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 مدخل 

 4\תשס"ג 2003 -2002ملدير العام بمنشور ا إلزامي  ة في إسرائيل كتعليم  جندري  لالتربية للمساواة اتم  تعريف 

 :  يهاكز علتر يالتي   ةاألساسي  بادئ وضع امل الذي  94-41. (ד)

ليس فقط على  ، مّما يضمن، تربوّي  مناخ  ة و ثقافيّ  -ةتربويّ  ة  خلق بيئ يعنيلجنسين ية لالفرص بالترب "تكافؤ 

ما
ّ
ا، إتاحة متساوية ملمارساتأي  املستوى التصريحّي إن تالميذ  ال تعّزز و  ع تشّج ، متنّوعة ةتربويّ  ًضا فعليًّ

م  مفهو  .ةيّ مط ن  توليس ة موضوعيّ ، بصورة ةالشخصيّ  ات رات واملالءمهاالقدرات وامل والتلميذات وفق 

  املساواة الحقيقّي 
ّ
ين ومؤّهلي  بّ يلِزم املر ات فعلّية وليس فقط بالتصريحات، ا بسلوكيّ يضً عنه أر يعبّ  ذيال

مين لتطوير املقدرات الشخصّية لكّل تلميذ وتلميذة، والتأكيد على منح تعزيزات بحسب 
ّ
مقاييس  املعل

  وكّل . رفةوِح ثقافة واكتساب مهنة عة في المتنوّ  اتإمكانيّ لفحص تالميذ والتلميذات ال وتوجيه ةموضوعيّ 

 من  فرصة نقّية توفير  هذا من خالل 
ّ
 ال صلة لها. عات توق

هدفها  تالميذ املنخرطين في التعليم، و اللدى   ر الذاتّي تحسين التصوّ  نحو تزام لالا  لتكافؤ الفرصربية التي تعن

 لتحقيق الذات  أتاحه الفرص املتساوية
ً
وإلنجازات  واجتماعّية  ةيّ شخص ةهيّ لرفا ّيةاسأسكبنية  ،مستقبال

 في مراحل بلوغهم. والتلميذات تالميذ  المالئمة لقدرات وطموح  ةشخصيّ 

 :ةسات التربوي  ة في املؤس  ندري  جمن وجود حلقات مة النشرة امللز  ة إلى هذهالحاج  نبثقت

ة،  مة، سة، املؤس   أنظمةاملناهج التعليمي 
 
لعاملين في ة لي  الجندر  ةيبترك الو  ةي  و تعامل مع الجنسمضامين متعل

  .2ة فيها والعالقات السلطوي    الجهاز

 أن   إلى شاهداتامل تشير
 
  تجاهل بشكل مختلف للتعام ون يليممين املعل

 
ذي ،األوالد والبنات في الصف

 
  يتم   ال

ة  التعبير عنه ب  مستوياتعد 
ً

  :، مثال

 :  فحوار مختل وإدارة ،والبنات  لألوالدقت مختلف تخصيص و 

اسة عبارات  تعمالسا ردود فعل و  كثر تجاه األوالدأزة بلغة محف  بينما  ، كثر تجاه البناتأ ومتسامحة  حس 

   .  ما شابهمختلفة و 

 
 94-4. )ד( 4\תשס"ג عامدير الور املمنش.  1

   7 'עמתשס"א,  אוניברסיטת תל אביבשמחה שלסקי )עורך(, מיניות ומגדר בחינוך, : من.  2
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صون في ص  كثر من البنات يتخأ اأوالدً هنالك  أن  جد و   ( بالد أخرى البالد )وفي ة في سات التربوي  كذلك في املؤس  

جهبينما  ، ةعلمي   مواضيع ة  ص في الثانوي  التخص  موضوع ار يالخت .ةواجتماعي   ةأدبي  ضيع ا و م نحوالبنات  تت 

 سوق العمل. في ماج الندا وعلى  أثير على اختيار مجال التعليم العاليت هنالك

ز  تجدو  فقد  ،ة في الكتب التعليمي   ذلك األمرك ات  شخصي   ظهور ل فجوات بين معد  ة: مختلف ةي  و جنس اتتحي 

ات أنث ة مقابل شخصي  ة؛ ذكوري  ة للنساء والرجال و وي     غيرها.تمثيالت نمطي 

على تطبيق   ،واملساوة بين الجنسينة لجندري  اة في السنوات األخيرة بالتعاون مع وحد تربية والتعليم تعمل وزارة ال

ي فيها وتطمح بة في املدارس املساواة الجندري  مبادئ  ي   ة متساويةبيئة تعليمي  أن تنم   رسائل متساوية، تنم 
 
تبث

 ة.  ة الجندري  خالية من النمطي   ةني  إنساقيًما 

الثقافة   -ةاملدرسي   الحياة من تلفةب مخجوانفي ة املطلوبة للتطبيق العملي   ئاملباد من أجل ذلك تم  تعريف 

 ة.  التعليمي   اة والرؤيالتنظيمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 ة درسللمة ميّ يفي الثقافة التنظ  الجندرّيةاملساواة  تطبيق من عّزز ة تيّ مبادئ عمل

اني  ة القريبة والبعيدةاملدرسة ليست منفصلة عن البيئة االجتماعي  
 
ا  عليها تهثيراأوت ، وال عن املجتمع السك . مم 

ةاملساواة  عزيزيات كثيرة لتات وتحد  ي  إمكان إلى دعوي  أ. املدرسة ليست فقط متالجندري 
 
  من بيئتها، بل هي رة ث

 ا أيضً 
ّ
حدث  ن تأمن شأنها  لخلق برامج وسيرورات عمل اواسعً  ا دعًم ه توج  أن  سةلذلك على املدر  ،عليهاة ر مؤث

ة جنالطار لتطوير املساواة إ ة ك مي  يفي الثقافة التنظ اتغييرً   .3دري 

ط
 
   : ةي  املدرس رتيباتتال و  التالي مراحل التغيير املوص ى بها في املبنى التنظيمي    يعرض املخط

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

   

  

 

             

 

 

 
حدة تعزيز املساواة بين الجنسين لجنة  - CDEG -وفق توصية 3 ، املجلس في املدرسة دري  لجناير لتفكشجيع ا، تفي األمم املت 

 .2004، ستراسبورغ، وروبي  األ 

 

 للطاقم    يّ ر منهيو ط ت-

- 
ّ
 م من الزمالء    تعل

 افقة وتوجيه رم-
ّ
      دجدال  مينللمعل

       مقاجتماعات طا-
 

                                                                                 

               ةليميّ تعمناهج -
م -        

ّ
 مجموعات تعل

        ةتعليميّ  مضامين -                
مّية -                     

ّ
 بيئات تعل

م -رائق تعليمط-                            
ّ
                                                                                                              تقييم -تعل

             

 

                                                          داخل الطاقم  -
مين والتالميذ                  -

ّ
                              بين املعل

 بين التالميذ  -

 بين الطاقم واألهل                                            -
                                                                                                  ةيّ مع مصادر خارج -

                                                                                  

 دستور املدرسة  -
 مجلس الطالب     -
   ماعّيةاجت-ةفّعاليات ثقافيّ  -

 ( و خارج املدرسةأ)داخل 
 استراحات  -
 طقوس ومناسبات  -
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   : منظومة املعتقدات والقيم ل ألوّ قسم ا لا

ى 
 
ة في الرؤي منظومة املعتقدات والقيمتتجل ة العمل املنبثقة منها، وفي املبنى التنظيمي   املدرس  ااملدرسي 

 
ة، في خط ي 

 الذي يتيح قيادة سيرورة التغيير: 

 

 4ة مجتمعيّ  /ةمدرسيّ  ارؤي .أ 

ة من االرؤيتبدأ  نحلم ش  التربوي 
َ
عة منه يصلح العالم أن يريد  خص ي  مل

 
ته املتوق ل  يحو  أن  ، ومن مسؤولي 

قي أن واقع. من املمكن إلى الحلم 
 
ووجود الشخص  مكانة بى باملجتمع وحت   ،باملدرسة  ،لحلم بالتالميذا تعل

ة ام لرؤية لترجمة الحلقه هنالك ضرور يحق  الحالم، وكي   املستقبل املنشود.    صورة تصف عملي 

بهي  االرؤي
 
باعها؛  طريقاليجاد ه القائد ل هي بوصلة توج  : لقيادةفي ا مركزي   مرك

 
تي يقود بها وعليه ات

 
ة ال

ه  مةشخص من أعضاء امل وخطوات كل  ته واخطتوج 
 
  ة لكل  التنظيمي   االرؤيتتيح  تي تسير على خطاه. ال نظ

مة أن يبلور  عضو
 
التنظيم  هداف ة به أل الخاص   ةطوري  لتا ة وبرامجه ته الشخصي  هوي  و  ،رغباتهفي املنظ

 ة.  رات املستقبلي  لتطو  او 

مهم  هي األساس لتجنيد االلتزام واأل  االرؤي
 
ة للمنظ  .  ةي 

 

ح أساس ي   توضي بعد ، ذات توّجه جندرّي  ابلور رؤيتأن جديرة بساواة بين الجنسين بامل املدرسة امللتزمة  

ة لدى  ة وقيم في مجال الجندري  ات أساسي  ة مختلفة، مًعا  ائز  جميعلفرضي  ري املدرسة بدوائر حواري 

 ومنفردة.  

   : ارؤيلجندرّي تمهيًدا ل  -لتوضيح قيميّ  مبادئفي ما يلي 

o  فحص الوعي الجندري  لدى الطاقم التربوي  كأفراد من الضروري  حلقة الطاقم التربوّي:  ضمنحوار 

ة". وكمجموعة، و  ارات جندري 
 
ة وفي واة في الثقافة املدر املسا  بهدف تطبيق قيممعرفة تركيب "نظ سي 

ام دراسي   ة وأي  ة. لذلك من الضروري  إقامة استكماالت مدرسي  مي 
 
مين  املضامين التعل

 
ة داخل غرفة املعل

ة. حوار كهذا يستدعي سيرورة لتو  ضيح قيم وأسلوب حياة  حول موضوع تطبيق قيم املساواة الجندري 

 
 מדינה, יצירת חזון בית ספרי ומימושו, אבני ראשה-יפה בניה וערן ברקالمصدر:  4
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 ، مون  على بلورة مفهوم حياتي  مت ويساعدلكل  واحد وواحدة في الطاقم التربوي 
 
كافئ يستطيع املعل

 توريثه للتالميذ.

o  من أجل   ،ات وعصف ذهني  نقاشتوضيحات، إلى ة بحاجالتالميذ والتلميذات:  نطاق ضمنحوار

ةفرضي   كشف تأثيرات  . أدائهم، على رغباتهم و م على حياتهميرات من حولهأثوت اتهم األساسي 

o  القراراتبمشاركتهم  مدىالقيم بير يتغبل هدعم األ يرتبط  :تمع واملجاألهالي  نطاق ضمنحوار  

ة   إبداء مع  ،لسيرورةل( ةتمع )بما في ذلك السلطة املحلي  هل التالميذ واملجأتجنيد  هم  من امل. القيمي 

. من   5عديدة  سنوات ذليد وثقافة مناصادرة من تق ،ة قائمةكي  واحترام معايير سلو   ،ة املوضوعحساسي  

ق بمضامين ابتناقضات  ثار تأن ن املمك
 
ةملساواة ما يتعل  الرسالةهل واملجتمع وبين بين األ  الجندري 

  ومن  ، هات أخرى جاه توج  تاحتواء واحترام  ،من تعاطف ايكون نابعً أن  ينبغيحوار ة. هذا ال ي  املدرس

ايقي  حوار حق منطلق   ،التالميذ ، ء لصالح املجتمع بن 
 
 .  .ل.مين واألهاملعل

ة واملساواة بين الجنسين، كي ية بموضوع هني  محاضرات م  دعق ستحسن ي   وعي   لاأله ر لدى تطو  الجندري 

ات  ةة اسي  األسلتأثير الفرضي             هم ونجاحاتهم.طموح وحياة أوالدهم و  ، في حياتهم الجندري 

 

ة  . ب
ّ
   مدرسّية عمل خط

ل 
 
  اهً توج   االرؤيتمث

ً
 ال بد  من  تحقيقها من أجل  لكن ، اوهدف

 
 .  لعم  ةخط

 تشتق  
 
ة  ملالع  ةخط ةال  من املدرسي 

 
  شاملة  ة سياس تعكس التي ، والتعليم التربية لوزارة  ةستراتيجي  ال   خط

  وص يت التي  واملهام   افاألهد  جانب  إلى. ارؤيته لتحقيق  كبيرة ة استقاللي   للمدارس تتيح هالكن ،املدارس  لكل  

ة ال  بها
 
ةك خهنا  ،والتعليم التربية لوزارة ة ي  تراتيجس ال  خط

 
ة  عمل ط   ،تشمل مدرسي 

ً
  لتحقيق  وغايات ا أهداف

 ،والغايات هدافاأل   بتحقيق تسمح التي  العمل  قائوطر  ام  امله فصيلت ،بلورة امل  ةاملجتمعي   االرؤي في القيم 

  فوتعري جدول زمني   فصيل ت ،واردم صيتخص 
 
  تحقيق في النجاح  مدى تعكس التي التقييم راتمؤش

 
حدة تعزيز املساواة بين الجنسين لجنة  -CDEG-تقرير 5 ، وروبي  ، املجلس األ في املدرسة دري  ير الجنلتفكشجيع ا، تفي األمم املت 

 .2004غ، ر ستراسبو 
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 خ  ىعل يجب . والغايات  هدافاأل 
 
ة  املساواةتطبيق  ل العمل ةط  في وغايات أهداف على تحتوي أن  الجندري 

ةل مجا   جدول الزمني  ال ،املوارد ،املهام    فصيلوت ،الجندري 
 
 . التقييم راتومؤش

 :  التالية  املقاييس وفق  مدرس ي   عمل  برنامج 4-4.9)ד(  4\ס"ג תש  العام  املدير منشور يعرض 

   أهداف:  

o   ة التي تر  دعم تكافؤ الفرص والتحر ة ومجتمعاتهم.  من اآلراء النمطي  سات التربوي   حد  الجنسين في املؤس 

o ة عن طريق توسيع املجال البداعي  السلوكي  االجتمتع سة التربوي  اعي   زيز البنات والبنين في املؤس 

مي  لكال الجنسين. 
 
 والتعل

o ين وامل ة لدى املديرين واملديرات، املرب  ة  رب  تعزيز القيادة التربوي  رين وكقائدي تغيير آلراء قيمي 
 
يات كمؤث

 في املجتمع. 

o  
 
يتطوير واستعمال مواد تعل ة ترب  ر حياة وثقافة متساوية.  للملساواة ا مي  ة وخلق تصو   جندري 

 

 :  عملائق طر

o ة ملا ر و  تط سة التربوي  ه ،متواصل  حوار جندري   لدارةثقافة ؤس  الفجوات بين   يصنحو تقل يوج 

 هتمام.مجاالت اال املواهب و   ،الهتمام بالقدراتل االجنسين. من خال

o ز ت سة عز  شروط  بزدهار اال حترام و ال طابع ا  مناخ يسودهلجنسين داخل بين افرص التكافؤ من املؤس 

 .ةا الحي جاالتممتساوية في جميع 

o سة  تعطي  ة. ي  د  اة واملفرصة متساوية للجنسين في استهالك املوارد الفكري  املؤس 

o  سةتسعى    .ندري  الجا آمًنا على األساس  وشعورً  ا نفسي   ا ر رفاًه ة وبيئة تطو  اجتماعي    بيئة ق خلل املؤس 

o ة  تعمل سة التربوي  ة االرؤيو  التربوي  الطاقم  عزيزتعلى املؤس  ر واوالت املدرسي  ين لتقييم صو    الذاتي 

   ،للتلميذات والتالميذ
 
 املعل

 
 مين. مات واملعل

o  ةيتم  التعامل مع  :  ينمحور  في املساواة الجندري 

خاذ محور املعرفة الجندرّية:  •
 
ةاملساواة  ات  موضوع قا ك الجندري 

 
كجزء من   ،م والبحثبل للتعل

ة. مجال تعليم  ي  لدراسة علوم املجتمع والنساني 
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 ا محور السلوك: •
 
ةاملساواة  خاذت معايشة  معناه  ،كنهج حياة ،ثقافي   –اجتماعي  كهدف  الجندري 

 ة.جندري  ال ساواة امل

 

  –تعليم راتسيرو 
ّ
   تقييم ،متعل

o  سة تعمل   –تعليم قائطر على تخطيط املؤس 
 
   ساليبأ  وتالئم الفرص تكافؤ  تتيح ،تقييم –متعل

 
 مالتعل

 . والبنين البنات  اهتمام ومجاالت  حتياجات ال 

o  ة.تفحص قة بموضوع الجندري 
 
ة املتعل ة القائمة واألحداث اليومي  سة بشكل ناقد املواد التعليمي     املؤس 

o   ة.ر يطو هة ملعاينة قضايا جندري  ة موج  سة وحدات تعليمي   طاقم املؤس 

o سة بشكل متساو   تتعامل ة واللغة املكتوبة.  بين ا املؤس   لجنسين باللغة املحكي 

 

    ّم: مها

o ة،وظائف وا ،كتب  ،اتر اسك ،ةئق رسمي  كتابة وثا ة الجندري  اللغة ن  أل  متحانات خالية من اآلراء النمطي 

 
 
 وظاهرة للعيان.ة وتنقل رسائل مخفي   ،ةثقافوال وعيل التشك

o م تسمح للبنات  بحيث ات والعلوم رياضي  الفي مناهج دخال تعديالت إ  في هذا املجال. في التقد 

o ة الجتماع م ا علو في مناهج الدخال تعديالت إ ة والنساني  الدين ...(   ،دباأل  ، التاريخ ، )علم االجتماع ي 

  ةة والديمقراطي  مكانة القيم النساني   وترفع ، من جهة التاملجا هذه  تبرز مساهمة النساء في كل   بحيث

 . جهة أخرى من 

o   ة التربية، بالتربية ألبناء الجنسين ) تطر ق إلى تكافؤ الفرص لل تكريس وقت خاص لة حص  ام مطو  أي 

ة على مدار السنة، "خ ة" أو أسبوع اص  دار  م  وغيره على.( وهذا كجزء من العمل "أسبوع املرأة" الجندري 

 . دراس ي  العام ال

o  ة سادرات النالق حول  للتدريس تعليم مساعدة  حدة نشر و مثل   من الدراسة،  في مجاالت مختلفة  ئي 

 راث... تال  ،دباأل   ،الفن    ،التاريخ ،اتاملدني  

o  ةة في املدرسة والبلدهل واملجتمع في مشاريع خاص  أل كة ا مشار  . 



9 

 

    :  التقييم  مقاييس

و فكير  بالت  ،ةالجندريّ  في هذا املجال؛ بالوعي تغييرات الر س وتقّد ف تقياقمن املفّضل تطوير استبانة م

النتائج برسم   نظيم مكن تيو  ،( بالسنة )على األقّل واحدة ة مرّ  بانة تمرير االست يجب. الجندرّيةواملعرفة 

 و عدم نجاح التغيير املنشود. أحول نجاح    ةوإقامة حوارات بدوائر مختلف ،بيانّي 

 :  تاليةاط النقال  االستبانة فحص ت

o  فة لكونهن  وبالقيمة املضا  وقيمتهن   البنات بقدراتهن  تعترف  
ً
 . 6ا إناث

o  والقيمة املضافة لكونهن  وقيمتهن   األوالد بقدرات البنات يعترف   
ً
 .اإناث

o ة" دون تأثير عادات متداولة   ،كال الجنسين؛ البنات واألوالد رفيعت ة" و"الذكوري  بقدراتهم "االنثوي 

 بمجتمعهم. 

o ة التي منحت لهم للمشاركة فيما بينهمال الجنترف كعي  . سين بالفرصة الخاص 

o  ة بهم لنتاج نتاجاتيتيح كال الجنسين ات الخاص    ألنفسهم توسيع آفاقهم حول الوظائف والسلوكي 

ة. ي  ج مهم الشخص ي  ورفاهيتهم الشخصي     دة ولتقد 

o الي   كال الجنسين  يبادر  اعتقاد جندري  موروث.حسب   وليس  ،ت مشتركة حسب قدراتهم وميولهمابفع 

 

   للمدرسة املبنى التنظيميّ  . ت

، من قالساب شور املدير العام  حسب من ة أن تقود التغيير في املبنى التنظيمي  سة التربوي  جل  أ، على املؤس 

ة العمل:    الرؤيبيق اتط
 
 وخط

o ،"ة ة "قائدة للجندري  ة: في املدرسة صورة لشخصي  ة تقود الجندري  مسؤولة عن  تكون  تعيين شخصي 

ة، وتحظى بمر  ة في مجال الجندري  ات املدرسي  الي  ة من وحدة املساواة بين الجنسين  جميع الفع  افقة مهني 

 بوزارة التربية والتعليم.

 
ة الثقة بالذات واالحساس باملقدرة عند ال، oecdة من قبل من وجهة نظر جندري   APIS 2012 بيزاتحليل نتائج   6 شير إلى اشكالي   ينبني 
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o خذون قرارات حول تخصيص موارد للمواضيع  واقم تقود التغيير، يت  يتم  التطبيق من خالل ط

ات التكافؤ وتكون إتاحة متساوية . يطب  املختلفة وللمجموعات املختلفة في الجهاز قون في قراراتهم نظري 

 . في الجهاز لميذات للحصول على املواد  للتالميذ والت

o امل يقوم 
 
 و تربوي  الن و ز رك

 
س  مقاييذات ذا كانت إة التعليمي   ضامينوامل واد  بفحص امل واضيعاملو ز ن ومرك

ة  تابي  ك) يقومون بدمج نصوص، و رى أخ  ة ي  راء نمطوآ  من مقاييس ذات طابع جندري   خالية و  ،متساوية

ة، وبذات الوقت لم بنظرة جندري  تعليم وتع  خطيط سيرورات في ت وغيرها( لها صلة جندرية، ودمجها

َرم للفحوى  االعتبارن بعيخذ األ مع تفعيل فكر وتقييم ناقد، 
َ
ه املحت ة  الثقافي   التوج  ة واالجتماعي 

 للتلميذات والتالميذ. 

o  ز زو التميعز 
 
ة ربية ارك ةالجتماعي  مين لتجارب اجتماعي 

 
ة كشف املتعل ة  جماهيري   –من عملي  ي  ة وفن 

 تعكس مجاالت اهتمام تجيب عن احتياجات الجنسين. 
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 التغيير    حّيزات القسم الثاني:

ة، ر لحداث تغيي ،  ايالرؤ  :ايجب إتاحة فرصة التغيير في املجاالت الثالثة التي ذكرت سابًق ناجح في مجال الجندري 

 
 
بات أربعة ضمنوذلك لعمل واملبنى التنظيمي  في املدرسة، ة اخط

 
سة  مجاالت تعكس مرك الحياة في املؤس 

ة:   التربوي 

o  )ر منهي  )طاقم املدرسة  تطو 

o  أصول التدريس 

o   املجال االجتماعي 

o م وتواصل ال إع 

 

 :  تطّور منهيّ  .أ 

ات التعليم التي ت مين بأدوات عمل لستراتيجي 
 
ز ميجب تزويد املعل ة في التعليم، مع  عز  ن تكافؤ الفرص الجندري 

ةة زيادة الوعي لألسباب املعيق ال للبنات والبنين في الحص  م الفع 
 
م التعل تي تقد 

 
ز  ،ولألسباب الداعمة ال من  وتعز 

 :   وذلك عن طريق لدى البنات والبنينة ر داملقبشعور ال

o ة التي تفحص قضايا  باملس . تعنى إدارة حلقات حوارّية بين الطاقم التربوّي بأطر مختلفة ائل الجندري 

مين على  مختلفة مثل: ألي  
 
ي املساواة بين الجنسين باملدرسة وألي   مدى يحرص طاقم املعل مدى يمارس   تبن 

مين تجربة املساواة في الجهاز
 
 يسترجع  وكيف يمارس التالميذ تجربة املساواة؟  ؟ طاقم املعل

 
مون  املعل

ة وكيف تعايشوا مع األ يات لها عذكر ون  حضر ست ذاكرتهم كأطفال وي  مر.القة بالجندري 

o  ّر منهيّ تطو  
ّ
  /ماتللمعل

ّ
ة لاست يعقد: ميناملعل ين والطاقم  كمال مدرس ي  بموضوع الجندري  طاقم املرب 

ة كل  ثالث سنوات ، املنهي   ة تدمج مع كل  استكما  .مر  ل لقاءات ذات مضامين جندري 
 
وضوع  امل ل منهي  يتخل

. ال  تدريس ي 

o  ا  :طاقم جلسات ز املوضوع في كل  جلسة طاقم حواًرا وتفكيًرا جندري 
 
ق مرك ة  طاء ممارسات جندري  إعو يطب 

 للتعليم.
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o  
ّ
   : الزمالء م منالتعل

ة  •  بين امشاركة تعاوني 
 
ة اة برؤيعمل مهني   ةلزمالء في بناء خط  .جندري 

ة، حول برن  • عابر بين الطبقات واختيار  امج املتوجيه الطاقم التربوي  من ِقبل املستشارة املدرسي 

 املواضيع.

م زميل وإعطا •
 
ة من ِقبل معل ة: إجراء حوار في ء مردود ممشاهدة حص   ن وجهة نظر جندري 

 
، الصف

م للبنات وللبنين، مالءمة الس 
 
ات للبنات والبنين وما شابه. ر تمردود املعل  اتيجي 

 في كل  لقاء •
 
ة حدث من الصف ةت الطاقم جتماعاجراء حوار في ا، وإعرض قص    من وجهة نظر جندري 

 للحدث.

o  رافقة و   توجيه م
ّ
   : مين الجدداملعل

ة.  • ة بموضوع املساواة الجندري   فحص مواقف أولي 

•  
 
ثقافة حوار من وجهة  سه والتركيز على قيم و يدر   مة املوضوع الذي ءم الجديد مع مالتركيز حاجة املعل

ة.   نظر جندري 

  تعيين •
 
 .صاحب فكر جندري   شد م مر معل

ةة مهم   • ة أولي  ة.  –تدريبي   تقديم مبادرة أو مشاركة مشروع بموضوع الجندري 

ةتو  •   بالتشديد على تصميم البيئة التعليمي 
م جديد وهو مرب 

 
، وعلى  وتنظيمها جيه معل

 
في الصف

ة  تربية ومضامين لاساعات   التربية.حص 

 

صول   . ب
ُ
 تدريس:   الأ

o  مضامين ومناهج تعليمّية 

ة مضامين ملواد   ة: كز على املساواة الجندريّ ة ترتتطوير وحدات تعليميّ  • ر الطواقم املهني  تطو 

ج للمساواة. يجب التعبير عن  تعليمي   ل فكًرا وثقافة ترو 
 
ة وتشك ي نحو املساواة الجندري  ة، ترب 

ة بكل  جل الجوانب ا ة.الدروس التعليمي   ندري   ة وفي جميع املجاالت املعرفي 
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مين  يفحص ية من اآلراء النمطّية الجندرّية:ة خالاملحافظة على مضامين تعليميّ  •
 
  طاقم املعل

ة ناقدة ،كتب التعليم جميعفي  املواضيع، ة وقوالب   ،بنظرة جندري  بهدف تحديد أنماط جندري 

ا زة جندري  ة متحي  مين بأن تكون االمتحانات والنصوص التعليمي   يهتم   .اجتماعي 
 
ة خالية  طاقم املعل

 قة. ة املسبمن األنماط الجندري  

ى املواضيع،  •
ّ
اتمثل: تاريخ، تفعيل برامج ممّيزة بشت  .، تراث وغيرهامدني 

هات. في هذه قيادة نسائّية:  –تفعيل ورشة • مات، التلميذات واألم 
 
ة مع املعل تقام ورشات نسائي 

ة وتتعاملن مع ق ة، نسائي  هات إنساني  ون  : ما معنى أن أكضايا مثلالسيرورة تنكشف املشاركات لتوج 

مة؟ َمن الشخصي  ، امرأة، فتاة
 
عها وما أهدافي لحياتي املستقبلي  ومعل  ة؟  ة التي أشج 

ع املدرسة البنات والبنين  مواضيع دراسّية:  تشجيع بنات وبنين الختيار  • ى   كي تشج  يختاروا من شت 

ع، وتفتح  املدرسة جميع الفروع أمام البنات والبنين على حد  املواضيع املفتوحة أمامهم للتوس 

ة.  سبب ات أو تالميذ بسواء. ال يتم  تصنيف علني  أو خفي  لتلميذ  الجندري 

 يقام في املدرسة برنامج لتعزيز البنات فيات والتالميذ: برنامج تقليص الفجوات للتلميذ  تفعيل •

ات العلوم والتكنولوجيا،   ين في مجال اللغة ومنع التسر ب.وبرنامج لتعزيز البنالرياضي 

تطبيق قيم املساواة عن طريق تعليم الفنون لكل   بداع لدى التالميذ والتلميذات: تعزيز متساو  لل  •

، مسرح، موسيقا، كتابة إبداعي  التالميذ: رسم، نحت، تصميم خار  ة... يجب إتاحة الفرصة أمام جي 

 ة باملوضوع. التالميذ للتعبير عن إبداعاتهم وتجاربهم الشخصي  

ة مصادق عليها من قبل وزارة التربية  تفعيل برامج خارجّية مصادق عليها:  • يتم  تفعيل برامج مدرسي 

ة منذ الطفولة املبكرة.تطبيق قيم املساواة والتعامل م ، تهدف إلىوالتعليم  ع األنماط الجندري 

o ق تعليمائ طر-  
ّ
 تقييم   –متعل

مون يهتم   :عي جندرّي من خالل و إدارة الدروس  •
 
 بهدف عدم لطريق  املعل

 
ة تعاملهم في الصف

لتلميذ   بةاستجاوإعطاء  ،اسة في الصفدارة حوار بطريقة حس  ينتبهون ل و . جندري  ال االنحياز

  للتعبير والتواصل مع   بنينللبنات وال ة على تخصيص وقت متساو  مع املحافظ ،تلميذةو 
 
 م. املعل
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تحمل   تعميم مقصود ملهام   ،نةة معي  لجنسين بهدف مهم  االمتناع عن التمييز بين ا –التقييم مهامّ  •

  ات تطويرالي  مقصود لفع  تعميم  ا، ومعانيه ا بعادهأ ا،تعابيره ا، صادرهم -في املجتمعا جندري   اطابعً 

 مصادر املعرفة. و عدم تمثيل الجنسين بكل  ألتمثيل  اس والوعي الحس

ات  -ّيةالتنفيذ هامّ امل •   التييجب التشديد على املهم 
 
من أجل أن   دة،ذكاءات متعد   تفعيل بتتطل

ن ا
 
روا من أ ألوالد والبنات يتمك  . طرق  ةعن فهمهم بعد   ن يعب 

ع   واملساواة بين الجنسين:  ة الجندريّ عن املساواة دراسة  / ثوظائف بح كتابة تشجيع  • تشج 

ة  املجاال من  في كل  وظائف إنهاء كتابة على  التلميذات والتالميذ ةسة التعليمي  املؤس   ت املعرفي 

بين   متكافئة  ة كوسيلة أخرى لزيادة الوعي باملوضوع وتطوير نظرة عاملي   -ةاختياري  املختلفة ووظائف 

 تالميذ. ال

o يب 
ّ
 مّية ئات تعل

يتم  و للزمان واملكان للفتيان والفتيات.  يتم  تخصيص مساو   ة:واملوارد املدرسيّ  حّيز لل  توزيع متساو   •

زتقسيم   توزيع يتم  و بالتساوي بين األوالد والبنات.  املالعبتقسيم  يتم   بالتساوي: ي  املدرس  الحي 

 لموارد في املدرسة للفتيان والفتيات في البيئات امتساو  ل
 
ةف ة والالتكنولوجي  ، ةمي  لتعل  .يزيائي 

•   
ّ
 تعكس املساواة بين الجنسين ّية متعزيز بيئات تعل

 
، ساحة، غرف  اتممر   -م: تصميم بيئات التعل

  ة ة والبصري  النصوص اللفظي  تحوي و  مفهوم املساواة، إلى ذلك يكون برؤياما مكتبة و صفوف، 

 
ً

  .متساويةألوالد والبنات من وجهة نظر ل تمثيال
 
  بين  املساواة منظور والترفيه ب بنى زوايا األلعابت

ا ، الجنسين عة ملجموعة  يسمح  مم  ة )بما األنشطة من متنو    تعتبر  التي تلك ذلك في االجتماعي 

صة لكال" و" ةنسائي  " ة"( املخص   .جندري   زتحي   دون  الجنسين، رجولي 

بّية بشكل متساو   •
ّ
زات  للبنين ولل -عرض نتاجات طال  .ةرسي  املدبنات في الحي 

خص   يتم   :مراحيض •
 
 .7ص مراحيض أكثر للبنات تحديد للبنات في مكان تحت االشراف، وكذلك ت

ز من كتب توفير املكتبة:  • ة  املساواة تعز  خت التي  الكتب إبعاد  .الجندري   . النمطي    التفكير  رس 

 
 בנות הולכות לשירותים בזוגות  -5" פרק בנות בבית הספר -בטוחה להיות" ا انظرو  7

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/741168FC-64E5-4C93-B515-A98EC077FBCA/171934/1.pdf
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ز، للموارد متساو   تقسيم بيئات تكنولوجّية:  • ز املحوسب للمهاموللواجبات و  للحي   . في الحي 

o مّية مجموعات
ّ
 ساعاتال  وبرنامج تعل

ة  فتراتتوفير يجب  •   زمني 
 
بةو ة ممنظ

 
بشكل منفصل   ةالجنساني   القضايا بشأنلحوار حميمي   مرت

  من ال
 نين والبنات على انفراد.ب لكل 

ات وعلوم(: يجب   • ة، رياضي  ة املختلفة )تربية بدني  فصل بين البنين والبنات في املجاالت املعرفي 

جندري  بشأن قرار فصل البنين عن البنات، أو السماح بدرس منظور نظر من تفعيل وجهة 

 مشترك. 

ة وفق الحاجة.  • ة ملحادثة جندري   استغالل الساعات الفرداني 

ز  -ج متتال  وذنم •  . مشتركتربوي   / جندري  حي 

 ال االجتماعّي: املج .ت

ة/ خارج املدرسة يجب أن تخضع للف كل   ة اجتماعي  الي    ب بها حص الجندري  وتأكيد هذا الجانفع 

 . ، عروض()محاضرات، جوالت

o على  ة.جندريّ  حول قضايا لتلميذحياة امع صلة  له عّمقم حوار تسمح بإجراء مختلفة أطر  بناء

ة تستدعي  اجتماعي  فهم قضايا حول الوعي  تنميةشات لقان في حصص التربية تجرى  املثال، لسبي

ةة جن والفتيان وقوالب نمطي   ة" بين الفتياتتقليدي  " توزيع أدوار   .دري 

o ة تمهم   محادثة إجراء 
 
  مع مع التعامل، يلي  سرائال  ق بتحقيق قيم املساواة في املدرسة وفي املجتمعتعل

 الجمهور.  نقاش محور  التي هيفي هذا املجال  امنةز ملت القضايا ا

o  ب ومنتدى "القيادة الشاّبة"ماخل دالتشديد على املساواة الجندرّية
ّ
 . جلس الطال

o بمداخل مساحة متساوية  املدرسة تمنح
 

مجموعة  لبنات واألوالد. تعمل في املدرسة بين ا جلس الطال

ة" االت  على ات وتعزيزهن  وتشجيعهن  دلى خلق فتيات قائالتي تهدف إ "القيادة الشاب  أن يكن  فع 

. ز العام  ز املدرس ي  والحي   وناشطات في الحي 

o   ظروفوفي  رقي  االحترام وال يسوده سة على تعزيز تكافؤ الفرص لكال الجنسين في مناختعمل املؤس  

 الحياة. جاالتمتساوية في جميع م
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o ة وما شابه(: ندوات، تفاالتحا) ةاملدرسيّ  حياةالرجل في الللمرأة و  و  تمثيل متسا ام دراسي    وأي 
 
ط تسل

، والحضاري   التاريخ النساني  في  لرجال والنساءبين اة الضوء على املساهمة املشتركة ي  األحداث املدرس

 . ة للجنس البشري  ة والعلمي  والنجازات الثقافي  

o ار جند زة ر متحي  غي تكون  والبنات ألوالد جب توفير ممارسات لي :فرص فّعالة على سبيل املثال،   ،ي 

والبنات يمضين وقًتا في امللعب. وعن هذا يتم   ، الرقص األوالد ، ويمارسالفتيات يلعبن ألعاب الكرة

ة التربية.  الحديث أثناء حص 

o  بّية
ّ
م  ول تطبيق قيمناقشة ح  موضوع املساواة الجندرّية: في عقد أّيام دراسّية ومؤتمرات طال

أشخاًصا من  تجمع  حلقاتة منصفة. عقد عاملي   التعليم في تشكيل رؤياودور  مع،ملجت املساواة في ا 

ة ضمن  خبراء  من ِقَبل . محاضرات بمشاركة التالميذذا املوضوع مختلفة به مجاالت العلوم النساني 

ة.ين بموضوع  مختلف  املساواة الجندري 

o   مع   تعاملهن  ة شخصي  ة و ني  هم بطريقة عرضن لي تلقائي  لقاء التالميذ في مع ث هات للتحد  يمكن دعوة أم

 .8الصعوبات على طول الدرب 

o ات ت قيم املساواة بين الجنسين:  تعزيز الفّعالّيات القيمّية لتطبيق الي  هدف إلى  تبادر املدرسة إلى فع 

ان في تحقيق  لفتيات والفتي ا إلى حق   تدعو  ةقيم املساواة بين الجنسين، من وجهة نظر إنساني   تطبيق

سابقة ملصقات، أسبوع  م  حول املساواة بين الجنسين، تعبير: مسابقة مثالة. ملهني  اذات واملساواة ال

في وسائل  ، نساء عامِلات مجاالت مختلفة:املساواة، يوم السينما، معرض حول قيادة النساء في 

 وغيرها. ، نساء في السياسة في مجال الرياضة، نساء العالم

o ضّد   مكافحة العنف الّيات توضيحّية حول موضوع عّ ف ملرأة و ضوع احول مو ة عامليّ  اميّ أ حديدت

ل  11) العاملي   لفتاةم ااملرأة: يو  النساء:  25) العاملي  ملكافحة العنف ضد  النساء ومالي(، تشرين األو 

ام يتم  تداول (آذار 8للمرأة ) (، اليوم العاملي  تشرين الثاني الم ء في العوالنسا وضع الفتيات . في هذه األي 

ة   ستقوم وحدة) ة ة واالجتماعي  من أجل املساواة في الحقوق القانوني   هن  ل، ونضاليوفي إسرائ الجندري 

 
حدة تعزيز املساواة بين الجنسين لجنة  -CDEG-وفًقا لتوصية لجنة 8 في  ري  دالجن ، تشجيع التفكيرفي األمم املت 

 ، ستراسبورغوروبي  ، املجلس األ املدرسة
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  ئها أو إنها األنشطة حذات الصلة(. من املستحسن افتتا  ةالتعليمي   املساواة بين الجنسين بتوزيع املواد  و 

ةحفل، بواسطة   . وما شابه ذلك عرض األعمال، مسرحي 

o  ي املدرسة وفي تلميذات والتالميذ فة للجتماعي  ال بادرات ا امل ع املدرسة ج  شت ة: اجتماعيّ  مبادراتتعزيز

ةاملساواة بين الجن موضوع املجتمع حول   الفتيات البالغات من خالله تربوي  ترشدمشروع مثال: . دري 

املوضوع   حول  صور  ، معرض تالميذة من قبل الدري  ، إنتاج أفالم عن القضايا الجن الفتيات الصغيرات

 به ذلك. اوما ش
 
ةجتم اة ر املدرسة منص  توف ة  للمبادرات اعي   . نتاجات التالميذو  االجتماعي 

 

 : إعالم وتواصل . ث

o ة في األبوي   فاهيم ة واملوي  ة الجنسالقوالب النمطي  تنعكس ز املساواة بين الجنسين: لغة تعزّ   استخدام

ز ة/ز متحي  ة اجتماعي  بنية  ز وتعز   ،اللغة  ذشكل املإلى  نظر ي   :ثالملعلى سبيل ابين الجنسين.  تمي 
 
على  ر ك

 
 
 األخرى،   منه األشكال  شتق  ت الذي  س ي  شكل األسا ه الأن

 
 االفتراض ي  الوضع "ل يمث

ً
. ا للغةمحايًد   " شكال

ة نشر الوعي نحو لذلك،  للذكور ولإلناث هة موج  تكون  ،محايدة لغةتقع على عاتق املدرسة مسؤولي 

في جهاز   عمال هذه اللغةاستيجب أن يترجم ها اللغة، و جتنت التي   ةالهرمي  بالوعي : سواءعلى حد  

ة، منشورات لألهل وللتالميذة: املفي طريقة كتابة النصوص املدرسي   التربية والتعليم مي 
 
  ،ضامين التعل

 ة درسي  لنصوص املفي الوحات العالنات وما شابه. ، ، صحيفة املدرسة، امللصقاتدستور املدرسة

ه إلى الذكور والناث على حد  سواء. تعمال لغةمن املستحسن اس  تتوج 

o ق : تهاإتاحو  توثيق املعلومات
 
بين   املساواة نعقدة حول موضوع املدرسة جميع األنشطة املتوث

  ومواد   اشمل مقاالت وأفالًم ي. هذا املوضوع في مجمع معلومات متاحيكون لدى املدرسة الجنسين. و 

 الستخد   -مصادر، الصفوفللتفعيل في 
 
 . األهل والتالميذين و مام املعل

o  ة  صحيفة املدرسة تيح  تفي صحيفة املدرسة: جندرّية تمثيل لقضايا ال للقضايا  ة مركزي  منص 

ةالج االت،  مق، قترح عقد معرض صور ي  كذلك . ة، واملجتمع بشكل عام  الحياة املدرسي   في ندري 

ل إعالنات ومنشورات 
 
 يحة من املجتمع. ر ش ملجتمع/م املساواة في اأو عد ظاهرة املساواة تمث
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  لّياتهافضأمن حيث  اله  " املناسبةبدلة، "الواردة هنا من مجموعة مبادئ عمل  أن تختار، ة مدعوّ  ارساملد 

ا من املمكن . ااتهوأولويّ  اواحتياجاته تِرد في  ة، التي لم ربوي  املبادرات التغَمر بوي    ربوي  الت عملال زدادأن يجد 

ز التو  قائمةال  ساواة بين الجنسين. امل حدةو من ة درسة بمساعدة مهني  ملفي انفيذ أخرجت حي 

 املدارس مدعّ 
ّ
رافقة  التعليم التربية و صال بوحدة املساواة بين الجنسين في وزارة وة إلى االت ي م

ّ
من أجل تلق

مّية. ة مهنيّ 
ّ
ه مدرس ي   ،لتربوي  الطاقم ابالتعاون مع إدارة املدرسة وأعضاء  ، سيتم   ومواّد تعل ارة  بوهو ع -""موج 

ة للسيرورة،   تحديد املعالم يتم  و ي احتياجات املدرسة. برنامج يلب  عن    بما في ذلك جلسات املرافقةاألساسي 

 على مدار العام. رشاد وال 

رمن النظرّية إلى التطب -ة ربويّ واملمارسة الت  افي الرؤيالجندرّية  بتعزيز املساواة  عنّيةاملدارس امل افقة  يق بم

 .هذا الرابط على النموذج عبر اإلنترنت  بئة  عة إلى توّ مدعمهنّية 

 بالتواصل معكم تباَعا. بين الجنسين  ندرّية واملساواةجال وسيقوم طاقم وحدة 

https://docs.google.com/forms/d/1jqpBBrwC5c4XmvBe1sBbpr1C2YhMfUVLHAA2iFkqyss/viewform


19 

 

 ملحق: 

 زيز املساواة بين الجنسين عكإطار لت ّية تصميم الثقافة التنظيم

ة الثقافة التنظيم  ، شليف، شتففريدمان، هورو ) اتها ومناخها درسة وأخالقي  ح املعن رو  رة تعب  ي  درسامل 9ي 

 تو ( 1987-1988
 
ة ل عانياملنة في ف من مجموعات من الرموز املضم  تأل الفتراضات والقيم واملعتقدات  الخاص 

  يف ةة املشارك ات االجتماعي  واالتفاقي  
 
  الرموز هذه املجموعة من التعبيرات و ها.  مع شركائ  مة، أي املدرسةاملنظ

مة ) بة قاسم مشترك لسلوك املشاركينبمثا
 
 .(1990صموئيل، في املنظ

ة  الخفّي في املستوى   ة: عوامل للثقافة التنظيمي  هناك عد 

  هم أي ر  أعضاؤها  لتي ال يعطيا  فهومة ضمًناة هناك بعض الحقائق املمجموعة بشري    ل  في ك ة: افتراضات أساسيّ 

ة المختلفة، وكيف  ةراضات إلى مقاييس وجودي  االفت ر هذه  . تشيون بشأنهاا ما يختلفرً وناد بها، ف في مواقف  تصر  ي 

،  ماكرجور )وفًقا لنموذج   yة ونظري   xة في نظري   نعكستمختلفة، مثال: افتراضات حول "طبيعة املرأة" كما 

1960). 

 

 yة ظري  ن xة نظري   

 املرأة فلسفة طبيعة  .أ

 

أدنى من الرجل في جوهرها،  

 خ. املطبوفي  ل مكانها في املنز 

مهاراتها،  و  ساوي الرجل في قدراتها، ت

 وإلى املجتمع  نفسها  إلىتساهم ل، هاات ي  وإمكان

. موقف املرأة من العمل  ب

 والدراسة 

لتكون   ، ميؤوس منهاةكسول

ة  تنقصها ،ةناجح  كفاءة ذهني 

للحصول على   ىسع ت، ةطموحدة،  مجته

ةامل  الذات   وتحقيق سؤولي 

ة نحو العم ت. التعزيز  ة  قو  ) ةوسائل خارجي  ب راسة ل/ الد دافعي 

ة ا  ( لكراهوقو 

( إشرافو توجيه  ) ةبوسائل داخلي    ذاتي 

 

 

 
  طأور  فيالجودة قسم التربية القيمّية ومدير مدير  ،צפרוני אבי ר"ד /הספר -תיב של ארגונית תרבותاستناًدا إلى  9

  إسرائيل.

 

http://clickit3.ort.org.il/404/default.html?ws=ae466ecb-cf97-419c-b96d-7ad1af8f9ad1&page=cd3ea023-0f2d-4daf-8a06-db2b32d43ea7&fol=315f5d9f-5141-41e1-9914-22d797851f64&box=6acbba84-9e9f-4be7-bc9a-1b1b03430bc5&_pstate=item&_item=4e18a7a8-83e4-4af9-a991-b3c2dc536040
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  - yة نظريّ 
 
  على ن  تحفيزهعامالت وبة للكفاءة الذاتي  بال الدارة هكذا تعكس إيمان  في املدرسة، ت خما ترس  كل

 . ةدرسفي امل ن  واملساهمة بأفضل ما لديه  ن  في عمله حقيق ذاتهن  ت

  تعكسهذا:  من ّق يشت
 
ز موالتقد   على النمو   ن  بقدرته مات لتلميذاتهن  اليمان املعل  من ، وهذا االنعكاس يعز 

 . اتهن  ستنفاد قدر تلميذات ال دوافع ال

تي من خاللها   يةة واأليديولوج  خالقي  املعايير األ تستخدم  و  وضع املنشودد التحد  ة: القيم االجتماعيّ 
 
يمكن  ال

 
 
موا ، وفشل غيرهمهم فشلفاتهم و على تصر   -لألفضل أو لألسوأ   -ايحكمو مة أن ألعضاء املنظ النتائج  وأن يقي 

 . التوقعات يبنواو 

دة، و ة والقيم االجتماعي  ة من االفتراضات األساسي  مستمد   ة: قواعد سلوكيّ  ف  ر  التص من األجدر   كيف هي تحد 

 أشخاص مختلفين.  عامل مع تة الوكيفي  ، هب تجن   جبها، وما يالقيام بالتي ينبغي  خطوات وما هي ال 

د ة وأنماط للتواصل بين القواعد  تحد  ات عام   ة يقومون بها. حقوقهم وواجباتهم وأنشط ،األشخاص أدبي 

 :  التعابير الظاهرة للعيان يشمل : و املستوى املرئّي 

  تعاوني  عديدة هي نتاج جهد  تإبداعا ة:يّ قافثمنتجات 
 
 داخل املنظ

 
الالزمة لنتاج   واردال املر للعم  مات التي توف

ة، ةتعليمي   حقائبة )ربوي  في املجاالت الت افة البداع واالبتكارالداعمة لثق املنتجات  ات و ، وحقائب تربوي  الي  فع 

 
 
ة وما إلى ذلكة مي  تعل ةفكر  تفي مجاال ( وتربوي    معارض، عروض، ندوات) في مجال الفن  (، تمقاالت ومنشورا ) ي 

ةام ة وأي  ثقافي    .ابهوما ش  ( قم 

زةة وي  لغ تعابير اللغة والرموز:   ة ةوي  ، اختصارات لغممي  ة،  ة ومهني  ني  تق، مصطلحات ائفوظ وصف، خاص 

 ه. ة، شعار املدرسة وما شابوضيحي  ت ات، أعالم، رسوممثالرة، شعارات، أقوال وأكلمات مشف  

خاذ  ، وسينرؤ امل ؤساء و الكالم واللباس، عادات عمل، عالقات بين الر في أنماط   ة:يّ وكلأنماط س 
 
خطوات ات

 .سةة في املؤس  فافي  ش، ودرجة راتالقرا

 ك 
 
تي  ة الة والقيم الفعلي  ة للمدرسة )من خالل الرسائل املكتوبة والشفوي  لنقيم املعكان هناك توافق بين الما ل

ة إلى التطبيق وفي أنشطة ظ من النات في السلوكي   تنعكس ة القو  درسة بز املي  تتم  -( شأنجميع أصحاب الري 

 ة.  الثقافي  

اتنفيذها أيضً  قيمها املعلنة يتم   ق باستمرار من أن  تحتاج املدرسة إلى التحق    . ا فعلي 



21 

 

يير الشعار أو  غة مثل: ت، ال يمكنها التركيز على التغييرات الخارجي  التغيير الثقافي    وراءاملدرسة سعي خالل 

تغيير في املعتقدات والقيم التي تترجم إلى تغيير   ،ءش ي  كل  وقبل  في األساسهو  التغيير الثقافي   ، ألن  دعايةال

 السلوك. 

  ،ةالتنظيمي    املدرسة املساواة بين الجنسين في ثقافة تطبيق  لذلك، فإن   
 
باتلل افحًصا دائمً ب يتطل

 
الكامنة   مرك

 ة في ظاهر وال
 
 نحو  ت تغيير اوقيادة عملي  ة منهج املنظ

 
 .عالهدف املتوق

 

 

 

 

 


