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إ

 ةالسادس  -ةالرابع وففالص: للفّعالّية املناسب الجيل

 املدخل:

ى أواخرإ إ ليس ،القرارات عصن مواقع وعن السياسة عن النساء ادبعتاس تم إ القرن الثامن عشرإ حت   بمحض 

إ للنطاق تنتمي ة،الصدفة، فقد اعتبرها السياسيون كائنات ال سياسي إ ا املراكز والبيت. أم إ سرةبالإ الخاص 

 إ فقد ةالسياسي إ
ر 
ُ
إ النساء لبتفقد ُسإ بالتالي .للذكورإ ستك إ عاءباد إاملواطنة  حق   التفكير على قادرات غير أنهن 

إ إ شخاصال أحد (.1985 ساكسونهاوس،) العقالني 
 
إ ،روسو جاك جان كان ةبهذه النظري إ واساهم ذينال

 
 ذيال

إ بينما الدولة، دارةإ ةلتحديد كيفي إ ،االجتماعي إ العقد في باملشاركة فقط للرجال سمح
ُ
، رادوإأللنساء  عطيتأ

 ةاملوج خالل(.2004( على قيم املواطنة )فوت، بناتالوالد )وليس الإمومة وتنشئة الإدور  مركزها في كان

إ ،(1940-1918) النسوي إ الفكر من الثانية ضح ليت إ االقتراع في بريطانيا، نجحت النساء بالحصول على حق 

إب للنساءبعدها  إى إل ضافةفبالإلى "مواطنة متساوية". إجاز ال يقود بالضرورة نهذا الإ أن   الحصول على حق 

املجتمع والسياسات القائمة )فوت،  رإيوتغي ًدا بالقدرة على التأثير النساء املطالبة مجد إ  اجتحتاالتصويت، 

إ(.2004

إالجدير بالذكر  من إ التاريخ في ماوالسي إ الشرقإ وفي الغرب في السنين الفآمنذ  ،النساء أن  ، سالمي إلإاوإ العربي 

عظمى من  ةمقابل غالبي إ فرادى ناتمعي إ لنساءها كانت أسماء ولكن إ ،السياس ي إ القرار صنع في اخذت دوًرإأ

إ الرجال. 

إ

  مواقع في النسائّي  التمثيل
ّ
 :في البالد خاذ القرار ات

 عنوإ ،قصاء عن الحكم املركزي إمن سياسات التمييز وال تعاني  ،ةأقلي إ لىإفي البالد  املجتمع العربي إ لإتحو إ

 زإعز إ حيث ،لساساب املحلي إ الحكم على فيه السياسة ممارسة اقتصرت فقد لذلك نتيجة. السلطة مواقع

إ.(1990 روزنفيلد،)الحاج وإ أو السياس ي إ العائلي إ ستوىإامل على ةالقرارات مصالحهم الشخصي إ وإصانع

إالدراسات  تشيرإ، السياس ي إ السياق هذا في  وأن وسياسًيا، اجتماعًيا بناءفي تنشئة الإا مركزي إ ادوًرإ للعائلة أن 

إ. (1989 تسوكرمان،) املنوال نفس على التصويت لىإ يميلونإ الواحدة العائلة أفراد
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ًدإ االنتخابي إ النمط يعتبر ،املحلي إ السياس ي إ الخطاب في إ ، إذاموح 
 
 على ةل في دعم املنتخبين قائمة سياسي إيتمث

إ ،عائلي إ أساس
 
 ،1998بكر،)أبو  باءالإوإ الزواج ينتخب ملن وفًقا أشخاًصا النساء انتخابأيًضا في  لويتمث

إ (.2004روحانا،

إ

 :ةتربويّ  أهداف

 .بها تؤمن أنوإ بداخلهاتعي التلميذة القدرات الكامنة  أن. 1 

ت أن .2  . ةالتلميذة قيمة املسؤولي إ تذو 

إ التالميذيؤمن أن  .3  املوارد على أثيروبالت ،وبواجبهم املتساوي بالتمثيل السياس يوالناث  الذكورإ بحق 

ة ة املادي   .والرمزي 

ت أن .4 إأب التلميذة تذو  إفي الصفات  الفروقات ن 
 
 بين العام إ زالحي إ على والتأثير باملشاركة قةاملتعل

 موروثة وقابلة للتغيير.  ةهي صفات اجتماعي إ الجنسين

إ

 :ةتعليميّ  أهداف

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

 .اوبين الصفات املكتسبة اجتماعي إ ،املولودة ةالجندري إالتلميذة بين الصفات  زإتمي إ نأ .2

إر التلميذة عن أرائها وأفكارها.أن تعب إ .3

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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  ةاليّ الفعّ    
ّ
   :ةيّ الصف

 
 
 في .عام دراس يّ  ل من بداية كّل وّ ال في تشرين  التالميذ للجنة ةمدرسيّ سنوًيا انتخابات  مدرستنا جري ت

 
ّ

 /تحضير بيان املديرة مامنه تفطلب ،تالميذال أمام يهمامسإ رشيحبت وممدوحالخامس قامت منى  الصف

  امنهم يقوم كّل  خطاب
ً

 لهم. مرشح  ك انتخابه ةيّ بأهّم  تالميذالقناع إ من خالله بتسويق نفسه محاول

  ،ممدوح فعل وكذلك ،كفتاة زهاتميّ  صفات قائمة بتحضير منى قامت
ّ
 .املدرسة ةلسكرتير  هااموسل

 

إواكتبيها في القائمة التي أمامك.  ،ملمدوح املالئمة والصفات ،ملنى املالئمة الصفات اختاريإ

 الجنسين لكال مالئمة الصفة تكونإ أن مكنمن امل. 

 إ.القائمة في مذكورة غير صفات ضافةإ مكنمن امل

 ممدوح منى

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 

 :الصفات مخزن 

 القدرة ا/لديه ة،مستقبلي إ رؤية ذاتذو/ ة،/ذكي إ ة،/مثابر ة،/مبادر ة،/قوي إ ة،/مبدع ة،/شجاعة، /جريئ ة،/حنونإ

 وسيم، ،جملية ،املشاكل حل إ على قدرة االصغاء، على قدرة ة،شعبي إ ا/لديه ة،/قيادي إ ة،/بشوش التعبير، على

إ.املشاكل مع التعامل على ة/قادر ة،اجتماعي إ ةمسؤولي إ ة/صاحب
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  تعليمات  
ّ
 :مةللمعل

إ تقوم
 
 تكتبها ثم إ املقترحة، الصفات بقائمة املشاركة منهم وتطلب ،تالميذال أمام النقاش باب بفتح مةاملعل

إ.اللوح على

إ

 :هةموّج  سئلةأ

 إذلك؟ في السبب ما ممدوح؟وإ مختلفة بين منى /مشتركة صفات هنالك هل

 وملاذا؟ ؟ينستختارإ كنت املرشحين من أي 

 ؟يناملنتخب لدى تتواجد أن يجب التي رأيك بحسب ةاملهم إ الصفات هي ما 

 وملاذا؟ نفسك؟ بترشيح ستقومين كنت هل 

 ح رأيك ما
 

 والكنيست؟ ةاملحلي إ السلطات في لالنتخابات والرجال النساء بترش

 منهم تمثيل أكبر في السلطات املحلية والكنيست؟ وملاذا؟ يلإ 

 إ؟تعرفين سياسات قائدات نساء أي
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 :20أمامك صور لعضاء الكنيست، من القائمة املشتركة، الذين يشغلون مقاعد في الكنيست الـ  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

إ

إ

إلكنيستاحقوق التصوير : موقع 

 

 

 :موجهة سئلةأ

 ؟أم الرجالي إ النسائي إ أكبر، تمثيل أي ،الى الصورإ يإانظرإ 

 أن ينعكس ذلك أيًضا؟  ممكنخرى الإ ةالحياتي إ املجاالت أي في 

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

إ:ةبيتيّ  ةمهمّ 

 اتبخصوص تمثيل النساء في البرملان ،ةاالنترنيتي إعبر الشبكة  اتحصائي إإ استخراج حاولي هل،الإ بمساعدة

إ.ةفي الدول العربي إ

إ  

 املسؤولّية

 عرار أبو طالب

 باسل غطاس

 غنايم مسعود

 عبد هللا ابو معروف يوسف جبارين

 أيمن عودة

 أسامة السعدي

 حنين زعبي عبد الحكيم حاج يحيى عايدة توما سليمان

 أحمد الطيبي جمال زحالقة

 حنين ڤدو
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إ

  تعليمات
ّ
 :مةللمعل

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

 مة تعطي
 
ة املعل ة لالختالفات الشرعي   .التالميذ بين الفردي 

 إ التمثيل لىإ النقاش خالل قإالتطر إ لاملفض إ من إ النسائي 
 
خاذ القرارات )البيت، العمل، في مواقع ات

 (.والكنيست ةالسلطات املحلي إ

 إ ةالنمطي إ فكاروالإ ةالتقليدي إ دوارالإ الى قإالتطر إ
 
إالجنسي إ بالصفات قةاملتعل

 
املولودة  ةالجندري إ /ة

إواملكتسبة.

إ

 املصطلحات:  قاموس

 (1778 - 1712) :روسو جاك جان

إ التاريخ من فترة وهي العقل، عصر ابكت إ أهم إ من يعد إ جنيفي،هو كاتب وفيلسوف     من تامتد إ ،الوروبي 

 الحداث تشكيل في روسو فلسفة ساعدت. عشر الثامن القرنإ أواخر إلى عشر السابع القرنإ أواخر

إ حيث. ةالفرنسي إ الثورة قيام إلى تأد إ التي ة،السياسي إ
 
إ.والسياسة والدب التعليم في أعماله رتأث

 :املواطنة

 ضمان بمثابة وهي املواطنين، لكل إ متساوية ةشخصي إ ةسياسي إ حقوقإ ذات ةشرعي إ ةوضعي إ املواطنة"تمثل 

إ دخولإ وتصريح العنف، ضد إ سالًحا وتعتبر كما ة،والقانوني إ ةالسياسي إ التفرقة ضد إ  ةالتعليمي إ ساتللمؤس 

إ يكونإ أن يعني مواطًنا الشخص يكونإ أن. ةوالعام إ
ً
 أمام املواطنين بين واملساواة الدولة، بحماية مشموال

إ(.51 ص ،2004" ) فوت، ةوالجندري إ ةالشخصي إ اتهمخلفي إ عن النظر بغض السياسة وفي القانونإ

إ

إ

إ

إ

إ
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