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إ لتعليمأ ل قسم ة،التربوي إ دارةالإ والتعليم، التربية وزارة  ووحدة املساواة بين الجنسين املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 

 

 ةالسادس  -ةالرابع وففالص: للفّعالّية املناسب الجيل

 

 املدخل:

إ التي يحصل عليها  نساء، مقابل الرواتبلالتي تحصل عليها اهنالك فجوة بين الرواتب  أثبتت األبحاث أن 

ة ة واملهني إاديمي إالت األكاملؤه إالنسبة املنخفضة للنساء ؛ ة منهالى أسباب عد إهذه الفجوة إالرجال. تعود 

إدوار االجتماعي إألإفإن  ا وكذلك ،مقابل الرجال
 
عاهما على لهن يشج إ كاديمي إاأله يتوجاة من النساء والة املتوخ

  ةتكنولوجي إ /ةعلمي إار مواضيع يختع الرجال/الشباب  على اشج إبينما ية، إنساني إ /ةجتماعي إاختيار مواضيع ا

إ.مرتفع ل ملهن ذات راتبالتي تؤه إ

في املواضيع  ة على التحصيل التعليمي إ/تلميذ)جنس( ال بروفيسور فيكتور ليفي ود. أديت زند، بحثا تأثير

إواألدبي إ  ةالعلمي إ إ ة، ووجدا أن 
 
ت لصالح الذكور في زن بالتحصيالإالسادسة، تمي إمات في شريحة الصفوف املعل

إات، مم إموضوع الرياضي إ
 
، وبالتالي ينعكس على ةص في املرحلة الثانوي إواضيع التخص إمل ارهنير على اختا يؤث

إ.األكاديمي إ اختيارهن

إ في  عمل على تعزيز التوجه املذكور أعاله، فنراه يبرز النساء القيادياتالعالم ي من الجدير بالذكر أن 

ة. بينما يتجاهل إبراز العامالت في مجاالت العلوم الدقيقة ة والفني إة، التربوي إألدبي إة، االنفسي إ املجاالت:

إة السائدة.ة املجتمعي إاألدوار النسائي إس يكر إا والتكنولوجيا، مم إ

إات الرائدات في مجال العلوم الدقيقة والهندسة:نماذج لبعض النساء العربي إ

 مي تمراز: .1

إ مهندسة
 
في دعم  ساس ي إ. لها دور أةفي غز إ "رنامج "املرأة والرشادة، مسؤولة عن بصاالت فلسطيني إات

إة.ومساندة الشباب الذين يعملون على إنشاء شركات ومشاريع ريادي إ

 سعاد العامري: .2

إة رائدة في مجال العمارة.ة فلسطيني إمهندسة معماري إ

إ

إ
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 دينا قتابي: .3

لة، وصاحبة مشروع  ة والحوسبة املتنق إللشبكات الالسلكي إ "MIT"مديرة مركز ة وإسوري إعاملة 

إنعكاسات  ، والتقاط أي إةالذي يكشف الحركة من خالل نقل موجات السلكي إ" Witrak –"ويتراك

إة من أي جسم وتحديد حركته.عشوائي إ

 رنا الدجاني: .4

ة على دراسات هتماماتها البحثي إة، ترتكز اصة في مجال البيولوجيا الجزئي إة، متخص إعاملة أردني إ

إ ،الجينات
 
إري والسرطان.وعالقتها بمرض السك

 حياة السندي: .5

ة ة عن "أدوات املقياس الكهرومغناطيسي إة الحيوي إة، تعمل في مجال التقني إباحثة ومخترعة سعودي إ

إة". اوالصوتي إ إة والكهرومغناطيسي إللموجات الصوتي إ اخترعت محبس 
 
حديد الدواء من تن ة، يمك

إنسان.املطلوب لجسم ال

 مها عاشور عبد هللا: .6

ة ة" األمريكي إصت في مجال فيزياء الفلك. تعمل في وكالة "ناسا الفضائي إة، تخص إعاملة مصري إ

إكمستشارة رئيسي إ
 
إة لفيزياء الفضاء.ة األبحاث األساسي إة في وضع خط

 زها حديد: .7

إة، من أشهر املعماريين ة عراقي إمهندسة معماري إ
 
مت الرياضيات والهندسة حول العالم. تعل

إ، جامعات العالم ل ة في أفضة عد إة، وشغلت مناصب أكاديمي إاملعماري إ
 
إتوف

 
إ.ار إيت مؤخ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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  ة:أهداف تربويّ          

ة واملهني إ ةاالجتماعي إ ة على مكانة الرجل واملرأةجتماعي إتأثير األدوار االإالتلميذة  1أن تعي -1

  .ةواالقتصادي إ

إت التلميذة قيمة التمايز والتجانس بين الجنسين.أن تذو إ -2

 ة:أهداف تعليميّ 

 .ة لكال الجنسينجتماعي إحول األدوار االإ عن الفروقاتالتلميذة  ثتتحد إأن  -1

ة  -2 إة.ة تكنولوجي إدراسة املواضيع العلمي إأن تنكشف التلميذة ألهمي 

إأ -3
 
إة )العلوم الدقيقة(.العلمي إة على رهبة املواضيع ب التلميذن تتغل

 ائها وأفكارها.عن آرإر التلميذة أن تعب إ -4

ة. -5 ة غير نمطي  ة علمي  إأن تختار التلميذة مجاالت مهني 

 اليّ الفعّ 
ّ
 ة:يّ ة الصف

إالفراغ:  لئيإم

ليقوموا  _ الصف، الختيار مجموعة من التالميذ________ى إله الحاسوب بمدرستنا، بالتوج إ _____ت /قام 

إبزيارة مركز الفضاء في البلدة املجاورة لبلدتنا. 

لب ممن يرغب باالنضمام، التوج إ
ُ
الحصول  لى _________املدرسة، لتسجيل االسم ورقم الهاتف، ثم إه إط

إ
 
إ________. ع من قبلعلى استمارة موافقة توق

ة مراكز الفضاء في تطوير العلوم والتكنولوجيا ي إفي محاضرة حول أهم إ ___________لى قبل الزيارة اسمتعنا إ

إفي العالم. 

إ ا بالنسبة لي، أن   موا للبرنامج، كانوا مجموعة من __________.معظم من تقد إ لقد كان مفاجئ 

 

                                                           
1
ا  التأنيث لغة ستخدمناا  ات إعداد في عمد  الي   .املوضوع حولإ الحوار لثارة النقاش/ مباشرة دعوة وهذه ،الفع 
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  تعليمات            
ّ
  :مةللمعل

 إ  .لي منهمكي نسمع املوقف األو إ ،أي موضوع ث عنن تتحد إللتالميذ قبل أ إعطاء النص 

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

 مة تعطي
 
ة املعل ة لالختالفات الشرعي   .التالميذ بين الفردي 

 إتتطر إ
 
إ ةالتقليدي إ املهن لىإ مة ق املعل

 
 .الشخص ةجندري إ /بنوع قةاملتعل

 إ زإتعز إ
 
إ.الجنسين كال لدى التمايز والتجانس صفة مةاملعل

 هة:سئلة موّج أ

 إالي إحاولي استخالص العبرة من الفع إ
 
 /قة باختيار املهنة في املجتمع وعالقتها بنوعة السابقة )املتعل

 ة الشخص(.جندري إ

 إ
 
إحاولي تذك

 
ي بين وقارن ها،، في البيئة التي تتواجدين فيقة باألشخاص املحيطين بكر املهن املتعل

سباب هذا االختيار وابحثي عن أ قابل املهن التي اختارتها الناث،، مالتي اختارها الذكورإاملهن 

  وناقشيها.

 إشخص؟ التي يحصل عليها كل إ كيف ينعكس اختيار املهنة على الرواتب

 ة:ة بيتيّ مهمّ 

املختلفة ة العلميّ ة في املجاالت ة رياديّ ات عربيّ شخصيّ  سرة بالبحث عنقومي بمساعدة أحد أفراد ال 

 سماء في دفترك مع تحديد مجال العمل.سجلي ال  ة رجال()ثالث نساء وثالث

 :ة البيتّيةفي أعقاب املهمّ  هةأسئلة موّج 

 وملاذا؟ ؟الرجال للمهن /اختيار النساءبخصوص  نماذا تستنتجي 

  إإ اختيار املهن فيهل ترين
 
 ؟ وملاذا؟بين الجنسين انصاف

 ة في املستقبل؟ة واملهني إطموحاتك العلمي إ, /ما هي أحالمك 
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إراجع:صادر واملامل

 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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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://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://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://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://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/
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/
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/
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/
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/
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/
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