ال
 
.مجالالصدفة، لتصبح رمزا من رموز الناشطير  ف

هشام حوشان

ى ض ده مدرس واب وصاحب اعاقة برصية تحدى التميت 

وضد اصحاب االحتياجات الخاصة وحقق احالمه 

ين وفتح الطريق امام الكثت 

✓✓!رائع 

הילדים של עוטף עזה 
לצאתהחליטוהם:"בשקטלגדולתנו"

כמחאהלירושליםועדמהנגבימים5שללצעדה
.עזהבעוטףנסבלהבלתיהביטחוניהמצבעל

حسام حايك 

وفسور حايك من مواليد مدينة النارصة  قام  , الت 
اع أنف وجلد اصطناع   الكتشاف المرض نانويباختر

والجلدمن  .الزفت 

سعيد دراوشة 

رر سعيد لم يكتِف بممارسة هوايته المفضلة بل ق
  كل مرة يغوص فيها ان ينظف البحر من االوساخ

ى
ف

.، حنر نحظى جميعا ببيئة افضل

يس تم اختيارهم كمؤثرين وقادوا التغيير ، أل

كذلك؟



افتتاحّية

سير الفّعالّية

تلخيص

:الفّعالّيةلتلخيصسؤال

ءفكروا •  
  ترغبونواحد بش 

 
ه؟ف تغيير

(  يصتلخ)هي القيادة الشابة؟ ما

منا 
ّ
  تعل

 
هوأدركنا الشابة،القيادةه  ما الفّعالّيةهذهف

ّ
  أن

 
،نصبحأندرةالقلدينا عمرّيةمرحلةكلّ ف وقد قياديير 

.البالغير  القادةمنأفضلمزايا للشبابيكون
ءلتغيير الحاجةبدافعترّصفوا والذينشبابقياديير  إىلتعّرفنا   

  ما ش 
 
نالعالمف

ّ
منهدفهمتحقيقمنوا وتمك

.األفعالخالل
ةواحدةبخطوةيبدأ انيمكنالتغيير أنأدركنا  ..صغير

  بخطابها عام12عمرهافتاه،سوزيك  سفارتاقالتكما 
 
البيئةعىلالحفاظأجلمنالمتحدةاألمممجلسف

«تتكلمما وليستفعل،ما أنت»:1992سنةعقد الذيالمؤتمر ضمن

  سوزيك  سفارتاخطابمعا نتابع
ى
المتحدةاألمممجلسف

م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

كير التفكير النقدّي،  التف: املعرفة 
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.اتالوعي الذاتّي، توجيه الذ: شخص يّ 
ّي، الوعي االجتماعالعالقات الشخصّية 

.ّي السلوك االجتماعّي، التَنور العامل

، لقدراتوتطوير االسعي للتمّيز، حّب االستطالع
ّيات الفكر الذاتّي واملبادرة، املشاركة في العمل

ة التكتل ومساعدالديمقراطّية في املجتمع،
.األخرين، التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ة  الفّعالّية الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=28Z8Yv65aV0


االفتتاحّية

سير الفّعالّية 

تلخيص

ِمن القيادة إلى فعل القيادة

ما هو فعل القيادة؟ 
هل فعل القيادة يجعل الشخص قائدا؟

من القيادة اىل فعل القيادة ؟..صعابنةالرسامة رباب 

ص
ّ
:ملخ

  تبدعصعابنةربابالرسامة
 
تصوير بعد مؤخرا افتقدتهالذيوالدها ,الجدارياتوفنوالفحمباأللوانالرسمف

.دعمهامنأولكانالفيديو هذا 

فعل القيادة
عالمعروفإطار عنخارجعمل/فعلهو 

ّ
.واالستفادةالخدمةأجلمنوالمتوق

ليهعاالعتداءتّم آخر طالبعنالدفاعأو طالبحماية.مجهولوناشخاصقادها التغيير حاالت معظم
.قيادّياعمال أيضا يعتير ،الطالبمنمجموعةقبلمنوأذّيته
القيادةفعلعنالمزيد تعلم

:للنقاشأسئلة

 صعابنةربابالرسامةعملتعتير هل•
ا
حقيادّيا؟عمل السبب؟اش 

م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

كير التفكير النقدّي،  التف: املعرفة 
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.اتالوعي الذاتّي، توجيه الذ: شخص يّ 
عّي، الوعي االجتما: العالقات الشخصّية

.ّي السلوك االجتماعّي ، التَنور العامل

، لقدراتوتطوير االسعي للتمّيزحّب االستطالع،
ّيات الفكر الذاتّي واملبادرة، املشاركة في العمل

ة األخرين، التكتل ومساعدالديمقراطّية في املجتمع، 

.التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ثة   الفّعالّية الثال

https://www.facebook.com/watch/?v=207278280228258&extid=SEQKHMuBvEpPOqO9


االفتتاحّية

سير الفّعالّية

تلخيص

ِمن القيادة الى فعل القيادة

:ست  الفّعالّية 
عجلة الحظسيقوم المعلم بتفعيل 

  عجلة الحظ 
 
  حصل عليها الطالب ف

ا للنتيجة الن 
ً
ى صيجب علية أن يشير إىل –وفق ى إيجابيتي  فتي 

  عجلة الحظ، 
 
ى للمكان الذي حصل عليه ف ى بحاجة للتحسي  .وصفتي 

ا، يمكن القيام به لتحسير  إحدى ً ا أو كبير ً ا، صغير
ً
 واحد

ا
ح كّل طالب فعًل   اختارهاسيقي 

.  المشكالت الن 

  كامل الهيئة 
ى
  حصل عليها السيعرض الطالب أفكارهم، كّل بحسب ا: ف

  عجلة لنتيجة الن 
 
طالب ف

.الحظ 
  الصّف 

 
حات سيتّم كتابتها عىل بريستول كبير ليتم تعليقه ف .جميع المقي 

  حال تمريرها عير تطبيق الـ )
 
(.ZOOMكما ويرجر مالئمة الفعالية ف

:موجز
  
 
،القيادةبعملالقياميمكننا كيفدراسةسنحاولالمرحلةهذهف   حاجةالوتعزيز والتأثير

دها الن 
ّ
نحد

  
 
  مختلفةأماكنف

 
.حياتناف

:للنقاشسؤال

ر •
ّ
  فك

 
 /تنعكسعندما -حياتكمنلحظةف

ّ
  قيادتكتتجىل

 
  مذكورةالاألماكنأحد ف

 
عجلةف

افعال كانوإن)الحظ .(صغير
م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت

أداة تقييم 
تطوير وجهات نظر متنّوعة

التعّرف إلى اآلخر 
تشجيع التداخل االجتماعّي 

كير التفكير النقدّي،  التف: املعرفة 
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.اتالوعي الذاتّي، توجيه الذ: شخص يّ 
ّي، الوعي االجتماعالعالقات الشخصّية 

.ّي السلوك االجتماعّي ، التَنور العامل

، لقدراتوتطوير احّب االستطالع، السعي للتمّيز

لّيات املشاركة في العمالفكر الذاتّي واملبادرة،
ة التكتل ومساعدالديمقراطّية في املجتمع،

.األخرين، التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ثة   الفّعالّية الثال



اضغط هنا لتشغيل عجلة الحظ

https://wheelofnames.com/cqd-t8w


االفتتاحّية

سير الفّعالّية

تلخيص
:الفّعالّيةيصتلخ

؟قادهاالشخاصهؤالءجعلماذا•
ىبفعلقاموا الذينالقادةأحد كنتإذا •

ّ
  كبير تغيير إىلأد

 
  او مجتمعكف

 
العملسيكونذا فماالعالم،ف

  كنتأو ,ستفعلهالذيالتاىل  
واحد؟قياديّ بفعلستكتق 

ِمن القيادة الى فعل القيادة
(تلخيص)

  
 
منا الفّعالّيةهذهف

ّ
.القيادةوفعلالقيادةبير  الفرقتعل

اعجعلوا واحد،قياديّ عملوبفضلالهويةمجهوىل  اشخاصعىلتعّرفنا 
ّ
ونالقرار صن ّ

ّيةاراتقر يغير .مصير
هأدركنا 

ّ
  بسيطا كانوإن)واحدفعلبمساعدةأن

 
  معّينهاجةحوتلبيةتغيير ايضا يمكننا ،(األحيانبعضف

 
محيطنا ف

  أو 
 
هالعالمف

ّ
.كل

,(هنااضغط)يةالقيادالشبابيةللمبادراترمضانستوديو برنامجخاللمنمختلفةشبابيهقياديهمبادراتمشاهدةيمكننا 
  والشبابالمجتمعقسمقبلمنوتصويرهانتاجهتمالذي

 
منرائدهياديهقشخصياتمعلقاءاتويشملالعرتر  المجتمعف

.المرفقةاالسئلةبحسبنقاشوادارةاحداها اختيار يمكنالعرتر  مجتمعنا 

م دراستهاربط املوضوعات الحالية باملاّدة التي تت
أداة تقييم 

تطوير وجهات نظر متنّوعة
التعّرف إلى اآلخر 

تشجيع التداخل االجتماعّي 

كير التفكير النقدّي،  التف: املعرفة 
.اإلبداعّي، التنَور الرقميّ 

.اتالوعي الذاتّي، توجيه الذ: شخص يّ 
ّي، الوعي االجتماعالعالقات الشخصّية 

.ّي السلوك االجتماعّي ، التَنور العامل

، لقدراتوتطوير االسعي للتمّيزحّب االستطالع،

لّيات املشاركة في العمالفكر الذاتّي واملبادرة،
ة التكتل ومساعدالديمقراطّية في املجتمع،

.األخرين، التداخل  االجتماعّي واملدني

املهارات

القيم

تطبيقات عملّية

ثة   الفّعالّية الثال

https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-102632184768055
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عقلّية مهارات
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نقدّي تفكير4

إبداعيّ تفكير 5
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قيم
التوصيفالقيم 

م 
ّ
محّبة المعرفة ومتعة التعل

تشجيع حّب االستطالع واالهتمام.1

2.   ّ العمل بحسب القدرات والطموح للتمير

التفكير المستقل والمبادرة.3

ة ودي
ّ
ام بقيم الدولة كدولة يهودي ى مقراطّيةالتر

ام بالقيم والديمقراطّية .1 اف وااللي   االعي 

ام رموز الدولة والمحافظة عىل القانون.2 احي 

  المجتمع.3
 
  العملّيات الديمقراطّية ف

 
المشاركة ف

  الدولة
ى
اث والحضارة  ف ام قيم التر احتر

اث والقيم الخاّصة لكّل مجموعة.1 ام بالي  االلي  

  الدولة .2
 
اث ف ام الثقافات والي  التعارف واحي 

ام االنسان والعائلة  احتر

ام اإلنسان، حقوقه، ثقافته، آرائه وحّرياته األساسّية .1 احي 

الحفاظ عىل قدسية الحياة .2

ام الوالدين والعائلة.3 احي 

ّ ومشاركة متبادلة صدق اجتماع 

التضامن ومساعدة اآلخرين.1

المشاركة االجتماعّية والمدنية.2

ام بالطبيعة وتعزيز العدالة البيئية.3 االلي  



ما ه  القيادة ؟ 

ى  ى مختلفي  :أمثلة عىل مفهوم القيادة من خالل باحثي 

وفيسور ديفيد درع  . )القدرة عىل قيادة الناس وإحداث تأثت  كبت  عىل عدد كبت  من الناس ،حيث ال تأثت  ال توجد قيادة هناك• (.الت 

(.جرانيت الموج بركات. د. )القيادة القائمة عىل الرؤية والحركة نحو إحداث تغيت  وترجمته إىل أفعال•

ى •   المخاطرة وتحدي العادات وطرق العمل والتفكت  مقابل عدم اليقي 
ى رونالد إيه . )القيادة تعنى (.هيفتر

(.ميشا بوبر)تتجىل القيادة بحكم قدرة القائد عىل التأثت  وليس بحكم سلطته •

  بارزاننهجانهناك
ى

ى عنرصينيتناوالنالقيادةمجالف :رئيسيي 

ق،الصفاتنهج-األول•
ّ
.التأثت  يستطيعخاللها من،عاديةغت  فطريةبصفاتيتمتعشخًصا القائد يكونعندما ،بالقائد تتعل

•  
ى
  ه  ،الخصائصأو صفاتوليس،الظروفتكونعندما ،الموقفإىليشت  ،الظرفيةالنهج-الثاب

.القائدتأثت  تحدد النر

ى متبادلةكعالقةالقيادةيرىنهجعىلاليومالقيادةبحثيركز  ى القادةبي  ح،الذاتيةالتفاعالتبعضمنالقيادةظاهرةتنبع.يقودونمنوبي  ى شخصفوتعرياعتبار سببوتش  هعىلمعي 
ّ
.قائدأن

:رئيسيةأمثلة،القيادةلمفهومعديدةتعريفاتهناك

  اآلخريناألعضاءأنشطةعىليركز شخص-القائد":االجتماعيةللعملياتكمحور القيادة•
ى
"المجموعةف

  الصفاتانعكاسالقيادة•
ى
ةالشخصّيةف

ّ
"الشخصيةالصفاتبحكمالمجموعةعىليؤثر الذيالشخص-القائد":القيادي

  التأثت  منقدر أكت  صاحبالشخص-القائد":كمؤثرالقيادة•
ى
"المجموعةف

"كقائديعملالذيالشخص-القائد":السلوكأشكالمنكشكلالقيادة•

"المهمةإلنجاز الناسيقود الذيالشخص-القائد":كقيادةالقيادة•

:للقيادةأنواع3الدراسةتحدد 

ى مجزيةعالقةعىلمبنيةالقيادة-المجزيةالقيادة• .(والعقابالثواب)والمقودالقائد بي 

  القيادة-التكوينيةالقيادة•
ا تخلقالنر ً   تغيت 

ى
ا وتخلقالقائد،يقودهمالذينوتطلعاتتوقعاتف

ً
ا حافز

ً
أساسعىلالمبنّيةالقيادة).جديدمنيلها تشكتعيد ولكنها المقبولةالمعايت  تقبلوال ،فكري

حتذىنموذجوه  ،الملهمةوالمتعة،الفكريوالتحدي،الشخصيةالتنمية
ُ
نز)والهويةللتقليد ي .(بت 

  تطويرها تم-الكاريزميةالقيادة•
ى
ا يكونأنيمكن)كاريزميةبخصائصيتمتعزعيموهو ،(هللاهبة=كاريزما)وإيبوليوباسقبلمنالثمانينياتف

ً
ا أيض

ً
  خاصبشكلوبارز .اسلبيً قائد

ى
  المنظماتف

ى
ف

.(بوس)األزماتأوقات



القيادة الشبابية 

:البحثخاللمن

 
ّ
 بإمكانياتمراهقكلّ عيتمت

ّ
ى بها اإليمانوغرسوصقلها رعايتها ويمكنة،قيادي ى هؤالءبي  Lindenالمراهقي  & Fertman 1998).)

 عىلالقيادةتقترص ال 
ّ
  القيادةمهاراتتطوير الشبابمنللعديد يمكنبلفحسب،مختارةةقل

ى
 سنف

ّ
  ،رةمبك

 والنر
ّ
Knollerالوقتمرور معلتتشك Levy)،Sorek،(2013

 عىلإجماعهناك
ّ
 المهاراتأن

ّ
  كانتإذا ةخاّص تعزيزها يتّم ةالقيادي

ى
  المراهقةمرحلةف

ى
ةالخطواتوف

ّ
 والمجازفةللقيادةفرًصا الشبابمنحيتّم األوىل،القيادي

ّ
Knollerالفشلأو /والنجاحاتمنموالتعل Levy,

Sorek2013))

:(الكبارقيادةعكسعىل)ةالشبابّي للقيادةالفريدةالخصائص

  -ةاألساسيّ القيادة•
ى
 .مّرةلألوّ القيادةبتجربةالمراهقونيمرّ المراهقة،مرحلةف

ّ
.ةوتكوينيّ جديدةتجربةها إن

ى مثلما -النشطة/العاصفةالقيادة• ّ ى كذلكالمشاعر،منبعاصفةالمراهقةتتمت  ّ   والعملياتبالعواصفالقيادةمالمحتتمت 
.مفاج   بشكلتنفجر النر

عة)متواصلةغت  ةاأليديولوجيّ القيادة•
ّ
  -(متقط

ى
ى يمكن،المراهقةمرحلةف اتتميت    فةالمتطرّ التغيت 

ى
ى كما تماًما ة،األيديولوجيّ راتالتصوّ ف ّ ّ أنمكنياتبإيديولوجيّ القيادةتتمت  .تتغت 

 قادة
ّ
:الشبابعنثونيتحد

  -« القيادة ه  فن اتخاذ القرار »
إبراهيم الفقر

.بونابرتنابليون-«الشجاعة،العفة،الحكمة:للقيادةأساسيةصفاتثالثهناك»

.كايسلويس-«تفعلبما يؤمنونسوفلكنهمو ،تقولفيما الناسيشكقد »

  إسكندر –«منكمفرد كلترصفاساسعىلسيتحدد الجميعمصت  ان..تذكروا»
ى
المقدوب

:ةالشبابّي القياداتتواجد ساحات

ى ةالشبابيّ القيادة• ا الشبابيقود –للمراهقي 
ً
  شباب

ى
 مّمنمنهمأصغر أو سنهممثلف

ّ
همونيكأنيمكنوبالتاىل  الجيل،وخصائصةالثقافيّ الرموز نفسولديهماللغةنفسثونيتحد ى تأثت  منأكت  تأثت  عىلالبالغي 

ى  .المراهقي 

ى الشبابيةالقيادة• هيكونأنيمكن-للبالغي 
ّ
ى الشبابتوج ا أكتر للبالغي  ً همنوأهميةتأثت 

ّ
ى توج ى البالغي  .للبالغي 



العمل القيادّي 

ا المهمةالقيمومعالجة،مهمةأسئلةلطرح:القيادةالكتشافالفرصمنا واحد لكلّ يوفر يومكلّ 
ً
اعاتوإبراز ،حق ى   التى

حياةعىلللتأثت  فرصةنا لدييومكل.حلهايتملمالنر

.حولناَمن

  هو القياديّ العمل
ى
ية)لناالمتاحةالموارد توظيفاألساسف  مواجهةأجلمن(ةوالتنظيميّ البش 

ّ
  ياتالتحد

المألوفحدود تجاوز يفعلهو القياديّ العملتواجهنا،النر

.العامللصالحعنهاالنحرافبل،الموجود عىلالحفاظوليسواإلفادةالخدمةأجلمنواآلمن

.حياةالمدىأو عقد أو سنةأو شهر أو أسبوعلمدةيستمر أو ،واحدةلمرةالعملهذا يكونأنيمكن.قياديبعملقاموا مغمورون،أشخاصقادها التغيت  حاالت معظم

ه عىل تحقيق هدفه والتأثت  باآلخرين، و 
ّ
  تحفز

ة: ه  حنر يتمكن القائد من إنجاز مهمته بنجاح يجب أن يتصف بمجموعة من المهارات والصفات النر القدرة , الحنكة والخت 

  المنظمة والعمل عىل تطويرها وتنميتها, عىل اكتشاف نقاط ضعف المنظمة وخلق حلول جذرية لها
ى
قوة , يدمستمع ج, األخالق الحسنة, اكتشاف مواطن القوة ف

  يسع لتحقيقها, الشخصية
القدرة , لقدرات اإلداريةامتالك ا, التضحية واإليثار, النشاط والحيوية, الجدية والحزم, اإلخالص, االنتماء للمنظمة والشعور بأهمية الرسالة النر

.قوة التعبت  والفصاحة, عىل االتصال والتخاطب

لوب غير مباشر، خرين وإقناعهم بأسباآلهي امتالك القدرة على ترغيب األفراد واأليدي العاملة على تحقيق األهداف المنشودة من خالل التأثير بهم، وتركز القيادة على التأثير القيادة 

.زهانجاوللقيادة تأثير عميق عليهم في إنجاز األهداف وتحقيقها، كما أنها القدرة على توجيه سلوك األفراد باتجاه يتماشى مع تحقيق األهداف وإ


