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العطاء
إ

الجيل املناسب ّ
للفع ّ
الية :الصفوف الرابعة -السادسة

املدخل:
كان الظهور الرسمي األول ملصطلح النسوية ضمن حقول العلوم النسانية وذلك عام  ،1910من خالل
آذار هو يوم املرأة
مؤتمر دوليإ ،ساهمت في عقده النسوية "كالرا زاتكين" ،وأعلن حينها أن تاريخ الثامن من إ
العالميإ .وقد اعتمدت عصبة األمم ذلك التاريخ لحياء ذكرى العصيان املدني الذي قامت به العامالت في
ً
احتجاجا على الظروإف القاسية إوالإلنسانية التي أجبرن على العمل بموجبها ،مطالبات
نيويورإك عام ،1856
بتخفيض ساعات عملهنإ ،وعدم تشغيل األطفال كذلك الحصول على حق االقتراع مساواة مع الرجل.إ
متساو مع الرجل ،فهي ال تحصل على حقوقها في
إ
بحسب النظريات النسوية ،فإن املرأة تعامل بشكل غير
امليادين الحياتية :االجتماعية ،الثقافية ،السياسية والقتصادية .،وفي ظل املجتمع األبوي القائم يطلب
منها فقط تكريس معظم حياتها في ا إالهتمام باألعمال املزللية وتريية األوالد.إ
ّ
ّ
الراديكالية" على الفضيلة األنثوية واألمومة واملؤهالت
"النسوية
أكدت بعض الحركات النسوية مثل
البيولوجية الخاصة باملرأة ،إذ اعتقدت أن االختالفات الجنس إوية هي التي تجعل الحياة النسانية متوازنة.إ
ُ
تجد "كيت ميليت" ،إحدى مفكرات هذه الحركة ،أن التركيل على االختالفات البيولوجية أمر خطير ،حيث
ً
تستخدم كمبرر ملعاملة األنثى على أنها أدنى من الذكر مزللة ،فتغدو حياة النساء مرتبطة فقط في الحياة
املزللية واألسرية .لذلك فهي تدعو إلى الخروج عن األنماط واألدوار الجنسيإة املجتمعيإة ،والتي تعبإر عن عدم
تعزز السلطة والتبعية الذكورية.إ
التكافؤ بين الجنسين ،وبهذا إ
إ
إ
إ
إ
إ
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أهداف ّ
تربوية:إ
 -1أن تعيإ 1التلميذة تأثير األدوار االجتماعيإة على مكانة الرجل واملرأة.إ
 -2أن تقد إر التلميذة يوم املرأة العالميإ ،أسبابه وأهدافه.
 -3أن تذوت التلميذة قيمة العطاء واملساواة بين الجنسين.إ

ّ
تعليمية:
أهداف
 -1أن تتحدث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتماعيإة لكال الجنسين.إ
 -2أن تعبر التلميذة شفويإا عن آرائها وأفكارها حول مساواة املرأة مع الرجل.
 -3أن تعدد التلميذة أدوار ووظائف األم اليومية في البيت.
 -4أن تقارن التلميذة بين املهامإ التي تقوم بها األم وتلك التي يقوم بها األب.إ
إ

ّ .1
ّ
فع ّ
صفية:
الية
تقدم املعلإمة نبذة عن يوم الثامن من آذار "يوم املرأة العالميإ" مستعينة باملادة املرفقة.إ
ثم تقوم بعرض فيلم قصير أمام التالميذ بعنوان "العطاء".إ
الرجاء الضغط على الصورة ملشاهدة الفيلم ( 4:28دقيقة)

إ
إ
إ

 1استخدمنا لغة التأنيث ً
عمدا في إعداد الفعاليات ،وهذه دعوة مباشرة لثارة النقاش /الحوار حولإ املوضوع.
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ّ
تعليمات للمعلمة:
الطلب من التالميذ ،قبل البدء بمشاهدة الفيلم ،تحضير دفتر لكتابة املهام التي تقوم بها األم خالل عرض
الفيلم القصير.إ

أسئلة ّ
موجهة في أعقاب املشاهدة:
 اذكري الشخصيات الرئيسية؟ ما هو دور كل منها.إ
 عددي املهام التي تقوم بها األم.
 ملاذا لم يظهر األب خالل الفيلم؟
 ما الذي حصل لألم أثناء قيامها باملهام املزللية؟
 هل تعتقدين أن على أفراد األسرة املشاركة والتعاون في تأدية املهامإ املزللية؟ ملاذا؟إ

ّ .2
مهمة ّ
فع ّ
اليةّ -
بيتية:
راقبي املهامإ التي تقوم بها أمإك من لحظة استيقاظك حتى نومك ،وثقيها في دفترك .كذلك املهامإ التي يقوم بها
والدك .إ
إذا قام أحد أفراد األسرة باملساعدة في مهمة ما ،عليك تسجيل اسم الشخص واملهمة.إ

أسئلة ّ
موجهة:
قمت بتوثيقها؟
 ما هي املعلومات التي ِ
 ماذا تستنتجين بخصوص تقسيم ا إألدوار داخل العائلة؟
 هل ترين أن تقسيم األدوار منصف بين أفراد األسرة؟ وملاذا؟
 ما هي الخطوات التي يتوجإب عليك القيام بها لتغيير هذه األدوار (إذا اقتضت الحاجة)؟إ
إ
إ
إ
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ّ

تعليمات للمعلمة:
 تسمح املعلمة لجميع التالميذ التعبير عن آرائهم ،ضمن قواعد االحترام وتقبل االخر.إ
 تعطي املعلمة الشرعية لالختالفات الفردية بين التالميذ.
 تتطرق املعلمة إلى األدوار التقليدية ،واألفكار النمطية املتعلقة بالصفات الجنسيةإ /الجندرية
املولودة واملكتسبة.
 تعزز املعلمة قيمة العطاء لدى كال الجنسين.
إ

قاموس املصطلحات:
ّ
الراديكالية:
الحركة النسو ّية
ً
نشأت هذه الحركة خالل العامين  1960 -1970في شمال أمريكا .وقد طرحتإ أس ً
جديدا في فهم
لويا
العالقات بين الجنسين عبر التاريخ .تتلخص عقيدة الحركة الراديكالية بأن النساء مقموعات باعتبارهن
ً
إناثا ،وأنإ القامعين هم الذكور ،كذلك فإن نظام الجنوسة الذي يصنإف بحسبه الناس هو بناء اجتماعيإ،
وال عالقة له بالفروق الطبيعية بين الجنسين.لذلك فإنإ قمع الذكور لإلناث يعتبر النموذج الذي تقوم على
أساسه جميع أنواع القمع األخرىإ (العزيزي.)2005،إ
إ
إ
مراجع:
•إ العزيزي ،خديجة العزيزي" .األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي"  :لبنان .2005إ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D
8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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