1
االختالف

ّ
الجيل املناسب ّ
للفع ّ
ف الرابع -السادس ّ
الية :الص ّ
املدخل:
ُ
الهوية الجندريإة لدى الجنسين ،وتساهم في عمليإة تذويتها
تسخإر "الدعاية" بشكل مباشر لبناء ومإأسسة ُإ
ُ
يتجزأ من صفاتنا ،سلوكيإاتنا ومفاهيمنا النمطيإة .على سبيل املثال :إتظهر معظم الدعايات
وجعلها جزءإأ ال إ
ُ
شخصيإة الرجل كفعالة وأساسيإة ،بينما إتظهر املرأة كثانويإة وهامشية .كذلك فهي تعرض النماذج املقبولة
اجتماعيا لكال الجنسينُ ،
فتظهر عند الرجل الجانب القياديإ ،الحازم ،صاحب القرارات الصائبة واللياقة
ُ
البدنيإة العالية ،بينما إتظهر في املرأة ضعفها ،نعومتها ،أو تستخدم جسدها كوسيلة إغراء .إ
بهذا تعمل الدعاية على تعزيز وترسيخ املفاهيم النمطيإة الإتي تخدم املجتمع البطريركيإ والهيمنة الذكوريإة
(ההגמוניה הגברית) ،وبالتالي كلإ مإن يخرج عن تلك القاعدة ُيضطهد وينبذ اجتماعيا .إ

ا ّلهداف الترب ّوّّية:
 .1أن ُتقد إر التلميذة 1الختالف كقيمة .إ
 .2أن تتقبإل التلميذة املختلف عنها فكرا وسلوكا .إ

ّ
ّ
التعليمية:
ا ّلهداف
 .1أن تكتسب التلميذة مهارة التحليل واالستنتاج .إ
 .2أن تميز التلميذة بين األهداف الجندريإة املختلفة للدعايات .إ
وتكون معرفة جديدة .إ
 .3أن تحلإل التلميذة الدعاية بتفكير ناقد ،إ
 .4أن تعبإر التلميذة عن أفكارها وعن مشاعرها .إ

ّ

1

اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث في إعداد الفعإاليإات ،وهذه دعوة مباشرة لثارة النقاش /الحوار حول املوضوع .إ
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ّ
الفع ّ
الية (ح ّ
يسيتان)
صتان تدر ّّ
تقوم املعلإمة بعرض الدعايات املرفقة ،وتوجية وإدارة حوار من خالل األسئلة التي تليها .إ
خالل مشاهدة التلميذة للدعاية ،تدعوها املعلإمة لتسجيل جميع التفاصيل امللفتة للنظر .إ
 .1الرجاء الضغط على الصورة ملشاهدة الدعاية ( 1.05دقيقة) إ

موجهة في أعقاب مشاهدة الدعايةّ :
أسئلة ّّ
 صإفي ماذا شاهدتإ في الدعاية.
 من هي الشخصيإات الإتي تظهر في الدعاية؟ وأي الشخصيإات مغيإبة؟ وملاذا؟
 صإفي شخصيإة الرجل في الدعاية.
 ما هي األلوان املستعملة خالل الدعاية؟ إوماذا توحي لك؟
 ما هي الرسالة الإتي يحاول منتج الدعاية إيصالها للمتلقي من الناحية الجندريإة؟ وما رأيك في ذلك؟

 .2الرجاء الضغط على الصورة ملشاهدة الدعاية ( 0.31دقيقة) إ
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موجهة في أعقاب مشاهدة الدعاية:
أسئلة ّّ
 صإفي ماذا ترين في الدعاية.
 مإن يجلس خلف املقود بحسب رأيك؟ وملاذا؟
ما هي الصفات التي ينسبها المجتمع للرجل؟ وما هي ردود فعل المجتمع حول الرجل الذي ال يحمل تلك الصفات
(المختلف)؟

 .3الرجاء الضغط على الصورة ملشاهدة الدعاية (دقيقة واحدة)
إ
إ

إ
إ

موجهة في أعقاب مشاهدة الدعاية:
أسئلة ّّ
 صفي ماذا ترين في الدعاية.
 ما املختلف في هذه الدعاية حول الرسالة الجندريإة الخاصإة با إألدوار املتعلإقة بكال الجنسين،
مقارنة مع الدعايتين السابقتين؟
 ماذا شعرتإ عند مشاهدة الشخصيإات؟
 حاولي مقارنة تقسيم ا إألدوار الجندريإة مع تقسيم األدوار في بيتك ،وحدإدي انعكاسها عليك.
إ
إ
إ
إ
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ّ
شخصية الرجل في الدعايةّ :
تؤكإد معظم األبحاث على أهمإيإة دور الدعاية في بناء وصقل الهويإة الجندريإة لدى الجنسين .عيريت الهف
ودفنه مليش ( )2003بحثتا عن الشخصيإات واألدوار الرجوليإة املستعملة في الدعاية التلفزيونيإة ،وكذلك
تتطور في اآلونة األخيرة أشكال
إ
عبر الجرائد ،ووجدتا أنإه بالضافة إلى الشخصيإة "الرجوليإة التقليديإة"،
أخرى للشخصيإة منها" :الرجوليإة الحديثة" .لكلإ مإن هذه الشخصيإات أدوار مجتمعيإة يؤدإيها الرجل مثل:
األب ،الخبير ،صاحب املنصب الرفيع ،الرياض يإ ،املنهيإ ،الحازم ،صاحب السلطة ،املتجنإد ملساعدة
الزوج ،إ
الغير ،املحبإ ،إوصاحب املظهر ا إألنيق ،الشكل الوسيم ...إ
بالرغم من الشخصيات املتعدإدة الإتي ُإوجدت في البحث ،إال أنه ما زالت تسود معظم الدعايات الشخصيإة
الرجوليإة التقليديإة ،والإتي تعتبر النموذج النمطيإ للرجل املقبول اجتماعيإا .إ

ّ
للمعلمةّ :
ّ
توجيهات
 تبني املعلإمة بمساعدة التالميذ دستورإ سلوكيإات ألعضاء املجموعة .إ
 تسمح املعلإمة لجميع التالميذ التعبير عن آرائهم ضمن قواعد االحترام وتقبإل االخر .إ
 تعطي املعلإمة الشرعيإة لالختالفات الفرديإة بين التالميذ .إ
سريإة ما ذكر من معلومات داخل إ
 تشدإد املعلإمة على أهميإة الحفاظ على إ
املجموعة .إ

ّ
(اختيارية)ّ :
بيتية
مهمة ّّ
ّّ
تختار التلميذة توثيق إحدى الدعايات إوتحاول تحليلها من ناحية جندريإة .إ
التطرق للتفاصيل التالية :إ
إ
من املهمإ
 املوسيقا املستعملة.
 الشخصيإات الإتي ظهرت في الدعاية ،أو عدم وجود شخصيإات بتاتا.
 توظيف الجسد أو أجزاء منه.
 استعمال ألوان خاصة.
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 التفاعل بين الشخصيإات.
املسوق بتسويقه ،ومإن هي مجموعة الهدف.
إ
 املنتوج الإذي يرغب
 مميإزات الشخصيإات الإتي تظهر في الدعاية.

قاموس املصطلحاتّ :
الجندرية :صفات /مجموعة معايير اجتماعيإة خاصإة بسلوك الفرد تتكون نسبة الى جنسه .إ
ّّ
الهوية
ّّ
النمطية :هي املفاهيم التي يتبناها الشخص اعتمادا على أفكار مسبقة تعود الى عادات وتقاليد
ّّ
املفاهيم
وموروثات ثقافيإة ،دينيإة ...إ
الذكورية :السيطرة الذكوريإة /العالقة الظاملة إوغير املتكافئة من قبل الرجل تجاه املرأة من خالل
ّّ
الهيمنة
تحكإم الرجال في وسائل النتاج املاديإ ،واحتكارهم لوسائل العنف املوجإهة ضد النساء .إ

ّ
ّ
ّ
مراجعّ :
ي الغربيإ"  :لبنان .2005
ي" .األسس الفلسفيإة للفكر النسو إ
 .1العزيزي ،خديجة العزيز إ
 .2להב עירית ולמיש דפנה .2003 .רומנטי ,רגיש ובעל חוש הומור? דימויי גברים
בפרסומת הישראלית ,מגמות מב(.671-691 :)4
http://www.aljabriabed.net/n56_05abdrabbi.htm .3

وزارة التربية والتعليم ،ا إلدارة التربويإة ،قسم أ للتعليم االبتدائيإ ،وحدة التربية للحياة في املجتمع ووحدة املساواة بين الجنسين

