
 والتعليم التربية وزارة

 ةالتربوي   االدارة

 االبتدائي   لتعليمأ ل قسم

 بين الجنسين وحدة املساواة، املجتمع في للحياة ةالتربي وحدة
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الحّصة التربية "مفتاح القلب"جتماعّية لبرنامج مساواة بين الجنسين ضمن القيم الاالتربية لل

االسادسة -كّراسة فّعالّيات للصفوف الرابعة
 מחנך לשעת" הלב מפתח" לתכנית החברתיים הערכים במסגרת המינים בין לשוויון חינוך

'ו -'ד לכתות -הפעלות חוברת  
ا

ا:عدادإكتابة وا

ة للتربية للمساواة بين الجنسين، قسم أ للتعليم االبتدائي    رهام خليف، مرشدة قطري 

ز 
 
ان، مرشد، مرك ةالتربية أيمن ري  ، العربي الوسطين في االجتماعي   االبتدائي   للتعليم أ قسم والبدوي 

 :והכנהכתיבה 
 אגף א' לחינוך יסודייף, מדריכה ארצית לחינוך לשוויון בין המינים, לרהאם ח'

 חברתי בחברה הערבית והבדואית, אגף א' לחינוך יסודיהחינוך האימן ריאן, מדריך, מרכז 

اإستشارة مهنّية:

هة ومحاضرة في موضوع الجندر اري، موج   عرين هو 

ة للتربية للمساواة  قيمة "العمل ضمن طاقم"( بين الجنسين )استشارة حول  سهى ثابت، مرشدة قطري 
 קצועי:ייעוץ מ

 מגדרערין הוארי, מנחה ומרצה לנושא 
 רך "עבודה בצוות"(עלסוהא ת'אבת, מדריכה ארצית לחינוך לשוויון בין המינים )ייעוץ 

ا: واملصادقة تركيز سيرورة اإلعداد والكتابة

ز التعليم العربي  
 
 تعليم االبتدائي  لل أ قسم ،صالح طه، مفتش، مرك

 :אשרורהו כתיבההו ההכנה תהליך ריכוז
  סלאח טאהא, מפקח, מרכז החינוך הערבי, אגף א' לחינוך יסודי

ا:متابعة

 املسؤولة عن موضوع "املساواة بين الجنسين"، قسم أ للتعليم اإلبتدائي   شايب،-شراه ليررو أ

 إيتي ساس ي، مديرة قسم أ للتعليم اإلبتدائي  
 מעקב:

 , אגף א' לחינוך יסודישייב, ממונה על נושא "שוויון בין המינים" -אושרה לרר
 איתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי

امراجعة لغوّية:

ة، قسم  ة للتربية اللغوي   تعليم االبتدائي  لل أ لبنى حديد، مرشدة قطري 
 עריכה לשונית:

 לובנא חדיד, מדריכה ארצית לחינוך לשוני, אגף א' לחינוך יסודי

ا
ّ
اجرافيكّية:  -ّيةمعالجة فن

ان، مر   تعليم االبتدائي  لل أ ، قسمقطري  حوسبة شد أيمن ري 
 :קהגרפי -עיבוד טכני

 אימן ריאן, מדריך תקשוב ארצי, אגף א' לחינוך יסודי
 
 

ا2016 ספטמבר أيلول،

 עלון פנימי נסיוני -نشرة داخلّية تجريبّية
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ااملحتوىا

 4  مةاملقد   

ا5اتشرين األّولا -أيلولاااإلشراك واملشاركة القيمة األولى

 القيمة الثانية
املشاركة 

االجتماعّية
ا11اتشرين الثاني -تشرين األّولا

ا14اكانون األّولا -تشرين الثانياالختالف القيمة الثالثة

ا19اكانون الثاني -كانون األّولااإدارة الصراعات القيمة الرابعة

ا23اشباط -كانون الثانيااملسؤولّية القيمة الخامسة

ا30اآذار -شباطاالعطاء القيمة السادسة

ا34انيسان -آذاراالتجانس والتمايز القيمة السابعة

ا39اأّيار -نيساناالحترام القيمة الثامنة

ا46احزيران -أّياراالعمل ضمن طاقم القيمة التاسعة

ا51احزيرانااألمن واألمان القيمة العاشرة
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االتربية للمساواة بين الجنسين 

  مة:مقّدا

ة، نهتم  من خاللها بتطوير  الذي نضعه بين أيديكم يرتكز برنامج التربية للمساواة بين الجنسين سس تربوي 
ُ
على أ

ة بين الجنسين بهدف خلق بيئة ومجتمع أفضل  .عالقات طبيعي 

ا يملك القدرة على تغيير وإعادة بناء مجتمعه، من خالل تعامله التربوي  املتساوي لكال   من 
ا

من الجدير بالذكر أن  كال

 الجنسين
 
 رة وعلى مدار الحياة.، ابتداءا من فترة الطفولة املبك

ة واضحة تحوي قي  ببلورة رسالة تربوي 
ا

اال ا فع  ى املدرسة دورا
 
دة من األفكار من هنا تأتي الحاجة لتتول ة، مجر  ا إنساني  ما

ة  ة، لترسيخ تربية املساواة بين الجنسين، وذلك من خالل أمور عد  ة النمطي   مثل:، املجتمعي 

 .توظيف اللغة للجنسين 

 .إظهار  التساوي بين الجنسين في جميع املواقف داخل املدرسة وخارجها 

 .وخارجه 
 

 سيرورة متساوية للعمل التربوي  داخل الصف

 ةتوظ مَية. /يف تفكير ناقد ملضامين تعليمي 
 
 تعل

 ة ة. /مواقف اجتماعي   حاالت وأدوار اجتماعي 

 ة ة. /مبادرات اجتماعي   تعليمي 

اعزيزي املرّبي: /عزيزتي املرّبية

ات حول  نضع بين يديك الي  ةمتالئمة مع  املساواة بين الجنسينموضوع مجموعة فع  برنامج ل القيم الشهري 

 و ، مفتاح القلب
 
ة التربيةتال ى السادسة للصفوفخّصصناها  ، وقدي يتم تنفيذها خالل حص 

ّ
، الرابعة حت

 
 
ة ال  معالجتها خالل الشهر. تي يتم  بحيث يدور محورها حول القيمة الشهري 

الي  تربية على األقل ن ملوضوع التينطلب من حضرتك تخصيص حص    .اتخالل الشهر لتنفيذ هذه الفع 

نا أمل أن يثير هذا ا
 
اكل

ا
ات كل   /ملوضوع نقاش ر على سلوكي 

 
، ليؤث

 
ا  داخل الصف ا  ناجعا تفاعلين امل حوارا

الي    .اتواملشاركين في الفع 

االحوار حول املوضوع. /مالحظة: سنعتمد )بصورة مقصودة( لغة التأنيث في إعداد الفّعالّيات، وهذه دعوة مباشرة  إلثارة النقاش
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ا

  املدخل:

 دوار اجتماعي  عات املختلفة عبر السنين أاملجتم رت فيتطو  
 
فباتت ، وجنس الشخص  (1ةجنوسة )جندري  بقة ة متعل

 التقليدي   دوار النساءأ
 
ى ة. بينما مور املنزلي  قة بالعناية باألوالد وإدارة األ ة متعل

 
لى مجهود إتحتاج  ادوارا أ جالالر تول

 ناث.ا، أعلى من مكانة النساء واإل عموما  كور ذطاء مكانة للرجال والى هذا إلى إعد  أ .فكري  و  جسدي  

 طالبت  ،ةائي  نسحركات  ظهور التاسع عشر و  القرنين الثامن عشر في بدأ 
 
ذي تمارسه بتحرير النساء من القمع ال

ااالقتراع ومساواتهن مع الرجل قانوني   بمنح النساء حق  هن، فناَدْت ة ضد  السلطة الذكوري   بتغيير ، وكذلك ا وسياسي 

 يضا أرت هذه الحركات وتطو  . ةة النمطي  ر االجتماعي  دوااأل 
 
الختالف نتيجة ا ق بجسد املرأة املستغلا لتعالج القمع املتعل

حصول على مساواة وعدالة للمنهن  محاولةك ،مختلفةمجاالت عمل في ت النساء نخرطفا ،بين املرأة والرجل الجسدي  

 .ها وبين الرجلة بيناجتماعي  

 ة:يّاالتربوا هدافاألا

 شراك واملشاركة.قيمة اإل  2ةدرك التلميذتن أ .1

ر تن أ .2  ...عرقهدينه،  ، لونه،سان، دون عالقة بجنسهإننسان كقيمة اإل ةالتلميذ قد 

 :ةيّاالتعليم هدافاألا

 ة.ي  ة الصف  الي  في الفع   جميع الشارك يأن  .1

ز للتفكيرة الدوار املجتمعي  على األ ميذ نكشف التال ي نأ .2 ة كمحف   .نمطي 

 .ة واملساواةي  دوار املتعلقة بكال الجنسين نحو العدالة االجتماعة حول األ ي  األفكار النمطتالميذ ر الي  غأن ي .3

 أ ةذعرف التلميت نأ .4
 
 دوار.خر في نفس األ الجنس ال  ه من املمكن مشاركةن

 موضوع املساواة بين الجنسين.في  ةبحث التلميذتأن  .5

 ف التلميذة إن تتعر  أ .6
 
 تربية للمساواة بين الجنسين.قة باللى مصطلحات جديدة متعل

                                                           
ات. 1 الي   انظري: مفتاح املصطلحات في نهاية الفع 
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 2

 

 اإلشراك

 واملشاركة
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ا

ا)حصة تدريسّية(الفّعالّية األولى 

  

ا

ا

ا

ا

ا

ا هة:سئلة موّجاأ

 ت
 
 البحث واملشاركة. ،بهدف تحفيزهم على التفكيرتالميذ، سئلة التالية للبتوجيه األ  ةمقوم املعل

  ؟ وملاذا؟خصوص طلب هدىفعل سمير ب ماذا كان رد  بحسب رأيك؛ 

   والد؟اللعب مع مجموعة األ  ينتطلبس لهمكان هدى  لو كنت 

 ؟بسبب كونها فتاة  اللعب أن تشاركهم لو رفض سمير  ستشعر هدى  ماذا 

 ة؟من القص   ينماذا تستنتج 

ة بين الجنسين من خالل بعض وتذويت فكرة املساوا ،املشاركة لى موضوعإق والتطر   ،بعد تلخيص املوضوع

ل أن تقوم ا ،دوار االجتماعيةاأل   يفض 
 
من خالل عرض ، جسيد الدرس بشكل محسوس ومحوسببت ةمملعل

 .عالهأنماذج ملا ذكر 

 مرفق الرابط التالي: نخرى للفتياأو  تايملباراة كرة قدم للفتملشاهدة مقطع  

  

احدث:

ا
 
ا رع الجرس فطلبق

ّ
اإولد ه األاستراحة. توّجاالاالخروج ل لتالميذم من ااملعل

 
ا لى الساحة بحث

ة لعاب الخاصّالى زاوية األإت الفتيات هبينما توّجا ،ة بينهميّامباراة ودّا جراءقدم إلاالعن كرة 

اة.عمال املنزليّاباألا

ر أن تتوّجه دة حائرة، متردّا "هدى"سط امللعب وقفت التلميذة بوا
ّ
" سمير " لزميلها فهي تفك

ذي يلعب  دور 
ّ
اطلب منه أن يسمح لها باللعب معهم...لت"كابتن الفريق"، ال

 

 اإلشراك
 واملشاركة

https://drive.google.com/file/d/0B

zYM2ilsnXpCNFQyLTJlb1Q0cFk/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0B

zYM2ilsnXpCREZfdDVFbi1WZUU/vi

ew?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCNFQyLTJlb1Q0cFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCREZfdDVFbi1WZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCNFQyLTJlb1Q0cFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCNFQyLTJlb1Q0cFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCNFQyLTJlb1Q0cFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCREZfdDVFbi1WZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCREZfdDVFbi1WZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCREZfdDVFbi1WZUU/view?usp=sharing
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ا
ّ
ع:املنتوج املتوق  

  يخرج تالميذ
 

 ت ،سةلى ساحة املدر إ -األوالد والبنات -الصف
 
تلطين، لى فريقين مخإم هوزيعبت ةمقوم املعل

 ة بين املجموعتين.ي  علن عن مباراة كرة قدم ود  تو 

 )حصة تدريسّية( الفّعالّية الثانية

  نوا في الرسماتتمع  
 
 التالية ال

 
مث

ُ
 ات أفراد عائلة في تحضير وجبة طعام:لسلوكي   ا ل مشهدا تي ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعاله؟ ماذا تالحظين في الرسمات .1

 أفراد العائلة في تحضير وجبة الطعام بحسب الصور؟واحد من  ما هي األدوار لكل   .2

 قارني بين األدوار في الصور أعاله وبين األدوار في عائلتك. .3

 صور؟حسب البمن أفراد العائلة )األم، األب، األخت واألخ(  ما هو شعور كل   .4

 في األدوار؟ لى مساواةع صل حأي تغيير  تقترحين أن يحدث داخل العائلة كي ن .5

 ؟1ن تكون هنالك مساواة في املهام بين الجنسينملاذا يجب أ .6

                                                           
1

الع على الرابط:  
 
قة بحقوق اإلنسان يمكن االط

 
 اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسانملزيد من املعلومات املتعل

 

 مللت من هذه الوظيفة

بعد خمس دقائق يجهز 

 الطعام

 جوعاااااااااااان

 ال يهّم، أستطيع االنتظار

 الحمد هلل...

 اإلشراك

 واملشاركة

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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َبل  من ما هي حسنات املشاركة .7  ؟الجنسين في األدوار واملهام  ق 

 

 

 

 

 

ا 
ّ
اع:املنتوج املتوق

مة من 
 
 إلعداد وجبة إالتالميذ إحضار مواد  تطلب املعل

 
 .فطار مشتركة وتحضيرها بشكل جماعي  داخل الصف

ا

مة
ّ
ا:تعليمات للمعل

 سمح املت أن 
 
 خر.ل ال ئهم ضمن قواعد االحترام وتقب  راآلجميع التالميذ بالتعبير عن  ةمعل

 تن أ 
 
 ة بين التالميذ.ة لالختالفات الفردي  الشرعي   ةمعطي املعل

  مة من خالل حوارها مع التالميذ  ق تطر  أن ت
 
ة للعمل املشترك:املعل  للنقاط اإليجابي 

 نجاعة العمل 

 اختزال الوقت 

 الشعور باملساواة 

 املشاركة في املنتوج 

 تعزيز مكانة ودور الفرد 

امالحظة:

تين أو أكثر ة على مدار حص  الي  ة واحدة ويتم  تنفيذ الفع  الي  مة فع 
 
مة. ،يمكن أن تختار املعل

 
 بحسب تقدير املعل

 

 

ا

 اإلشراك

 واملشاركة
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 في التربية للمساواة بين الجنسين مصطلحاتمفتاح            

 اة: فكار النمطيّااألا

  لتفكير النمطي  ا
 
إلى عادات وتقاليد  تعود أفكار مسبقةا على ذي يتبعه الشخص أو األشخاص اعتمادا هو التفكير ال

 .ةة وديني  وموروثات ثقافي  

 مرفق الرابط التالي:ملزيد من التفاصيل 

tps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9ht 

 

 ة:ة النمطيّادوار املجتمعيّااألا 

ة دها املجتمع بحسب عادات وتقاليد اجتماعي  تي حد 
 
ةثقاف /هي األدوار ال  .ي 

 

 ة:الحركات النسائيّا 

ة، وترفض هي حركة تسعى إلى إعادة تنظيم العالم على أساس املسا واة بين الجنسين في جميع العالقات اإلنساني 

 (.1911غريغ  -)تيريزا بيلينغتون س ي  التمييز  بين األفراد على أساس جن

 

 ة:النسويّا 

في  ال بد  من تغيير جذري   لوضع ر اتغي  انين من التمييز  بسبب جنسهن، ولكي يهي إنسانة تؤمن بأن  النساء يع

. النظام االجتماعي  ، االقت  صادي  والسياس ي 

 

 اة( والجنس:الفرق بين الجنوسة )الجندريّا

ة  ة لألنوثة والذكورة عن األسس  عالم النفس "روبرت ستولر"، كي يمي   صاغ مفهوم الجندري  ز  املعاني االجتماعي 

 
ُ
تي خ

 
ة ال ة للفروق الجنسي   لقت مع األفراد.البيولوجي 

دة الجنس: ة محد  ة ثا ،طبيعة بيولوجي  ة.بتة في البنيأو ماهي   ة الوراثي 

ة  الجنوسة: ة وبحث عن أسباب هيمنة الذكور لإلناث. وهي نتيجة سيرورة اجتماعي  تحليل للعالقات االجتماعي 

ة حول السلوك الخاص   ل كمجموعة معايير اجتماعي 
 
عة ومختلفة، وتتشك د األدوار والسمات في طرق متنو  تحد 

 لألفراد حسب جنسهم. 

رة "سيمون دي بوفوار " في كتابها الجنس الخر: "إن  الواحدة من النساء ال تولد امر قتبس هنا مقولة ن
 
أة، املفك

ها تصبح فيما بعد امرأة"  .لكن 

 

 :االقمع

تتعني وجود فئة من الناس تعاني م ي  ا ي  خرى، والقمع يتعها تفرضها جماعة أن قيود على حر  ن أن يكون ظلما

ة وغير املتكافئة بين الجنسين، لى العالقة الظاملإالقمع يشير  ة فإن  ي  سائيتعارض مع العدل. بحسب الحركات الن

 (. 2005النساء )العزيزي،  ه ضد  املوج   العنف الذكوري   ة و ي  ة والجنسي  البطريرك لىوإ

 

ا

 اإلشراك

 واملشاركة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

ا

 

 اة:يّاالبطريرك

 لة. وقد اعتبرتسرة أو القبيب باعتباره قائد األ تعني األ  البطريرك
 
اها املفك لرجال على ل هيمنة اه  يس رات نظاما

  ي  و الحكم األبالنساء. وهو 
 
 ي يمارسه الزوج على زوجته وعلى أبنائه وعلى أي فرد من أفراد أذال

 
تي يعيلها.  سرته ال

ا ي  ملفهوم البطريرك ن  وبحسب ميشيل بارت فإ  شكال هيمنة الرجال على النساء.أ كثيرة تشمل كل  ة أبعادا

 

 

ااملصادر واملراجع:

 2005" : لبنان الغربي   للفكر النسوي   ةسس الفلسفي  يجة العزيزي. "األ العزيزي، خد. 

 ردن ان، األ ات مختارة" : عم  مقتطف -ةة النسوي  رانسيس، فرانسيس بارتكوفشكي. "النظري  ؛ فكوملار، ويندي كية

2010. 

 

  

 اإلشراك

 واملشاركة



11 
 

 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 

 

ا                             

   املدخل:

ات في امل ة يكتسبها الفرد من البيئة املحترتبط العديد من السلوكي  يطة به؛ األهل، األقارب، جتمع بأفكار نمطي 

ات بشكل تلقائي  على مجاالت الحياة املختلفة مثل:  املدرسة، مجموعة الزمالء مين... تنعكس هذه السلوكي 
 
، املعل

ف والتفكير بمضمونها، أو إعادة 
 
بعها دون التوق

 
رها ونت صياغتها، بشكل يتالءم مع حقيقة األصدقاء، العائلة...  فنكر 

 ميولنا ومعتقداتنا. 

ة ات النمطي    من السلوكي 
ا

ص اللون الزهري للبنات، واللون األزرق لألوالد. مثال  ؛ أن ُيخص 

 

 ة:يّاالتربوا هدافاألا

ة. 1أن تدرك التلميذة .1   قيمة املشاركة االجتماعي 

رت أن .2 ةأهم   التلميذة قد  ةإنس قيمةك التعامل في املساواة ي   .اني 

 

  :التعليمّية األهداف

ة. .1 ي  ة الصف  الي   أن يتفاعل جميع التالميذ في الفع 

ة املختلفةأن يشارك التالميذ الجنس الخ .2  .ر في البرامج الحياتي 

ز للتفكير. .3 ة كمحف  ة النمطي   أن ينكشف التالميذ على األفكار املجتمعي 

ق فكرة أهم   .4 ة املشاركة بين الجأن تبحث التلميذة بعم   نسين.ي 

 ة موضوع املساواة بين الجنسين.ذأن تناقش التلمي .5

ة. .6 م التلميذة الفائدة من املشاركة االجتماعي   أن تقي 

 

 

  

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1

 

 املشاركة 
 الجتماعّية
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 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

ا (ةتدريسيّا ةصّاح)الفّعالّية األولى                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اأسئلة موّجهة:

مة بتوجيه األسئلة التالية للتالميذ، بهدف تحفي
 
 زهم على التفكير، البحث واملشاركة.تقوم املعل

 بحسب رأيك؟ وملاذا؟ ماذا شعرت ليلى .1

ر األوالد عدم مشاركة ليلى عيد ميالدها بحسب رأيك؟ .2  ملاذا قر 

 وملاذا؟ ينفستتصر   مكان األوالد، كيف كنت   لو كنت   .3

ة؟ وملاذا؟ .4 ات نمطي  ة تعتبر سلوكي  ات في القص   أي  السلوكي 

ات؟ و  .5 د هذه السلوكي   عليها؟ وملاذا؟ ينهل توافقمن حد 

 

 

ااملنتوج املتوقع:

مة أعياد ميالد جمي
 
د املعل ذين يصادف عيدهم في نفس ع التالميذتحد 

 
ا لجميع التالميذ ال

ا
ا مشترك ، ويقيمون عيدا

 الشهر.

 

 

احدث:

ا ،لى والدتهاتوّجهت ليلى إ
ّ
 وطلبت منها أن تدعو جميع تالميذ صف

 
بعيد ها إلى البيت احتفال

اإوبهذه املناسبة توّجهت الثنتان  ،ميالدها التاسع
ّ
عليها  ر سم ان الحلوى لشراء كعكة عيدلى دك

ا ،قرازاّمتا بشراء بطاقات دعوة باللون األاهرّي، وكذلك اهت صورة "باربي" بفستانها الز
ّ
ع توز

اة، زهريّالألولد وأخرى 
ّ
اع للبنات.توز

ّية حضورهم. في اليوم التالي قامت ليلى بتوزيع البطاقات مع التأكيد على جميع التالميذ بأهّما

الد!ولد من األوا أيوبعدم حضور  ،ت ليلى بيوم عيدها بحضور جميع البناتفوجئ

 

 املشاركة 

 الجتماعّية
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 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 

ا)حّصة تدريسّية(الفّعالّية الثانية           

 

ة مجموعات مختلطة، كل    لعد 
 

مة الصف
 
ع املعل مة من التالميذ أن توز 

 
مجموعة تحصل على لوحة وألوان. تطلب املعل

ة ذين يصادف عيد ميالدهم في ذلك اليوم.  /يكتب كل  منهم صفة غير تقليدي 
 
ز التالميذ ال ة، تمي   غير نمطي 

، )تلميذ صاحب  /( ويطلب من كل  منهم أن يهدي هذه الصفة لصاحبةتلميذ بجانب ةيجلس التالميذ بشكل دائري 

 لعيد.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

مة
ّ
ا :تعليمات للمعل

  .ات ألعضاء املجموعة مة بمساعدة التالميذ دستور سلوكي 
 
 تبني املعل

  .ل االخر مة لجميع التالميذ بالتعبير عن آرائهم ضمن قواعد االحترام وتقب 
 
 تسمح املعل

 .ة بين التالميذ ة لالختالفات الفردي  مة الشرعي 
 
عطي املعل

ُ
 ت

 

 

 

 

         

  

 املشاركة 

 الجتماعّية
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 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 

 

 املدخل:

سخ  
ُ
 وية الجندري  أسسة الهُ ر "الدعاية" بشكل مباشر لبناء وَم ت

ُ
ا ة تذويتها وجعلها جزءا م في عملي  سه  ة لدى الجنسين، وت

 اتنا ومفاهيمنا النمطي  أ من صفاتنا، سلوكي  ال يتجز  
ُ
الة ظهر معظم الدعايات شخصي  ة. على سبيل املثال: ت ة الرجل كفع 

 وأساسي  
ُ
ة. كذلك فهيانوي  املرأة كثظهر ة، بينما ت ا ة وهامشي  لكال الجنسين، فُتظهر  تعرض النماذج املقبولة اجتماعيا

 ، الحازم، صاحب القرارات الصائبة واللياقة البدني  عند الرجل الجانب القيادي  
ُ
ظهر في املرأة ة العالية، بينما ت

 غراء.أو تستخدم جسدها كوسيلة إ ضعفها، نعومتها،

 ة على تعزيز وترسيخ املفاهيم النمطي  بهذا تعمل الدعاي
 
ההגמוניה ة )والهيمنة الذكوري   تي تخدم املجتمع البطريركي  ة ال

ان يخرج عن تلك القاعدة ُيضطهد مَ  (، وبالتالي كل  הגברית  .وينبذ اجتماعيا

 

اة:يّاالتربوا هدافاألا

ر أن  .1 قد 
ُ
 .كقيمة تالفاالخ 1التلميذة ت

ااملختلف عنها فكل التلميذة أن تتقب   .2
ا
ا وسلوك  .را

ا

  :التعليمّية هدافاألا

 أن تكتسب التلميذة مهارة التحليل واالستنتاج. .1

ز التلميذة بين األه .2  ة املختلفة للدعايات.داف الجندري  أن تمي 

3.  
 
 ن معرفة جديدة.ل التلميذة الدعاية بتفكير ناقد، وتكو  أن تحل

 ر التلميذة عن أفكارها وعن مشاعرها.أن تعب   .4

ا

ا

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1

 

 الختالف
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 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 ّصتان تدريسّيتان(ح) الفّعالّية                 

 
 
 ئلة األس بأعقابوإدارة حوار  وتوجيه ،مة بعرض الدعايات املرفقةتقوم املعل

 
 .تي تليهاال

  تدعو
 
 .للنظر امللفتة التفاصيل جميع لتسجيل التلميذة خالل مشاهدتها للدعاية مةاملعل

 مرفق الرابط التالي: دقيقة( 0.44ة الدعاية ) ملشاهد  .1

 

 

 

 

 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCS3NmbW9PRnhKNVU/view?usp=sharing 

ا:في أعقاب مشاهدة الدعاية هةموّجا سئلةأ

   في الدعاية. شاهدت  ماذا  يفص 

  شخصي  أي 
 
 بة؟ وملاذا؟ات مغي  شخصي  تي تظهر في الدعاية؟ وأي ات ال

   ة الرجل في الدعاية.شخصي    يفص  

 ماذا توحي لك؟وان املستعملة خالل الدعاية؟ و لما هي األ 

  
 
يما هي الرسالة ال  ذلك؟ ة؟ وما رأيك فيمن الناحية الجندري   تي يحاول منتج الدعاية إيصالها للمتلق 

 

 مرفق الرابط التالي: قة(قيد 0.30ملشاهدة الدعاية )  .2

 

 

 

 

 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCR3BzZVVIZnROSkE/view?usp=sharing 

 الختالف

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCS3NmbW9PRnhKNVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCS3NmbW9PRnhKNVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCR3BzZVVIZnROSkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCR3BzZVVIZnROSkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCR3BzZVVIZnROSkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCS3NmbW9PRnhKNVU/view?usp=sharing
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 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 

ا:في أعقاب مشاهدة الدعاية هةموّجا سئلةأ

   ترين في الدعاية.ي ماذا فص 

  ن يجلس خلف املقود بحسب رأيك؟ وملاذا؟َم 

 تي ما هي
 
ينسبها املجتمع للرجل؟ وما هي ردود فعل املجتمع حول الرجل الذي ال يحمل تلك  الصفات ال

 الصفات )املختلف(؟

 مرفق الرابط التالي: (واحدة ملشاهدة الدعاية )دقيقة  .3

 

 

 

 

 

zYM2ilsnXpCMm1Zel9GMVNOb28/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B 

ا:في أعقاب مشاهدة الدعاية هةموّجا سئلةأ

   الدعاية. في ترين ماذا يفص 

   ة باأل ص  ة الخاما املختلف في هذه الدعاية حول الرسالة الجندري 
 
قة بكال الجنسين، مقارنة مع دوار املتعل

 الدعايتين السابقتين؟

   ات؟الشخصي   عند مشاهدة ماذا شعرت 

 دي انعكاسها عليكة مع تقسيم األدوار في بيتك، ر الجندري  حاولي مقارنة تقسيم األدوا  .وحد 

 

 

 

 

 

 

 الختالف

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCMm1Zel9GMVNOb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCMm1Zel9GMVNOb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCMm1Zel9GMVNOb28/view?usp=sharing
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 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 

اشخصّية الرجل في الدعاية:

 
 
الهف ودفنه  عيريت"ة لدى الجنسين. ة الجندري  الدعاية في بناء وصقل الهوي  ة دور ي  هم  على أحاث معظم األب دتؤك

ة، وكذلك عبر الجرائد، ة املستعملة في الدعاية التلفزيوني  وار الرجولي  ات واألدعن الشخصي   ( بحثتا2003) "مليش

 ووجدتا أ
 
ة منها: خرى للشخصي  ة أشكال أر في الونة األخير ة"، تتطو  ة التقليدي  ة "الرجولي  لى الشخصي  ه باإلضافة إن

ب، الخبير، صاحب يها الرجل مثل: الزوج، األ ة يؤد  ات أدوار مجتمعي  ن هذه الشخصي  م   ة الحديثة". لكل  "الرجولي  

، يق، وصاحب املظهر األند ملساعدة الغير، املحب  ، الحازم، صاحب السلطة، املتجن  ، املنهي  املنصب الرفيع، الرياض ي  

 . الشكل الوسيم..

ات امل  تعد  بالرغم من الشخصي 
 
هدة ال

 
ة ة الرجولي  ما زالت تسود معظم الدعايات الشخصي   تي ُوجدت في البحث، إال أن

  ،ةالتقليدي  
 
 ا.للرجل املقبول اجتماعي   تي تعتبر النموذج النمطي  وال

 

مة
ّ
ا:تعليمات للمعل

 بنيت  
 
 .املجموعة ضاءألع اتسلوكي   دستور  التالميذ بمساعدة ةماملعل

 سمحت  
 
 .خرال  لوتقب   االحترام قواعد ضمن رائهمآ عن التعبير التالميذ لجميع ةماملعل

 عطيت  
 
 .التالميذ بين ةالفردي   لالختالفات ةالشرعي   ةماملعل

 شد  ت 
 
ي  مد املعل  ة ما ذكر من معلومات داخلي  ة الحفاظ على سر  ة على أهم 

 املجموعة.

 

ا:)اختيارّية( ةة بيتيّامهمّا

 ة.تحاول تحليلها من ناحية جندري  حدى الدعايات و ة توثيق إلتلميذتختار ا

 ق للتفاصيل التالية:التطر   من املهم  

 املستعملة. املوسيقا 

   الشخصي 
 
اأو عدم وجود شخصي   ،تي ظهرت في الدعايةات ال  .ات بتاتا

 الجسد أو أجزاء منه. توظيف 

 ة.وان خاص  استعمال أل 

 الختالف
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 ات.بين الشخصي   لتفاعلا 

  
 
 .ن هي مجموعة الهدفق بتسويقه، وَم ذي يرغب املسو  املنتوج ال

   زات الشخصي  ممي 
 
 تي تظهر في الدعاية.ات ال

 

اقاموس املصطلحات: 

 ة خاص  مجموعة معايير اجتماعي   /صفات ة:الجندريّا ةالهويّا
 
 لى جنسه.نسبة إون ة بسلوك الفرد تتك

  ة:املفاهيم النمطيّا
 
ى عادات وتقاليد وموروثات على أفكار مسبقة تعود إل االشخص اعتمادا اها تي يتبن  هي املفاهيم ال

 ...ةديني  ، ةثقافي  

 املغير العالقة الظاملة و  /ةالسيطرة الذكوري   ة:الهيمنة الذكوريّا
 
 متكافئة من قبل الرجل تجاه املرأة من خالل تحك

 النساء. هة ضد  العنف املوج   لوسائل واحتكارهم ،املادي   اإلنتاج وسائل في الرجال

ا

ا

امراجع:

 .2005 لبنان" : الغربي   النسوي   للفكر ةالفلسفي   سساأل . "العزيزي  خديجة العزيزي، .1

 בפרסומת גברים דימויי? הומור חוש ובעל רגיש, רומנטי. 2003. דפנה ולמיש עירית להב .2

 . 671-691(: 4)מב מגמות, הישראלית

3. http://www.aljabriabed.net/n56_05abdrabbi.htm 

  

 الختالف

http://www.aljabriabed.net/n56_05abdrabbi.htm
http://www.aljabriabed.net/n56_05abdrabbi.htm
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ا       

 املدخل:

ا س معظم دول العالم تكر   ين وذلك في الخامس والعشرين من شهر تشر  النساء ملناهضة العنف ضد  من كل  عام يوما

  في أعقابيأتي هذا اليوم الثاني. 
 
ت إلىة "الدومنيكان"، بجمهوري   1960تي وقعت عام الحادثة ال مقتل الشقيقات  وأد 

 في عهد الديكتاتور "رافاييل تروخيلو". الثالث "ميربال" من قبل مجهولين بتوجيه حكومي  

 لة حدة عن الحاجة امللح  مم املت  ة لأل ة العام  ، أعلنت الجمعي  1993عام 
 
قة تطبيق جميع الحقوق واملبادئ املتعل

تهم، سالمتهم ي  ا، وضمان أمنهم، حر  أو عرقي   اا، جنسي  سواء، دون التفرقة بينهم ديني   باملساواة لجميع البشر على حد  

 وكرامتهم جميعا 
 
. رأةامل القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد   بشأن ةفاقي  ا. بناءا على هذا النداء صدرت ات

ةقد أصدرت كانت قبلها و  ة الجمعي  ة لألمم العام   1948نسان عام اإلعالن العالمي  لحقوق اإل املتحد 
 
ة ، وات فاقي 

 .1978القضاء على جميع أنواع التمييز عام 

 " كظاهرة اجتماعي  النساء ف مصطلح "العنف ضد  يعر  
 
، ، الكالمّياالعنف الجسدّياى من خالل مظاهر ة، تتجل

  التمييز . وجميعها ناتجة عن والقتصادّيا لجنس يّا، االنفس يّا
 
من قبل م والسيطرة بين الجنسين وعن محاولة التحك

أو حرمان  ة، نبذ اجتماعي  جنسي   حر شاتهانات، تإمن خالل تهديدات، تنعكس هذه املظاهر خر. على ال جنس 

 .اقتصادي  

اظاهرة العنف داخل العائلة:

ويساهم املجتمع في الحفاظ على  ة. مان، الدعم واملحب  والد الشعور باأل ذي يمنح األ ال ساس ي  تعتبر العائلة املصدر األ 

ا يصعب علينا االعتراف بوجود جيال الصالحة، مم  سة في املساهمة بتنشئة األ ذ يمنحها مكانة مقد  إدور العائلة هذا، 

 
ا
ا على املجتمع س املردود سلبا ينعك اليوبالت ،وانهيار أفرادها، ا من انهيار هذه املنظومةظواهر العنف داخلها خوف

 من أجل املحافظة على هذه الصورة.على قمع أفراد العائلة صمت املجتمع ، فيبأكمله

 

 

  

 إدارة

 الصراعات
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 ة:أهداف تربويّا          

 معنى الصراع. 1أن تدرك التلميذة .1

 النساء. ة ظاهرة العنف ضد  أن تدرك التلميذة ماهي   .2

 الصراعات. حل  ساليب أت التلميذة أن تذو   .3

ة الحفاظ على كرامة اإلسين وأهم  قيمة املساواة بين الجن التلميذة تدركأن  .4 ه في العيش دون نسان، وحق  ي 

 عنف أو تمييز.

اة:أهداف تعليميّا

1.  
 
 ل التلميذة ظواهر لصراعات أو حاالت عنف.أن تحل

 ات حلول لهذه الصراعات.مكاني  إأن تستنتج التلميذة  .2

 ميذة ملصادر دعم في حاالت الصراع.أن تنكشف التل .3

 ر التلميذة عن أفكارها ومشاعرها.أن تعب   .4

 

اة(ة تدريسيّاة )حصّااليّاالفعّا

اة:قصّا

ولى، لقد ة األ خر. تلك لم تكن املر  آه، أعلن صوت أبي بداية يوم كعادتي قبل أن يقرع جرس املنب   ااستيقظت باكرا 

 مختلفة. وألسبابة ت عد  ار هذا الحدث مر  تكر  

 خب  
ا
 أم  ه نحو بناء حاجز يمنع اختراق صراخه املوج   أت رأس ي تحت الوسادة محاولة

 
 ي ال

ا
أمام كلماته  تي وقفت صامتة

  ؛املنسابة كسيف حاد  
 
 ى من وصل بينهما. ما تبق   ع كل  يقط

ا عدم الخروج من البيت دون   ني!"أذ"لقد طلبت منك مرارا

 إتلك 
 
  ،ةت عد  ار  معنا مادها أبي على مستي رد  حدى الجمل ال

 
 ا شاهدين عليها...كن   ،بت بصراعات بينهماتي تسب  وال

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1

 

إدارة 

 الصراعات
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ا                   

ا          

اتعاون مع مستشارة املدرسة، تة بالالي  الفع   هل تمرير هذ: يفض  مالحظة الظهور مضامين قد جنبا

 .لى متابعة ودعم نفس ي  إتحتاج  

اهة:سئلة موّجاأ 

  ة؟حداث القص  ألدى سماعك  كار واملشاعر انتابتك  فأي األ 

 ات ات؟ ما هو الصراع؟ وبين أي شخصي  ة تفاصيل لصراعات بين الشخصي  ن في مضامين القص  جديهل ت

 ؟تحدث

   ه لطلب املساعدة؟ماذا بحسب رأيك يجب أن تفعل االبنة؟ وملن عليها التوج 

 أا هي م 
 
 عنها؟ تي تعرفينها أو سمعت  شكال الصراعات ال

 عنه. صراع سمعت  ب -ذا رغبت  إ -شاركي 

ة  مهّمة بيتّية: ري مواد  عن ظاهرة العنف  ضد  املرأة في املجتمع العربي  في البالد مستعينة باملصادر الرقمي  حض 

ة.  واملراجع العلمي 

ية ومستشارة املدرسة.  يقوم التالميذ بعرض املعطيات أمام التالميذ ومناقشتها بمساعدة املرب 

ا عليماتت
ّ
ا:ةمللمعل

   ة بالتعاون مع مستشارة املدرسة.الي  رير الفع  ل تميفض 

  
 

  تلميذة،ة لدى الة والنفسي  ة، السلوكي  رات الجسدي  يجب االنتباه للمؤش
 
تي قد تنتج عن تمرير املضامين وال

 املذكورة أعاله.

  ة. الي  في املشاركة في هذه الفع   اعدم رغبته في حالة تلميذةي أجبار إعدم 

 ا عند الحاجة.سي  نف هاودعمتلميذة احتواء ال 

   مر.   ذا لزم األ إ ،ةمن الجهات املختص   ه لطلب الدعم املنهي  التوج 

   ة التالميذ، وعلى السر ة، إاملحافظة على خصوصي  ة التام   ذا اقتضت الحاجة.ي 

 

إدارة 

 الصراعات
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ا

  قاموس املصطلحات:

فق الناتج عن عدم التوا ،ة تعكس حالة من عدم االرتياح أو الضغط النفس ي  الصراع هو ظاهرة اجتماعي  الصراع: 

 رادتين أو أكثر.إأو تعارض ، بين رغبتين أو أكثر

 ة الجسدي  هو تعبير عن القو   العنف:
 
دة، ويستخدم أي شخص آخر بصورة متعم   أو ضد   ،النفس تي تصدر ضد  ة ال

 كأداة للتأثير على الخرين.

أو  ، جنس ي  ب بإيذاء أو ألم جسدي  الذي يتسب  على أساس الجنس، و  مبني   ،املرأة هو اعتداء ضد   النساء: العنف ضّدا

يحدث في إطار الحياة  أنات، ومن املمكن ي  للحر   ويشمل التهديدات، الضغط أو الحرمان التعسفي   .للمرأة نفس ي  

 ة.ة أو الخاص  العام  

 .لحاق الضرر بهإخر و ال د من خالل اعتداء على جسد د، يتجس  : نوع من أنواع السلوك املتعم  عنف جسدّيا

 .فاظ نابية ونبذ اجتماعي  ألهانات، تهديدات، استعمال إيظهر من خالل : عنف نفس يّا

 إرادتشخص دون  س ضد  ، ويمارَ اجنسي  ا طابعا  ف يحمل: هو عنعنف جنس يّا
ا
هذا العنف ن للقانون. يتضم   اه وخالف

 
ا

 .أو توجيه كلمات ذات مغزى جنس ي   اجسدي   تطاوال

هما السيطرة على حدأفيه يحاول  . قبل الزوج أو املرأة سلوك متواصل من : هو)داخل العائلة( عنف اقتصادّيا

 املوارد املادي  
 
ة تقسيم واستعمال تلك في كيفي   ،ةخاذ القرارات الفردي  ة داخل البيت وفرض السلطة من خالل ات

 املوارد. 

 .وإتالفها خر بهدف تخريبهاد بممتلكات ال متعم   هو مس   املمتلكات: عنف ضّدا

ا

 ادر واملراجعاملص

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81 

 http://aafaqcenter.com/post/903 

 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 

إدارة 

 الصراعات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81
http://aafaqcenter.com/post/903
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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ا

 املدخل:

ى أواخر  الصدفة،  بمحض   ليس ،القرارات صنع مواقع وعن السياسة عن النساء اداستبع تم   القرن الثامن عشر  حت 

 ست فقد ةا املراكز السياسي  والبيت. أم   سرةباأل  الخاص   للنطاق تنتمي ة،فقد اعتبرها السياسيون كائنات ال سياسي  
ر 
ُ
 ك

 ساكسونهاوس،) العقالني   التفكير على قادرات غير أنهَن  عاءباد  املواطنة  النساء حق   لبت. بالتالي فقد ُس للذكور 

1985 .) 

  شخاصاأل أحد
 
  ،روسو جاك جان كان ةبهذه النظري   ساهموا ذينال

 
 العقد في باملشاركة فقط للرجال سمح ذيال

  بينما الدولة، دارةإ ةلتحديد كيفي   ،االجتماعي  
ُ
والد األ مومة وتنشئة األ دور  مركزها في ، كانأدوارللنساء  عطيتأ

نجحت  ،(1940-1918) النسوي   الفكر من الثانية ةاملوج خالل(.2004( على قيم املواطنة )فوت، بناتال)وليس 

لى "مواطنة إجاز ال يقود بالضرورة نهذا اإل  بأن   للنساءضح بعدها االقتراع في بريطانيا، ليت   النساء بالحصول على حق  

ا بالقدرة على التأثير النساء املطالبة مجد    حتاجتاالتصويت،  ى الحصول على حق  إل ضافةفباإل متساوية".   ر يوتغي دا

 (.2004املجتمع والسياسات القائمة )فوت، 

خذت ، أسالمي  إل او  العربي   التاريخ في ماوالسي   الشرق  وفي الغرب في السنين الفآمنذ  ،النساء أن  الجدير بالذكر  من

 عظمى من الرجال.   ةمقابل غالبي   قليالت ناتمعي   لنساءها كانت أسماء ولكن   ،السياس ي   القرار صنع في ادورا 

 

ا مواقعفي  النسائّيا التمثيل
ّ
اخاذ القرار في البالد:ات

 مواقع عنو  ،قصاء عن الحكم املركزي  من سياسات التمييز واإل تعاني  ،ةلى أقلي  إفي البالد  املجتمع العربي   ل تحو  

ز  حيث ألساس،اب املحلي   الحكم على فيه السياسة ممارسة اقتصرت فقد لذلك نتيجة. السلطة القرارات  صانعو  عز 

 (.1990 روزنفيلد،)الحاج و  أو السياس ي   العائلي   املستوى  على ةمصالحهم الشخصي  

ا بناءفي تنشئة األ ا مركزي   ادورا  للعائلة أن  الدراسات  تشير ، السياس ي   السياق هذا في ا،وسي اجتماعيا  أفراد وأن   اسيا

 (. 1989 تسوكرمان،) املنوال نفس على التصويت لىإ يميلون  الواحدة العائلة

 املسؤولّية
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ا:ةتربويّا أهداف

 .بها تؤمن أنو  بداخلهاالقدرات الكامنة  1تعي التلميذة . أن1 

ت أن .2  . ةالتلميذة قيمة املسؤولي   تذو 

ة املوارد على أثيروبالت ،املتساوي بالتمثيل السياس ي   اوبواجبهاإلناث والذكور  بحق   التلميذةؤمن تأن  .3  املادي 

ة  .والرمزي 

ت أن .4  في الصفات  الفروقات ن  أب التلميذة تذو 
 
هي  الجنسين بين العام   زالحي   على والتأثير باملشاركة قةاملتعل

 موروثة وقابلة للتغيير.  ةصفات اجتماعي  

 

ا:ةتعليميّا أهداف

 .والكنيست ةفي السلطات املحلي   النسائي   التمثيل ملوضوع التلميذة تنكشف أن .1

ز  أن .2 ةالتلميذة بين الصفات  تمي   .اوبين الصفات املكتسبة اجتماعي   ،املولودة الجندري 

 ر التلميذة عن أرائها وأفكارها.أن تعب   .3
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 املسؤولّية
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ا      

ا ةاليّاالفعّا
ّ
   :ةيّاالصف

ا
 
ا انتخابات  مدرستنا جريات ا في. عام دراس يّا ل من بداية كّلاوّااألافي تشرين  لتالميذا للجنة مدرسّيةسنوي 

ّ
 الصف

 خطاب /تحضير بيان املديرة مامنه فطلبت التالميذ، أمام يهمامسا بترشيح ممدوحزميلها واالخامس قامت منى 

ا امنهم يقوم كّلا
 

اك انتخابه ةيّابأهّما التالميذقناع إ من خالله بتسويق نفسه محاول الهم. مرشح 

ا ،ممدوح فعل وكذلك ،كفتاة تمّيزها صفات قائمة يربتحض منى قامت
ّ
ا.املدرسة ةلسكرتيرا هااموسل

ا

  ،ملمدوح املالئمة والصفات ،ملنى املالئمة الصفات اختاري 
 
 تي أمامك. واكتبيها في القائمة ال

 الجنسين لكال مالئمة الصفة تكون  أن مكنمن امل. 

 القائمة في مذكورة غير صفات ضافةإ مكنمن امل. 

امدوحمامنى

 

 

 

 

 

 

 

ا:الصفات مخزنا

 القدرة ا/لديه ة،مستقبلي   رؤية ذاتذو/ ة،ـ/ذكي   ة،/مثابر ة،/مبادر ة،/قوي   ة،ـ/مبدع ة،ـ/شجاعة، ـ/يءجر  ة،ـ/حنون 

 املشاكل، حل   على قدرة ا/لديه صغاء،اإل  على قدرة ا/لديه ة،شعبي   ا/لديه ة،ـ/قيادي   ة،ـ/بشوش التعبير، على

 .املشاكل مع التعامل على ة/قادر ة،اجتماعي   ةمسؤولي   ةـ/حبصا ،/ـةجميل

ا

 املسؤولّية
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ا      

ا تعليمات
ّ
ا:مةللمعل

  تقوم
 
 .اللوح على تكتبها ثم   املقترحة، الصفات بقائمة املشاركة منهم وتطلب التالميذ، بإجراء نقاش مع مةاملعل

 

ا:هةموّجا أسئلة

 ذلك؟ في لسببا ما وممدوح؟مختلفة بين منى  /مشتركة صفات هنالك هل 

 وملاذا؟ ستختارين؟ كنت املرشحين من أي 

 رأيك بحسب ،ةاملهم   الصفات هي ما ، 
 
 املنتخبين؟ لدى تتواجد أن يجب تيال

 وملاذا؟ نفسك؟ بترشيح ستقومين كنت هل 

 ح رأيك ما
َ

 والكنيست؟ ةاملحلي   السلطات في لالنتخابات والرجال النساء بترش

  املحلية والكنيست؟ وملاذا؟منهم تمثيل أكبر في السلطات  يأل 

 ؟تعرفين سياسات قائدات نساء أي 

  

 املسؤولّية



27 
 

 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

  

 :20أمامك صور ألعضاء الكنيست، من القائمة املشتركة، الذين يشغلون مقاعد في الكنيست الـ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق التصوير : موقع الكنيست

 

 

ا :موجهة أسئلة

  ؟أم الرجالي   النسائي   أكبر، تمثيل أي ،لى الصور إ ي انظر 

 ا؟  ممكنخرى األ  ةالحياتي   املجاالت أي في  أن ينعكس ذلك أيضا

 ات هنالك هل  ؟)أو العكس(ة املرأ تستطيع وال الرجل بها يقوم أن يستطيع مسؤولي 

ا:ةبيتيّا ةمهمّا

في الدول  اتبخصوص تمثيل النساء في البرملان ،تاالنترنعبر شبكة  اتحصائي  إ استخراج حاولي هل،األ  بمساعدة

  .ةالعربي  

 عرار أبو طالب

 باسل غطاس

 مسعود غنايم

 عبد هللا ابو معروف يوسف جبارين

 أيمن عودة

 أسامة السعدي

 حنين زعبي عبد الحكيم حاج يحيى عايدة توما سليمان

 يأحمد الطيب جمال زحالقة

 املسؤولّية

 حنين ڤدو

javascript:history.go(-1)
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ا تعليمات     
ّ
ا:مةللمعل

 مة تسمح
 
ل االحترام قواعد ضمن آرائهم عن التعبير التالميذ لجميع املعل  .خرال  وتقب 

 مة تعطي
 
ة املعل ة لالختالفات الشرعي   .التالميذ بين الفردي 

 النسائي   لتمثيلا لىإ النقاش خالل ق التطر   لاملفض   من  
 
خاذ القرارات )البيت، العمل، السلطات في مواقع ات

 (.والكنيست ةاملحلي  

   ةالنمطي   فكارواأل  ةالتقليدي   دواراأل  لىإ ق التطر  
 
 املولودة واملكتسبة. ةالجندري   ة/الجنسي   بالصفات قةاملتعل

 

ااملصطلحات:  قاموس

ا(1778 - 1712: )روسو جاك جان

 أواخر من تامتد   ،األوروبي   التاريخ من فترة وهي العقل، عصر ابكت   أهم   من يعد   جنيفي،هو كاتب وفيلسوف   

  ة،السياسي   األحداث تشكيل في روسو فلسفة ساعدت. عشر الثامن القرن  أواخر إلى عشر السابع القرن 
 
 تأد   تيال

  حيث. ةالفرنسي   الثورة قيام إلى
 
 .والسياسة واألدب التعليم في أعماله رتأث

ا:املواطنة

 
 
 ضد   ضمان بمثابة وهي املواطنين، لكل   متساوية ةشخصي   ةسياسي   حقوق  ذات ةشرعي   ةوضعي   املواطنةل "تمث

ا وتعتبر كما ة،والقانوني   ةالسياسي   التفرقة  أن. ةوالعام   ةالتعليمي   ساتللمؤس   دخول  وتصريح العنف، ضد   سالحا

ا الشخص يكون    يكون  أن يعني مواطنا
ا
 السياسة وفي القانون  أمام املواطنين بين واملساواة الدولة، حمايةب مشموال

 (.51 ص ،2004" ) فوت، ةوالجندري   ةالشخصي   اتهمخلفي   عن النظر بغض

 

 

 

 

 

 

 املسؤولّية
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ا :واملراجع املصادر           

 على للثقافة.: املجلس األ القاهرةواملواطنة".  ة. "النسوي  2004. يان. ر فوت 

 االنتخابات في ةالفلسطيني   ةقلي  األ: صوت دون  تصويت. 2004. سلطاني. نمر نبيل، .صالح نديم،. روحانا 

 .ةوالتطبيقي   ةاالجتماعي   للدراسات العربي   املركز -الكرمل مدى: حيفا. ةسرائيلي  اإل  ةالبرملاني  

 رام". ائيلسر إ في نلدى الفلسطينيي والجندر  ةثني  األ: الوطن غربة. "في 2015.نصير. يزيسإ ،. روضةكناعنة 

 ام.ي  سة األ : مؤس  فلسطين -هللا

 Abu-Baker, Khawla. 1998.ARocky Road: Arab Women as Political Leaders in Israel. Beit-Berl: The 

Institute For Arab Studies.(Hebrew) 

 Al-Haj, Majid,and Henry Rosenfeld.1990. The Arab Local Government in Israel. Giv'at-Haviva: 

The Institute for Arab Studies.(Hebrew) 

 Saxonhouse, Arlene W.(1985) Women in the History of Political Thought. From Ancient Greece 

to Machiavelli.New York: Praeger. 

 Zucerman, Alan S.2005. The Social Logic of Politics: Personal Networks as Contexts for Politcal 

Behavior. Philadelphia: Templ Univrsity Press. 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%

D8%B3%D9%88 

 

  

 املسؤولّية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
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ا

 املدخل:

ة وذلك عام  ة ضمن حقول العلوم اإلنساني  ل ملصطلح النسوي  ، 1910كان الظهور الرسمي  األو  ، من خالل مؤتمر دولي 

. وقد اعتمدت  ة "كالرا زاتكين"، وأعلن حينها أن  تاريخ الثامن من آذار هو يوم املرأة العالمي  ساهمت في عقده النسوي 

ا 1856التاريخ إلحياء ذكرى العصيان املدني  الذي قامت به العامالت في نيويورك عام ذلك  عصبة األمم   ، احتجاجا

 
 
ة ال ، وعدم  على الظروف القاسية والإلنساني  تي أجبرن على العمل بموجبها، مطالبات بتخفيض ساعات عملهن 

 تشغيل األطفال كذلك الحصول على حق  االقتراع مساواة مع الرجل.

ة، فإن  املرأة تعامل بشكل غير متساٍو مع الرجل، فهي ال تحصل على حقوقها في امليادين بحسب النظر  ات النسوي  ي 

ة، ال ة: االجتماعي  ة واالالحياتي  ة، السياسي  ةثقافي  . وفي ظل  املجتمع األبوي  القائم  يطلب منها فقط تكريس قتصادي 

ة وتربية ا  .فقط ألوالدمعظم حياتها في االهتمام باألعمال املنزلي 

ة مثل  دت بعض الحركات النسوي 
 
ة  "النسوّية الراديكالّية"أك الت البيولوجي  ة واألمومة واملؤه  على الفضيلة األنثوي 

 
 
ة هي ال ة باملرأة، إذ اعتقدت أن  االختالفات الجنسوي  ة متوازنة.الخاص   تي تجعل الحياة اإلنساني 

رات هذه الحركة "كيت ميليت"،تجُد  
 
ة أمر خطير، حيث تستخدم إحدى مفك ، أن  التركيز على االختالفات البيولوجي 

ة.  ة واألسري  ، فتغدو حياة النساء مرتبطة فقط في الحياة املنزلي 
ا
ها أدنى من الذكر منزلة ر ملعاملة األنثى على أن  كمبر 

 
 
ة، وال ة املجتمعي  ر علذلك فهي تدعو إلى الخروج عن األنماط واألدوار الجنسي  ن عدم التكافؤ بين الجنسين، تي تعب 

ة. ة الذكوري  ز السلطة والتبعي   وبهذا تعز 

 

 

 

 

 

 

 العطاء
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 أهداف تربوّية:           

ة على مكانة الرجل واملرأة. 1أن تعي   .1  التلميذة تأثير األدوار االجتماعي 

، أسبابه وأهدافه. .2 ر التلميذة  يوم املرأة العالمي   أن تقد 

ت التلميذة قيمة العطاء .3  واملساواة بين الجنسين. أن تذو 

ا

اأهداف تعليمّية:

ة لكال الجنسين. .1 ث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتماعي   أن تتحد 

ا عن آرائها وأفكارها حول مساواة املرأة مع الرجل. .2 ر التلميذة شفوي   أن تعب 

ة في البيت. .3 د التلميذة أدوار ووظائف األم اليومي   أن تعد 

 أن تقارن التلميذة  .4
 
 بين املهام  ال

 
 تي يقوم بها األب.تي تقوم بها األم وتلك ال

 

افّعالّية صفّية: .1

ة املرفقة. " مستعينة باملاد  مة نبذة عن يوم الثامن من آذار "يوم املرأة العالمي 
 
م املعل  تقد 

 ثم تقوم بعرض فيلم قصير أمام التالميذ بعنوان "العطاء".

ا:رابط التاليمرفق ال دقيقة( 4:28الفيلم ) ملشاهدة 

 

 

 

 

 

ا

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCVnVtX09EVS0zQUE/view?usp=sharing 

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1

 اءالعط

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCVnVtX09EVS0zQUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCVnVtX09EVS0zQUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCVnVtX09EVS0zQUE/view?usp=sharing


32 
 

 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

ا    

مة: تعليمات  
ّ
اللمعل

 طلب من التالميذ، قبل البدء بمشاهدة يُ 
 
 .متي تقوم بها األ الفيلم، تحضير دفتر لكتابة املهام  ال

اأسئلة موّجهة في أعقاب املشاهدة:

 ة؟ ما هو دور كل  منها ات الرئيسي   ؟اذكري الشخصي 

  
 
دي املهام  ال  تي تقوم بها األم.عد 

  ملاذا لم يظهر األب خالل الفيلم؟ 

 ة؟  ما الذي حصل لألم أثناء قيامها باملهام املنزلي 

 ة؟ ملاذا؟هل تع  تقدين أن  على أفراد األسرة املشاركة والتعاون في تأدية املهام  املنزلي 

ا

امهّمة بيتّية: -فّعالّية .2

 
 
 راقبي املهام  ال

 
قيها في دفترك. كذلك املهام  ال

 
ى نومك، وث ك من لحظة استيقاظك حت   تي يقوم بها والدك. تي تقوم بها أم 

ة.إذا  ة ما، عليك تسجيل اسم الشخص واملهم   قام أحد أفراد األسرة باملساعدة في مهم 

اأسئلة موّجهة:

  
 
 تي قمت  بتوثيقها؟ما هي املعلومات ال

 ماذا تستنتجين بخصوص تقسيم األدوار داخل العائلة؟ 

 هل ترين أن تقسيم األدوار منصف بين أفراد األسرة؟ وملاذا؟ 

  
 
 عليك القيام بها لتغيير هذه األدوار )إذا اقتضت الحاجة(؟ بتي يتوج  ما هي الخطوات ال

 

 

 

 

 

 العطاء
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مة       
ّ
ا:تعليمات للمعل

 مة لجميع التالميذ التعبير عن آرائه
 
ل ال تسمح املعل  خر.م، ضمن قواعد االحترام وتقب 

 .ة بين التالميذ ة لالختالفات الفردي  مة الشرعي 
 
 تعطي املعل

  مة إلى األدوار
 
ة، واألفكار النمطي  تتطر ق املعل ةالتقليدي  قة بالصفات الجنسي 

 
ة املولودة / ة املتعل الجندري 

 واملكتسبة.

  مة قيمة العطاء
 
ز املعل  كال الجنسين.لتعز 

 

اقاموس املصطلحات: 

االحركة النسوّية الراديكالّية:

ا جديدا  1960 -1970نشأت هذه الحركة خالل العامين  ا في فهم العالقات بين في شمال أمريكا. وقد طرحْت أسلوبا

ا، وأن  القامعين هم 
ا
ة بأن  النساء مقموعات باعتبارهن إناث ص عقيدة الحركة الراديكالي 

 
الجنسين عبر التاريخ. تتلخ

ة  ، وال عالقة له بالفروق الطبيعي  ف بحسبه الناس هو بناء اجتماعي  الذكور، كذلك فإن  نظام الجنوسة الذي يصن 

قمع الذكور لإلناث يعتبر النموذج الذي تقوم على أساسه جميع أنواع القمع األخرى  لذلك فإن   بين الجنسين.

 (.2005)العزيزي،

 

 

امراجع:

" : لبنان  • ة للفكر النسوي  الغربي   .2005العزيزي، خديجة العزيزي. "األسس الفلسفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D

9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 

 

 

 

 العطاء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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 املدخل:

 أثبتت األبحا
 
 ث أن  هنالك فجوة بين الرواتب ال

 
تي يحصل عليها الرجال. تي تحصل عليها النساء، مقابل الرواتب ال

ة منها؛ الن الت تعود هذه الفجوة إلى أسباب عد  األدوار  مقابل الرجال، اومهني   اأكاديمي  سبة املنخفضة للنساء املؤه 

اة من النساء
 
ة املتوخ ة يعهنشج  تو التوجيه األكاديمي   ،االجتماعي  ع  /على اختيار مواضيع اجتماعي  ة، بينما يشج  إنساني 

ة الرجال/ ة  /الشباب  على اختيار مواضيع علمي  ل تكنولوجي   مهن ذات راتب مرتفع.في اختيار  همتؤه 

  ةة على التحصيل التعليمي  في املواضيع العلمي  /تلميذتأثير )جنس( ال "فيكتور ليفي ود. أديت زند"بروفيسور  ابحث

 
 
ة، ووجدا أن  املعل زن بالتحصيالت لصالح الذحمات في شريحة الصفوف السادسة، تواألدبي  كور في موضوع ي 

ا  ات، مم  ر على اختيار أالرياضي 
 
ص في املرحلة الثانو  التالميذ ث ة، وبالتالي ملواضيع التخص   معكس على اختيارهاني 

.  األكاديمي 

ات في املجاالت: ه املذكور أعاله، فنراه يبرز النساء القيادي  تعزيز التوج   من الجدير بالذكر أن  اإلعالم يعمل على

ة. بينما يتجاهل إبراز العامالت في مجاالت العلوم  ة والفني  ة، التربوي  ة، األدبي  ا يالنفسي  ز الدقيقة والتكنولوجيا، مم   عز 

ة السائدة. ة املجتمعي   األدوار النسائي 

ات   الرائدات في مجال العلوم الدقيقة والهندسة:نماذج لبعض النساء العربي 

 مي تمراز: .1

ة، مسؤولة عن برنامج "املرأة واإلرشاد" صاالت فلسطيني 
 
ة. لها دور أساس ي  في دعم ومساندة  مهندسة ات في غز 

ة.  الشباب الذين يعملون على إنشاء شركات ومشاريع ريادي 

 سعاد العامري: .2

ة رائدة في م ة فلسطيني   جال العمارة.مهندسة معماري 
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 دينا قتابي: .3

ة ومديرة مركز " لة، وصاحبة مشروع  "ويتراكMITعاملة سوري  ة والحوسبة املتنق   –" للشبكات الالسلكي 

Witrak " ة من أي ة، والتقاط أي  إنعكاسات عشوائي  الذي يكشف الحركة من خالل نقل موجات السلكي 

 جسم وتحديد حركته.

 رنا الدجاني: .4

ة ة على دراسات الجينات، عاملة أردني  ة، ترتكز اهتماماتها البحثي  صة في مجال البيولوجيا الجزئي  ، متخص 

ري والسرطان.
 
 وعالقتها بمرض السك

 حياة السندي: .5

ة  ة عن "أدوات املقياس الكهرومغناطيسي  ة الحيوي  ة، تعمل في مجال التقني  باحثة ومخترعة سعودي 

ا للموجات الص ة". اخترعت محبسا ن من تحديد الدواء املطلوب والصوتي 
 
ة، يمك ة والكهرومغناطيسي  وتي 

 لجسم اإلنسان.

 مها عاشور عبد هللا: .6

ة كمستشارة  ة" األمريكي  صت في مجال فيزياء الفلك. تعمل في وكالة "ناسا الفضائي  ة، تخص  عاملة مصري 

ة لفيزياء الفضاء. ة األبحاث األساسي 
 
ة في وضع خط  رئيسي 

 زها حديد: .7

ة، وشغلت مهندسة مع مت الرياضيات والهندسة املعماري 
 
ة، من أشهر املعماريين حول العالم. تعل ة عراقي  ماري 

ا. را
 
يت مؤخ

 
ة في أفضل  جامعات العالم، توف ة عد   مناصب أكاديمي 
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ا أهداف تربوّية:

ة على مكانة الرجل واملرأة اال  1أن تعي .1 ة.التلميذة تأثير األدوار االجتماعي  ة واالقتصادي  ة واملهني    جتماعي 

ت التلميذة قيمة التمايز والتجانس بين الجنسين. .2  أن تذو 

 أهداف تعليمّية:

ة لكال الجنسين. .1 ث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتماعي   أن تتحد 

ة.أن تنكشف التلميذة ألهم   .2 ة تكنولوجي  ة دراسة املواضيع العلمي   ي 

ب التلميذة ع .3
 
ة )العلوم الدقيقة(.أن تتغل  لى رهبة املواضيع العلمي 

ر التلميذة عن آرائها وأفكارها. .4  أن تعب 

ة. .5 ة غير نمطي  ة علمي   أن تختار التلميذة مجاالت مهني 

ّية:
ّ
االفّعالّية الصف

 إملئي  الفراغ:

ه إلى _________ الصف، الختيار مجموعة من التالميذ  /قام  ليقوموا بزيارة ت_____ الحاسوب بمدرستنا، بالتوج 

 مركز الفضاء في البلدة املجاورة لبلدتنا. 

ه إلى _________املدرسة، لتسجيل االسم ورقم الهاتف، ثم  الحصول على  لب ممن يرغب باالنضمام، التوج 
ُ
ط

ع من قبل ________.
 
 استمارة موافقة توق

ة مراكز ال ي  فضاء في تطوير العلوم والتكنولوجيا في قبل الزيارة اسمتعنا إلى ___________ في محاضرة حول أهم 

 العالم. 

موا للبرنامج، كانوا مجموعة من __________. ا بالنسبة لي، أن  معظم من تقد   لقد كان مفاجئا

 

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1
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ا            

مة:
ّ
ا تعليمات للمعل

  لي منهم.نإعطاء النص  للتالميذ قبل أن ث عن أي موضوع، كي نسمع املوقف األو   تحد 

  
 
ل ال مة لجميع التالميذ التعبير عن آرائتسمح املعل  .خرهم ضمن قواعد االحترام وتقب 

 .ة بين التالميذ ة لالختالفات الفردي  مة الشرعي 
 
 تعطي املعل

 قة بنوع
 
ة املتعل مة  إلى املهن التقليدي 

 
ة الشخص. /تتطر ق املعل  جندري 

 .مة صفة التمايز والتجانس لدى كال الجنسين
 
ز املعل  تعز 

اّجهة:أسئلة موا

 قة باختيار املهنة في املجتمع وعالقتها بنوع
 
ة السابقة )املتعل الي  ة  /حاولي استخالص العبرة من الفع  جندري 

 الشخص(.

  
 
قة باألشخاص املحيطين بك، في البيئة ال

 
ر املهن املتعل

 
 حاولي تذك

 
تي تي تتواجدين فيها، وقارني بين املهن ال

 
 
 ختارتها اإلناث، وابحثي عن أسباب هذا االختيار وناقشيها. تي ااختارها الذكور، مقابل املهن ال

  
 
 تي يحصل عليها كل  شخص؟كيف ينعكس اختيار املهنة على الرواتب ال

امهّمة بيتّية:

قومي بمساعدة أحد أفراد األسرة بالبحث عن شخصّيات عربّية ريادّية في املجالت العلمّية املختلفة )ثالث نساء 

 سماء في دفترك مع تحديد مجال العمل.وثالثة رجال( سجلي األا

اأسئلة موّجهة في أعقاب املهّمة البيتّية:

 الرجال للمهن؟ وملاذا؟ /ماذا تستنتجين بخصوص اختيار النساء 

 ا بين الجنسين؟ وملاذا؟
ا
 هل ترين في اختيار املهن إنصاف

 ة في املستقبل؟ /ما هي أحالمك ة واملهني   طموحاتك العلمي 

 

التجانس 

 والتمايز

 



38 
 

 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 

 راجع:املصادر وامل

 http://www.econmag.vanleer.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-

%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%98-

%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%9C-

%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-

%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%97/ 

 http://altagreer.ws/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF/ 

 https://arabic.rt.com/news/645323-

%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA

%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%B9

%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8

%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8

%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%

85_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ 

 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2585067 
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http://www.econmag.vanleer.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%97/
http://www.econmag.vanleer.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%97/
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http://altagreer.ws/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF/
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https://arabic.rt.com/news/645323-%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/645323-%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/645323-%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/645323-%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/645323-%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2585067
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ا

 

 ل:املدخ

ة.  تي تمس  باحترام الفتاة وحقوقها اإلنسانية عام 
 
 تعتبر مشكلة "تزويج األطفال" إحدى أهم  املشاكل ال

م الذي أحرزته جمع ة بموضوع حقوق املرأة، فبالرغم من التقد  ات عد   ي 
 

ا في إال  أن  موضوع تزويج األطفال ما زال عائقا

م الفتاة في املجتمع، إذ  تبرز إسقاطاته عل ي  ومتماسك.تقد  ة بناء املجتمع بشكل سليم، صح   ى عملي 

ا،  ة االختيار، كون الفتاة غير بالغة نفسي  ُيستخدم مصطلح "تزويج" وليس زواج، الفتقاده عنصر اإلرادة في عملي 

خاذ القرار الصائب )نص  
 
ا يمنعها من القدرة على ات ا، مم  ا واجتماعي   (.2003ار،عاطفي 

ى يبلغ سن  بحسب الوثائق الدولي   . وحقيقة تحميله 18الـ ة، فإن  الطفل يحتاج إلى عناية، رعاية وحماية حت 

ات وأعباء حياتي    ة، هو أمر مخالف لجميع هذه القوانين.مسؤولي 

ات اللواتي تزو  2011تشير معطيات دائرة اإلحصاء املركزي  الصادرة عام   18ـ جَن دون سن ال، أن  عدد الفتيات العربي 

لن  3.000 يقارب ال
 
ة في إسرائيل.25فتاة، ويشك ة العربي   % من مجمل الزيجات لدى األقلي 

ا في البالد، من بينهَن  13.376جَن ، تزو   2008-2000ت السنواخالل  فتاة  10.860فتاة دون سن  السابعة عشرة عاما

ة، أي ما يقارب  ة.% من مجمل الفتيات املتزو  82عربي   جات لهذه الفئة العمري 

ان سّن الزواج:قانوا

ا له تم  تحديد سن   ا. وفقا د العمر األدنى املسموح لسن  الزواج بين املواطنين جميعا كحد    17الـ جاء هذا القانون ليحد 

ة يسمح فيها الزواج تحت هذا السن  فقط بإذن من املح كمة. إن  أدنى إلبرام عقد الزواج، باستثناء حاالت خاص 

ي  ة لكل  من: املتزو  لى عإخرق هذا القانون يؤد  ة سنتين أو دفع غرامة مادي  جة من قاصر، املتزو   /جقوبة السجن مد 

ا، لجنة تشريع القوانين والقضاء  /َمن ساعد بعقد الزواج، أهل القاصر أو من هو را
 
هي في واليته. وقد صادقت، مؤخ

م به بعض أعضاء الكتل البرملانية ة على اقتراح قانون كان قد تقد  ا ويالبرملاني  ا، برفع سن  الزواج ل؛ عربا  .18سن  الـ هودا
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االتأثيرات السلبّية لظاهرة "تزويج األطفال":

ثبت الدراسات أن  لهذه الظا
ُ
ا على حياة الفتت ا سلبي  ر، منها:املتزو   ىالفت /اةهرة وقعا

 
 جين في جيل مبك

 .ة  عدم إتمام التعليم الثانوي  بسبب االلتزامات العائلي 

 ة بسزي ن من بادة نسبة املشاكل العائلي 
 
، وعدم التمك ، االجتماعي  والنفس ي  ب عدم الوعي والنضوج العاطفي 

ة.  مواجهة الضغوطات الحياتي 

   ر.تعر
 
ة بسبب الحمل املبك ي   ض الفتاة ألزمات صح 

 .رة  زيادة خطر التعر ض إلجهاضات متكر 

 .والدة أطفال عرضة لألمراض 

 ة إث  التعر ض ألزمة نفسي 
 
ة.ر الضغوطات ال  تي تواجهها الفتاة خالل الحياة الزوجي 

ر:
ّ
 أسباب اللجوء للزواج في جيل مبك

 ة هروب صال مع األهل، كبت، عدم تفاهم...(. الفتيات من الضغوطات العائلي 
 
 )مشاكل ات

 ى ن  تدهور مكانة املرأة في املجتمع )الخوف من عدم الزواج، رغبة الشاب بالزواج من فتاة صغيرة حت 
 
يتمك

اتها...(.  من السيطرة على سلوكي 

 ة ئة لألهل، عدد أفراد كبير في األسرة...(. عوامل اقتصادي  ة سي   )أوضاع اقتصادي 

امحاربة الظاهرة:

 ، ملحاربة هذه الظاهرة يجب العمل على رفع مكانة املرأة في املجتمع، من خالل رفع الوعي الحقوقي  والقانوني 

ي  كذلك تعزيز الوعي حول اال ر املجتمع بشكل صح  ة لهذه الظاهرة على تطو   وسليم. نعكاسات السلبي 
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  أهداف تربوّية:

 التلميذة حقوقها من خالل االنكشاف لوثيقة حقوق الطفل. 1أن تدرك .1

ت التلميذة قيمة االحترام من خالل رفضها ا .2 ة. ملس  أن تذو   في حقوقها اإلنساني 

 

 أهداف تعليمّية:

ث .1   أن تتحد 
 
ر وإسقاطاته عليها.لتي انكشفت التلميذة عن التجارب ال

 
 ها بموضوع التزويج املبك

2. . ر التلميذة عن أرائها وأفكارها بشكل نقدي   أن تعب 

 أن تنكشف التلميذة لظاهرة تزويج األطفال. .3

ّية )
ّ
 (:1فّعالّية صف

مة بعرض فيلم قصير بعنوان "تز 
 
، وتقوم املعل  ويج الطفالت جريمة"تجلس التلميذات بشكل دائري 

 مرفق الرابط التالي: ملشاهدة الفيلم

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCaGFaRmI3NmJQME0/view?usp=sharingا

 أسئلة موّجهة:

 في املشاهد ة. ص  تي ُعرضت بكلماتك الخاص 
 
 ال

  
 
مة على اللوح(.ما هي األفكار واملشاعر ال

 
 تي انتابت الفتاة )العروس( خالل مراسيم الزواج؟ )تكتبها املعل

 ا للفيلم. اشرحي ملاذا اخترت  هذا العنوان؟ ا مالئما  اختاري عنوانا

 ر"؟ملاذا اختار املخرج عنوان الفيلم: "تزويج الطفالت"، ولم يختر مصط
 
 لح "الزواج املبك

 وظيفة بيتّية:

ة  ة، املاد  فاقية حقوق الطفل العاملي 
 
 . ودونيها في دفترك.18ابحثي بمساعدة أحد أفراد األسرة عن نص  حول ات

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1

 الحترام
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ّية )
ّ
  (:2فّعالّية صف

، ثم   فاقية حقوق الطفل العالمي 
 
تي جمعنها حول نص  ات

 
مة التلميذات عن املعلومات ال

 
تعرضها على اللوح  تسأل املعل

 )مرفق النص  في قاموس املصطلحات(.

اأسئلة موّجهة:

 تي يجب أن يحظى بها الطفل؟
 
 ما هي الحقوق ال

 ة "تزويج األطفال"؟  كيف يتم  انتهاك هذه الحقوق من خالل عملي 

  ي تي تؤد 
 
ر، /لى موافقة الفتاةإما هي األسباب ال

 
 حسب رأيك؟ الفتى على الزواج في جيل مبك

 ا عليك  أن تفعلي ملحاربة هذه الظاهرة؟ماذ 

 

ّية )
ّ
ا(:3فّعالّية صف

ة"، ملشاهدة املقطع ا من فيلم "مشاهد منسي  مة مقطعا
 
 مرفق الرابط التالي: تعرض املعل

 

 

 

 

 

gle.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCcWtYTVNXeWxPazg/view?usp=sharinghttps://drive.goo 

ا

 أسئلة موجهة:

   ؟ /هل واجهت  مثل هذه الظاهرة في مجتمعك  عائلتك 

 أي  حق  تم  انتهاكه للفتاة "روز"؟ 

  
 
ها هي "خديجة"؟ما هي املشاعر ال  تي انتابت الفتاة "روز" عند معرفتها أن  أم 

  ملاذا؟على ماذا أجبرت الفتاة ؟ و 

 ما هو الثمن الذي دفعته "روز"؟ 

   هو سن  مالئم للزواج؟ ملاذا؟ 19 الـ سن  هل تعتقدين أن 

  
 
 تي استعملت للضغط على "روز" للزواج؟ما هي الوسائل ال

 ماذا كانت نتائج هذا الزواج؟ 

   ة؟ن هذه القص  ما هي العبرة م 

 

 الحترام

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCcWtYTVNXeWxPazg/view?usp=sharing
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ا وظيفة بيتّية: 

 ذ(تالمي 3ذ الوظيفة في مجموعات )تنف  

 وإجراء مقابلة معها، وتوثيقها في دفترك.  ،18ـ جت تحت سن  العليك البحث عن امرأة تزو  

اأسئلة موّجهة للمقابلة:

؟في أي  سن  تزو   .1  جت 

2.  
 
؟ما هي األسباب ال ت لزواجك   تي أد 

ة .3 ة(؟ ما هي؟/ هل كان لهذا الزواج تأثيرات على حياتك )سلبي   إيجابي 

 جين في هذا السن أم ال؟ وملاذا؟ل كنت ستتزو  لو عاد بك الزمن إلى الوراء، ه .4

 

 (:4فّعالّية صفّية )

 
 
ة ال ة.تعرض كل  مجموعة القص  قتها من خالل الوظيفة البيتي 

 
 تي وث

اأسئلة للنقاش:

لي! .1
 
؟ عل  هل كان للمقابلة تأثير على رأيك الشخص ي 

2.  
 
ها من هذه املقابلة؟ما هي العبر ال  تي استخلصت 

تي ت .3
 
مينها ؟ما هي التوصيات ال  قد 

 كيف ستقومين بتنفيذ هذه التوصيات؟ .4

 

مة:
ّ
 تعليمات للمعل

 .ل الخر مة لجميع التالميذ بالتعبير عن آرائهم ضمن قواعد االحترام وتقب 
 
 تسمح املعل

 .ة بين التالميذ ة لالختالفات الفردي  مة الشرعي 
 
 تعطي املعل

 .ة االحترام لكال الجنسين ي  مة أهم 
 
ز املعل  تعز 
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ا  

  قاموس املصطلحات:

اتزويج الطفل:

ة، وضعت 2000في كانون الثاني عام  د. "، خالل اليوم الدراس ي  للجنة العمل واملساواة في قضايا األحوال الشخصي 

ة لهذه الظاهرة. "نادرة شلهوب كيفوركيان ود. نبيلة اسبنيولي  مصطلح "تزويج األطفال"، لإلشارة الحقيقي 

ه يفتقد إلى عنصر اإلرادة. ففي معظم الحاالت يتم  ُيستخدم مصطلح "التزوي
 
ر"، ألن

 
ر" وليس "الزواج املبك

 
ج املبك

ا  ا، عاطفي  هما غير جاهزين نفسي  ا أن  ى الوسائل ليقبال بفكرة الزواج، علما إجبار الفتاة أو الفتى، أو التأثير عليهما بشت 

ا.  واجتماعي 

 

فاقّية حقوق الطفل العاملّية، امل
ّ
ا:18اّدة نّص ات

ة بقرارها  ة العام  أيلول /  5،  بدأ تنفيذها في 1991تشرين الثاني / نوفمبر  52خ في املؤر   44/52اعتمدتها الجمعي 

 .41بموجب املادة 1992سبتمبر 

الن تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتحم   .1

ات مشتركة عن تربي سب ه. وتقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيين، حة الطفل ونمو  مسؤولي 

ة األولى  ه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم تربية الطفل ونمو   حول الحالة، املسؤولي 

 .األساس ي  

م املساعد .2 فاقية أن  تقد 
 
ة في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق املذكورة، على الدول األطراف في هذه االت

املالئمة للوالدين، أو األوصياء على األطفال أمام القانون، في سبيل تحسين أدائهم الوالدي، وتنفيذ 

سات ومرافق وخدمات رعاية  ل بتطوير مؤس  ة تجاه أطفالهم، وعليها أن تتكف  اتهم التربوي  مسؤولي 

 .لألطفال

خذ الدول األطراف كل  التدابير الالزمة، لتضمن ألطفال الوالدين .3 العاملين حق  االنتفاع بخدمات،  تت 

 .ومرافق رعاية الطفل

 

 

 

 

 

 الحترام
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  املصادر واملراجع:

 

ار، مقبولة. "تزويج األطفال بين القانون واملجتمع". •   2003نص 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A

D%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84 

 

 http://salmanetwork.org/ 

 

 http://pstatus.org/ 

 

  

 الحترام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
http://salmanetwork.org/
http://pstatus.org/
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 املدخل:

رة 
 
عي أن  هذه الفروقات غير موجودة في املراحل املبك ة بين األطفال، فالبعض  يد  يختلف الباحثون حول الفروقات الجندري 

ات الطفل ) ة، ينعكس مردودها على سلوكي  ما هي نتاج آراء وأفكار اجتماعي 
 
عي البعض (. بHay, 1994لحياة الطفل، إن ينما يد 

ة بين الجنسين منذ الوالدة. قة باالختالفات الفسيولوجي 
 
ها مولودة ومتعل  الخر أن 

بعض الفروقات املذكورة أعاله تظهر من خالل طرائق التعامل بين الجنسين. مثال على ذلك: يميل الذكور، أكثر من اإلناث، 

ظهر الفتيات حس
ُ
تي تظهر في لالستيالء على أغراض غيرهم. بينما ت

 
ة مفرطة أكثر من الذكور تجاه الغير. تلك الفروقات ال اسي 

ة لدى  ر الفروقات الفردي  ر على تطو 
 
هها الكبار لألطفال، تؤث تي يوج 

 
ة املسبقة ال رة، إضافة إلى األفكار االجتماعي 

 
جيل مبك

قة ب
 
 األهل للذكور رسائل مباشرة، وأخرى غير مباشرة، متعل

 
ون للبنات الجنسين، حيث يبث

 
ة، بينما يبث تهم الجسدي  ة قو  ي  أهم 

قة بنعومتهن وضعفهن.
 
 رسائل متعل

ا يخلق  ع منهما من قبل البيئة، مم 
 
ة لكل  من الجنسين ، نحو املتوق ات االجتماعي  ه السلوكي  هذا الفرق الواضح في التعامل، يوج 

مة من خالل:  أسلوب اللعب،  ات. وهكذا فروقات بينهما، تظهر في مراحل متقد  السلوك، طريقة الحديث وغيرها من السلوكي 

 من الجنسين.
 

ز كال ة، تمي  ة وأخرى رجولي  ة ألدوار نسائي   تنقسم األدوار االجتماعي 

ع من كال 
 
ح من خاللها السلوك املتوق ة، يتوض  ة وأخرى أنثوي  ة ذكوري  ة خاص  ل قوانين اجتماعي 

 
نسبة لتلك الفروقات، تتشك

ة. لقوانين بالنبذ والتعنيف وغيرهاعليها ُيعاقب كل  من يخالف تلك ا الجنسين، بناءا  ات سلبي   من سلوكي 

 

 

 

 

 

 

العمل ضمن 

 طاقم
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ع الفتيات لتلعبن بألعاب تالئم القوانين التابعة  ا، فتتجم  كر أعاله، تولد مجموعات اللعب املختلفة، وتنقسم جندري 
ُ
نتيجة ملا ذ

ة، كذلك يفعل األوالد، مم   ر على الصداقات؛ فيصادق األوالد أبناء جنسهم، كذلك تفعل البنات.ملجموعتهن الجنسي 
 
 ا يؤث

اأهداف تربوّية:

 التلميذة تأثير جنسها على بناء الصداقات.  1أن تعي   .1

 أن تستشعر التلميذة قيمة العمل ضمن طاقم . .2

اأهداف تعليمّية:

ة لكال الجنس .1 ث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتماعي   ين.أن تتحد 

ة بين الجنسين. .2 ية لالختالفات الجندري   أن تنكشف التلميذة للسيرورة املؤد 

ل التلميذة املختلف عنها. .3  أن تتقب 

ر التلميذة عن آرائها وأفكارها. .4  أن تعب 

م التلميذة مكانتها داخل املجموعة. .5  أن تقي 

ّية:
ّ
افّعالّيات صف

ا(:1فّعالّية )

مة بعرض مقاطع من الفيلم "بي
 
تي تلي الرابط.تقوم املعل

 
 لي إليوت"، ثم  يتم  توجيه وإدارة حوار من خالل األسئلة ال

مة لتسجيل جميع التفاصيل امللفتة لنظرها.
 
 خالل مشاهدة التلميذة للمقاطع، تدعوها املعل

امرفق الرابط التالي:ة املقطع : ملشاهد'د 2:10 -(1املقطع )

ا

ا

ا

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCejBKcVVUX3ZnUUE/view?usp=sharing 

 

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1

 

العمل ضمن 

 طاقم

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCejBKcVVUX3ZnUUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCejBKcVVUX3ZnUUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCejBKcVVUX3ZnUUE/view?usp=sharing
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ا 

اأسئلة موّجهة في أعقاب مشاهدة الفيلم: 

  ماذا شاهدت  في املقطع؟ 

 ت
 
تي تظهر في الفيلم؟ وما هي األدوار ال

 
ات ال  ي تلعبها؟من هي الشخصي 

 فات غير معهودة لك؟ ما هي؟ وملاذا؟  هل هنالك تصر 

 .ات الفتى "بيلي" في الفيلم في  سلوكي   ص 

 ات مع الفتى "بيلي"كيف ت   ؟عاملت الشخصي 

 ة؟ وما رأيك في ذلك؟ ي من الناحية الجندري  تي يحاول مخرج الفيلم إيصالها للمتلق 
 
 ما هي الرسالة ال

 

امرفق الرابط التالي:ة املقطع د: ملشاه'د 1:24 -(2املقطع )

ا

ا

ا

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCN3VxcEZqb3JENVU/view?usp=sharing 

 أسئلة موّجهة في أعقاب مشاهدة املقطع:

    في املقطع؟ماذا شاهدت 

 كيف شعرت  تجاه رد  فعل األب؟ 

 ة في املجتمع(؟ تي طرحها األب البنه )تقسيم األدوار الجندري 
 
 هل توافقين على الفكرة ال

 الذي دار بين األب وابنه؟ قطع"أم بيلي" في امل ظهر لم ت -حسب رأيك -ملاذا 

 لو كنت  مكان عائلة الفتى "بيلي"، كيف سيكون رد  فعلك؟ 

 

 

 

العمل ضمن 

 طاقم

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCN3VxcEZqb3JENVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCN3VxcEZqb3JENVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCN3VxcEZqb3JENVU/view?usp=sharing
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ا(:2الّية )فعّا

ا رغبت  في املشاركة/ شاركت  فيه ضمن  ري موقفا
 
حاولي العودة في ذاكرتك إلى مرحلة الطفولة )الحارة، البيت، املدرسة(، تذك

 مجموعة كنت  فيها املختلفة عنهم )يمكن االستعانة بتجربة شخص تعرفينه(.

ا

اأسئلة موّجهة:

 كيف شعرت  عندها؟ 

  
 
؟ما هي األفكار ال  تي راودتك 

 ؟  ماذا كانت ردود فعل املجموعة تجاهك 

 ها من هذا املوقف؟ تي استخلصت 
 
 ما هي العبر ال

 رين هذا السلوك أم ال؟ وملاذا؟  هل كنت  اليوم تكر 

 

مة:
ّ
اتعليمات للمعل

 .ل الخر مة لجميع التالميذ التعبير عن آرائهم، ضمن قواعد االحترام وتقب 
 
 تسمح املعل

 ة لالخ مة الشرعي 
 
عطي املعل

ُ
ة بين التالميذ.ت  تالفات الفردي 

 ة، واألفكار النم ةالتطر ق إلى األدوار التقليدي  قة بالصفات الجنسي 
 
ة املتعل ة املولودة واملكتسبة. /طي   الجندري 

 .ة لكل  فرد من الجنسين مة سلوك العمل ضمن طاقم، مع احترام امليول الشخصي 
 
ز املعل عز 

ُ
 ت

ا  

ن العمل ضم

 طاقم
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ا

ااملصادر واملراجع:

 .'הקשר בין מגדר לבין שכיחות ודפוס השימוש במשחקי דמיון אצל ילדים בגן", החינוך ההתישבותי, (. "2014)לוי, ל

 בית בירל.

 (.'עם מי שיחקת בגן היום?", מכון מופ"ת.2009בקר, ע" .) 

 Hay, D. F. (1994). "Prosocial development. Journal of Child 

  Psychology and Psychiatry", 35, 29-71. 

  

  

العمل ضمن 

 طاقم



51 
 

 بين الجنسين ، وحدة املساواةاملجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي   لتعليمأ ل قسم ة،التربوي   االدارة والتعليم، التربية وزارة

 

 

ا

 املدخل:

تي تنتشر بكثرة في املدارس. وقد عر ف الباحثون هذه الظاهرة من 
 
ر" إحدى الظواهر البارزة وال تعتبر ظاهرة "التنم 

 
 
ة وهي:خالل ثالثة مرك  بات أساسي 

، يهدف إلى التخويف أو اإلساءة للمعتدى عليه.  .1 ، كالمي  أو نفس ي   تهديد جسدي 

ا، وذلك في معظم األحيان.يكون املعتدي أقوى من امل .2  عتدى عليه جسدي 

رة ومَع نفس األشخاص. .3 ز الظاهرة بكونها ُمتكر  تمي 
َ
 ت

 للتنّمر أشكال عّدة منها:

 ر جسدي  مباشر ويبدأ من مظاهر العنف )ضرب، رفش وركل(، وينتهي بعنف جسدي  شديد )إيذاء   -تنم 

ة، است ل طبيب، استعمال أداة حاد 
 
 عمال السالح...(. جسدي  يحتاج إلى تدخ

 ر اجتماعي  غير مباشر ، نشر إشاعات بغرض تشويه سمعة الخرين،  -تنم  يظهر على شكل عنف كالمي 

ن والتحريض عليه.  املؤامرة ضد  شخص معي 

 . م أو شخص مختص 
 
ل معل

 
اته. وهي تستدعي، عادة، تدخ ر أبعاد ترافق املعتدى عليه، وتظهر في سلوكي  للتنم 

ات  ، تسر ب تلك السلوكي  ٍ
ة، تحصيل تعليمي  متدن  ي  تظهر بأشكال مختلفة، مثل: مشاكل تأقلم،  مشاكل صح 

، هروب من املنزل، اضطرابات في  ل اجتماعي  ر ذاتي  منخفض، خوف، عدم تقب  خفي  أو ظاهر، تصو 

ات الخطرة )  (.2014, ברג, זכריה, לוקالتغذية، شرب الكحول، وغيرها من السلوكي 

ا على مكانتهم يختار التالميذ 
ا
فاظ ة وح  ة، بهدف إظهار القو  رون استعمال العنف وإيذاء الضحي  املتنم 

د معظم األبحاث  أن  
 
ة داخل املجموعة. وتؤك فاق مع 80االجتماعي 

 
ر تحدث باالت ات التنم  % من عملي 

ة، يتم اهى من مجموعة أشخاص تدعى "مجموعة الشركاء". لكل  من أفراد هذه املجموعة وظيفة اجتماعي 

 خاللها مع أحد األطراف )املعتدي أو املعتدى عليه(.

 

 

األمن 

 واألمان
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ا

اتنقسم أدوار املجموعة كالتالي: 

 :ة )قيادي   املعتدي ا عن طرق جديدة إليذاء الضحي  َمن ُيبادر باملضايقات وُيشرك من حوله، ويبحث دائما

.)  سلبي 

 ة، وينضم  ع: املساعد جار.يساعد املعتدي من خالل اإلحاطة بالضحي   ندما يبدأ املعتدي بالش 

 :ة، يدعم املعتدي  الداعم ا، يسخر من الضحي  ا، ال يمس  بأحد جسدي  يتواجد بالقرب من الحدث دائما

 من خالل نداءات وهتافات.

  :ا  املتجاهل ، فهو يبتعد بسرعة، يتظاهر كأن  شيئا
ا
ا من الحدث، وإن تواجَد ُصدفة ال يتواجد عادة قريبا

نلم يكن، ال ُيحر   ز لجانب معي  ا لحل  األزمة، ال يتحي  ه ال يدري  بما يحدث. ،ك ساكنا
 
 َيظهر وكأن

 :ة،  املدافع يقوم باستدعاء شخص بالغ ملكان الحدث، يحاول إقناع املعتدي بعدم التعر ض للضحي 

ة ويحاول تجنيد أشخاص ملساعدته.  يدعم الضحي 

  :)ر ذاتي  منخفض املعتدى عليه )الضحّية ا يكون مع تصو  ة، ُيظهر ُعنفا ، ليس لديه عالقات اجتماعي 

ه. َبل معظم تالميذ صف  ن ق  ة" م  ب "بالضحي  ا، ويلق   أحيانا

 الفروقات الجندرّية:

عها املجتمع 
 
تي يتوق

 
ة ال ة التقليدي  ات األشخاص مرتبطة بصفات الفرد، وباألدوار االجتماعي  تدل  األبحاث أن  سلوكي 

ات ف ط الذكور في مشاكل، مثل: حمل سالح أو استعماله، منه. وحسب معظم اإلحصائي  ي العالم، فإن  نسبة تور 

ظهر املعطيات أن  نسبة الفتيات اللواتي 
ُ
ط الفتيات. بينما ت تهديد، سرقة أو تخريب ممتلكات، أكبر من نسبة تور 

ة ) ؛ مضايقات في باحة املدرسة أو عبر شبكات التواصل االجتماعي  حرمان، نشر إشاعات...( يتعر ضَن لعنف اجتماعي 

ن ة أكثر م   الذكور.  نسبة وملضايقات جنسي 

ا

ا

 

 

األمن 

 واألمان
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 أهداف تربوّية: 

ات العنيفة لكال الجنسين. 1أن تعي .1 ة على السلوكي   التلميذة تأثير األدوار االجتماعي 

ت التلميذة قيمة األمن واألمان. .2  أن تذو 

اأهداف تعليمّية:

ر"  .1  وأبعادها.أن تنكشف التلميذة لظاهرة "التنم 

ة املختلفة داخل "مجموعة الشركاء". .2 ز التلميذة بين األدوار االجتماعي   أن تمي 

خاذ القرار. .3
 
 أن تفحص التلميذة بدائل الت

 أن تختار التلميذة األفضل من بين الخيارات. .4

ّية )
ّ
ا(:1فّعالّية صف

مة التالية على التالميذ: مة بعرض املقد 
 
  تقوم املعل

ر" من قبل بعض التالميذ داخل أروقة املدرسة أو خارجها. معظم يتعر ض البعض منكم  ا إلى حاالت "تنم  يومي 

ة "ملجموعة  ه للمعتدي واملعتدى عليه، ويتجاهلون األدوار الرئيسي  البالغين يعالجون الظاهرة عن طريق التوج 

 الشركاء".

ة حالة من حاالت   الي  عرض الفع 
َ
لها بطري اتتطر ق لهو العنف، ت

 
ة، من خالل بحث وتحليل "وظيفة وتحل قة غير تقليدي 

 املجموعة" املرافقة في ساعة الحدث.

 سير الفعالّية: 

ن إحدى  عي 
ُ
مة الحالة على كل  مجموعة تتبعها التعليمات، ثمُّ ت

 
ع املعل ينقسم التالميذ إلى أربع مجموعات صغيرة، توز 

ق السيرورة، وتطرحها للنقاش داخل املجم
 
 وعة األم.التلميذات لتوث

                                                           
 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  نامدعتا 1
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 الحدث:

ن عادتها "مي   ها ملضايقة الخرين، فم  ُحب  ز ميادة ب  ا. تتمي  َية، وغير مقبولة اجتماعيا
ْ
ي، ضعيفة الُبن ادة" تلميذة في صف 

ها ال تفعل ذلك بمفردها، فهي قادرة  اختيار إحدى الطالبات ومضايقتها بواسطة التحريض عليها، ونشر اإلشاعات. لكن 

دها "مي  على تجنيد تلم تي تتعم 
 
ة ال ن يذات ملساعدتها على تنفيذ أعمالها. بشكل عام. "فاتن" هي الشخصي  ادة"، وم 

ف. . فلو كنُت مكان "فاتن" ال أدري كيف كنُت سأتصر  ي أن  االختيار لم يقع علي 
 
 حظ

ا من التلميذات؛ تدعمنها وتساعدنها في نشر اإلشاعاتاستطاعت "مي   د حولها عددا   ادة" أن تجن 
ا

والتحريض... فمثال

"هيام" و "ريم" تجعالن "فاتن" ُعرضة للسخرية، تضحكان عليها، وتدعوان الفتيات لالبتعاد عنها في االستراحات،  

ية بهدف  مساعدة "فاتن" ودعمها. هت للمرب  ة وتوج  أت مر  تي تجر 
 
 "دنيا" التلميذة الوحيدة ال

 عن هذه األجواء 
ا
ل البقاء بعيدة ا أنا فأفض   قدَر املستطاع!أم 

 أسئلة موّجهة:

 .على كل  مجموعة مناقشة الحدث، واستعراض تفاصيله 

 .ة املذكورة في الحالة، ومواصفات كل  َدور منها  تسجيل األدوار االجتماعي 

  :ة، ووصف التفاصيل التالية ص الشخصي   تقم 
ا

كل  واحد من أفراد املجموعة يختار أحد األدوار، محاوال

ة، أف  كارها، سلوكها.شعور الشخصي 

 القسم الثاني من الفّعالّية:

العودة إلى املجموعة األم، لكتابة األدوار ومواصفاتها على  ل املجموعات الصغيرة، على الجميعبعد النقاش داخ 

صته كل  مجموعة.
 
 اللوح، من خالل عرض ما لخ
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ا(:2فّعالّية صفّية )

ا حصل معك  كتلميذة، أو خالل مرا
ا
ري حدث

 
ْوَر الذي قمت  به خالل هذا تذك دي الد  حل حياتك  املختلفة، وحد 

ة املذكورة حول مجموعة الشركاء(.  الحدث )استعيني باملاد 

اأسئلة موّجهة:

 تي شاركت بالحدث؟ ما هو َدْور كل  منها؟
 
ات ال  َمن هي الشخصي 

 ا آخر؟ وملاذا؟  لو ُعدت  بالزمن إلى تلك الفترة، هل كنت  تختارين دورا

مة:تعل
ّ
ايمات للمعل

 .ل الخر مة لجميع التالميذ التعبير عن آرائهم، ضمن قواعد االحترام وتقب 
 
 تسمح املعل

 .ة بين التالميذ ة لالختالفات الفردي  مة الشرعي 
 
 تعطي املعل

 .ة لدى كال الجنسين مة األدوار اإليجابي 
 
ز املعل  تعز 

 مة
 
د املعل

 
مة جندر  أن  األدوار املذكورة، تؤك قة بالشخص ذاته، آرائه، ي  واملقس 

 
ا، ليست ثابتة، بل هي متعل

 وأفكاره.
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ا

ااملصادر واملراجع:

 ( .'פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם 2014לוק, ע', זכריה, מ', ברג,א .)

 בריונות. משרד החינוך, שפ"י. ירושלים.
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