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إ

إ
 

 الصالجيل املناسب للفّعالّية: 
ّ

 السادس  -الرابع ف

 املدخل:

وذلك في الخامس والعشرين من  النساء اناضةة العان  دد إملمن كل  عام يوًما س معظم دول العالم تكر إ

ت ة "الدومانيكان"، بجمهوري إ 1960الحادثة التي وقعت عام  في أعقابيأتي ضذا اليوم شهر تشرين الثاني.  وأد 

في عهد الديكتاتور "رافاييل  قبل مجهولين بتوجيه حكومي إ "ميربال" من مقتل الشقيقات الثالث إلى

إتروخيلو".

تطبيق جميع الحقوق واملبادئ لة ة عن الحاجة امللح إمم املتحد إة للإة العام إ، أعلانت الجمعي إ1993 عام

إ
 
أمنهم،  ، ودماناأو عرقي إ ا، جنسي إاسواء، دون التفرقة بينهم ديني إ جميع البشر على حد إلقة باملساواة املتعل

إاتهم، سالمتهم وكرامتهم جميعًإي إحر إ
 
شكال أالقةاء على جميع  بشأن ةفاقي إ. باناًء على ضذا الانداء صدرت ات

ةوكانت قبلها قد أصدرت . املرأة التمييز والعان  دد إ ة الجمعي  ة للمم العام  لحقوق  العالمي إ عالنالإ املتحد 

إ.1978ة القةاء على جميع أنواع التمييز عام ، واتفاقي إ1948االنسان عام 

إ" كظاضرة اجتماعي إالنساء ف مصطلح "العان  دد إيعر إ
 
، العنف الجسدّي ى من خالل مظاضر ة، تتجل

إ التمييزإ. وجميعها ناتجة عن واالقتصادّي  ، الجنس يّ ، النفس يّ الكالمّي 
 
م بين الجنسين وعن محاولة التحك

ة، جنسي إ حر شاتضانات، تإتهديدات، من خالل تانعكس ضذه املظاضر خر. الإعلى قبل جنس من والسيطرة 

إ.أو حرمان اقتصادي إ نبذ اجتماعي إ

 ظاهرة العنف داخل العائلة:

في ملجتمع ويساضم ا ة. مان، الدعم واملحب إوالد الشعور بالإالذي يمانح الإ ساس ي إالإتعتبر العائلة املصدر 

ا يصعب جيال الصالحة، مم إفي املساضمة بتنشئة الإ ةسمقد إ يمانحها مكانةذ إالحفاظ على دور العائلة ضذا، 

إعليانا االعترا
ً
وبالتالي انعكاس  ،ضافرادأوانهيار ، هيار ضذه املانظومةنمن ا اف بوجود ظواضر العان  داخلها خوف

ما من أجل يصمت املجتمع على قمع أفراد العائلة وال سي إ اوأحيانًإ على املجتمع بأكمله. ااملردود سلبًإ

إاملحافظة على ضذه الصورة.

إ 
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إة:أهداف تربويّ      

  معنى الصراع. 1التلميذةأن تدرك 

 النساء. ة ظاضرة العان  دد إأن تدرك التلميذة ماضي إ 

 الصراعات. حلساليب أت التلميذة أن تذو إ 

  ة الحفاظ على كرامة االنسان، وحقه في قيمة املساواة بين الجنسين وأضمي إ التلميذة تدركأن

إالعيش دون عان  أو تمييز.

 ة:أهداف تعليميّ 

 إ
 
 لصراعات أو حاالت عان . ل التلميذة ظواضرإأن تحل

  ات حلول لهذه الصراعات.مكاني إإأن تستنتج التلميذة 

 .أن تانكش  التلميذة ملصادر دعم في حاالت الصراع 

 ر التلميذة عن أفكارضا ومشاعرضا.أن تعب إ 

إ

 (ةة تدريسيّ حصّ ) ةاليّ الفعّ 

 ة:قصّ 

ة خر. تلك لم تكن املر إآية يوم ه، أعلن صوت أبي بداكعادتي قبل أن يقرع جرس املانب إ ااستيقظت باكرًإ

إلقد تكر إ ،ولىالإ
 
إمختلفة. ولسبابة ت عد إر ضذا الحدث مرا

إخب إ
ً
إي التي وقفت صامتأم إه نحو ه املوج إباناء حاجز يمانع اختراق صراخ أت رأس ي تحت الوسادة محاولة

ً
أمام  ة

إ ؛كلماته املنسابة كسي  حاد إ
 
إ ى من وصل بينهما.ما تبق إ ع كل إيقط

إ"ني!أذراًرا عدم الخروج من البيت دون مانك م"لقد طلبت 

ا شاضدين كان إ ،بينهماوالتي تسببت بصراعات  ،ةت عد إامعانا مر إادضا أبي على مسحدى الجمل التي رد إإتلك 

إ..عليها.

                                                           
إالحوار حول املودوع. /ارة الانقاشثل ات، وضذه دعوة مباشرة الي إعداد الفع إإ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  ناعتمدا 1
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إلظهور مةامين قد ابًإجان إتعاون مع مستشارة املدرسة، تبال ةالي إالفع إ هل تمرير ضذ: يفة إمالحظة 

إ.تحتاج الى متابعة ودعم نفس ي إ 

إ

 هة:موّج  سئلةأ

 إفأي الإ  ة؟حداث القص إألدى سماعك  كار واملشاعر انتابتك 

 أي ؟ وبين و الصراعات؟ ما ضة تفاصيل لصراعات بين الشخصي إفي مةامين القص إ نجديضل ت

 يحدث؟ اتشخصي إ

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

 أو سمعت عنها؟شكال الصراعات التي تعرفينها أا هي م 

 إبصراع سمعت عانه. -ذا رغبتإ -يشارك

إ

 
ّ
 م:توجيهات للمعل

 ة بالتعاون مع مستشارة املدرسة.الي إتمرير الفع إل يفة إ 

  إيجب
 

والتي قد تنتج عن تمرير  ،ةتلميذة لدى الة والانفسي إة، السلوكي إرات الجسدي إاالنتباه للمؤش

 املةامين املذكورة أعاله.

  ة.الي إفي املشاركة في ضذه الفع إ اعدم رغبته في حالة ةتلميذي أجبار إعدم  

 عاند الحاجة. انفسي إ هاودعمة تلميذاحتواء ال 

 مر.ذا لزم الإإ ،ةمن الجهات املختص إ ه لطلب الدعم املنهي إالتوج إ    

 إة اذا اقتةت الحاجة.ة التالميذ، وعلى السري إاملحافظة على خصوصي إ

إ

إ

إ

إ
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إ قاموس املصطلحات:

الاناتج عن عدم  الةغط الانفس ي إ ة تعكس حالة من عدم االرتياح أوإالصراع ضو ظاضرة اجتماعي إالصراع: 

إرادتين أو أكثر.إفق بين رغبتين أو أكثر أو تعارض التوا

، دةأي شخص آخر بصورة متعم إ أو دد إ ،الانفس ة التي تصدر دد إة الجسدي إضو تعبير عن القو إ العنف:

إويستخدم العان  كأداة للتأثير على الخرين.

إ النساء: العنف ضّد  ، ب بإيذاء أو ألم جسدي إعلى أساس الجنس، والذي يتسب إ املرأة مبني إ ضو اعتداء دد 

يحدث  أنات، ومن املمكن ي إللحر إ للمرأة، ويشمل التهديدات، الةغط أو الحرمان التعسفي إ أو نفس ي إ جنس ي إ

 ة.ة أو الخاص إفي إطار الحياة العام إ

إنوع من أنواع السلوك املتعم إ :عنف جسدّي  إلحاق الةرر به.إخر وإالإد من خالل اعتداء على جسد د، يتجس 

إ.فاظ نابية ونبذ اجتماعي إألضانات، تهديدات، استعمال إيظهر من خالل  :عنف نفس يّ 

إ ، ويمارس دد إطابع جنس ي إ وذضو عان   :عنف جنس يّ 
ً
 تطاولإن للقانون. يتةم إ اشخص دون موافقته وخالف

إ.أو توجيه كلمات ذات مغزى جنس ي إ جسدي إ

ضما السيطرة احدإقبل الزوج أو املرأة فيه يحاول  سلوك متواصل منضو  :)داخل العائلة( عنف اقتصادّي 

إعلى املوارد املادي إ
 
تقسيم ة في كيفي إ ،ةخاذ القرارات الفردي إة داخل البيت وفرض السلطة من خالل ات

إ واستعمال تلك املوارد.

إ املمتلكات: عنف ضّد  إ.وإتالفها خر بهدف تخريبهاد بممتلكات الإمتعم إ ضو مس 

 

 املصادر واملراجع

 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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