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الجيل املناسب ّ
للفع ّ
الية :الصفوف الرابعة -السادسة

املدخل:
أثبتت األبحاث أنإ هنالك فجوة بين الرواتب التي تحصل عليها النساء ،مقابل الرواتب التي يحصل عليها
الرجال .تعود هذه الفجوة إلى أسباب عدإة منها؛ النسبة املنخفضة للنساء املؤهإالت األكاديميإة واملهنيإة
مقابل الرجال ،وكذلك فإن ا إألدوار االجتماعيإة املتوخإاة من النساء والتوجيه األكاديميإ لهن يشجإعاهما على
اختيار مواضيع اجتماعيإة /إنسانيإة ،بينما يشجإع الرجال/الشباب على اختيار مواضيع علميإة /تكنولوجيإة
التي تؤهإل ملهن ذات راتب مرتفع .إ
بروفيسور فيكتور ليفي ود .أديت زند ،بحثا تأثير (جنس) التلميذ/ة على التحصيل التعليميإ في املواضيع
العلميإة واألدبيإة ،ووجدا أنإ املعلإمات في شريحة الصفوف السادسة ،تميإزن بالتحصي إالت لصالح الذكور في
موضوع الرياضيإات ،ممإا يؤثإر على اختيارهن ملواضيع التخصإص في املرحلة الثانويإة ،وبالتالي ينعكس على
اختيارهن األكاديميإ .إ
من الجدير بالذكر أنإ العالم يعمل على تعزيز التوجه املذكور أعاله ،فنراه يبرز النساء القياديات في
املجاالت :النفسيإة ،األدبيإة ،التربويإة والفنيإة .بينما يتجاهل إبراز العامالت في مجاالت العلوم الدقيقة
يكرس األدوار النسائيإة املجتمعيإة السائدة .إ
والتكنولوجيا ،ممإا إ
نماذج لبعض النساء العربيإات الرائدات في مجال العلوم الدقيقة والهندسة :إ
 .1مي تمراز:
غزة .لها دور أساس يإ في دعم
مهندسة اتإصاالت فلسطينيإة ،مسؤولة عن برنامج "املرأة والرشاد" في إ
ومساندة الشباب الذين يعملون على إنشاء شركات ومشاريع رياديإة .إ
 .2سعاد العامري:
مهندسة معماريإة فلسطينيإة رائدة في مجال العمارة .إ
إ
إ
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 .3دينا قتابي:
عاملة سوريإة إومديرة مركز " "MITللشبكات الالسلكيإة والحوسبة املتنقإلة ،وصاحبة مشروع
"ويتراك–  "Witrakالذي يكشف الحركة من خالل نقل موجات السلكيإة ،والتقاط أيإ إنعكاسات
عشوائيإة من أي جسم وتحديد حركته .إ
 .4رنا الدجاني:
عاملة أردنيإة ،متخصإصة في مجال البيولوجيا الجزئيإة ،ترتكز اهتماماتها البحثيإة على دراسات
الجينات ،وعالقتها بمرض السكإري والسرطان .إ
 .5حياة السندي:
باحثة ومخترعة سعوديإة ،تعمل في مجال التقنيإة الحيويإة عن "أدوات املقياس الكهرومغناطيسيإة
والصوتيإة" .اخترعت محبسإا للموجات الصوتيإة والكهرومغناطيسيإة ،يمكإن من تحديد الدواء
املطلوب لجسم النسان .إ
 .6مها عاشور عبد هللا:
عاملة مصريإة ،تخصإصت في مجال فيزياء الفلك .تعمل في وكالة "ناسا الفضائيإة" األمريكيإة
كمستشارة رئيسيإة في وضع خطإة األبحاث األساسيإة لفيزياء الفضاء .إ
 .7زها حديد:
مهندسة معماريإة عراقيإة ،من أشهر املعماريين حول العالم .تعلإمت الرياضيات والهندسة
املعماريإة ،وشغلت مناصب أكاديميإة عدإة في أفضل جامعات العالم ،توفإيت مؤخإ إرا .إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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أهداف ّ
تربوية:
االجتماعيإة على مكانة الرجل واملرأة االجتماعيإة واملهنيإة
 -1أن تعي 1التلميذة تأثير األدوار إ
واالقتصاديإة.
تذوت التلميذة قيمة التمايز والتجانس بين الجنسين .إ
 -2أن إ

ّ
تعليمية:
أهداف
االجتماعيإة لكال الجنسين.
 -1أن تتحدإث التلميذة عن الفروقات حول األدوار إ
 -2أن تنكشف التلميذة ألهمية دراسة املواضيع العلميإة تكنولوجيإة .إ
 -3أن تتغلإب التلميذة على رهبة املواضيع العلميإة (العلوم الدقيقة) .إ
 -4أن تعبإر التلميذة عن إآرائها وأفكارها.
 -5أن تختار التلميذة مجاالت مهنية علمية غير نمطية .إ

ّ
ّ
الفع ّ
الية الصف ّية:
إملئي الفراغ :إ
قام /ت_____ الحاسوب بمدرستنا ،بالتوجإه إلى _________ الصف ،الختيار مجموعة من التالميذ ليقوموا
بزيارة مركز الفضاء في البلدة املجاورة لبلدتنا .إ
ُ
طلب ممن يرغب باالنضمام ،التوجإه إلى _________املدرسة ،لتسجيل االسم ورقم الهاتف ،ثمإ الحصول
على استمارة موافقة توقإع من قبل ________ .إ
قبل الزيارة اسمتعنا إلى ___________ في محاضرة حول أهمإيإة مراكز الفضاء في تطوير العلوم والتكنولوجيا
في العالم .إ
لقد كان مفاجئا بالنسبة لي ،أنإ معظم من تقدإموا للبرنامج ،كانوا مجموعة من __________.

1

استخدمنا لغة التأنيث عمدا في إعداد الفعاليات ،وهذه دعوة مباشرة لثارة النقاش /الحوار حولإ املوضوع.
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ّ
تعليمات للمعلمة:
األولي منهم.
 إعطاء النصإ للتالميذ قبل أن تتحدإث عن أي موضوع ،كي نسمع املوقف إ
 تسمح املعلمة لجميع التالميذ التعبير عن آرائهم ضمن قواعد االحترام وتقبل االخر.
 تعطي املعلمة الشرعية لالختالفات الفردية بين التالميذ.
تتطرق املعلإمة إلى املهن التقليديإة املتعلإقة بنوع /جندريإة الشخص.
إ

تعززإ املعلإمة صفة التمايز والتجانس لدى كال الجنسين .إ
 إ

أسئلة ّ
موجهة:
 حاولي استخالص العبرة من الفعإاليإة السابقة (املتعلإقة باختيار املهنة في املجتمع وعالقتها بنوع/
جندريإة الشخص).
 حاولي تذكإر املهن املتعلإقة باألشخاص املحيطين بك ،في البيئة التي تتواجدين فيها ،وقارني بين
املهن التي اختارها الذكورإ ،مقابل املهن التي اختارتها الناث ،وابحثي عن أسباب هذا االختيار
وناقشيها.
 كيف ينعكس اختيار املهنة على الرواتب التي يحصل عليها كلإ شخص؟ إ

مهمة ّ
ّ
بيتية:
عربية ّ
ّ
شخصيات ّ
ّ
العلمية املختلفة
ريادية في املجاالت
قومي بمساعدة أحد أفراد السرة بالبحث عن
(ثالث نساء وثالثة رجال) سجلي السماء في دفترك مع تحديد مجال العمل.

أسئلة ّ
ّ
موجهة في أعقاب ّ
البيتية:
املهمة
 ماذا تستنتجين بخصوص اختيار النساء /الرجال للمهن؟ وملاذا؟
 هل ترين في اختيار املهن إنصافإا بين الجنسين؟ وملاذا؟
 ما هي أحالمك, /طموحاتك العلميإة واملهنيإة في املستقبل؟
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http://www.econmag.vanleer.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%97/



http://altagreer.ws/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF/



https://arabic.rt.com/news/645323%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AA
%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%B9
%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8
%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8
%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%
85_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/



http://www.themarker.com/wallstreet/1.2585067
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