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ّ لتعليمأ ل قسم ة،التربويّ  االدارة والتعليم، التربية وزارة ّووحدة املساواة بين الجنسين ،املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 ّ

ّاملناسب للفّعالّية: الص الجيل
ّ

ّالسادس  -الرابع ف

  املدخل:

ّاجتماعيّ   دوار ّاملجتمعات املختلفة عبر السنين أ رت فيتطوّ 
 
 فباتت، وجنس الشخص  (1ةجنوسة )جندريّ بقة ة متعل

ّدوار النساء التقليديّ أ
 
ى ة. بينما مور املنزليّ قة بالعناية باألوالد وإدارة اأّلة متعل

 
تحتاج الى مجهود  ادوارّ أ جالالّرتول

 ناث.ا، أعلى من مكانة النساء واّلكور عموم ّذطاء مكانة للرجال والى هذا إلى إعدّ أ .وتفكير جسدي ّ

ّطالبت  ،ةائيّ نسحركات  بالظهوّرالتاسع عشر بدأت ّو القرنين الثامن عشر في 
 
ذي تمارسه بتحرير النساء من القمع ال

ّة ضد ّالسلطة الذكوريّ  ااالقتراع ومساواتهن مع الرجل قانونيّ  هن، فنادوا بمنح النساء حق  بتغيير ، وكذلك ا وسياسي 

املرأة املستغل لالختالف ا لتعالج القمع املتعلق بجسد يضّ أرت هذه الحركات وتطوّ . ةة النمطيّ دوار االجتماعيّ اأّل

حصول على مساواة وعدالة للمنهن  محاولةكمختلفة مجاالت عمل في ت النساء نخرطفا ،بين املرأة والرجل الجسدي ّ

ّ.ها وبين الرجلة بيناجتماعيّ 

 ة:يّّالتربّو هدافاّل

 شراك واملشاركة.قيمة اّل 2ةدرك التلميذتن أ .1

ّرتن أ .2  ...عرقهدينه،  ، لونه،عالقة بجنسه سان، دوّنإننسان كقيمة ال ةالتلميذ قد 

 :ةيّّالتعليم هدافاّل

 ة.يّ ة الصف ّاليّ في الفعّ  جميع الشارك يأن  .1

ز للتفكيرة الدوار املجتمعيّ على اأّلميذ نكشف التاّلي نأ .2 ة كمحف   .نمطي 

 .واملساواةة يّ دوار املتعلقة بكال الجنسين نحو العدالة االجتماعة حول اأّليّ األفكار النمطر التالميذ يّ غأن ي .3

ّأ ةذعرف التلميت نأ .4
 
 دوار.خر في نفس اأّلالجنس اّل ه من املمكن مشاركةن

 موضوع املساواة بين الجنسين. ةبحث التلميذتأن  .5

ّن تتعرّ أ .6
 
ّقة بالتربية للمساواة بين الجنسين.ف التلميذة على مصطلحات جديدة متعل

                                                           
1
 المصطلحات في نهاية الفّعالّية.انظري: مفتاح  
ّالحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثل ات، وهذه دعوة مباشرة اليّ عداد الفعّ إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  ناعتمدا 2
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ّ

ّ

ّتدريسّية()حصة الفّعالّية الولى 

 ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ هة:سئلة موّجّأ

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

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

  والد؟اللعب مع مجموعة اأّل ينهل كنت ستطلبلو كنت مكان هدى 

 اللعب معهم بسبب كونها فتاة؟تها بلو رفض سمير مشاركفيما ستشعر هدى  ماذا 

 ة؟من القصّ  ينماذا تستنتج 

خالل بعض  ة بين الجنسين منوتذويت فكرة املساوا ،املشاركة ق الى موضوعوالتطرّ  ،بعد تلخيص املوضوع

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

ّ.عالهأنماذج ملا ذكر 

 خرى للفتيات.أان ّويملباراة كرة قدم للفتالرجاء الضغط على الصورة ملشاهدة مقطع 

ّ  

ّحدث:

ّ
 
ّ رع الجرس فطلبق

ّ
ّإوالد ه اّلستراحة  توّجّاّلالخروج ل لتالميذمن ا ماملعل

 
ا لى الساحة بحث

ة لعاب الخاصّّلى زاوية الإت الفتيات هبينما توّجّ ،ة بينهميّّمباراة ودّّ جرا قدم إّلالعن كرة 

ّة عمال املنزليّّباّل

ر أن تتوّجه دة حائرة، متردّّ "هدى"بوسط امللعب وقفت التلميذة 
ّ
" سمير " لزميلها فهي تفك

ّ
ّ
شغلال ّطلب منه أن يسمح لها باللعب معهم   لت"كابتن الفريق"،  دوّر ذي ي 
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https://youtu.be/GfXLmgiCzCM
https://youtu.be/80S4gbYc7IE
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:املنتوج املتوقع  

ّ يخرج تالميذ
 

ّت ،سةلى ساحة املدّرإ -األوالد والبنات -الصف
 
لى فريقين مختلطين، إم هوزيعبت ةمقوم املعل

ّة بين املجموعتين.يّ علن عن مباراة كرة قدم ودّ تّو

ّ)حصة تدريسّية( الفّعالّية الثانية

ّ نوا في الرسماتتمعّ 
 
ّالتالية ال

 
مث

ُ
ّعائلة في تحضير وجبة طعام:ات أفراد لسلوكيّ  ا ل مشهد ّتي ت

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 أعاله؟ ماذا تالحظين في الرسمات .1

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

 صور؟حسب البما هو شعور كل من أفراد العائلة )األم، األب، األخت واألخ(  .3

 في األدوار؟ أي تغيير  تقترحين أن يحدث داخل العائلة كي نصل إلى مساواة .4

 ؟3ملاذا يجب أن تكون هنالك مساواة في املهام بين الجنسين .5

                                                           
3
 اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان: لمزيد من المعلومات المتعلّقة لحقوق اإلنسان يمكن االطالع على الرابط 

 

 اإلشراك
 واملشاركة

 مللت من هذه الوظيفة

خمس دقائق يجهز  بعد

 الطعام

 جوعاااااااااااان

 ستطيع النتظارأ، ال يهمّ 

 الحمد هلل...

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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 ؟في األدوار واملهامّ  الجنسينِقَبل  ما هي الحسنات للمشاركة، من .6

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 ّ
ّ
ّع:املنتوج املتوق

مة من 
 
ّالتالميذ إحضار مواد  تطلب املعل

 
ّ.لعداد وجبة افطار مشتركة وتحضيرها بشكل جماعي  داخل الصف

ّ

ّ
ّ
ّ:ةمتوجيهات للمعل

 ّسمح املت أن
 
 خر.ل اّلئهم ضمن قواعد االحترام وتقبّ راآلجميع التالميذ بالتعبير عن  ةمعل

 ّعطي تن أ
 
 ة بين التالميذ.ة لالختالفات الفرديّ الشرعيّ  ةماملعل

  مة من خالل حوارها مع التالميذ  ق تطرّ أن ت
 
ة للعمل املشترك:املعل  للنقاط اليجابي 

 ّنجاعة العمل

 ّاختزال الوقت

 ّالشعور باملساواة

 املشاركة في املنتوج 

 تعزيز مكانة ودور الفرد 

ّمالحظة:

ة أو أكثر ة علاليّ تنفيذ الفعّ  ة واحدة أو أكثر. نقترح أن يتم ّاليّ فعّ ة اختيار مكانيّ تتاح للمعلمة إ ى مدار حص 

ّ بحسب تقديّر
 
ّ.ةماملعل

ّ

ّ

 اإلشراك
 واملشاركة



5 
 

ّ لتعليمأ ل قسم ة،التربويّ  االدارة والتعليم، التربية وزارة ّووحدة املساواة بين الجنسين ،املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 في التربية للمساواة بين الجنسين مصطلحاتمفتاح            

 ّة: فكار النمطيّّاّل

ّا ّ لتفكير النمطي 
 
إلى عادات وتقاليد  تعود مسبقةأفكار ا على ذي يتبعه الشخص أو األشخاص اعتمادّ هو التفكير ال

ّ.ةة ودينيّ وموروثات ثقافيّ 

ّملزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

%A9_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8 

ّ

 ة:ة النمطيّّدوار املجتمعيّّاّل 

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

 

 ّّة:الحركات النسائي 

 ، ات وفلسفات مختلفة أبرزها الفكر النسوي  الليبرالي  ة تنتمي إلى أيديولوجي  ة حركات نسائي  ، هنالك عد  املاركس ي 

ة نورد التعريف التالي: ، الراديكالي  وغيرها من الحركات. من بين التعريفات العد  ، االشتراكي  ّاملادي 

ة، وترفض  هي حركة تسعى إلى إعادة تنظيم العالم على أساس املساواة بين الجنسين في جميع العالقات النساني 

ّ(.1911غريغ  -ينغتوّن)تيريزا بيلس ي  التمييز  بين األفراد على أساس جن

ّ

 ّّة:النسوي 

ا في النظام  ا جذري  ب تغيير 
 
هي إنسانة تؤمن بأن  النساء يعانين من التمييز  بسبب جنسهن، وأي تغيير للوضع يتطل

 . ّاالجتماعي  ، االقتصادي  والسياس ي 

ّ

 ّّّة( والجنس:الفرق بين الجنوسة )الجندري

ة هو عالم النفس "روبرت  ة لألنوثة والذكورة عن ستولر"، كي يميّ من صاغ مفهوم الجندري  ز  املعاني االجتماعي 

ّ
ُ
تي خ

 
ة ال ة للفروق الجنسي  ّلقت مع األفراد.األسس  البيولوجي 

ة. الجنس: ة الوراثي  ة ثابتة في البني  دة أو ماهي  ة محد  ّطبيعة بيولوجي 

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

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 امرأة، ن
 
قتبس هنا مقولة املفك

ها  ّ(.2005تصبح فيما بعد امرأة" )العزيزي، لكن 

ّ

 :ّالقمع

ا يّ تعني وجود فئة من الناس تعاني من قيود على حريتها تفرضها جماعة اخرى، والقمع يتع ن أن يكون ظلم 

القمع يشير الى العالقة الظاملة وغير املتكافئة بين الجنسين،  ة فإنيّ يتعارض مع العدل. بحسب الحركات النسائ

ّ(. 2005النساء )العزيزي،  ه ضد ّاملوج ّ العنف الذكوري ّ ة ّويّ ة والجنسيّ البطريرك والى

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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 ّة:يّّالبطريرك

ّسرة أو القبيب باعتباره قائد اأّلالبطريرك لغة تعني اأّل
 
الة. وقد اعتبرنها املفك لرجال على ل هيمنة ايسهّ  رات نظام 

ّّوالنساء. وهي الحكم األب ّ ي 
 
ّوعلى أبنائه وعلى أي فرد من أفراد أي يمارسه الزوج على زوجته ذال

 
تي يعيلها.  سرته ال

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

ّ

ّ

ّ

ّ

ّاملصادر واملراجع:

 2005" : لبنان الغربي ّ للفكر النسوي ّ ةسس الفلسفيّ العزيزي، خديجة العزيزي. "اأّل.ّ

  ،ردن ان، اأّلات مختارة" : عم ّمقتطف -ةة النسويّ رانسيس، فرانسيس بارتكوفشكي. "النظريّ ؛ فويندي كيةكوملار

2010.ّ

ّ

 


