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تكامل  USAIDتم تطوير هذا الدليل بدعم من الشعب األمريكي من خالل منحة من برنامج 

(. ويعتبر هذا الدليل USAIDوالممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) IREXالمنفذ من 

من مسؤولية وزارة التربية و التعليم /قسم النوع االجتماعي والشراكات االستراتيجية  وال 

  الحكومة األمريكية.آراء راء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو آيعكس بالضرورة 

 

 شكر وعرفان

 

الشراكات االستراتيجية /وزارة تم تطوير هذا الدليل بالتعاون ما بين قسم النوع االجتماعي و

وبرنامج تكامل الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و المنفذ من  التربية والتعليم 

أيركس. ما كان هذا الدليل ليتحقق دون الخبرات والحرفية والحماس الذي استثمره كل من د. 

إضافة إلى عال حداد من  األردن .-يزن أبو جباره وخليل رضوان من فريق تكامل في عمان

كما  في تطوير هذا الدليل.  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( و مساهمتها 

وزارة التربية التعليم من ساهموا في ابداء مالحظاتهم  يجب شكر جميع العاملين والعامالت في 

 .بهدف اثراء محتوى هذا الدليل
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 إلطار العام للبرنامج التدريبيا
 

 

 تمهيدأوال: 
 

ة الهاشمية في تنفيذ وترجمة التوجيهات الملكية السامية في تعزيز مشاركة األردنيِّ انطالقًا من دور حكومة المملكة 

الجميع في مختلف القطاعات لالستفادة من ثروة األردن المتميِِّّزة في أبنائه وبناته في كافة المجاالت، وتأكيدا على 

ن الجنسين ودمج مفهوم تعزيز الممارسات الفضلى، وفي إطار التزام الحكومة بالتزاماتها في تحقيق العدالة بي

الحكومية، فقد حرصت وزارة التربيـة والتعليـم علـى اسـتمرارية العمـل وفـق  الُمؤسَّساتفي  االجتماعيِّ  النَّوع

؛ ِّ لمواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين، الوطنيَّةلتحقيـق األهداف القطاعيـة و ستراتيجياإل التَّخطيطنهـج 

ِّمةال تعليميَّةالمختلفـة، وتحسـين جـودة التعليـم والخدمـات ال ومواكبـة المسـتجدات ِّميـن و ُمقدِّ ِّماتللمتعلِّ فـي  الُمتعلِّ

بنهـج تشـاركي،  2022-2018ة لألعوام ستراتيجياإل خطَّةالمناطـق المملكـة كافـة. وقـد أعـدِّت الـوزارة 

ينص على تعزيز قيم  الَّذي األردنيِّ ومبادئ الدستور وبالتعاون مع شركائها المحليِّين والدوليِّين بما يتناغم مع روح

وتعزيز  االجتماعيِّ  النَّوعومأَْسَسة  إدماجوتكافؤ الفرص المتجسدة في الدستورإيمانًا بأهمية  التَّمييزالمساواة وعدم 

تطوير أساليب  تؤكد على الَّتي، وهذا ما جاء في وثيقة "كلنا األردن" االجتماعيِّ  النَّوعمبدأ العدالة القائم على 
 تعليميَّةعلى أساس الجنس وبخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع، وتوفير بنية  التَّمييزالتعليم، إلغاء مظاهر 

 آمنة وصحية في المدارس، تطوير المناهج وأساليب التعليم و االرتقاء بجودة التعليم بكافة مستوياته.

تمت المصادقة عليها  الَّتيبحقوق اإلنسان  الَمعنِّيَّة الدَّْوليَّةة الهاشمية لالتفاقيات األردنيِّ وهذا يمثل استجابة المملكة 

ي الشامل لمجلس حقوق االنسان في األمم المتحدة الدَّورمن قبل الجهات المختصة، وتوصيات االستعراض 

 والخامس بشكل خاص. بشكل عام والهدفين الرابع  2030المستدامة   التَّنميةوالتزامات المملكة بأهداف 

في خططها  االجتماعيِّ  النَّوع إدماج إلىوكانت وزارة التربية والتعليم قد بادرت منذ أكثر من عقد من الزمان 

 إدماجفي التعليم، حيث يجري العمل على  االجتماعيِّ  للنَّوعة مع داعمين إستراتيجيالتطويرية، وفي بناء شراكات 

قضايا المساواة بين الجنسين في كافة مجاالت عمل الوزارة، تنفيذًا اللتزامات األردن في تحقيق الهدفين الرابع 

 .2030المستدامة  التَّنميةوالخامس من أهداف 

والشراكات  االجتماعيِّ  النَّوعات وزارة التربية والتعليم على دعم وتفعيل دور قسم إستراتيجيوتقوم إحدى 

يعمل على ايجاد وتطوير شبكة عالقات  الَّذيوالبحث التربوي في الوزارة، و التَّخطيطة/ إدارة يستراتيجاإل

، ويقوم هذا االجتماعيِّ  النَّوعوالجهات الفاعلة المختلفة العاملة في مجال  الُمؤسَّساتوشراكات تعاون ومأْسستها مع 

قضايا المساواة بين  إدماجالقائمة على تعميم و 2022-2018ة للتعليم ستراتيجيالوزارة اإل خطَّةالقِّسم بتنفيذ 

 الجنسين في التعليم.

ِّمي ليشكل مرجعًا تربويا يتوجه للمعلمين والتَّدريب الدَّليلومن هنا جاء هذا  ات لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين الُمعلِّ

 التَّربويَّةوتقليص الفجوات في المجاالت  االجتماعيِّ  النَّوعتحسين وضع  إلىة الهادفة ستراتيجيضمن اإل

يَّةو االقتصاديَّةة واالجتماعيِّ و ِّياسِّ بين الجنسين والحد من وجود أي عنف  تعميم ثقافة مراعاة النوع االجتماعيو السِّ

 يَّةالتَّعلم تعليميَّةالمرتبط بالمدرسة في محتوى األنواع واألشكال المختلفة من المواد ال االجتماعيِّ  النَّوعقائم على 

 وفي البيئة المدرسية وما يرتبط بها. 

ِّصة في مجال  الدَّليلوقد عكف على إعداد هذا   شملت ممثلين عن  االجتماعيِّ  النَّوعمجموعة متخصِّ

، (اليونسكو) تكامل، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والتقافة (/ USAID)   الدَّْوليَّةالوكالة األمريكية للتنمية 

والبحث التربوي  التَّخطيطإدارة /ة ستراتيجيوالشراكات اإل  االجتماعي   النَّوعقسم  إلىومستشار محلي، باإلضافة 

 . الدَّليلأشرف وشارك في إعداد هذا  الَّذيفي وزارة التربية والتعليم 
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ساعة تدريبية( شارك فيهما معلمون  30من خالل عقد ورشتين تدريبيتين لمدة )  الدَّليلوقد تم اختبار هذا 

وحقوق اإلنسان ، حيث تم أخذ كافة الملحوظات والتغذية  االجتماعي   النَّوعومعلمات ومجموعة متخصصة في 

الالزمة على تم تلقيها من جميع المشاركين والمشاركات بعين االعتبار وتم إجراء التعديالت  الَّتيالراجعة 

 . اتالُميس  رو للُمي س  رينالالزمة وتوجيهات  (PPبالعروض التقديمية )  الدَّليلضوئها. وقد تم تضمين 

ِّم  لتدريب الدَّليلتم اعتماد هذا  ِّمين والُمعلِّ والحدِّ من العنف  االجتماعيِّ  النَّوعمفاهيم وقضايا  إدماجات على الُمعلِّ

ة/ ستراتيجيوالشراكات اإل االجتماعيِّ  النَّوعالمرتبط بالمدرسة، ومتابعته من قبل  قسم  االجتماعيِّ  النَّوعالقائم على 

 والبحث التربوي في الوزارة. التَّخطيطإدارة 

كل من أسهم في  إلىالهدف المنشود، ال يَسعُنا إال  أن نتوجه بالشكر واالمتنان  الدَّليلوإننا إذ نأمل أن يحقق هذا 

 :إعداده

 تكاملUSAID  أبو جبارة / برنامجالدكتور يزن 

 تكامل USAIDبرنامج األستاذ خليل أبو رضوان / مستشار 

إدارة  -وزارة التربية والتعليم  -ة ستراتيجيوالشراكات اإل االجتماعي   النَّوعالدكتورة كفا عكروش / رئيسة قسم 

 والبحث التربوي التَّخطيط

 التَّخطيطإدارة  -ة وزرة التربية والتعليم ستراتيجيوالشراكات اإل االجتماعي   النَّوعاألستاذة ختام ملكاوي/ قسم 

 والبحث التربوي

 األستاذة عال حداد / اليونسكو

بداء مالحظاتهم بهدف اثراء إمن ساهموا في مكما يجب شكر جميع العاملين والعامالت في وزارة التربية التعليم 

 محتوى هذا الدليل.

حقق هذا الدَّليل الهدف المنشود، ال يَسعُنا إال  أن نتوجه بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في وإننا إذ نأمل أن ي

عملهم الدؤوب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكذلك الدعم المقدم تكامل  USAIDمقد رين لبرنامج  إعداده،

 .الدَّليلالمتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وشاكرين مساهمتهم في إصدار هذا من منظمة األمم 
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مة  ُمقد ِّ
نصاف  والمساواة بين الجنسين في مجال  اإل  التَّعليمو التَّربيةتتبناها وزارة  الَّتيالرسالة   الدَّليليعكــس هــذا 

ِّ   الدَّليل،، وقد تم تطوير هذا  2022-2018ة للوزارة  ستراتيجياإل  خطَّةالـرت عنهــا عبـَّ  الَّتيو عم م الدَّ ليقدِّ

ِّموالمساندة للمعلمين و ف يَّةالتَّعلم تعليميَّةالات، مــن اجــل تحسين  الممارسات الُمعلِّ ِّ والالِّ  يَّةالصَّ قافـة ة، والثَّ يِّ صفِّ

 .االجتماعيِّ  النَّوعبصـورة عامـة لتكون قـادرة علـى االستجابة للقضايـا المتعلقة  ب  المدرسيَّة، والبيئـه الجندريَّة

 

ِّ الجامع عالـي الجودة والمتمركز حول المُ  التَّعليمالمساواة  بين الجنسين   تعني التَّعلمو التَّعليمففي مجال   متعلِّ

ِّمة  يأخـذ فـي الحسبان االحتياجات الخاصة  للبنيـن والبنـات، مـن أجـل تمكين وتطوير كامل  الَّذيووالُمتعلِّ

في مختلف المستويات ابتـداء  االجتماعيِّ  النَّوع. ومن هنا جاء التركيز علـى قضايا بشكل عام ةالطَّلبعند  مكاناتاإل

 ِّ فبالممارسات  ات وانتهـاءً ستراتيجياإلياسـات ومـن السِّ ِّميقوم بها  الَّتيوالالصفية  يَّةالصَّ ِّمون والُمعلِّ ات، فَُهم الُمعلِّ

 الرئيس في هذا المجال. الدَّوروهنَّ من  يؤدي  

 

ِّمزيـادة وعـي  إلى الدَّليلهـذا  يهدف ِّمين والُمعلِّ بشكل خاص  حـول  التَّعليمو التَّربيةات فـي مدارس وزارة الُمعلِّ

فوتطوير كفايات األداء والممارسات  االجتماعيِّ  النَّوعقضايـا  ِّ والالِّ  يَّةالصَّ ة، وتقديم المساعدة للعمل على  يِّ صفِّ

دت بشكل عام يَّةالتَّعلم تعليميَّةالوالمواد  المدرسيَّةفي الكتب  االجتماعيِّ  النَّوع مراعاة ، و تقـديم تعليـم إن ُوجِّ

ِّ  تعلُّميَّة تعليميَّةيجاد بيئة إعلى  الدَّليليعمل هذا  أُخرىومن ناحية  .ةالطَّلبمنصـف لكافة  من  آمنة من خالل الحدِّ

 المرتبط بالمدرسة. االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على 
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 مسوغات بناء البرنامج التدريبيثانيا: 

بما يواكب التطوارت تولي المملكة األردنية الهاشمية االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان عناية كبيرة 
التزم االردن بها، ومنها الهدف الخامس الخاص بتحقيق  التي 2030العالمية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 

 .المساواة بين الجنسين

قسم النوع االجتماعي/ أحد أقسام السياسات والتخطيط االستراتيجي  2010وقد اسست وزارة التربية والتعليم عام 
التخطيط والبحث التربوي،  ومن مهامه ترجمة استراتيجية النوع االجتماعي إلى سياسات تنفيذية في مديرية 

فلم وتحليلها ومتابعة تنفيذها، ونشر الوعي بثقافة النوع االجتماعي، وإدماج النوع االجتماعي في النظام التربوي. 

وع االجتماعي المرتبط بالمدرسة من األمور يعد أمر رعاية النوع االجتماعي  وخفض حاالت العنف القائم على الن

المزاجية أو الترف التربوي وإنما أصبح واجبا والتزاما يقع على اإلدارة والمعلمين والمعلمات والمشرفين 

التربويين والمشرفات،  وكل من له عالقة في العملية التربوية. ومن هنا جاء إعداد هذا الدليل ليتناغم مع السياسات 

 تجابة للخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.العامة واس

 

 تحقيق المادة التدريبية للمعايير ومنهاج التنمية المهنيةثالثا: 

 المعايير -
 لمجال الرئيس األول: التربية والتعليم في األردنا

 المجال الفرعي الثالث: اتجاهات التطوير التربوي

 المعايير التفصيلية

  التطوير التي يتبناها النظام التربوي، ومواءمة أدواره التعليمية وتوجيهها استنادا معرفة اتجاهات

 التجاهات التطوير وتقبل ثقافة التطوير التربوي بما في ذلك النوع االجتماعي.

  تبني اتجاهات التطوير التربوي التي يتبناها النظام التربوي وتطوير ممارساته وأدواره في العملية

لتعليمية والتعاون مع القيادة التربوية في نشر ثقافة التطوير، بما في ذلك أساليب تحليل النوع ية االتَّعلم

 .االجتماعي

 المجال الرئيس الثاني: الفلسفة الشخصية وأخالقيات المهنة

 لمجال الفرعي الثاني: القيم واالتجاهات والسلوك المهنيا

 المعايير التفصيلية

  االلتزام الواعي بالسلوك المهني وأخالقيات المهنة والقيم اإلنسانية واالتجاهات اإليجابية المرتبطة بمهنة

 ية التعليمية ومراعاة النوع االجتماعي.التَّعلمالتعليم والمعنيين بالعملية 
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 ي  ترتبط  بمهنة االلتزام بالسلوك المهني وأخالقيات المهنة والقيم اإلنسانية واالتجاهات اإليجابية الت

ية التعليمية  والممارسات الجيدة في تعميم مراعاة منظور التَّعلمالتعليم وبالتعاون مع المعنيين بالعملية 

 النوع االجتماعي.

 

 والتَّعليم التَّعلمالمجال الرئيس الرابع: 

 والتعليم التَّعلمالمجال الفرعي الثاني: تنفيذ عمليات 

 المعايير التفصيلية

 استراتيجيات التدريس والتقويم في مواقف تعلمية تعليمية تراعي الفروق الفردية والنوع   استخدام

 االجتماعي ، لدعم أدا الطلبة.

  توظيف استرتيجيات التدريس والتقويم بطرائق متنوعة تراعي النوع االجتماعي  لمايتناسب والمواقف

بمشاركة المجتمع المدرسي، لدعم  التَّعلمة دافعيتهم نحو يَّة التَّعليميَّة والفروق الفردية، ويضمن إثارالتَّعلم

 أداء الطلبة.

 

 التَّعلمالمجال الرئيس الخامس: بيئة 

 المجال الفرعي الثاني: الدعم النفس اجتماعي

 المعايير التفصيلية

  ،تقبل الطلبة ومراعاة حاجاتهم النفس اجتماعية المراعية للنوع االجتماعي، وخصائصهم النمائية

 .التَّعلملتحفيزهم على 

  ،توظيف األساليب العلمية المناسبة لمراعاة النوع االجتماعي والحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة

 إلثارة دافعيتهم وتعديل سلوكاتهم بالتعاون مع الزمالء.

 منهاج التنمية المهنية -

 التخطيط للمواقف التعليمية الصفية والالصفية بشكل يراعي النوع االجتماعي 

 التخطيط للتعلم وإدماج مفاهيم النوع االجتماعي 

  والنوع االجتماعي  التَّعلمتطبيق استراتيجيات التدريس القائمة على مراعاة الفروق الفردية وأنماط 

  بما ينسجم مع قدرات الطلبة واستعداداتهم وأنماط تعلُّمهم وأدوارهم االجتماعية  التَّعلمتنظيم عناصر بيئة 

 التخطيط للتعلم وإدماج مفاهيم النوع االجتماعي 
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 رابعا : بطاقة التنمية المهنية

 اسم المساق
 15 عدد الساعات النوع االجتماعي

 رقم المساق
 

 إلزامي المعايير العامة رتبة المعلم

 التربية والتعليم في األردنمجال المعايير : 
  الهدف العام :

تطوير المعرفة والنهج والمهارات الخاصة بطاقم هيئة التدريس فيما يتعلق بقضايا النوع  

االجتماعي والتواصل اإليجابي مع الطلبة والعمل على رفع الوعي حول أشكال العنف 

 لتصبح المدرسة بيئة آمنة وجاذبة للطلبة. المرتبط بالمدارس، المبني على النوع االجتماعي
 األهداف الخاصة:

  تزويد المتدربين والمتدربات بمعرفة حول بعض المصطلحات والمفاهيم ذات

 الصلة بالنوع االجتماعي.

  تحسين معرفة المتدربين والمتدربات باألطر القانونية والسياسات الداعمة للمساواة

 ار النوع االجتماعي. والعدالة في إط

  ُّور النمطية غير المستجيبة تمكين المتدربين والمتدربات من تحليل المواقف والص

 والعمل على تطويرها التَّعلمللنوع االجتماعي في مجال التَّعليم و

  ستراتيجيات ومواقف وممارسات إتحسين كفاءة المتدربين والمتدربات في توظيف

تربوية تنعكس بشكل فاعل على المخرجات التربوية المتوقعة لدى الطلبة والطالبات 

 في ثقافة النوع االجتماعي.   

  تطوير حساسية وقدرات المتدربين والمتدربات في مجال ثقافة النوع االجتماعي

 ارجها.من دمجها في الممارسات داخل الغرفة الصفية وخ للتَّمكُّن

 لل فهمإظهار ال ِّ دور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المعلمون والمعلمات في الحدِّ

 .المرتبط بالمدرسة والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي

  ، قراءات ذاتيةالتدريب النظري منهجية التقديم:
 يعده قسم النوع االجتماعياختبار منهجية التقييم: 
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 للبرنامج التدريبي العامةالنتاجات خامسا:

يَّةبالمفاهيم والمصطلحات  اتالُمتدر  بو  ينالُمتدر  بتعريف   -1   االجتماعي   النَّوعالمرتبطة ب األساس 
ِّمرفع مستوى وعي   -2 ِّمين والُمعلِّ ِّ اتالُمعلِّ ِّ ، والمدرِّ وضرورة  بأهميةو االجتماعيِّ  النَّوعبقضايا  باتبين والمدرِّ

ف التَّعليميَّة  عمليَّةال، أثناء اا وعمليً قضاياه نظريً ، وكيفية التَّعامل مع (الجندر) االجتماعيِّ  النَّوعماهية  على التَّعرُّ

 في المدارس. يَّةالتَّعلم

بقدرات تطوير    -4 ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  للنَّوعتستجيب  الَّتي يَّةالتَّعلم تعليميَّةاألنشطة التخطيط وتنفيذ  على  اتالُمتدرِّ

 االجتماعيِّ 

بمهارات  تحسين -  -5 ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  عمليَّةفي  )الجندر) االجتماعيِّ  النَّوع إدماجوتعزيزها في مجال  اتالُمتدرِّ

 التَّعلمالتَّعليم و

تعريف المتدربين والمتدربات ببعض المرجعيات القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية التي تعزز ثقافة النوع   -6

 االجتماعي

عاون بين المدرسة وأولياء األمور والمجتمع المحلي للمساهمة في تحسين نوعية التَّعليم تعزيز الشراكة والتَّ   -7

 االجتماعيِّ  النَّوعونشر ثقافة 

بتحسين قدرة   -8 ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  النَّوعمن العنف القائم على  لبة والحد   للطَّ آمنة  تعليميَّةتوفير بيئة في  اتالُمتدرِّ
 .المرتبط بالمدارس االجتماعي  

 النَّوع إدماجفي مجال  وتدريب اآلخرينتوجيه  علىزة، تكون قادرة إعداد مجموعة من الكوادر المتميِِّّ   -9 

 في التَّعليم االجتماعيِّ 

 بالبرنامج التدريبي النتاجات الخاصة: سادسا

 

 التفريق بين مفهومي الجنس والنوع االجتماعي،  وكذلك مفهومي العدالة والمساواة -1

 تفسير مفهوم الصورة النمطية في النوع االجتماعي وأسباب تشكلها  -2

التعرف إلى مفاهيم ومضامين احتياجات النوع االجتماعي والتفريق بين االحتياجات العملية واالحتياجات  -3

 االستراتيجية.

 تصنيف أدوار النوع االجتماعي إلى أدوار إنجابية وإنتاجية ومجتمعية وسياسية.  -4

 تبني إدماج ثقافة النوع االجتماعي في البيئة المادية والمعنوية المدرسية.   -5

 التزود بالمعرفة القانونية الداعمة لثقافة النوع االجتماعي على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.   -6

 ية لتصبح مستجيبة للنوع االجتماعيالتَّعلمير األنشطة التعليمية تطو  -7

 ستراتيجيات المتنوعة التي تستجيب لذلك.التخطيط لتنفيذ الدروس من منظور النوع االجتماعي واستخدام اإل  -8

 تنظيم أنشطة مدرسية بالتعاون مع المجتمع المحلي وأولياء األمور لتعزيز ثقافة النوع االجتماعي  -9

 مرتبط بالمدرسةالاكتشاف المؤشرات التي توحي بحدوث عنف قائم على النوع االجتماعي  -10

 يجابية التي تساعاد على حل العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة.اتخاذ المواقف اإل  -11
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 :منهجية بناء البرنامج التدريبي وآليات عرضه: سابعا

 

ح  في وضَّ شتمل على مجموعة من الجلسات كما هو مُ ت وحدةوكل  وأربع وحدات،من جلسة افتتاحية  الدَّليليتكون 

 .ثالثة أيام التَّدريبكون مدة توس ،الجداول الِّالحقة

ات مختلفة أبرزها: أنشطة إستراتيجياألنشطة باستخدام  وتيسير التَّدريبسيتم اعتماد المنحى التشاركي في  
، العصف الذهني واستمطار األفكار، العروض لعب األدوار، ودراسات الحالة،المجموعات الكبيرة والصغيرة، 

 .وسيكون هناك عرض لبعض الفيديوهات القصيرة

وسيكون هناك في كل يوم تلخيص ألهم ويبدأ اليوم التَّدريبي باستعراض وتلخيص ألهم النقاط لليوم السابق. 
 ، مجموعة مترابطة من األنشطةاالستنتاجات بعد كل 

ب إلى الطَّلبكذلك سيتم مع بداية الورشة  بو ينالُمتدر   وضع ملحوظات مكتوبة بعد كل يوم تدريبي  اتالُمتدر  
نموذج خاص للتقييم بعد كل  إلىباإلضافة  ، التَّدريبتوضع في مكان مخصص في قاعة كتغذية راجعة للمدرب 

 يوم تدريبي. 

ساعة تدريبية( شارك فيهما معلمون ومعلمات  30من خالل ورشتين تدريبيتين لمدة )  الدَّليلوقد تم اختبار هذا 
 الَّتيوحقوق اإلنسان، حيث تم أخذ كافة الملحوظات والتغذية الراجعة  االجتماعي   النَّوعومجموعة متخصصة في 

جميع المشاركين والمشاركات بعين االعتبار وتم إجراء التعديالت الالزمة على ضوئها. وقد تم تم تلقيها من 
 . اتالُميس  رو للُمي س  رينالالزمة وتوجيهات  (PPبالعروض التقديمية )  الدَّليلتضمين 

 
 
 

 منهجية تقييم البرنامج التدريبيثامنا: 
 

تدريبي وفق منهجية خاصة تركز على إدماج المعلم والمعلمة لثقافة سيتولى قسم النوع االجتماعي تقييم البرنامج ال

 ية من ناحية ومدى انعكاس ذلك على وعي الطلبة من ناحية أخرى. التَّعلمالنوع االجتماعي في العملية التعليمية 

 
 

 المواد الالزمة للتدريب:تاسعا: 
 أقالم عادية، أقالم تلوين ، ورق قالب،جهاز حاسوب، انترنت، جهاز عرض، سماعات، أقالم تخطيط ملونة، 

 .، الصق ورقيورق كرتون صغير ملون ، أبيض عادي ورق 
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 (التَّدريبث تتناسب مع طبيعة ي) يتم تعديل هذه االرشادات بحإرشادات عامة للمدربين :عاشرا: 

على هذا الموضوع وال يجوز استعمال أي  التَّدريببعناية ألنه يجب استخدام هذه المادة في  يَّةالتَّدريباقرأ المادة  .1

 .أُخرىمواد أو شفافيات 

سديتم فيها إعدداداً جيدداً كدي يكدون واضدحاً فدي ذهندك مدا  /ي ستدرب الَّتي يَّةالتَّدريبباإلعداد للجلسات  / قومي قم .2

د /ينأندك تعدرف /يللتددريب وتأكدد خطَّدة /ي. ثم ضععمله واد رت جميدع المدأهدداف الجلسدة وتفهمهدا وأندك حضَّ

 الالزمة.

وفر المصدادر، وهدذا يعندي أن تريدها وتأكد من تد الَّتيدائماً على أن تكون الغرفة مهيأة حسب الطريقة  /يحافظ .3

 دائماً أن تصل قبل البداية المبرمجة للتدريب. عليك

ً  واضحاعند تقديم مالحظاتك، ليكن صوتك  .4  من نفسك./ة وواثقاً  /ةولتبدو مبتسما

لتدزام بالوقدت وحداول قددر االمكدان اال الددَّليلالموجودة في هذا  النُّصوصعند تقديم مالحظاتك، يرجى استعمال  .5

 .التَّدريب عمليَّةهذا يُمكنك من االبقاء على السرعة المناسبة ل المخصص لكل مداخلة،

حلدة مبكدرة )لديس بالضدرورة أن هدف ذلك الجدزء مدن المدادة فدي مر إلىات. قم دائماً باإلشارة النَّشاطعند تقديم  .6

على سبيل المثال. عن طريق  –فربما انك تريد التهيئة لذلك الجزء من العمل بطريقة ما  –يكون ذلك عند البداية 

ربطه بالموضوع السابق( .. الحظ أنه لم يتم طرح هدذه النقطدة بشدكل منفصدل فدي اإلرشدادات المخصصدة لكدل 

 جزء من أجزاء العمل.

ات، قم دائماً بإعالم المشاركين عدن المددة الزمنيدة المخصصدة لهدم للقيدام بكدل مهمدة، وإذا كدان شاطالنَّ عند تقديم  .7

 طويالً ويتكون من عدة أجزاء يجب ان تبين الزمن المخصص لكل جزء. النَّشاط

 عند استخالص االستجابات من المشاركين ، تجنب إصدار األحكام اللفظية على استجاباتهم وإجاباتهم. .8

أكدد دائمداً علدى ضدرورة أن يقددم جميدع أعضداء المجموعدة  –لقي التغذية الراجعة من نشاطات المجموعة عند ت .9

دروريِّ . ال تسمح لشخص واحد أن يهيمن على باقي أعضاء المجموعدة مدن الدَّورالتغذية الراجعة ب أن تقدوم  الضَّ

تتطلب ذلك كدي تتداح الفرصدة  الَّتي التَّمارينكل مجموعة باختيار ممثلها بغرض تقديم التغذية الراجعة في بداية 

 ألعضاء المجموعة األقل ثقة بشكل خاص بأن يعدو أنفسهم للمهمة.

اسددتعمل بطاقددات األسددماء لتدددوير  –فددي مجموعددات مختلفددة والمشدداركات علددى أن يشددترك المشدداركون  التأكيددد .10

 .والمشاركات المشاركين

أي قضدية مدن  إلدىجانبده كدي تسدتطيع اإلشدارة  إلدىبدل قدف عدرض تجندب ان تقدف أمامده العند استعمال جهداز  .11

 .والمشاركات أنك تواجه المشاركينراع  –تريد إثارتها  الَّتيالقضايا 

يستطيعون قراءتها هذا فضالً عن أنه يوجدد والمشاركات  ال تقم بقراءتها ، ألن المشاركين  الشرائح عرضعند  .12

 ن أيديهم.بي الَّتي يَّةالتَّدريبنسخ منها في المواد 

تجنب وضع الكثير من النقاط على اللوحدة ألن وجدود الفدراغ األبديض يدؤثر علدى  Flip chartعند إعداد لوحة  .13

 جودة الكلمات ويؤكدها.

المطلددوب فهمدداً  فهددمد مددن أكُّددتِّ الو للنقدداش لالسددتماع ،العمددلأثندداء والمشدداركات بددالتجول بددين المشدداركين  القيددام .14

 صحيحاً. 

15.  ً متلددك اإلجابددات الصددحيحة ي الَّددذي /ةفددي نقاشددات المجموعددات فددال تظهددر بمظهددر الخبيددر إذا وجدددت نفسددك طرفددا

 ويعطيها.

 إلدىإذا وجدت إحدى المجموعات نفسها عالقة في إحدى القضايا. فال باس من تقديم فكرة أو فكرتين لدفع العمدل  .16

 .أُخرىمجموعة  إلىاألمام. وإذا فعلت ذلك انتقل بعدها بسرعة 

لبدايدة الجلسدة حتدى ولدو لدم يكدن جميدع المشداركين بدقدة بعد االستراحة حسدب الوقدت المحددد  اليةالتالجلسة  بدء .17

 موجودين.والمشاركات 

 .حصل أثناء الجلسة الَّذيومراجعة للتعلم  إيجابيَّةدائماً على أن تنهي الجلسة بمالحظة  الحرص .18
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 الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج التدريبي

 

اليددددددددددددددددددددددددددددوم 

 والموضوع

رقددددددددم 

 الجلسة

الزمن  رقم النشاط واسمه

 )دقيقة(

 اليوم األول 

 

مفاااااااااااااااااااااهيم  -1

 ومصطلحات

الناااااااوع  الجااااااانس

 االجتماعي 

 العدالة والمساواة

الصااااااااااااااااااورة  -2

النمطيااااااة للنااااااوع 

 االجتماعي

 

أدوار الناااااااااوع  -3

 االجتماعي

 

 

احتياجااااااااااااااات  -4

 النوع االجتماعي

 

إدماااج النااوع  - -5

 االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 األولى

 االفتتاحية:الجلسة 
 عريف بالورشةرحيب والتَّ التَّ  -

10 

  التمهيدي: النَّشاط  
التعارف *  التوقعات * كيف ينظر المشاركون  (1 – 1)نشاط 

وتوجيهات عامة عن سير  الجنسين * قواعد الورشة إلىوالمشاركات 
 األيام التَّدريبيَّة والتقييم اليومي

30 

         العدالة والمساواة  -ماذا يقولون عن الجندر - االجتماعيّ  النَّوعالجنس و

 والتفريق بينهما االجتماعي   النَّوعَمفهوَم الجنس و  (2 – 1نشاط )
 ماذا يقولون عن الجندر) أحكام مسبقة(              (3 – 1نشاط )
 (المفهوم والفرق) المساواة  والعدالة   (4 – 1نشاط )

 

 

25     

30     

25 

 االجتماعيّ  للنَّوع النَمِطيَّة الّصورة

 ذهنك عند سماعك كلمة رجل أو امرأة إلىماذا يتبادر   (5 – 1نشاط )
ونماذج من الكتب  الشَّعبيَّةمن خالل األمثلة  التَّنميط  (6 – 1نشاط )

 .المدرسيَّة

        

20  

30 

 

 30 استراحة 

   

 الثانية

 االجتماعيّ  النَّوعأدوار 

)ال يمكنني أن أباشر العمل على هذا ة اللغز قصَّ   (7 – 1نشاط )
 ..إنه ابني(الط  فل
يقوم بها كل من المرأة  الَّتيتمرين الوقت )ساعات العمل   (8 – 1نشاط )

جلو  ونوع العمل( الرَّ
 عبارات جندرية  )تصويت  برفع االيدي(  (9 – 1نشاط )

 

10   

30 

10 

 االجتماعيّ احتياجات النَّوع 

 االحتياجات العمليَّة و االحتياجات اإلستراتيجية  (10 – 1نشاط )

 التَّمييز بين االحتياجات العمليَّة واالحتياجات اإلستراتيجية    (11 – 1نشاط )

 ة في مجال التَّعليمإستراتيجيتحديد حاجة عمليَّة وحاجة   (12– 1نشاط )

يَّة للمرأة ظاللها على حاجاتها    (13 – 1نشاط ) كيف تعكس الص ورة النَمط 

 .سترتيجيةالعمليَّة واإل

          

15        

15  

 

15        

15 

 االجتماعيّ  النَّوع إدماج
      االجتماعي   النَّوع إدماجمفهوم    (14 – 1) نشاط

في المدرسة  االجتماعي   النَّوعكيف يمكن تعميم مفهوم    (15 – 1نشاط )

 والتَّعليم

 تقييم اليوم األول

         
15     

25         

        

10 
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 اليوم الثاني
 

المساواة في  -1

النوع االجتماعي 

والحق في التعليم 

من خالل 

 االتفاقيات الدولية 

 

 

 

البيئة  -2
المدرسيَّة 

الُمستجيبة  للنَّوع 
 االجتماعيّ 

 
التشاركية:  -3

وأولياء المجتمع 
 األمور والمدرسة

 

 

 األولى

 

 

 

 

 

 مراجعة اليوم السابق
 

الحق في التَّعليم من خالل االتفاقيات المساواة في النَّوع االجتماعّي و
 الَمعنِيَّة بحقوق االنسان

 ( نظرة عامة على مضمون الوحدة 1 – 2نشاط )  -
 ( هل التَّمييز في النَّوع االجتماعي  محلي أم عابر للقارات               2 – 2نشاط )  -
( االتفاقيات والقوانين دوليا، إقليميا، وطنيا/ مفاهيم 3 – 2نشاط )  -

 ومصطلحات قانونية يجب معرفتها.
ف أكثر على  االتفاقيات والقوانين دوليا، إقليميا4 – 2نشاط )  - ، ( التَّعرُّ

 وطنيا  
 

10 

 

 

10 

15 

 

15 

 

20 

 البيئة المدرسيَّة الُمستجيبة  للنَّوع االجتماعيّ 
 

 البيئة المدرسيَّة المستجيبة للنَّوع االجتماعي  ( 5 – 2نشاط ) 
 قائمة التَّحقُّق للبيئة المستجيبة للنَّوع االجتماعي    ( 6 – 2نشاط ) 

 

          

20      

25   

 المجتمع وأولياء األمور والمدرسةالتشاركية: 
 تفاعل المدرسة مع األهالي وأعضاء المجتمع   ( 7 – 2نشاط ) 
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 للمحتوى التدريبي مسرد مصطلحات
 

 التعريف المصطلح الرقم
 االجتماعيِّ  النَّوع 1

 ) الجندر(
 الَّتددديم والقددديَ  االجتماعيِّدددةالعالقدددات واألدوار مجموعدددة  يشدددير إلدددى

 ِّ سدددميةبمؤسسددداته دها المجتمدددع يحددددِّ سدددميةوغيدددر  الرَّ لكدددل مدددن  الرَّ

م تتغيددر (، وهددذه األدوار والعالقددات والقدديَ و رجددااًل  نسدداءً الجنسددين )

ومددع  خددرىمددن ثقافددة ألُ  وهددو يختلددف ا لتغيددر المكددان والزمددان،وفقًدد

تنطددوي  فددرغم أنهدداليسددت ثابتددة  وثقافددة المجتمعدداتالوقددت.  مددرور

 تطدوير تقاليددإال أنها تقدوم بباستمرار على الحفاظ على تقاليد معينة 

 جديدة.
جدددال لددددى ةالبيولوجيددد اتاالختالفددد إلدددى هدددذا المصدددطلح يشدددير الجنس 2 ِّ  الرِّ

تحدددد البشددر كددأنثى أو  الَّتدديهددي الخصددائص البيولوجيددة ف، النِِّّسدداءو

ا أو أنثددى بغددض النظددر عددن ذكددرً  الشَّددخصذكددر. وبالتددالي ، يكددون 

 .األصلالعرق أو الطبقة أو العمر أو 
 النَّيوعالمساواة فيي  3

  االجتماعيِّ 
جالو النِِّّساءتمتع  يعني ِّ الفرص المتسداوية بالوضع نفسه وإتاحة  الرِّ

هم إمكاندددداتلممارسددددة حقددددوقهم اإلنسددددانية وتحقيددددق كامددددل  للجميددددع

ديَّة التَّنميةللمساهمة في  ِّياسِّ والثقافيدة،  االجتماعيِّدةو االقتصداديَّةو السِّ

ينسدبها المجتمدع  الَّتديواالستفادة مدن النتدائج. إنهدا القيمدة المتسداوية 

جدالو النِِّّسداءكل من أوجه التشابه واالختالف بين  إلى ِّ واألدوار  الرِّ

يلعبونهدا. يمكدن تعزيدز المسداواة بدين الجنسدين عنددما  الَّتيالمختلفة 

 ِّ دون اعتبددار  النِِّّسدداءجددال ويددتم تددوفير المددوارد والفددرص والدددعم للرِّ

 .للجنس البيولوجي
 النَّييوعالعداليية فييي  4

 االجتماعيِّ 
تأخدذ بعدين االعتبدار  الَّتدي المنصدفةالمعاملدة  إلدى هذا المفهدوم يشير

االحتياجددات والمصددالح المختلفددة للرجددال  تندداولتو، الجنسددينال كدد

 إلدددىتقدددود  الَّتدديوالحدددواجز الثقافيدددة  الماضدددي وتداعياتددهو النِِّّسدداءو

 يجابيَّددةالتدددابير والتدددخالت اإل ، وأخددذضددد مجموعددة معينددة التَّمييددز

 االجتماعيِّ  النَّوعفراد أتحقيق العدالة بين  إلىتؤدي  الَّتيالالزمة 
يييييورة 5 ييييية الصِّ يَّ  الَنمط 

 االجتماعيِّ  للنَّوع
ومؤسساته المختلفة  يفرضها المجتمع الَّتي المواقف والمعتقداتهي 

فدي  النِِّّساءحول الخصائص المرتبطة باألنشطة المناسبة للرجال أو 

 مجتمع معين.

يييييييييييييييييييييييوع  6 أدوار النَّ
 االجتماعيِّ 

لكل من  السائدة،  والثقافة المجتمع يحددها  الَّتياألدوار تلك  هي

جالو النِِّّساء ِّ  المجتمع على أساس قيم وضوابط وتصورات  الرِّ

جللطبيعة كل من  ، وقدراتهما واألنثى، الذكر والمرأة الرَّ

وهذه  .المجتمع عات واستعدادهما، وما يليق بكل منهما حسب توقِّ 

والثقافية  االقتصاديَّةو االجتماعيِّةللتغيرات  ة وفقامتغيراألدوار 

يَّةو ِّياسِّ  يتأثر فيها الفرد الَّتي السِّ
 

جالو الن  ساء احتياجات وتعني احتياجات النَّوع  7  والمهام بالمسؤوليات يتعلق فيما الر  
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 باالحتياجات أو التقليديةالنَّوع االجتماعي  بأدوار المرتبطة االجتماعيِّ العمليَّة
  .والضَّروري ة كالغذاء والماء والصحة والسكن الفوريةالملموسة 

 تحسين إلى للنَّوع االجتماعي  يؤدي العمليَّة وتلبية هذه االحتياجات
 ال تلبيتها فإن ذلك، على عالوة. الن  ساءو للرجال الحياة نوعية
 وبالتالي،. للنَّوع االجتماعي   أو األدوارالقائمة التقسيمات تتحدى

يمكن أن يتحقق على  ، العمليَّة الحتياجاتا وتلبية استهداف فإن
 المدى القصير.

 

ييييييوع  8 احتياجييييييات النَّ
االجتميييييييييييييييييييييييياعيِّ 

 اإلستراتيجية

والقيادة  والمكانة بالمركزوالسلطةتتعلق  هي تلك الحاجات الَّتي 
جال والن  ساء  مجتمع في والموارد القرارات  على من قبل الر  

 . معين
فال بدَّ  االجتماعي   اإلستراتيجية للنَّوعومن أجل تلبية هذه المصالح 

جال من كلل التدخالت وتقديم المساعدة من  من أجل  الن  ساءو الر  
تغيير  طريق عنبين الجميع  العدالة والمساواة من أكبر قدر تحقيق
يَّة والقوالب األدوار . مما للجنسين المواتية غيرو القائمة النَمط 

 وقت وجهود تبذليعني أن تحقيقها يحتاج إلى 
 

يييييييييييوع  9 إدمييييييييييياج النَّ
 االجتماعيِّ 

 النَّوع قضايا مراعاةإدماج و إلىة تهدف إستراتيجي عمليَّةهي 
والسياسات  الُمؤسَّساتفي كل المجاالت كالمشاريع و االجتماعي  

 .المساواة بين الجنسين العمليَّةوالتشريعات، بحيث تعزز هذه 
 

ِّفاقيَّااة 10 الميثاااق. . االت 

 المعاهدة العهد .
نصوص دولية تتضمن مجموعة من الحقوق وااللتزامات،  تُلزم 

 ولي بعد التصديق عليها.ول قانونيا أمام المجتمع الدَّ الدُّ 
حقوقي دولي  تلتزم الدَُّول به أدبيا وأخالقيا بعد صدوره، وهو  نص   اإلعالن 11

 غير ملزم.
ِّفاقيَّاة  التوقيع 12 علاى االت 

ِّفاقيَّدةليدة لدولدة مدا علدى موافقة أوَّ هو  الدَّْوليَّة مدا، ويدتم بعدد اعتمادهدا مدن  اتِّ

 طرف األمم المتحدة، وليس له أية أثار قانونية
 المصاااادقة /التصاااديق 13

ِّفاقيَّة الدَّْوليَّة ِّفاقيَّةعلى معاهدة أو  الدَّولةموافقة  على االت  التشريعية أو  األجهزةعبر  اتِّ

توكل اليها هذه المهمة حسب أحكام الدستور. وبعد  الَّتيالتنفيذية 

ِّفاقيَّةالمصادقة تتمتع  لزامية أقوى من إبعد تصديقها بقوة  االتِّ

 .اتالتَّحفُّظيمكن للتصديق أن يشمل بعض و  القوانين المحلية.
على بناد أو  التَّحفُّظ 14

ِّفاقيَّة  أكثر من االت 
المصادقة عند التوقيع أو  الدَّولةم من طرف قدَّ عالن كتابي ي  إِّ هو 

ِّفاقيَّةأو أكثر من بنود المصادقة حول بند  أو المعاهدة، و يعني  االتِّ

 أحكامه. لما جاء في الدَّولةعدم قبول 

داريدده ومعلمدددين إِّ هددي كددل مددا يحتويددده البندداء المدرسددي مدددن هيئددة  المدرسيَّةالبيئة  15

ددفك أُخدرىماديدة  إمكانداتومعلمدات ومتعلمدين ومتعلمدات و وف الصَّ

والمندداهج  يَّددةالتَّعلم التعليميَّددةوالمختبددرات العلميددة والمكتبددة والمددواد 

ِّراسدديِّة والتكنولوجيددا ومالعددب مدرسددية  الددتَّعلمومركددز مصددادر  الدِّ
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 ذلك من أمور إلىودورات المياه ومساحات خضراء وأسوار وما 
فيَّةئة يالب 16  االجتماعيِّدةو النَّفسيَّةتتفاعل فيه الظروف  الَّذيهي البيئة أو الوسط  الصَّ

ِّيَّددةو ِّددموتشددمل العالقددات القائمددة بددين  المادِّ  الطَّلبددةوطلبتدده وبددين  الُمعلِّ

 الَّتدديا مجموعددة الشددروط والظددروف بعضددهم بددبعض وتشددمل أيًضدد

ددفيَّةيجددب توافرهددا داخددل الحجددرة  كتنظدديم المقاعددد والمسدداحة  الصَّ

المناسددبة للحركددة والبندداء وطددالء الجدددران ولوندده وأثاثدده وتهويتدده 

سومات روَ وإنارته والصُّ   .ذلك إلىقات وما لَّ عَ والمُ  والرُّ
المسااااااتجيب  التَّعلاااااايم 17

 االجتماعيِّ  للنَّوع
يحترم االختالفات بين الجنسين ويراعي  الَّذيهو التَّعليم 

ِّ االحتياجات كجزء م م، ويعالج العوائق القائمة على ن هوية الُمتعلِّ

ِّ  االجتماعيِّ  النَّوع الفجوات والقضاء  ويتطور باستمرار من أجل سدِّ

بين الجنسين ويوفر بيئة آمنة تضمن الحماية للمتعلمين  التَّمييزعلى 

ِّماتو  .الُمتعلِّ

 

العنف القائم على  18

 النَّوعأساس 

 االجتماعيِّ 

 

ويستند  الشَّخصإرادة د َّض  يرتكب إيذاء  فعل مصطلح شامل ألي

( بين الذكور االجتماعيِّ  النَّوع)أي  االجتماعيِّةاالختالفات  إلى

أو  الجسديَّةأو المعاناة ذى لحق األتُ  الَّتيواإلناث. ويشمل األفعال 

 هميشالتَّ ، يطرةالسَّ ،  اإلكراه، التَّهديدتشمل ، و النَّفسيَّةأو  الجنسيَّة

يَّةال الحرمان من وغيرها من أشك ِّ . يمكن أن تحدث هذه الُحرِّ

ا لعدد من حقوق انتهاكً  عدُّ ، ويُ األفعال في األماكن العامة أو الخاصة

 ات.فاقيِّ واالتِّ  الدَّْوليَّةتحميها المواثيق  الَّتياإلنسان العالمية و

العنااف القااائم علااى  19

 االجتمااااعيِّ  النَّاااوع

 بالمدارس المرتبط

تقوم على العالقدات،  الَّتي اتالعنف، أواالعتداءأي شكل من أشكال 

 بددنيًايمكن أن يكدون والَّذي  االجتماعيِّ  النَّوعواألدوار القائمة على 

 وهددذا. ةالثددأو أي مددزيج مددن هددذه العناصددر الثَّ  ،جنسدديًاأو  نفسدديًاأو 

أو  وفددي طريددق الددذهابأفددي المدرسددة، أو سدداحاتها،  العنددف قددد يددتمُّ 

وقد يتم  .اخليةالمدرسة الدِّ  سكنوأو في أروقة العودة من المدرسة، أ

ِّمدمدن قبدل هذا العندف  ِّمدين والُمعلِّ ات، والطدالب والطالبدات، أو الُمعلِّ

ضدحايا  قد يكوندوا سواء أفراد المجتمع. إن األوالد والبنات على حدِّ  

ِّراسدديِّة معًددا، ممددا يددؤثر علددى النتددائج أو كددال األمددرين ،أو جندداة ، الدِّ

 ِّ  بشكل عام النَّفسيَّةوة البدنيَّ حة والصِّ

20  

ر  التَّنمُّ

 

 

 عمدُّ تَ عنف مُ و، وهالمرتبط بالمدارس العنفل أشكا منُّ شكل  التَّنمُّر

ه اإلضرار عنـ ، ينـتجُّ ( من فرد أو مجموعةابرً عـاس لي) ر  تكرمُ 

ق وعدم فـر هناكيكون   حيثالعمر؛ من نفس  عةُّ مجموأود بفر

ة توازن في  ا ر  السـلطةُّ أولقـوُّ ِّ ر عليه(،  والضـحيةبين المتَنمِّ )الُمتنمَّ

أو في األماكن المحيطة بالمدرسة  يحدث إما في الحرم المدرسي و

رأو من خالل   األلكتروني. التَّنمُّ

القوة ) في منظاور  21

 العنف(

ا، ، أو اجتماعيً  ابدنيً يكون وجود تفاوت حقيقي بين طرفين يمكن أن 

 -أيضددا –ن إكراًهددا، أو ضددغًطا، وتشددمل ا . وقددد تتضددمَّ أو اقتصدداديً 

مددن أشددكال الضددغط  ، واالضددطهاد، أو غيرهدداالتَّهديدددالتخويددف، و
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النفسددي والبدددني  وهددي مرتبطددة بدداألنواع الثالثددة المختلفددة للعنددف )

 إلددددىممددددا يددددؤدي  .والجنسددددي(. وإسدددداءة اسددددتعمالها يعنددددي العنددددف

ما هدو فعل و، حسب رغبة من يمتلك "القوة" ف صرُّ االضطرار للتَّ 

 حقيقية ومؤذية مطلوب خوفًا من عواقب

الحرمااااااااان مااااااااان  22

 :التَّعليم

إخراج الفتيات والفتيان من المدارس ومنعهم من إكمال تعليمهم 

يَّةة نيَّ هْ ة والمِّ والحصول على المعرفة العلميَّ   األطفال، ومنع األساسِّ

 .التَّعليممن االلتحاق ب

 الزواج المبكر 23

 

ِّنِِّّ القانونية التزويج  الُمدَبَّر دون السِّ
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 األولالتدريبي اليوم 

 المقدمة

) الجنس والنَّوع هذا اليوم مكون من جلستين تدريبيتين سيتم خاللهما تغطية خمسة محاور رئيسة تتناول  

، احتياجات النَّوع  ، أدوار النَّوع االجتماعيِّ يَّة للنَّوع االجتماعيِّ ، العدالة والمساواة، الصِّورة النَمطِّ االجتماعيِّ

 .) ، إدماج النَّوع االجتماعيِّ اإلطار المفاهيمي لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم تناقش وهذه المحاوراالجتماعيِّ
يَّة  ، األساس  تمكين عنها، ليتم  البناء عليها في الجلسات الالحقة لوتوفر معلومات عامة  المرتبطة بالنَّوع االجتماعي 

ف بات من تَعَرُّ بين والُمتدر   في الغرف داخل المدرسة و االجتماعي   وتستجيب للنَّوعتراعي  الممارسات الَّتي الُمتدر  
في    .ةالصَّ

 النتاجات العامة لهذا اليوم:

يَّة للنَّوع االجتماعيِّ   لىعتعرف ال -1  يةالتَّعلموإدماجها في العملية التعليمية المفاهيم والمصطلحات األساسِّ

وتطبيقاتها في مجال حق الجميع في من منظور العدالة في قضايا النوع االجتماعي  المساواة استكشاف أهمية  -2

 التعليم 

النَّوع  واألدلة بعيدًا عن التَّشويه والشائعات حول مفهوم إزالة الغموض والتوضيح المرتكز على الحقائق -3
 االجتماعي  )الجندر(

والعمل على  التَّعلمتحليل المواقف والصُّور النمطية غير المستجيبة للنوع االجتماعي في مجال التَّعليم و -4
 تطويرها

 الربط بين احتياجات وأدوارالنوع االجتماعي  -5

 

 ليوم:النتاجات الخاصة لهذا ا

بات: ِّ بين والُمتدرِّ ِّ  مع نهاية اليوم التدريبي يُتوقَّع يكون في مقدور الُمتدرِّ

، العدالة، المساواة ،  -1 تعريف المفاهيم األساسية المرتبطة  بالنوع االجتماعي  )الجنس، النَّوع االجتماعيِّ

 األدوار، االحتياجات اإلدماج(.

 بين مفهومي الجنس والنَّوع االجتماعيِّ  التفريق -2

 التفريق  بين مفهومي العدالة والمساواة   -3

 تصويب المفاهيم الخاطئة حول النَّوع االجتماعي   -4

5-  ، اكتشاف كيف تسهم الثقافة المجتمعية في تشكيل األفكار والمواقف والمعتقدات حول النَّوع االجتماعي 
 بعينها.)الجندر( وكيف ترسخ قيما 

سمية وغير  -6 . الُمؤسَّسات الرَّ تبيان الدَّور الَّذي يمكن أن تلعبه المدرسة في عمليَّة تنميط النَّوع االجتماعي 
. يَّة للنَّوع االجتماعي  سمية في تشكيل الص ورة النَمط   الرَّ

يَّة في تحديد األدوار للنَّوع االجتماعي   -7  استنتاج كيف تُؤث  ر الص ورة النَمط 

ن النَّوع االجتماعي  يهدف إلى إعادة توزيع األدوار بشكل يسمح للذكور واإلناث الحصول على مصادر أفهم  -8
 التَّنمية بشكل متوازن واالستمتاع بالحقوق وممارستها.
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 التَّمييز بين االحتياجات العمليَّة واالحتياجات اإلستراتيجية. -9
يَّة في التَّعليم والثقافة المجتمعية بتقييد تفكيروطموح الن  ساء، والخلط بين حاجتهن  -10 َور النَمط  ربط أثر الصُّ

 اإلستراتيجية والعمليَّة، مما يؤثرعلى أدوارهن  وإسهامهن  في التَّنمية الُمستدامة.  
سمية ومنها وزارة التَّربية  -11 ف على دور الجهات الرَّ والتَّعليم في تبني سياسة دمج النَّوع االجتماعي  وفقا التَّعرُّ

 2022-2018للخطة االستراتيجية 
لتصبح مستجيبة  التَّعلمتطويع المواقف غير المستجية للنوع االجتماعي  في الكتب المدرسيَّة ومواد التَّعليم و -12

 لمنزور النوع االجتماعي
 

 القبلي التَّعلمالتهيئة و

 نشاط تمهيدي لكسر الجمود  يتعرف فيه المتدربون والمتدربات على بعضهم من حيث : سيكون ذلك من خالل

 طبيعة التخصص والصفوف التي يدرسونها -1

 تحديد الرغبة أو الميل لجنس المولود األول -2

 تحديد التوقعات من ورشة العمل -3
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 الجدول الزمني لليوم األول

رقم  اليوم والموضوع

 الجلسة

الزمن  رقم النشاط واسمه

 )دقيقة(

 األول

 

مفدددددددددددددددددداهيم  -1

 ومصطلحات

 الجنس

 النوع االجتماعي 

 العدالة والمساواة

الصددددددددددددددورة  -2

النمطيدددددة للندددددوع 

 االجتماعي

 

 

الندددددددوع أدوار -3

 االجتماعي

 

احتياجددددددددددات  -4

 النوع االجتماعي

 

 

إدمددداج الندددوع  -5

 االجتماعي

 

 

 

 

 

 الجلسة

 األولى

 الجلسة االفتتاحية:
 عريف بالورشةرحيب والتَّ التَّ  -

10 

  التمهيدي: النَّشاط  
التعارف *  التوقعات * كيف ينظر  (1 – 1)نشاط 

 الجنسين * قواعد الورشة إلىالمشاركون والمشاركات 
 وتوجيهات عامة عن سير األيام التَّدريبيَّة والتقييم اليومي

30 

  -ماذا يقولون عن الجندر - االجتماعيّ  النَّوعالجنس و

         العدالة والمساواة

والتفريق  االجتماعي   النَّوعَمفهوَم الجنس و  (2 – 1)نشاط 
 بينهما
 ماذا يقولون عن الجندر) أحكام مسبقة(              (3 – 1نشاط )
 (المفهوم والفرق) المساواة  والعدالة   (4 – 1نشاط )

 

 

25     

30     

25 

 

 االجتماعيّ  للنَّوع النَمِطيَّة الّصورة

ذهنك عند سماعك كلمة  إلىماذا يتبادر   (5 – 1نشاط )
 رجل أو امرأة

ونماذج  الشَّعبيَّةمن خالل األمثلة  التَّنميط  (6 – 1نشاط )
 .المدرسيَّةمن الكتب 

        

20  

30 

 

  استراحة 

   

الجلسدددة 

 الثانية

 االجتماعيّ  النَّوعأدوار 

)ال يمكنني أن أباشر العمل ة اللغز قصَّ   (7 – 1نشاط )
 ..إنه ابني(الط  فلعلى هذا 
يقوم بها  الَّتيتمرين الوقت )ساعات العمل   (8 – 1نشاط )

جلكل من المرأة و  ونوع العمل( الرَّ
 عبارات جندرية  )تصويت  برفع االيدي(  (9 – 1نشاط )

 

10   

30 

10 

 االجتماعيّ احتياجات النَّوع 

االحتياجات العمليَّة و االحتياجات   (10 – 1نشاط )

 اإلستراتيجية

التَّمييز بين االحتياجات العمليَّة واالحتياجات   (11 – 1نشاط )

 اإلستراتيجية  

ة في إستراتيجيتحديد حاجة عمليَّة وحاجة   (12– 1نشاط )

 مجال التَّعليم

يَّة للمرأة ظاللها    (13 – 1نشاط ) كيف تعكس الص ورة النَمط 

 .سترتيجيةعلى حاجاتها العمليَّة واإل

          

15        

15  

 

15        

15 

 االجتماعيّ  النَّوع إدماج
      االجتماعي   النَّوع إدماجمفهوم    (14 – 1) نشاط

 النَّوعكيف يمكن تعميم مفهوم    (15 – 1نشاط )

 في المدرسة والتَّعليم االجتماعي  

 تقييم اليوم األول

         
15     

25        
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 االجتماعيِّ  النَّوع الوحدة األولى: مصطلحات ومفاهيم

 

 

 ، العدالة، المساواة ( االجتماعيِّ  النَّوع)الجنس،                                       أوال:

 

 

 نشطة األوصف 

 :أربعة أنشطةعلى  يحتوي هذا الموضوع

ِّريُ  النشاط األول: بات في أجواء التَّدريب  يسِّ ِّ بين والُمتدرِّ ِّ وإظهار ما يتوقعونه من  ،بسالسةهذا النشاط دخول الُمتدرِّ

 غبات في  )نوع المولود األول، ولماذا ؟ ( ليكون ذلك مدخال للنشاط الذي يلي.بيان الرَّ ، إضافة إلى تَ ورشة العمل

ِّح َمفهوَمي الجنس و : لثانيا النَّشاط  .والتفريق بينهما االجتماعيِّ  النَّوعيُوضِّ

شويه ا عن التَّ إلزالة الغموض والتوضيح المرتكز على الحقائق واألدلة بعيدً  النَّشاطتم بناء هذا : الثالث النَّشاط
 )الجندر( . االجتماعي   النَّوعوالشائعات حول 

ِّح َمفهوَمي العدالة والمساواة والتفريق بينهما وكيف أن العدالة تقود  :الرابع النَّشاط  .المساواة إلىيُوضِّ

 

 

    دقيقة ( 30) (                                                                       الزمن:  1 -1رقم النشاط )

 اليوم األول/ الجلسة األولى                                                              اسم النشاط: نشاط تمهيدي

 )للتَّعارف والتَّوقُّعات والدخول في أجواء التدريب،وقواعد الورشة(      

     

 

عض من التهيئة والتحفيز: الترحيب بالمشاركين والمشاركات والتوضيح بأن الجميع سيتعرفون على بعضهم الب

 خالل النشاط الحالي. 

بات  بسالسة في أجواء التَّدريب وإظهار ما يتوقعونه من ورشة العمل،  نتاج النشاط: ِّ بين والُمتدرِّ ِّ دخول الُمتدرِّ

 ووضع قواعد للورشة.

 ---------القبلي:  التَّعلم

قالبان، بطاقات كرتونية كمبيوتر، جهاز عرض الشرائح ، أقالم للكتابة، أقالم تخطيط، لوحان  أدوات النشاط:
بين. صغيرة ملونة،  بطاقة التَّعريف بعدد الُمتدر  

تنظيم األلواح الورقية أثناء ( 2-1-1بطاقة تعريف، ورقة العمل ) (1-1-1ورقة العمل ) مستلزمات النشاط:

 المناقشة

 السؤال والجواب، العرض التقديمي، الحوار والمناقشة  استراتيجيات تنفيذ النشاط:
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 جراءات تنفيذ النشاط:إ
 

 :اتالُميس  رتوجيه للُمي س  رين و
فعلى  اتالُميس  روين الُميس  رعبارة عن تدريب تمهيدي بسيط وسريع. فهو يساعد  التَّدريبهذا  على  التَّعرُّ

من ناحية  اآلراء والمعتقدات الخاصة حول كل من الجنسينجانب معرفة  إلىالمشاركين والمشاركات من ناحية، 
، باإلضافة إلى أنه يسهم في االنتقال إلى النَّشاط الرئيس األول.في الوحدة األولى ) الجنس والنَّوع أُخرى

)  االجتماعي 

 
 

  بينتوزيع بطاقات صغيرة بلونين مختلفين  متساويين بعدد باتو الُمتدر   المجموعة  إلى الطَّلب، ومن ثم الُمتدر  

تحمل  الَّتيالمجموعة الثانية  إلى الطَّلباحد في ناحية من القاعة واللون الوقوف في صف و نفستحمل  الَّتي

االمام ريثما تكون هناك  إلىالمجموعتين التقدم بخطوات  إلى الطَّلبون المغاير الوقوف قبالتها. بعد ذلك الل  

 خطوتين فاصلة بينهما .

 يتم تشكيل مجموعات ثنائية كل مع من يقابله/ تقابله 
  ع على الجميع بطاقة تعريف  ، (1-1-1) ورقة عمل يُوزَّ
  بينكل مجموعة ثنائية من  إلىيُطلب باتو الُمتدر   وتسجيل  التَّعريفسئلة المدونة على بطاقة توجيه األ الُمتدر  

 المعلومات الالزمة.

 وعة الكبيرةبعد انتهاء الوقت المحدد، تستعد كل مجموعة ثنائية لتقديم كل منهما لآلخر أمام المجم 

 بين  إلى الطَّلب باتو أحد الُمتدر   في تدوين الملحوظات  ةالُميس  رأو  الُميس  رالتطوع  لمساعدة  إحدى الُمتدر  

 .(2-1-1كما هو موضح في )ورقة عمل على لوحين ورقيين ) اللوح القالب( 

  بونيبدأ باتو الُمتدر   لزميله أو زميلته أمام المجموعة الكبيرة،  في المجموعات الثنائية بتقديم كل منهما  الُمتدر  

بات  التَّوقُّعاتويبدأ المتطوع والمتطوعة بكتابة  بين والُمتدر   د وسبب جنس المولوحول  ووجهة نظر الُمتدر  

 التفضيل لجنس المولود بكلمة او كلمتين.
  معا ومواءمتهماواستعراض األهداف  التَّوقُّعات يتم استعراضبعد انتهاء التقديم والتعارف. 
 بات على السَّؤال الرابع في بطاقة التَّعريف بين والُمتدر    مناقشة استجابات الُمتدر  
 التأكيد على على وجود تقييم في نهاية كل يوم تدريبي لتطوير عمليَّة التَّدريب 
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 )بطاقة تعريف(                                      1-1-1ورقةعمل 

 

 الزميل/الزميلةاسم  -1

 

 

 التخصص -2

 

 الصفوف التي يعلمها: -3

 

                                                                                                                                                                                                              

  (أو اثنان من الورشة ) توقع واحد التَّوقُّعات -3

 

 -أ

 

 

 

 -ب

 

 

  

ِّر لي أن أُرَزق ب -  مولود ، فإن نوع المولود الَّذي أرغب فيه:أول لو قُدِّ

 

 ولد ؟                             بنت ؟

 

 ) تكون االجابة بكلمة أو كلمتين فقط؟(   ألنَّ الولد....      ،   أو ألنَّ البنت...        لماذا ؟:       
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 )تنظيم األلواح الورقية أثناء المناقشة(                         2-1-1ورقة عمل 

 

 التَّوقُّعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تنظيم األلواح الورقية أثناء المناقشة(

 

 المرغوب فيه، ولماذا؟ جنس المولود

جنس المولود 

 المرغوب فيه

نضع أشارة ) / ( 

 تحت الخيار   

فات/ االسباب الَّتي تبرر االختيار بكلمة او كلمتين من  لماذا؟   تكتب الصَّ

 كل متدرب/ متدربة

 بنت صبي بنت صبي 
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                          ( قيقةد 25  ) الزمن:                                                                                 (2 – 1): نشاطرقم ال

 اليوم األول/ الجلسة األولى                                                        جنس  أم نوع اجتماعي النشاط:  اسم

   

 

دون  ويتم االستماع إلى بعض االستجابات  كلمة الجندر ؟"لكم طرح السؤال : "ماذا تعني   والتحفيز:التهيئة 

 وإنما يترك للمتدربين والمتدربات استنتاج المفهوم أثناء سير النشاط. التعليق عليها،

 توضيح  َمفهوَمي الجنس والنَّوع االجتماعيِّ والتفريق بينهما    نتاج النشاط:

 .وتبرير ذلك األول"  الرغبة في نوع المولودإبداء "في النشاط السابق حول السلوك المدخلي  القبلي: التَّعلم

  اقالم تخطيط، ةح ورقيالوأللمشاركين،  ورق شاشة عرض، ،شرائح جهاز عرضكمبيوتر،  أدوات النشاط:

 بطاقات كرتونية، ملونة

 ، شرائح النشاطاجتماعيجنس أم نوع ( 1-2-1) عملالورقة  مستلزمات النشاط:

 ، عرض تقديمي عمل مجموعات، التعبير بالرسم ، الحوار والمناقشة استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

  في التعرف إلى مفهوم النوع  تي لتهيئة المتدربين والمتدربات ة  السؤال اآلالُميس  رأو  الُميس  ريطرح

 االجتماعي وتفريقه عن مفهوم الجنس

   ما الذي تعنيه لكم كلمة " الجندر"؟ 

ِّريتم  االستماع إلى مجموعة من االستجابات ) دون تعليق من  ِّرأو الُميسِّ ة ( ويتم االنتقال الى الخطوة التي الُميسِّ

نقاش  الذي سيتم خالل النشاط  سيوضح اإلجابة على تلي مع التوضيح للمتدربين والمتدربات  بأن الحواروال

 السؤال المطروح

 ب تقسيم ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  ( مجموعات. 4أربع ) إلى اتالُمتدرِّ

  توزيع ورقة كبيرة ) لوح كرتون أو ورق لوح قالب ( وأقالم عادية وأقالم تخطيط على كل مجموعة  وتجلس

 . التَّدريبكل مجموعة في ناحية مناسبة في غرفة 

 ستعمل من خاللها كل مجموعة، وهي على النحو اآلتي: الَّتيات التَّعليم توضيح 

  

سم) ويمكن إضافة ألعاب مع سنوات  10:  ترسم صورة لفتاة صغيرة عمرها أقل من 1مجموعة   (الرَّ

سم) ويمكن إضافة ألعاب مع سنوات  10: ترسم صورة لفتى صغير عمره أقل من 2مجموعة   (الرَّ

توحي بوظيفة ما(                 الصِّورة)ويمكن جعل سنة  30: ترسم صورة المرأة راشدة عمرها أكثر من 3مجموعة 

   توحي بوظيفة ما( الصِّورة)ويمكن جعل   له لحية  سنة 30صورة لرجل راشد عمره أكثر من : ترسم  4مجموعة 
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 أوأربع  كلمات، على سبيل المثال : عبارات صغيرة /تقوم كل مجموعة بكتابة أربع 

)البنت، الولد، المرأة، رسمتها  الَّتي الصِّورةعن الذَهن  إلىأو تتبادر  بالبالتخطر  )وظائف/ صفات/ ادوار/ ألعاب(

جل  (  الرَّ

 دقائق فقط 10ة جاز المهمَّ نالوقت المخصص إل

 

 بين المجموعات وبسرعة للمساعدة في إنجاز العبارات المطلوب كتابتها، حتى يتم   المرورمن الضرورة بمكان 

 دون تأخير. النَّشاطتنفيذ 

   جوال بين المجموعات لتيسير العمل وتقديم المساعدةالت. 
  ُق كل مجموعة عملها على الجدار في المكان المناسب، بجانب بعضها عل   بعد انتهاء الوقت المخصص ت

 كتبتها المجموعة على النحو اآلتي: الَّتيتم رسمه والعبارات/ الكلمات  الَّذيالبعض، وعليها الشكل 

جلالفتى الصغير + والفتاة الصغيرة + المرأة بجانب بعضهما        بجانب بعضهما  الرَّ

 جنسب على أحدهما  كتَ لوحين ورقيين يُ  احضار  (Sex  واآلخر  )نوع اجتماعي (Gender )  

 تم كتابتها  الَّتيتم رسمها والعبارات / الكلمات  الَّتي الص ورةما أنجزته كل مجموعة من حيث  استعراض

بعن كل صورة أمام  بو ينالُمتدر    : اآلتيك من خالل سؤالين وإثارة نقاش سريع، اتالُمتدر  

 المجموعة األولى: ) فتاة صغيرة(فمثال، في عمل 

  سمإالم يشير  الموجود على اللوحة؟    الرَّ

  سمأن شكل  عرفناكيف  ؟دلت على ذلك الَّتيلفتاة صغيرة؟  ما هي المؤشرات  الرَّ
 ) الشكل العام، طول الشعر، الدمية الموجودة معها، صغيرة ...( 

 كتبتها المجموعة الَّتيمشاركة من نفس المجموعة  قراءة الكلمات / العبارات أو  مشارك إلى الطَّلب 

أمام المجموعة الكبيرة. ومن ثم تُسأل المجموعة عما إذا كانت العبارة أو رسمتها  الَّتي الص ورةحول 

 الكلمة :
 البشر(؟سمة اجتماعية / ثقافية  ) من صنع المجتمع(؟     أم    طبيعية ) بيولوجية مخلوقة مع 

 .تعارض اإلجابةبداء رأيها إن كانت توافق أم بإالمجموعة الكبيرة  تقومجابة المجموعة إوبعد 

 

 اإلجابة الصحيحة( إلى) إن كانت هناك معارضة لإلجابة تتم المناقشة للوصول 

 

 النَّوعو على لوحة أجابة ) بيولوجية مخلوقة مع البشر( جابة على لوحة الجنس إذا كانت اإليتم تسجيل اإل 

 إذا كانت اإلجابة ) من صنع المجتمع( االجتماعي  

  ُّحتى تنتهي العبارات / الكلمات األربع. الن  قاش وهكذا يتم 
 

 رسمتها الَّتيسئلة حول الرسومات فيتم طرح نفس األ خرىنفس األسئلة مع المجموعات األُ  يتم تكرار 

 كتبتها. الَّتي العباراتحول الكلمات وو
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 ب إلى  الطَّلب ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ وكتابة تعريف  العودة للعمل في المجموعات والتأُمل في ما تم مناقشته، اتالُمتدرِّ

 االجتماعيِّ  النَّوعلمفهومي الجنس و

  َّبحيث تتم كتابة تعريفاتهم على دقائق 5في الجلسة العامة في غضون عمل المجموعات  عن نتائجقريرالت ،

 جدار أمام المجموعة الكبيرة.لوح ورقي يُعلق على ال

  قامت بها المجموعات ومناقشتها الَّتيات التَّعريفاستعراض 

  ِّرتم إعدادها من قبل  الَّتي االجتماعيِّ  النَّوعالمتعلقة بالجنس وتقديم التعاريف ِّر/الُميسِّ ة من خالل الُميسِّ

  ومناقشة االختالفات بين التعاريف.  (a” “b” + “a” “b”  2 P P”1)عرض 

 من خالل عرض  االجتماعيِّ  النَّوععرض الفروقات بين مفهومي الجنس و( 3P P ) 

  للمصطلحات  والمشاركات فهم المشاركين يتم تعزيزوالجنس،   االجتماعيِّ  النَّوعمناقشة الفرق بين بعد

ِّريقرؤها  بتمرين قصير باستخدام عبارات مختلفة ِّرأو الُميسِّ جالو النِِّّساءعن  ة الُميسِّ ِّ   الرِّ

 (.1-2-1 ورقة عمل)       

 أُخرىعلى بطاقة  نوع اجتماعيعلى بطاقة وكلمة  جنسكلمة كتابة  والمشاركات المشاركين إلى الطَّلب ،

 تعبر عن اإلجابة. الَّتيبحيث تكون االستجابة من خالل رفع البطاقة 

  تعبر عن اإلجابة  المناسبة الَّتيرفع البطاقة  والمشاركات المشاركين إلى الطَّلبوقراءة العبارات.  

 مناقشته  يتمُّ من خالل البطاقات المرفوعة أنها تعبر عن اإلجابات الصحيحة، وإن وجد اختالف  التأكُّد

 .وتوضيحه

   بينيتم توجيه سؤالين ِّ بو لِّلُمتدَرِّ ِّ  : اتالُمتدرِّ

  ؟ لنا كمتدربين ومتدرباتهل كانت هناك أية عبارة مفاجئة 
  من مجتمعنا(؟ أو متعلم معنا مولود) التفريق بين ما هو  استطعناهل 

 يستعرض الميس  رأو الميس  رة االستنتاجات كتلخيص للموقف التدريبي 
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 1-2-1ورقة عمل 

 

 

 جنس أم نوع اجتماعي

 

 

 

 جنس )ج( االعبارة رقم

 أو

نوع 

اجتماعي  

 )ن(

جالأما ،  يلدن النِِّّساء 1 ِّ  ج فال         الرِّ

 ن ضعيفاتالفتيات أقوياء، واألوالد  2

 ن األوالد أبرع من البنات في مادة الرياضيات 3

 ن هي المهنة األنسب للنساء التَّعليممهنة  4

جالأصوات  تتغير 5 ِّ  ج كذلك النِِّّساءوليس  ،عند البلوغ الرِّ

 ج رضاعة طبيعية. األطفاليمكن للمرأة إرضاع  6

 ن البنات في الريف من المدارس أكثر من األوالدتتسرب  7

 ن األوالد إلىفي حالة حدوث خطأ، فإن اللوم يوجه أوال  8

 ج يظهر الشعر في وجه الولد عند البلوغ ، أما البنت فليست كذلك 9

جال كانفي مصر القديمة،  10 ِّ ويقوموا بأعمال مثل في المنزل يبقون  الرِّ

 ترثالمرأة وكانت . ْرن األعمال يُدِّ  هن من  النِِّّساء وكانت . النسيج

جالو ِّ  ال يرثون الرِّ

 ن

 ن أكثر من البنات المدرسيَّةيسمح األهل للصبيان المشاركة في الرحالت  11

 ن البنات يتعلمن بشكل أسرع من األوالد 12

 ن .ال يلعب كرة القدم إال األوالد 13

جل 14  ج كذلك ليست المرأةبينما معرض لسرطان البروستاتا،  الرَّ

جاليفوق عدد  النِِّّساءعدد  15 ِّ  ن في مهن مثل التمريض الرِّ
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 ( 2-1 ) شرائح نشاط

 

PP 1(a)                               ( ماذا يعني مفهوم الجنسSex؟) 

جالبين  ةالبيولوجي اتاالختالف إلى هذا المصطلح يشير ِّ تحدد البشر  الَّتيهي الخصائص البيولوجية ف،  النِِّّساءو الرِّ

 . األصلذكرا أو أنثى بغض النظر عن العرق أو الطبقة أو العمر أو  الشَّخصكأنثى أو ذكر. وبالتالي ، يكون 

 ) يونيسكو( 
A Guide for  Gender Equality in Teacher Education  Policy and Practices,2015 

 

 
 

        PP 1(b)              ( ماذا يعني مفهوم الجنسSex؟) 

 وال ووظائفه، التناسلي بالجهاز يتعلق فيما لإلنسان البدني/ الجسدي التكوين إلىا شيررجع بيولوجي، يم

 «واي»Y  سموموكر بوجود يتعلق فيما سيما

 (2020المرجعي: المصطلحات والمفاهيم األساسية وتمارين تدريبية حول الجندر  )الدليل
 
 
 
 
 

                  PP 2(a) الجندر  االجتماعيِّ  النَّوعماذا يعني مفهوم (Gender ) 

يحددها  الَّتييم والقِّ  االجتماعيِّةالعالقات واألدوار مجموعة )الجندر( يطلق على  االجتماعيِّ  النَّوعمصطلح إن 

سميةبمؤسساته المجتمع  سميةوغير  الرَّ (، وهذه األدوار والعالقات والقيم تتغير رجاالنساء و لكل من الجنسين ) الرَّ

الدين، الطبقة ، التَّعليم، مثل خرىاألُ  االجتماعيِّةمان، وذلك لتداخلها وتشابكها مع العالقات وفقا لتغير المكان والزَّ 

 ، وتطور الحياة وأنماطها...الخ.، العرقاالجتماعيِّة

تنطوي باستمرار على  فرغم أنهاليست ثابتة  افة المجتمعاتثقإنَّ الوقت.  ومع مرور خرىمن ثقافة ألُ  وهو يختلف

 يتمُّ الَّتي يريدون دراستها  الطَّلبةصات جديدة. حتى أن تخصُّ  تطوير تقاليدإال أنها تقوم بالحفاظ على تقاليد معينة 

 )يونسكو(  .االجتماعيِّ  النَّوعتحديدها من خالل ثقافة 
 
 
 
 
 
 

PP2 (b)               الجندر  االجتماعيِّ  النَّوعماذا يعني مفهوم (Gender ) 

فو االجتماعيِّ  التكوين ذات والعالقات األدوار من مجموعة  القوى وازينيات والقيم ومالسُّلوكو والمواقف اتالصَّ

 هوية هو(الجندر) االجتماعيِّ  النَّوع .تفاضلية أسس على الجنسين إلى المجتمع ينسبها الَّتي التاأثير على والقدرة

 .وعبرالثقافات داخل واسع نطاق على وتختلف الوقت، مرور وتتغيرمع تعلمها يتم مكتسبة

 . بينهما العالقة إلى بل ثىألنوا الذكر إلى يشير ال ببساطة الجندر

 (2020)الدليل المرجعي: المصطلحات والمفاهيم األساسية وتمارين تدريبية حول الجندر 
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PP3                                             االجتماعيِّ  النَّوعالجنس مقابل خصائص 

 الجنس ) الجندر( االجتماعيِّ  النَّوع

مجموعة األدوار خصائص مبنية اجتماعيا: 

ً المرتبطة بكون نا فتيات والمسؤوليات المبنية اجتماعيا

 أو نساء ورجاالوفتيانا 

)في علم الوراثة والتشريح خصائص بيولوجية: 

تحدد البشر بشكل عام يوعلم وظائف األعضاء( 

 .اروأو ذك إناثا

 يولد معنا نايولد معال 

 طبيعي ُمتعلم

األدوار اجتماعية التكوين تجسد من حيث األدوار: 

فات والنَّشاطات والسُّلوكمن  التَّوقُّعات ات الصَّ

الذات ) كيف يكون  إلىالذكورية واألنثوية والنظرة 

 "رجال" مقابل كيف تكون " امرأة(

 من واالنثى للذكرالوظيفة انجابية من حيث األدوار:

 البيولوجية الناحية

اختالفًا كبيًرا في  االجتماعيِّ  النَّوعتختلف أدوار 

المجتمعات والثقافات والفترات التاريخية المختلفة ، 

 االجتماعيِّةكما أنها تعتمد أيًضا على العوامل 

 والعرق والدين التَّعليموالعمر و االقتصاديَّةو

أو من وقت  أُخرى إلىال يوجد اختالف من ثقافة 

 آلخر

بمرور الوقت ،  االجتماعيِّ  النَّوعيمكن تغيير أدوار 

ليست ثابتة على الرغم  االجتماعيِّةألن القيم والمعايير 

 .من جذورها العميقة

 ال يمكن تغييره

جليكون  توقع أنْ  إنَّ  مثال: دًا اقتصاديًا للعائلة زوِِّّ مُ  الرَّ

ِّمةوأن تكون المرأة  نوع رعاية هو معيار  ُمقدِّ

في العديد من السياقات الثقافية. ومع ذلك ،  اجتماعي 

قدرتهن على القيام بوظائف تقليدية  النِِّّساءتثبت 

جالللذكور وكذلك  ِّ على سبيل المثال ، يمكن ف) الرِّ

 يمكنوالقيام باألعمال المنزلية ؛  النِِّّساءللرجال و

 (.القيادة واإلدارة القيام بأدوار النِِّّساءللرجال و أيضا

هن فقط  النِِّّساءوفقط يمكن أن يلدن.  النِِّّساء مثال:

ِّْمن   الرضاعة الطبيعيةمن يُقدِّ

 

 

الجندر )مصطلح  أصلاألصول التاريخية: 

Gender ) مأخوذ من كلمة“Genus”     الالتينية

 ".الفئة"  أو"الصنف"  أو" النَّوع" تعني الَّتي

 في(  sex سجن)كلمة  تعوداألصول التاريخية: 

الغدد   تحددها الَّتي( sexus)  كلمة إلىالالتينية 

 التناسلية

المجتمع يقوم عندما يكبرون والفرق بين الفتيان والفتيات هو جنسهم. يكون عند الوالدة ،  :خالصة محورية

بين  االجتماعيِّةمنحهم أدواًرا وصفات وفرًصا وامتيازات وحقوقًا مختلفة تخلق في النهاية االختالفات بِّ 

جال ِّ  .النِِّّساءو الرِّ
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                          (قيقةد 30) الزمن:                                                                                      (3 – 1)نشاط رقم ال
 اليوم األول/الجلسة األولى                                     ماذا يقولون عن الجندر) أحكام مسبقة( اسم النشاط:

 

ِّريطرح  التهيئة والتحفيز: ِّرأو  الُميسِّ تُقال عن الجندر ) النوع االجتماعي( لدى الناس، والطلب إلى  ة مقوالتالُميسِّ

 .المتدربين والمتدربات أيضا قول ما لديهم في ذلك

 بعيدا عن التشويه والشائعات   )الجندر( االجتماعي   النَّوع مفهوم تعميق نتاج النشاط:

 االجتماعي   النَّوعالجنس و كل من  مفهوممعرفة  القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض، شاشة عرض أدوات النشاط:

 نماذج من تحفظات دول العالم(  3 -3-1 ) ورقة العمل  مستلزمات النشاط:

 ، حوار ونقاشعصف ذهني  استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 
 : النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 (  3-3-1ات تلي ورقة العمل )الُميس  ررين وملحوظة ) هناك توجيه للميس   

  فإننا الُميس  رأو  الُميس  ريبادر ، ة إلى القول: بعد أن اتضح للجميع مفهوم  كل من الجنس والنَّوع االجتماعي 

" وما يصدر عن الناس من أقوال  نسمع ما يقال في مجتمعنا حين تُطرح كلمة " جندر"  أو "النَّوع االجتماعي 

ل، ويُترُك وقٌت وأحكام. وحتى تبدأ عمليَّة العصف الذهني بفاعلية، يتم االستطراد بطرح بعض مما يُقا

بات أيًضا لإلسهام في تلك األقوال واألحكام.  بين والُمتدر    ل لُمتدَر  

 بسيُدلي بها  الَّتيلألقوال  االستماع بو ونالُمتدر   مع  المطروحةا لألفكار واآلراء وفقً  ، ثم يُدارنقاشٌ  اتالُمتدر  

سيكون فيها تفصيل  الدَّليلفي الوحدة الثانية  أنَّ  إلىوعند لحظة معينة تتم اإلشارة  ،(10االلتزام بالوقت )دقائق 

دون  تلي الَّتياالنتقال للنقطة  يمكنذات الصلة بموضوع الورشة، بحيث  الدَّْوليَّةأكثرعن القوانين واالتفاقيات 

 . هدر للوقت

 
 ضد  التَّمييزالقضاء على جميع أشكال  ات  فاقيَّةبعض الدول على  راتتحفُّ  ( 3-3-1)  النشرة نماذج من عرض

بحيث سيجد  ،المرأة بو ونالُمتدر   ئ ستفاج  ظة وعلى سبيل المثال ال الحصر)أن من الدول المتحف    اتالُمتدر  

 .  ويناسب مجتمعاتها وقوانينها بما يناسبها التَّحفُّرقد مارست حقها في  ،(الكثير

 خالل جهاز العرض أو من خالل توزيعها على المشاركين  في طريقة العرض إما أن يتم عرضها كشرائح من

ات المعروضة تنوع المواد التَّحفُّظومن ثم مناقشتها، حيث ياُلحظ  من خالل  والمشاركات كورقة مطبوعة

 لم نكن نتوقع أن لها تحفظات قد مارست حقها في عليها وفقا لظروف كل دولة. وأن دوالً  التَّحفُّظتم  الَّتي

 بشكل أكبرمن الدول العربية، لكن بما يتناغم مع مصالحها وخصوصيتها. التَّحفُّظ
 

 الخالصة:
ليست  الدَّْوليَّة، مما يعني أن االتفاقيات خرىتحفظات تختلف من دولة ألُ تكون لها إن دول العالم بشكل عام 
 موجهة لشعب دون آخر.

 التعميم مبدأ خاطئ ، وعلينا أن نُخضع األشياء للتمحيص قبل إصدار األحكام. نَّ إ



38 
 

 توجيه للميسرين والُميس  رات
 

ببراعة  النَّشاطإدارة هذا  الُميس  رين والُميس  رات؟  يُتوقع من النَّشاطلماذا هذا  :للُميِّسّرين والُميِسّراتملحورة 
بينوذكاء وحكمة، حيث أن بعض  باتو الُمتدر   في األذهان أقوال وأحكام  تيأتون للتدريب  وقد ترسخ الُمتدر  

م هذا وقد في معظمها جائرة وال تستقيم مع حقيقة الموضوع.  ، وهيمسبقة إلزالة الغموض  التَّمرينُصم  
علقة المت الدَّْوليَّةوالتوضيح المرتكز على الحقائق بعيدا عن التشويه والشائعات، والتأكيد على أن القوانين 

موجهة لشعوب العالم في كل مكان، وليست موجه لشعوب معينة في العالم كما يظن كثير  االجتماعي   النَّوعب
مان، ومنظور  االجتماعي   النَّوعفي  فالتَّمييز .من الناس(  النَّوعكان وما زال موجودا في كل مكان وَعْبَر الزَّ
مجتمع آلخر، حتى أنه متغير داخل المجتمع الواحد  ومن آلخرمتغير من زمان آلخر ومن مكان  االجتماعي  

ذاته وفي الوقت ذاته. وال يعقل إطالقا أن تتطابق وجهات نظر المجتمعات في كل العالم في استجابتها 
مع  اتوآلية المصادقة" لتتماشى االتفاقي التَّحفُّظ)مائة في المائة( لذلك كانت هناك "آلية  الدَّْوليَّةلالتفاقيات 
 ة كل دولة.خصوصي

" ،  ليس لنقوم بشرحها ، فهي بشكل عام  ات  فاقيَّة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضد المرأةوسيتم أخذ " 
وله موقعه في الوحدة الثانية، وإنما سنستشهد  إال ما يخص المساواة في الحق في التَّعليم ،ليست موضوعنا

عليها، حيث تحفظت على ما ال يناسبها مما يصطدم "التَّحفُّر" بها وكيف أن معظم دول العالم استخدمت آلية 
بريطانيا العظمى، فرنسا،  النمسا ، ليبيا، الصين،  ،األردن مع مصالحها او معتقدات شعبها واألمثلة تشمل:)

 ايرلندا، مملكة لسيتو "دولة أفريقية"(. 
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 (1-3-1 ) نشرة
 

o  كل دول العالم.  إلىحدة موجهة توضع من األمم المتَّ  الدَّْوليَّةأن اإلتفاقيات 

o ن دول العالم، وبحكم اختالف الثقافات والمعتقدات والقوانين والدساتير تكون لها آراء غير متطابقة أ

 دولية.  ات  فاقيَّةتماما مع مجموع مواد أية 

o  " على مادة أو أكثر ال تتناسب معها فتكون  التَّحفُّظبيُسمح فيها للدول  الَّتي" والتَّحفُّظهناك آلية اسمها

ال تتعارض مع معتقداتها  الَّتي االت  فاقيَّةغير ملتزمة بما تتحفظ عليه من مواد، وتوافق على باقي مواد 

 ودساتيرها.

 
 

 على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةنماذج من تحفظات دول العالم 
 

 ات منه:التَّحفُّظتم أخذ  الَّذيالمصدر 
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ef849332-https://www.refworld.org/cgi 

 

 ] 1992تموز يوليه  / 1]   األصل: بالعربية[                                                    األردن

 :: باألحكام التاليةار األردن نفسه ملزمً عتب  ال يَ              تحفُّظ 
 اتاألردني  أبناء  جنسيَّةفيما يتعلق ب  9من المادة ؛ 2)أ( الفقرة  

 ،فيما يتعلـق بـالحقوق الناجمـة عـن فـسخ الـزواج بالنسبة للنفقة والتعويض؛  16ج( من المادة ) 1)ب( الفقرة 
 16( و )ز( من المادة د ) 1 )ج( الفقرتان الفرعيتان

 
 

  ] 1982آذار مارس  / 31] [األصل: باالنكليزية                               النمسا 

 :تحفُّظ
،فيمــا يتعلــق بعمــل المــرأة لــيالً وبالحماية الخاصة  11أحكــام المــادة تحــتفظ النمــسا بحقهــا في تطبيــق  

ها التشريع الوطني الَّتيللمرأة العاملة، وذلك في الحدود   .يقرُّ

 
 
 
 

   ] نوفمبر1980تشرين الثاني  / 4] [األصل: بالصينية [                                 الصين 

 إعالن 
 . 29من المادة  1بالفقرة نفسها ملزمة  الشَّعبيَّةر جمهورية الصين عتب  ال تَ 

 
 
 
 
 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ef849332
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ef849332
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  ] 1985كانون األول ديسمبر  / 23] [األصل: باالنكليزية [        أيرلندا 

 تحفُّظ
في أيرلنــدا ال  ت  فاقيَّةاالتــرى أيرلنــدا أن تحقيــق مقاصــد ،الفقرة )د( و )و(  1 16المادة  

جليــستلزم مــنح  مطابقة للتي يمنحها القانون للمرأة فيما يتعلق بالوصـاية علـى  اـحقوقـً  الرَّ
 ت  فاقيَّةاالوجية وتبنيهم وحضانتهم، وتحتفظ بالحق في تنفيذ المولـودين خـارج نطـاق الزَّ  األطفال

 .لهذا المفهوم اوفقً 
 

 1986نيسان أبريل   7] [األصل: باالنكليزية]انيا العظمى وأيرلندا الشمالية المملكة المتحدة بريط

 ات(التَّحفُّظ)وتحفاظاتها من أكثر الدول وهنا مثال واحد فقط من عديد 
،فـإن تـصديق المملكـة المتحـدة مـشروط بأنه على أســاس عـــدم  1في المـادة الـوارد  التَّعريف)ج( في ضوء 

الخالفـة أو الحيازة والتقلُّد فيما يتعلق بالعـــرش أو  إلىعلى أنه يمتـد  ت  فاقيَّةاالمعاملـــة أي من التزاماهتا بموجب 
شؤون المذاهب أو  إلىأو شعارات النبالة، أو على أنه يمتد  ةاالجتماعي  رتبة النبالء أو األلقاب الشرفية أو األسـبقية 

 .الطوائف الدينيـة أو أي فعـل يكـون الغرض منه كفالة الفعالية القتالية لقوات التاج المسلحة

 
 
 
 

 1983كانون األول ديسمبر  / 14] [األصل: بالفرنسية[                                        فرنسا

 تحفظ
بشأن الحق في اختيار  اتسجل حكومة الجمهورية الفرنسية تحفُّظً  16من المادة  1الفرعية )ز( من الفقرة الفقرة 

 .ت  فاقيَّةاالمن  16)ز( من المادة  1 الفقرةفي  ةاسم األسرة المـذكور

 
 
 
 
 
 

  ] 1995آب أغسطس  / 22] [األصل: باالنكليزية]) دولة أفريقية(                            ليسوتو 

 حفُّظ ت
لىإ تعـارض تلك المادة مع األحكام  انظـرً  2غـير ملزمـة بالمـادة تعتـبر نفـسها  أنَّهاتعلن حكومة مملكـة ليـسوتو 

 المجموعاتالدستورية لليسوتو المتعلقة بالخالفة على عرش مملكة ليـسوتو والقـانون المتعلق بالخالفة في رئاسة 
 القبلية

 
 
 

 
 
 



41 
 

  ] 1995تموز يوليه  / 5] [األصل: بالعربية[                    الجماهيرية العربية الليبية 

 حفُّظ ت
مـع مراعـاة األحكـام القطعيـة للـشريعة اإلسـالمية المتعلقة بتحديد أنصبة  ت  فاقيَّةاالمـن  2يـتم تطبيـق المـادة 
 المتوفى أنثى كان أم ذكرا الشَّخصالورثة في تركة 

دون المساس بأية حقوق  ت  فاقيَّةاالمـن  16مـن المـادة  1الفقـرتين الفـرعيتين )ج( و )د( مـن الفقـرة يـتم تطبيـق  .

 .تكفلها الشريعة اإلسالمية للمرأة
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                         (قيقةد25)  الزمن:                                                                                       (4 – 1)رقم النشاط 

 اليوم األول/ الجلسة األولى                                           (رقالمفهوم  والفَ  )المساواة  والعدالة   اسم النشاط:

 

  (PP 1)  الشريحةفي  للرسم التوضيحي وتأُمل عرض والتحفيز: التهيئة

 المساواة إلىتقود  وكيف أن العدالة ، َمفهوَمي العدالة والمساواة والتفريق بينهما توضيح  نتاج النشاط:

 مفهوم النوع االجتماعي   القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض شرائح، شاشة عرض  أدوات النشاط:

 شرائح النشاط  النشاط:مستلزمات 

ل الرسومات التوضيحية، المناقشة  استراتيجيات تنفيذ النشاط:  والحوارتأمُّ

 

 إجراءات تنفيذ النشاط:

   

 الشريحة  عرض(PP 1) ب إلى الطَّلبو بو ينالُمتدر    :اآلتيةألسئلة توجيه ا، ومن ثم اهتأمل اتالُمتدر  

 

 التوضيحي للرسم اليسرى الناحيةمناقشة 

 اليسار؟  ناحية يوجدكم شخصا  

 ؟يريد أن يفعل هؤالءماذا 

 هل الطول هو نفسه  للجميع؟ 

 يقفون عليها ) من حيث العدد( متساوية لدى الجميع ؟   الَّتيهل قسمة القوالب 

 الهدف؟    إلىممارسة الجميع للحق في الوصول  في هل حلت المساواة المشكلة

 لماذا؟ 

 التوضيحي للرسم اليمنىالناحية مناقشة 

 

  سم التوضيحيهل يتمكن جميع من في  ما يريدون؟ إلىالوصول  الرَّ

  كيف؟ 

 .لتأكيد اإلجابة  (PP 2)الشريحة  عرض

 

 المساواة نتيجة التوزيع العادل إلىالنتيجة: تمكن الجميع من الوصول 
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ِّرين وملحوظة  ِّرللميسِّ  :اتالُميسِّ

بوضيح وتعميق الفهم لدى للمزيد من التَّ   ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ ذا مغزى ال بد من ربط  التَّدريبوحتى يكون  اتالُمتدرِّ

ا مرتبطً  التَّدريبمفهومي العدالة والمساواة بأمثلة واقعية  أثناء عرض ومناقشة مسلسل الصور اآلتية حتى يصبح 

 بالواقع

 

 

 الشريحة  الرسم التوضيحي  عرض (PP 3  ) الرسومات من  متسلسلة مجموعة و يحتوي علىهو

 :والطلب إلى المتدربين والمتدرباتلمفهومي العدالة والمساواة، ، التوضيحية

o  ل  ةرسومات األربععميق للتأمُّ

o  ببعض تفسير الرسومات من قبل بو ينالُمتدر    أمام المجموعة الكبيرة اتالُمتدر  

o  ،مكانية الوصول، ونظام الكوتاإوربط )الحصول على ثمرالشجرة في الرسومات( بتكافؤ الفرص، 

 تم اتخاذها.  الَّتيوالتَّدخالت  العادلة  جراءاتواإل الواسطة، المحسوبية
 

 

  وال بد من
 دخالت تفسير التَّ 

 ؟سومات وكيف تتم ولماذا في الرُّ 
 على أساس حقوقي االجتماعي   النَّوعتحقيقا للعدالة ووصوال للمساواة في 

 قال تعالى
 يأمر بالعدل واإلحسان""إنَّ هللا 

 91سورة النحل  

 
 

 :يناآلتيين يمكن استخدام المثال

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها  :70مادة  األردني  قانون العمل 

 .تقع من هذه االجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل أنقضاء تلك المدة الَّتيعشرة أسابيع ، على أن ال تقل المدة 

هاتنظام النرويج أكثر مرونة: تأخذ     %، ويمكن لآلباء أن يأخذوا ما بين 80أسبوعا بأجر  59أسيوعا بأجر كامل أو  49 األُمَّ
% 80أسبوعا بنسبة  56أسبوعا بأجر كامل أو  46أسابيع حسب دخل زوجاتهم. ويمكن للوالدين معًا الحصول على  10و   صفر 

 من دخلهم.  

 
 
  الشريحة مناقشة الفرق بين مفهومي المساوة والعدالة من خالل عرض(PP 4 ).. 

 ) الشرائح من خالل عرض التَّعلمو التَّعليموربطه ب لما سبقتلخيص موجز  )االستنتاجات (7+6+5 PP) 

بات إضافة نقاط أُخرى(  ِّ بين والُمتدرِّ ِّ  ) ويمكن لِّلُمتدَرِّ
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 االسنتاجات

 وتدخالت تفاضلية إجراءاتعني أن هناك حاجة لمواصلة اتخاذ ت والعدالة ،المساواة إلىؤدي ت العدالة 
جاللمعالجة عدم المساواة التاريخية بين   .االجتماعي   النَّوعمساواة حقيق لت الن  ساءو الر  

يَّةعلى أساس الجنس من حقوق اإلنسان  التَّمييزوعدم  االجتماعي   النَّوعفي المساواة    .األساس 

جلتمتع  تعني االجتماعي   النَّوعفي المساواة    التَّنميةتسهم اسهاما فاعال في  والمرأة بحقوق متساوية الرَّ
 المستدامة.

 تجعلنا نخطئ في إعطاء األحكام الصحيحة على األشياء.والشائعات األحكام المسبقة  

 

 

 

 

ِّرإضافة للميسر/  ةالُميسِّ

 االجتماعيِّ  النَّوعالمساواة في 

جالو النِِّّساءتمتع  يعني ِّ هم إمكاناتبالوضع نفسه وإتاحة فرصة متساوية لممارسة حقوقهم اإلنسانية وتحقيق كامل  الرِّ

يَّة التَّنميةللمساهمة في  ِّياسِّ  الَّتيوالثقافية، واالستفادة من النتائج. إنها القيمة المتساوية  االجتماعيِّةو االقتصاديَّةو السِّ

جالو النِِّّساءكل من أوجه التشابه واالختالف بين  إلىينسبها المجتمع  ِّ يلعبونها. يمكن  الَّتيواألدوار المختلفة  الرِّ

دون اعتبار للجنس  النِِّّساءتعزيز المساواة بين الجنسين عندما يتم توفير الموارد والفرص والدعم للرجال و

 البيولوجي.

 االجتماعيِّ  النَّوعفي  العدالة

صالح االحتياجات والم تناولتو، ال الجنسينتأخذ بعين االعتبار ك الَّتيالمعاملة العادلة  إلى هذا المفهوم يشير

 ، وأخذضد مجموعة معينة التَّمييز إلىتقود  الَّتي الماضي وتداعياتهوالحواجز الثقافية و النِِّّساءالمختلفة للرجال و

 االجتماعيِّ  للنَّوعتحقق العدالة  الَّتيالالزمة  يجابيَّةالتدابير والتدخالت اإل

 

، االجتماعي   النَّوعإذا كانت مفاهيم ) الجنس،  ات ماالُميس  رون والُميس  رمن الضرورة بمكان أن يتأكد  

هل حدث تغير في المفاهيم والتفريق بينهما قد أصبحت واضحة لدى الجميع؟ كذلك العدالة، المساواة (  و

 عما كان عليه الوضع قبل الجلسة؟
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 4-1شرائح نشاط 
 
 

PP1 

 

 
 
 

PP 2 

 
 المساواة                                            العدالة                    
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PP3        
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PP4                                       العدالة والمساواة 

 

 

 العدالة

 

 

 المساواة

 العدالة تعني اإلنصاف
 

 الفرص ذاتها إلىالوصول 
 

 أوالً  اإلنصافالعدالة و يجب علينا ضمان

 
 أن نتمتع بالمساواة نستطيعحتى 

 

 

 إعطاء الجميع نفس الشيء

 
 عمل فقط إذا بدأ الجميع من نفس المكانت
 

 تؤديالمساواة  اتخاذ خطوة متقدمة لألمام عن

فإلى  االختالفات بين الجنسين ،  على التَّعرُّ

والمعوقات  ،المختلفةباالحتياجات  واالعتراف 

 تكون فقط  فحينئذ. االجتماعيِّ  للنَّوعوالتطلعات 

 عمليَّةفهي نتائج متساوية. الفرص متساوية وال

 للنَّوعالعادلة  التدخالتلضمان  اجرائية

 االجتماعيِّ 
 

عني أن كل شخص ، بغض النظر عن نوع ت

الجنس ، يجب أن يكون له حقوق متساوية 

والحصول على الفرص والخدمات والموارد 

ن والمنافع والمشاركة والمسؤوليات في كل م

من المهم أن نالحظ والمجالين الخاص والعام. 

يؤدي  الهنا أن إعطاء فرص متساوية 

جالنتائج متساوية للنساء و إلىبالضرورة  ِّ  الرِّ

خاصة إن لم تكن مراعية الحتياجات 

 واختالفات كال الجنسين
 

 إجراءاتعني أن هناك حاجة لمواصلة اتخاذ ت والعدالة ،المساواة إلىؤدي ت العدالة :نقطة مهمة

جالتفاضلية لمعالجة عدم المساواة التاريخية بين   االجتماعي   النَّوعمساواة وتحقيق  الن  ساءو الر  
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PP 5 

 الَّتي السُّلوكتلقن الفتى أو الفتاة مبادئ  الَّتيهي  ةاالجتماعي  والتنشئة  التَّعليمو التَّربية عمليَّةفي أي مكان، تعتبر

المكتسب من خالل  السُّلوكدوار واألنشطة وكيفية التواصل مع اآلخرين، وهذا تحدد الفروق والمواقف واأل

نثى وبالتالي يحدد الهوية لكل من الذكر واأل الجندريَّةيشكل الهوية  الَّذيهو  ةاالجتماعي  والتنشئة  التَّعليمو التَّربية

 الجندريَّة

 

 

 

 

 

 

 PP 6                                      االجتماعيِّ  النَّوع حين يُذَكر 

 فهذا ال يعني الجنس

 كما ال يعني المرأة

جلبل يعني المرأة و     والفتى والفتاة الرَّ
 

 

 

 

 

PP 7                                                          َّنتعلم أن 

يَّةعلى أساس الجنس من حقوق اإلنسان  التَّمييزوعدم  االجتماعيِّ  النَّوعالمساواة في   .األساسِّ

 

جلتعني تمتع  االجتماعيِّ  النَّوعالمساواة في   المستدامة التَّنميةوالمرأة بحقوق متساوية تسهم إسهاما فاعال في  الرَّ

 .األحكام المسبقة والشائعات تجعلنا نخطئ في إعطاء األحكام الصحيحة على األشياءالتعميم و
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 االجتماعي   النَّوعفهم مصطلحات  الوحدة األولى:
 
 

 يكونها ويرسخها( الَّذي) ما  االجتماعيّ  للنَّوع النَمِطيَّة الّصورة                       ثانيا:  

 
 

 :األنشطةصف و
 من نشاطين: هذا الموضوعتتكون أنشطة 

باستكشاف عما يخطر في بال  إلىويهدف : الخامس النَّشاط بو ينالُمتدر   جلمن توصيفات للمرأة و اتالُمتدر    الرَّ
 من خالل لعبة سريعة.

ف إلى النَّشاطويهدف هذا  السادس النَّشاط من خالل  االجتماعي   النَّوعفي  التَّنميط عمليَّةعلى حدوث  التَّعرُّ
بما ال يستجيب  المدرسيَّةنماذج من الكتب بعض ما جاء في  مراجعةمن ناحية، ومن خالل  الشَّعبيَّةاألمثال عرض 

. ويشتمل هذا أُخرىمن ناحية أيضا ومقارنتها بنماذج مستجيبة من الكتب المدرسية  من ناحية االجتماعيِّ  للنَّوع

 . التَّنميط( لتوضيح بعض من عمليات  2قصير )عدد أيضا على عرض فيديو  النَّشاط

 
 

       (قيقةد 20)  الزمن:                                                                                    (5 – 1) :النَّشاطرقم 

 اليوم األول/ الجلسة األولى                      ماذا يتبادر إلى ذهنك عند سماعك كلمة رجل أو امرأةاسم النشاط: 

 

 والمتدربات على شكل دائرة واالستعداد لالستجابة السريعة عن السؤال:وقوف المتدربين  التهيئة والتحفيز:

 ماذا يتبادر إلى ذهنك عند سماعك كلمة رجل أو امرأة ؟

يَّة لدى الناس استنتاج  نتاج النشاط:  كيفية تكوين الصِّورة النَمطِّ

 التعرف على مفهوم النوع االجتماعي القبلي: التَّعلم

 2، لوح قالب عددكمبيوتر،  جهاز عرض ألواح ورقية ، أقالم تخطيط أدوات النشاط:

 النشاط شرائح  مستلزمات النشاط:

  مناقشة عامة جماعيةاالستجابة السريعة للسؤال،  استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 ب إلى الطَّلب بو ينالُمتدر   يتم شرح طريقة والوقوف في مكان مناسب في القاعة وتشكيل دائرة كاملة ،  اتالُمتدر  

ب، حيث سيقوم النَّشاطتنفيذ هذا  بأو  الُمتدر    افورً  للتعبير متدرب أو متدربةاي  إلىأو اإلشارة تسمية الب ةالُمتدر  
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لقاء إ الذ  هن حين سماع كلمة "امرأة " وكلمة " "رجل"  ويستمر إلى)بكلمة او كلمتين( عما يتبادر  دون تلكُّؤ

 .  شخص في المجموعةالكرة حتى آخر 

ِّرينتوجيه  ِّرو للُميِّسِّ  :اتالُميسِّ

ا ودون انتظار، حتى تكون االستجابات عفوية ال بد من  التشديد  على االستجابات السريعة جدً  التَّمرينلنجاح 

 وتعبر عن الواقع دون تصنع.

ببعد االستجابات المتوقعة من  ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ جال عنقيلت  الَّتي، التأكيد على أن العبارات / الكلمات  اتالُمتدرِّ ِّ  الرِّ

 .....( ، الشجاعة، اإلخالص، الصدق، العدل، الفتيان والفتيات ) القوة، اللطف، البكاء، القيادة ، العاطفةالنِِّّساءو
 

 لوحين ورقيين  استخدام(Flip Chart  ،)على اآلخر كلمة  ومكتوب « رجل»على لوح كلمة  مكتوب

 «. امرأة»

 واإلجابات الخاصة بكلمة امرأة « رجل»اإلجابات الخاصة بكلمة رجل في القسم الخاص بكلمة  تسجيل

 «.امرأة»في القسم الخاص بكلمة 

 ب مناقشة بو ينالُمتدر   نظر الالستظهار وجهات  في ما تم تسجيله من كلمات أو عبارات قصيرة اتالُمتدر  

  حول:

  ُجلر قد   هل المجتمع ي  أمبي بصورة أكبر من الفتاة، الصَّ  يقد  ر أو ،بصورة أكبر من تقديره للمرأة الرَّ

 ذلك؟عكس 

  ؟عادية"و     يعتبرها الجميع "طبيعية"  الَّتيهل تصف هذه الكلمات والعبارات األدوار والخصائص"  

 كيف؟

  ال ينبغي أن نكون عليه إناثا أو  ينبغي الَّذي الوضعَ  المجتمعُ  رُ كيف يقر    حُ وض   وتُ هذه الكلمات  فُ تص  هل

  ؟وذكورا

  جالو الن  ساء) الناسُ  فُ يتصرَّ هل يَّةور كما لو كانت هذه الصُّ  (الر    صحيحة؟ النَمط 

  يَّةما هي بعض نتائج هذه القوالب جالو الن  ساءعلى  النَمط   ؟، الفتيان والفتياتالر  

 بعلى  السَّؤالطرح  ابتداءً  يتمحيث ،  التَّنميط عمليَّةبتوضيح كيف تتم  القيام بو ينالُمتدر   : اتالُمتدر  

 ؟التَّنميط عمليَّةكيف تتم 

  ببعض اإلجابات من  إلىبعد االستماع بو ينالُمتدر    بُ طلَ ويُ (  P P 1) الشريحة  رضعيتم  اتالُمتدر  

 و متدربة تفسير المضمون.أمتدرب  إلى طلبُ تأملها من الجميع، ثم يُ 
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 5-1 شرائح النشاط 

 

    PP 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيف

 

  وضع تصنيفات لفئة معينة بناء على صفة واضحة 

 تعميم

 

 تعميم الصفة والسلوك على كل فرد ينتمي الى هذه الفئة 

 تمييز

 

التحيز ضد فئة معينة بناء على التصنيفات 
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                                                                                              ( قيقةد 30 )الزمن:                                                                                      (6 – 1)رقم النشاط 
                                                                                                                                                                                                            اليوم األول /الجلسة األولى          المدرسيَّةونماذج من الكتب  الشَّعبيَّةمن خالل األمثلة  التَّنميطلنشاط:   اسم ا

 

 الطلب إلى المتدربيين والمتدربات ذكر أمثلة شعبية حول الرجال والنساء التهيئة والتحفيز:

ف نتاج النشاط:   .والتربية والتعليم في تشكيل االتجاهات نحو النوع االجتماعي أثر التنشئة االجتماعية تَعرُّ

 .التعرف على مفهوم الجنس والنوع االجتماعي القبلي: التَّعلم

 .ألواح ورقية ، أقالم تخطيط ، شاشة عرض، سماعات، از عرضكومبيوتر،  جه أدوات النشاط:

  شرائح النشاط، الكتب المدرسية دروس فيبعض ال ، مجموعتين لنماذج منانترنت  مستلزمات النشاط:

  االجتماعيِّ  النَّوعلمناهضة العنف المبني على  من حملة صحح مثلك 12حلقة  فيديو قصير:

https://www.youtube.com/watch?v=9dZfqEZV6UE&t=18s  

 تكيف الكائنات مع البيئة: فيديو قصير

https://www.youtube.com/watch?v=Dxq9WQWedRA 

 

 .عمل مجموعات ، عصف ذهني، مناقشة جماعيةاستراتيجيات تنفيذ النشاط:

 إجراءات تنفيذ النشاط:

 

 اتالُميس  رو للُمي س  رينتوجيه 

نترنت د من جاهزية اإلأكُّ ، والتَّ سيتم استخدامه الَّذيالفيديوهات موجودة على جهاز الكمبيوتر  د أنَّ أكُّ يجب التَّ 

من جاهزية تشغيله في الوقت د أكُّ التَّ سلفا، كذلك  التَّدريبماعات للعمل من أجل تشغيل الفيديو في قاعة والسَّ 

 المناسب ودون استغراق وقت في البحث عنه.

 عرض أكثر من فيديو النَّشاطيتضمن هذا 

 من القدرات والحقوق المشروعة والحد    التَّنميطفي  عبي  الفيديو األول : دور المأثور الشَّ 
 في التأثير على سلوكه وقدراته يعيش في الكائن الحي   الَّذيالفيديو الثاني: كيف يلعب الوسط 

 

 لَْبُسه أزرق ولَب  ْسها َزهري(الفيديو )األول ( اآلتي  )  عرض 

  https://www.youtube.com/watch?v=9dZfqEZV6UE&t=18s 

 ، تكامل(  االجتماعيِّ  النَّوعلمناهضة العنف المبني على  من حملة صحح مثلك 12حلقة )

 

 : اآلتيةحول األسئلة  الن  قاشيتم إثارة : بعد العرض  مناقشة

https://www.youtube.com/watch?v=9dZfqEZV6UE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=9dZfqEZV6UE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Dxq9WQWedRA
https://www.youtube.com/watch?v=9dZfqEZV6UE&t=18s
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 ت مشاهدته؟ تمَّ  الَّذيالفيديو يتحدَّث عنه  الَّذيما المثل  -1

 هل مضمون الفيديو مجرد تمثيل  أم أنه يحدث في الواقع؟ -2

 ؟ االجتماعي   النَّوعخصص الدراسي الوارد في الفيديو بخصوص تصنيفات التَّ  كيف تََرْونَ  -3
 

ماحوظة للميسرين والميسرات: التركيز على األثر الذي يتركه تدخل األهل في فرض التخصصات الدراسية  

على األبناء والبنات دون مراعاة للقدرات والرغبات، وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل األبناء والبنات ويُنم  ط أدوار 

 .النوع االجتماعي في إطار معين 

 

ب إلى الطَّلبو(     PP 2)   الشَّريحة يتم عرض بو ينالُمتدر    : السَّؤالاإلجابة على  مَّ تأملها، ومن ثَ  اتالُمتدر  
جالعلى و/البنات؟ الن  ساءعبي ،حيث يوجد، على كيف يؤثر هذا المأثور الشَّ      /األوالد؟     الر  

 
ف  : المدرسيَّةالكتب في  الدُّروسبعض في  االجتماعيّ  للنَّوعأو عدم االستجابة   التَّنميطعلى  التَّعرُّ

 
 :اتالُميس  رللُميس  رين و ملحوظة هامة

بين و -1 بضرورة التنويه للُمتدر   كل الكتب وكل  المستخدمة من الكتب المدرسية ال تعني أن  ات أن األمثلة الُمتدر  
، وتم التَّدريباستخدام هذه األمثلة غير المستجيبة ألغراض  تمَّ قد ، واالجتماعي   للنَّوعغير مستجيبة  الدُّروس

 من الكتب المدرسية أيضا للمقارنة بينها. االجتماعي   للنَّوعوضع نماذج مستجيبة 
 
ب فت نظرلَ  -2 بو ينالُمتدر    من خالل  يمكن أن يتم  التذكير والتأنيث المحايدة في  اللُّغةاستخدام  أنإلى  اتالُمتدر  

جنة الفاحصة بدل لجنة ون، اللَّ ة بدل أكاديمي  قيادات بدل قادة، أوساط أكاديميَّ  أمثلة سهلة فيمكننا أن نقول: إعطاء
ه الدعوة، سواسية اعية بدل موجَّ وافدون، الجهة الد  أو ال مهاجرون م  وافدة بدل عُ أو  الفاحصين، عمالة مهاجرة

)كتابة، َرْسم ، مناقشة،قراءة (. ويمكن استخدام ضمير كذلك يمكن استخدام صيغة المصدر، مثل  بدل متساوون.
 وهكذا.....الخ.  المتكلم مع الفعل، مثل )أَكتُب ، أَرسُم، أَقرأُ ، نلعُب ، نُناقُش(... 

 

من نصوص  أُخرىأمثلة إلى جانبها ب نأتيما يمكن اريخية ال يجوز تغييرها، وإن  ينية أو الت  الد   النُّصوصن إ -3

علماء وعالمات وشعراء  يزخر بذلك، فيمكن أن نذكر فتاريخنا وتراثنا العربي   ،االجتماعي   النَّوعز موثوقة تعز   

اريخ عبر الت   الن  ساءجال ووشاعرات وحكماء وحكيمات وملوك وملكات  .....الخ. وهناك  شخوص من الرَّ 

 ها.   وحتى يومنا هذا تصلح أن تكون نماذج ُمشرقة لالستشهاد بها وتضمين اإلنساني  

 
  الحالي األردني  في المنهاج  المدرسيَّةالواردة في بعض الكتب  يَّةالتَّعلم التَّماريننماذج من  توزيع         

بعضها مستجيب  االجتماعي   النَّوعللتعليق عليها ومناقشتها من منظور  ) تقسيمها على المجموعات(
واكتساب المعرفة  التَّدريب، بقصد (1)مجموعة  وبعضها غير مستجيب (2) مجموعة  االجتماعي   للنَّوع

  . للتعامل معها بشكل صحيح
 ب إلى الطَّلب بو ينالُمتدر    بعض من المأخوذ ي  التَّعلم النَّشاط مناقشة المجموعات عمل خالل من اتالُمتدر  

المستخدمة ،  اللُّغة. ) مثل : دقائق خمس خالل  االجتماعي   للنَّوعمن حيث مراعاته  المدرسيَّة الكتب

 ...الخ( التَّنميطبكافة أشكاله،  التَّمييزور، المضمون، الص  
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 ناقشوها الَّتي يَّةالتَّعلم النُّصوصتعليقات المجموعات على  إلى االستماع 

 اآلتية األسئلة حول يتم إدارة حوار جماعي ذلك، بعد: 

 ؟االجتماعي   النَّوعمن حيث  الُمتعل  ماتو الُمتعل  مين وعي على التَّنميط ريؤث    أن يمكن كيف 

 ؟ المدرسيَّة الكتب في موجودة األنماط هذه تزال ال حد أي إلى 

 إطار خارج شعبية  أمثال منمة تعل   المُ وم تعل   يستمع إليه المُ  وما ،المدرسيَّة الكتب في التَّنميط لهذا كيف 

 : حيث من(  واقعية أمثلة) االجتماعي   النَّوع على تُؤث  ر أن المدرسة

  المساواة -1

  األدوار -2

 بيناآلتي  السَّؤال توجيه بو ل لُمتدَر     لوح الورقي  اإلجابات على الَّ  وتسجيل اتالُمتدر  

سم الُمؤسَّساتما هي  السَّؤال سموغير  يةالرَّ  ؟االجتماعي   للنَّوع الص ورةيمكن أن تعمل على تنميط  الَّتي ةيَّ الرَّ

  الشَّريحةعرض ( P P 3 ) 

   التي يمكن أن تحدث   التَّنميط عمليَّة، ل يُثار نقاش حول  الُمؤسَّساتمن بين  ( التَّعليمو التَّربية)  اختيار يتم

ب)حيث أن  في إطارها بو ينالُمتدر    ( التَّعليممن قطاع  اتالُمتدر  

  عرض الفيديو ) الثاني ( اآلتي قبل الحوار ) البراغيث( يتم   

 اتالُميس  رو للُمي س  رينتوجيه 

 العبرة والمضمون للفيديو

 بال ذي يحدث معنا كبشرحينما نصنع إلى حد   كبير  تشبيًها والوعاء الزجاجي في هذا الفيديو البراغيث  قصَّة عتبرتُ 

، زجاجي وعاءوضع البراغيث في  يتم   حيث  وقدراتنا.  من إمكاناتنا نماذج في حياتنا وينتهي بنا األمر إلى الحد   

تتوقف البراغيث عن محاولة واالنتظار ثالثة أيام  بعد وضع الغطاء، ...ولكن للخارج، القفزفتحاول البراغيث 

 .فيهاهي حدود البيئة الجديدة الَّتي وعرفت  ألنها تأطَّرتالهروب 

 دقيقة واحدة الفيديو مدة

https://www.youtube.com/watch?v=GlpjA-QgmQM&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxq9WQWedRA 

 

 

 مناقشة:  

 ت مشاهدته في هذا الفيديو ؟تمَّ  الَّذيما 

 ة ) البراغيث( على سلوكها؟ ضعت فيه الكائنات الحيَّ وُ  الَّذيرف الظ  ثَّر كيف أ

https://www.youtube.com/watch?v=GlpjA-QgmQM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Dxq9WQWedRA
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 على ما تم مشاهدته في الفيديو :  بناءً 

  يَّة الص ورةا في تعميق دورً  بشكل عام التَّعليمو التَّربية عمليَّةكيف يمكن أن تلعب  االجتماعي   للنَّوع النَمط 

 ؟الُمتعل  ماتو الُمتعل  مينعند 

  الُمعل  مل بَ من ق   ةالد  راسي  تُستخدم داخل الفصول  الَّتي ويةغالل  والتراكيب مفردات ال يمكننا أن نقول أنَّ هل 

 ؟  كيف؟االجتماعي   النَّوعتأطير يمكن أن تسهم في  ةالُمعل  مأو 

  استعراض  يتم  ،  التَّعليمو التَّربية عمليَّةتلعبه  يمكن أن الَّذي الدَّوربعض اآلراء حول  إلىبعد االستماع

 ي. التَّدريبإلجمال الموقف  (  PP 4+ 5+6 )الشرائح التالية 

 ما تم تعلمه في هذا الجزء من الجلسة بما سيتم التدرب عليه في الموضوع الرئيس التالي  يتم الربط بين

 :إلى، ويتم لفت النظر  االجتماعيّ  النَّوعأدوار وهو 

يَّةالصور  تُؤث  ركيف   االجتماعي   النَّوععلى أدوار  النَمط 

   بعاون مع بالت بو ينالُمتدر     لتلخيص الموقف التدريبييتم استعراض االستنتاجات  اتالُمتدر  

 

 

 االستنتاجات 

هاتيلعب اآلباء و  المستخدمة  الل غوية راكيبوالتَّ ، ةالد  راسي  ات، والمناهج الُمعل  من ووالُمعل  م، واألُمَّ

واإلعالم                     ) التلفاز، والكتب والراديو والمجالت واألفالم والمسلسالت وألعاب 

عة من المتوقَّ  الجندريَّةوالقوانين دوًرا مهًما في تنميط وترسيخ مفهوم األدوار  الشَّعبيَّة..( واألمثلة األطفال

 .الجنسين

وهو ما يمكن أن  التَّمييزممارسة  إلىوصواًل  ،وغياب المساواة، االجتماعيِّ لم في تكريس الظ   التَّنميطيساهم  
 .يترتب علية حدوث أشكال من العنف الفردي والجماعي

ورةمن  ات أن يكونوا وكالء تغيير للحد ِّ الُمعل ِّمين و الُمعل ِّميمكن للمدارس و   يَّة الصِّ   االجتماعيِّ  للنَّوع الَنمط 
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 ( 6-1النشرة ) 

 لى مواءمتها مع النوع االجتماعيإبحاجة  المدرسيَّةنماذج من دروس في الكتب 

 المجموعة األولى

 درس تعبير    40ص  2الرابع: لغة عربية ج  الصَّف

ِّرتوجيه هام  للميسرين و  ات للتعامل مع مثل هذا الدرس:الُميس 

 زأين : ن من جُ كوِّ كامل وهو مُ ف الرابع، ونتعامل مع الدرس  بشكل عبير للصَّ في التَّ هذا درس  

في ثقافتنا وحضارتنا  امشرق اتاريخي انص أدناه، ال يجوز تغييره ليصبح متوافقا مع النوع االجتماعي، كونه السؤال األول  أوال:

 .سالمية وال يجوز المساس بهالعربية اإل

إياس  ) بقصد  نقول قرأت سلمى قصة عن القاضي الذكيِّ خوص في هذا الجزء فمثال يمكن أن  يمكن تأنيث الشُّ  السؤال الثاني، ثانيا:

 .كال الجنسين( وهكذا في باقي األمثلةللبة لالهتمام بمهنة القضاء توجيه أذهان الطَّ 
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    64/65ص:  2الرابع: لغة عربية ج  الصَّف

 درس تدريبات

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  79، 59، 27دروس  صفحة :  3تالث صور تحت عنوان "أتحدث" وردت في      1لغة عربية ج  الثاني:  الصَّف
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 المجموعة الثانية
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 مستجيبة للنوع االجتماعي المدرسيَّةنماذج من دروس في الكتب 

 

 

 25ص  2التربية االسالمية ج -الرابع  الصَّف
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 (21،20) ص  2التربية اإلسالمية  ج  -الخامس  الصَّف
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 (9)ص  1التربية اإلسالمية ج  -الرابع  الصَّف

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 67ص  1التربية اإلسالمية ج  -الرابع  الصَّف
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 16 ص 2التربية اإلسالمية ج –الثالث  الصَّف
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 ) الصورة النمطية( 6-1شرائح النشاط  

 

 PP2 )أمثال شعبية متداولة         )عرض ومناقشة 

لما قالو بنيه انهدت الحيطة عليه، ولما قالو ولد 

 دنَسَ قام قلبي وانْ 

 ظل راجل وال ظل حيطة

جل بفلوسك بنت السلطان عروسك    ما يعيبوش غير جيبه الرَّ

 أمنه للمية في الغربالأمنه للرجال يا مْ يا مْ  مرأة لو وصلت المريخ آخرتها للطبيخأل

ِّد دارها ما يجيك غير خبارها ج بنتك وبَعِّ  فالن ترباية مره زوِِّّ

 وراء كل عظيم امرأة إلِّي بتموت وليته من صفا نيته

 ن بساعتهن                     يا محال بشارتهن لو ماتِّ  همِّ البنات للممات

  البنت سر أمها

جلالشيطان استاذ    وتلميذ المرأة الرَّ

 

 

 

 

 

P P 3                   االجتماعي   النَّوعفي تنميط  تُؤث  رمؤسسات ومصادر 

 

 

 

 

 

الصورة النمطية 
 للنوع االجتماعي

 اإلعالم

 والقانون

العادات والتقاليد 
 والمعتقدات

 األساطير

 األسرة

 األقران

ثقافة المؤسسات 
سمية وغير  الرَّ

سمية   الرَّ

 التَّربية والتَّعليم
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         PP 4 

قافة على نقل وتعزيز المهارات والمعارف والثَّ  كمواقع مجتمعية حيثما كانت في كل أنحاء العالم  ارستعمل المد
والفيزيائية واألكاديمية للمدارس غالبًا ما تعزز بناء الهوية الذكورية واألنثوية  االجتماعي ةالبيئات ف .االجتماعي ة

المدرسة وقتا طويال بعيدا عن المنزل مما يتيح  إلىن يذهبون الَّذي األطفاليقضي  ، حيثبدًءا من األعمار المبكرة
ات كنماذج الُمعل  مون والُمعل  مفيصبح  ألدوار الجنسين، االجتماعي ةالتنشئة  عمليَّةدورا مهما في  أن تلعبللمدرسة 

ون الُمعل  مر ه  ظْ على سبيل المثال، يُ ف لألطفال. المدرسيَّةات التَّعليممعلومات وللمصادر  اليوبالت   حتذى بها،يُ 
جالو الن  ساء إلىتنظر  الَّتي التَّوقُّعاتالمواقف وات الُمعل  مو  .بشكل مختلفوالفتيان والفتيات  الر  

 
 

 
 
 
 
 

PP5                                     االجتماعيّ  النَّوعوتنميط  اللُّغة 

 أحياناو. د أو بشكل عفويبشكل متعمَّ  أفكارهماس في حياتهم اليومية للتعبيرعن هي وسيط يستخدمه الن   اللُّغة 

ور سواء كانت واضحة أو خفية الص   االجتماعي   النَّوعالمتعلقة ب والتَّراكيب الل غوية المستخدمة ز المصطلحاتعز   تُ 

يَّة جلأو ضد المرأة  التنميطيتخذ  ، حيثللجنسين النَمط  ويمكن  ،أشكااًل مختلفة اللُّغةفي أو الفتى أو الفتاة  الرَّ

واألمثال ، والقصص ،التَّدريسواألمثلة المستخدمة في  ،الشَّعبيَّة، واألمثلة المستخدمة العباراتالعثور عليه في 

 .خرىوالموارد األُ  النُّصوصأو في  ، وفي اإلعالنات عبر وسائل اإلعالم،شفهيًا ُمقد  مةال

 

 

PP 6                                     يَّة الص ورة  االجتماعي  للدور  النَمط 

جالو الن  ساءكات أو الكتب حول والن   الحوارات،وتعكس وسائل اإلعالم  في الكتب ف. االجتماعي  التقليدي  الدَّور الر  

تظهر وأعاية الر    و تقدمأ وهي تنظفأدواًرا  الن  ساء عطىتُ  اأحيانً ، في كثير من البلدان على سبيل المثال المدرسيَّة

جال كممرضة، ويقابل ذلك ُصور ورسومات سومات ورمثل هذه الصُّ  إنَّ كسائقين وأطباء وقادة.  للر    زتعز   والرُّ

 ااجتماعي   طهانم   وتُ  على أساسها االجتماعي   النَّوعأدوار بناء 

يَّة الص ورةف الخصائص المرتبطة حول ومؤسساته المختلفة  يفرضها المجتمع الَّتي المواقف والمعتقداتهي  النَمط 

 في مجتمع معين. الن  ساءجال أو باألنشطة المناسبة للر   

 

 

 
 االجتماعي   النَّوعمصطلحات فهم الوحدة األولى: 
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 ( االجتماعيِّ  النَّوعأدوار )                                                 ثالثا:
 

 

 

 األنشطةوصف 

 

 ثالثة أنشطة: على هذا الموضوع يحتوي

يَّة الصِّورةتوقعات ذهنية مسبقة رسختها  إلىعبارة عن لغز، وهو نشاط تحفيزي يشير :  السابع النَّشاط  النَمطِّ

باكتشاف  إلى: وهو نشاط يهدف الثامن النَّشاط ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ يقوم بها كل من  الَّتيساعات العمل لعدد  اتالُمتدرِّ

جلالمرأة و  والتعرف على أدوار النوع االجتماعي ساعة(. 24ونوع العمل خالل اليوم )  الرَّ

يتضمن عبارات جندرية تتم قراءتها والتصويت على مضمونها برفع األيدي ومناقشتها حيث يلزم، : التاسع النَّشاط

بللتأكد من وجود فهم مشترك لدى  ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  . االجتماعيِّ  النَّوعحول  اتالُمتدرِّ

 

     ( قيقةد 10)   الزمن                                                                                   (7 – 1) النشاط: رقم
ِّفل)ال يمكنني أن أباشر العمل على هذا قصة اللغز اسم النشاط:   الثانيةاليوم األول/الجلسة   ..إنه ابني(  الطِّ

 

 المتدربيين والمتدربات االستعداد لحل اللغز إلىالطَّلب  التهيئة والتحفيز:

يَّة في تحديد أدوار النَّوع االجتماعيِّ  نتاج النشاط: ِّر الصِّورة النَمطِّ  اكتشاف كيف تُؤثِّ

 -------- القبلي: التَّعلم

  ، شاشة عرضكمبيوتر، جهاز عرض  أدوات النشاط:

 1-7-1ورقة العمل  مستلزمات النشاط:

 استماع وتأمل، نقاش جماعي النشاط:استراتيجيات تنفيذ 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

  ات:الُميس  رللُمي س  رين وتوجيه 

مراجعة أدوارنا وتعديلها من منظورعملي  إلىعلى الحاجة  التَّدريبالتأكيد عبر هذا الجزء من  الضَّروري  من 

جالألن أدوار  وواقعي وحقوقي، أيضا توظيف نماذج  الضَّروري  وكذلك من  هي من صنع المجتمع. الن  ساءو الر  

 .التَّدريبتاريخية أومعاصرة ناجحة ومؤثرة أثناء 

  بعض االفتراضات  إلىبسرعة  ويتم االنتقال هذه الجلسة بالجلسة السابقة  اتالُميس  رون والُميس  ريربط

يَّةالقوالب  إلىيتم إجراؤها عادةً مما يؤدي  الَّتيالشائعة   بين الجنسين. النَمط 

 ( 1- 7-1من ورقة العمل ) ..إنه ابني(الط  فل)ال يمكنني أن أباشر العمل على هذا  غزة الل  قص   قراءة 

ببصوت واضح على مسمع  بو ينالُمتدر   ل وتفكير . أو وقراءتها اتالُمتدر   من خالل عرضها قراءة تأمُّ

أو توزيعها على المتدربين والمتدربات كورقة عمل مكتوبة وقراءتها بتأمل  على جهاز عرض الشرائح.

 وصمت. 
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 الل غز( تفسيرالمجموعة  إلى يُطلب ( . 

    اح بيب الجر  ع من الجميع أو من البعض بأن الط  وقُّ وربط عدم التَّ ، حول القصة يُثار نقاش ،غزالل   بعد حل

يَّة الص ورة، وذلك تأسيسا على الط  فلمكن أن يكون امرأة، وهي أم يُ  فكير ه التَّ وج   تُ  الَّتيسبقة المُ  النَمط 

 .السُّلوكو

 

ِّرين وملحوظة  ِّرللُميِّسِّ  ات:الُميسِّ

بون من المتوقع أن ال ينتبه باتو الُمتدر    الَّذي الط  فل مُّ أُ امرأة وليس رجال، وأنَّها  اح ر  الجَ أن من تحديد  الُمتدر  
يَّةبسبب المفاهيم  غرفة الجراحة، وذلك  إلىأُدخل  عادة رجال. فيُحبَّذ استثمار الموقف  أن يكوناح ر  للجَ  النَمط 

 .التَّدريببشكل جيد، إن بطريقة قراءة اللغز أو بتوظيف مغزاه في 
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 1-7-1ورقة العمل 

 

 :"الط  فلالعمل على هذا أن أباشر لغز "ال يمكنني 

في و. الصالة في المسجد إلىذهبا بالسيارة  أيام الجمعة،في أحد و رؤوف في القاهرة،واالبن  زاهييعيش 

أقرب  إلى فاقد الوعي ملطخا بالدماءقل االبن المصاب على الفور. نُ زاهي خطير وقتل  وقع لهما حادثالطريق 

على الفور أن  اتضح، رؤوفج غرفة العمليات لعال إلى في قسم الجراحة المناوب الشَّخص أتىعندما ومستشفى. 

"ال يمكنني إجراء  وقام بمغادرة الغرفة وصراخه يمأل المكانمنزعًجا للغاية  الشَّخصهذا  وصار ،ما شيئًاهناك 

 .......". إنه ابني.الط  فلهذا لجراحة ال

 ؟؟ دعونا نتوقع" كيف يكون هذا ممكنا؟

 

 

ِّرقراءة اللغز بطرقة معبرة من قبل  ِّرأو  الُميسِّ  ة الُميسِّ

 أو

 عرض اللغز من خالل جهاز عرض الشرائح 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (قيقةد 30)  الزمن:                                                                                (8 – 1)نشاط رقم ال

     الثانية اليوم األول/الجلسة                                                                       تمرين الوقت اسم النشاط:
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ظروفهما إلى توضيح وشرح ) تمرين الوقت( الَّذي سيتم تنفيذه من قبل متدرب ومتدربة تتشابه  التهيئة والتحفيز:
  حد كبيرعلى صعيد الوضع االجتماعي والعمل.

جل خالل اليوم ) ساعات العمل الَّتي يقوم بها كل من اكتشاف عدد  النشاط:نتاج   وطبيعةساعة(،  24المرأة والرَّ

 على صعيد األسرة وعلى صعيد المجتمع. أدوار النوع االجتماعي التي يقومان بها

 الصورة النمطية للنوع االجتماعي القبلي: التَّعلم

 لوحان قالبان، أقالم  أدوات النشاط:

 النوع االجتماعي ( أدوار 1-8-1 ) النشرة، تمرين الوقت (1-8-1 ) ورقة عمل   مستلزمات النشاط:

 عمل مجموعات  مناقشة جماعية   استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 

 : النَّشاطتنفيذ  إجراءات

  سيتم تنفيذه الَّذي التَّمرينتوضيح 

 ات:الُميس  رتوجيه للُمي س  رين و 

  جال )كل  يوم ( الهدف من هذا النَّشاط تسليط الض وء على الوقت والكيفيَة الَّتي يقضي بها الن  ساء والر  

وطبيعة األدوار الَّتي يلعبونها على صعيد األسرة وعلى صعيد المجتمع. )ضبط الوقت مهم في هذا 

 التَّمرين(

 

  جالو الن  ساءأدوار  الوقوف على التَّمرينهذا الغرض من كيف  تحديد ، حيث يتم  ساعة 24على مدار  الر  

جالو الن  ساءقضي ت ظر في للن    ليال ومى الن  حت  و وم وخالل النهاراالستيقاظ من الن   وقتيوًما عاديًا من  الر  

جالو الن  ساءبين  عبء العمل النسبي   من  بعدد  قوم أو تَ قوم ن يَ . ومَ احةوالر   ومأوقات الفراغ ووقت الن  ، والر  

يَّة الص ورة تُؤث  ر، وكيف المهام في يوم واحد  .النساءعلى أدوار النَمط 

   ةاالجتماعي  ما أمكن من حيث ) العمل، الحالة بة ظروفهما متقاربة ب ومتدر   اختيار متدر    يتم ،

 األوالد....الخ(

  بان ) الشَّخصيُكلَّف ِّ بو الُمتدرِّ ِّ       منهما  خالل اليوم  يقوم بها كل   الَّتية(  بكتابة  المهام والوظائف الُمتدرِّ

  (1-8-1 ) ورقة عمللا قالب لكل منهما، وفقً  ساعة( ويُظهرانه على لوح   24) 

  ِّريوزع ِّرأو  الُميسِّ بعلى ة الُميسِّ ِّ بو اتالُمتدرِّ ِّ  "االجتماعيِّ  النَّوعأدوار  "  بعنوان (2-8-1 ) نشرة ينالُمتدرِّ

بان المختاران ) الشَّخصيكون  الَّذيقراءتها بشكل فردي ضمن المجموعات في الوقت  تمِّ تَ حيث  ِّ  الُمتدرِّ

بو ِّ ِّريقوم من ثَم ساعة(،  و 24)  ة( يقومان بكتابة أدوارهما خالل فترة يومالُمتدرِّ ِّرأو  الُميسِّ ة بإدارة الُميسِّ

 نقاش وحوار لتوضيح األدوار.
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  ان ) الشَّخصبعد أن ينتهي ِّ بو بالُمتدرِّ ِّ منهما مقرونة بالزمن خالل يوم،  ة( من كتابة أعمال كل  الُمتدرِّ

بتعرض  ِّ بة عملها ويعرض الُمتدرِّ ِّ   .عمله أمام المجموعة الكبيرة الُمتدرِّ

  ِّرومن خالل العرضين ومشاركة المجموعتين وبإدارة ِّرأو  الُميسِّ  : يتمِّ  ةالُميسِّ

  َّجلمن  اعات لكل  ومقارنة مجموع الس  من المبذول في األعمال المختلفة احتساب الز  والمرأة  الرَّ

   بأعدها كل من  الَّتيتصنيف األعمال بو الُمتدر   جلة للمرأة والُمتدر   ة، ة، اجتماعي  نتاجي  إة ، جابي  إن) الرَّ

 ة(.سياسي  

  قاط اآلتي ذكرها :حول الن   اجماعي   انقاش يثير الميسر أو الميسرة بعد ذلك 

  جالو النِِّّساءيؤدِّيها  الَّتيما األدوار المختلفة ِّ  في المجتمع ؟  الرِّ

  تمت قراءتها؟ الَّتيكيف يمكن أن نقول أن المرأة تتحمل عبئًا ُمزدوًجا في األدوار 

 ما السِّبب في عدم االعتراف وتقدير ذلك لدى كثير من المجتمعات؟ 

  َِّّص( أن          ؟  )فقط( اإلنجابي الدَّورْبن دوًرا أساسيًا في يلع النِِّّساءماذا يحدث عندما نفترض )ونخصِّ

 ؟ للمرأة على أنِّها ثانوية خرىاألدوار األُ  إلىهل يجوز أن يُنظر و

  / جالوكذلك الفتيان / النِِّّساءما تأثير هذا االفتراض على الفتيات ِّ  ؟الرِّ

  َّما  الت وتعديل في األدوار من أجل نهوض المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة؟. ب األمر تدخِّ هل يتطل

 يمكن أن تقوم به المدرسة ؟ الَّذي الدَّور
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 1-8-1ورقة عمل  

 تمرين الوقت

جل  النَّشاط والعمل اليومي لكل من المرأة والرَّ

 الوقت 

 

جلأعمال وأنشطة  اعمال وأنشطة المرأة  الرَّ

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   :إلىمن:            

   مجموع ساعات العمل 

 

 

 

 

ِّرمع  المتدربون والمتدربات وبالتعاونيقوم  ِّرأو الُميسِّ  ة حساب الوقت الذي يقضيه كل من المتدرب والمتدربة. الُميسِّ

 

 السياسي(ويتم  تصنيف األعمال واألنشطة وفقا ألدوار النوع االجتماعي ) اإلنجابي ، اإلنتاجي ، المجتمعي، 
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 2-8-1 النشرة

 

 

 

 أدوار النَّوع االجتماعيِّ                                                                    

 

 الدَّور اإلنجابيِّ 

 

أهمية هذا الدَّور  ومعحمل الط  فل ووالدته، ورعايته، والعمل  المنزلي، كمسؤوليات  يشتمل علىهذا الدَّور مجال 
 بالن  ساء. ة الخاصةما جزء من الطبيعة والفطرة البشريَّ ، وإنَّ  عماًل ليس ه نظر إليه على أن  أنه عادة ما يُ  إال  
 

 الدَّور االنتاجيّ 
 

مما يكسبه  الدَّور لهذاأن هناك قيمة تبادلية  أي بإنتاج سلع وخدمات قابلة لالستهالك والتجارة، ويختص هذا الدَّور
جال والن  ساء، ولكن يعرفعلى وجه ال يقوم بهذا الدَّوروخاصة.  أهمية مجتمعية أنه عادة على  عادة كل من الر  

جال، حيث تُعرف بعض األدوارعلى أنها  دور للرجال، وما زال هناك تقسيم واضح لهذا الدَّور ما بين الن  ساء والر  
 .يمات متغيرة وتتأثر بعوامل عدةالتقسعلما بأن  دوار أنثوية في حين تعرف أُخرى على أنها أدوار ذكورية،أ
 

 الدَّور المجتمعيّ 
 

ولكن يمتد  المحافظة على المجتمع البشري،على لتكاثر من حيث أن محوره يركز وهذا الدَّور يعتبرامتدادا لدور ا
حيث يهتم بتوفير الموارد  دى هذا الدَّور بشكل طوعي،ؤَ االهتمام من اهتمام أسري إلى اهتمام مجتمعي، ويُ 

 إلى تقديم الخدمات الَّتي تساعد المجتمع البشري على البقاء يم استخدامها من قبل المجتمع، باإلضافةوتنظ
جال والن  ساء ويعتمد توزيعه ما بين الجنسين على  تينالمفاهيم والثقافة المجتمعي والتطور، يقوم بهذا الدَّور الر  

 .وفي وقت ما السائدة في مجتمع ما
 

 الدَّور السياسيّ 
 

القرار داخل األسرة، وتمتد لتصل النقابة  خاذخاذ القرار، حيث تبدأ عمليَّة ات  هذا الدَّور يتلخص في سلطة ات   و
جالعادة ما ينظر لهذا الدَّور على أنَّ وة، ى المجالس التشريعي  وحت   ،والمجلس المحلي   غم من بالر   ه دور خاص بالر  

 ة(ذا الدَّور مدفوع األجر، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )معنوي  دخول الن  ساء لهذا الفضاء، وعادة ما يكون ه
 وثيقًا بالمركز والسُّلطة االرتباطه ارتباطً 
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                            ( قيقةد 10)  الزمن:                                                                         (9 – 1):  نشاطرقم ال

                         اليوم األول/ الجلسة الثانية                                                         عبارات جندرية   اسم النشاط:

 

ِّريشجع     التهيئة والتحفيز: ِّرأو الُميسِّ بات الُميسِّ ِّ بين والُمتدرِّ ِّ   لإلجابة عن اختبار شفوي قصير الُمتدرِّ

بات حول أدوار النَّوع االجتماعيِّ  نتاج النشاط: ِّ بين والُمتدرِّ ِّ  تعزيز الفهم المشترك لدى الُمتدرِّ

 الرجل والمرأة في العمل اليومي  وطبيعة العمل.كل من الوقت الذي يقضيه  القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض شرائح، شاشة عرض أدوات النشاط:

 ( عبارات جندرية 1-9-1 ) ورقة العمل    مستلزمات النشاط:

 تصويت  برفع االيدي  ، مناقشة وحوار استراتيجيات تنفيذ النشاط:

  

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

ِّرين وتوجيه  ِّرللُميِّسِّ  ات:الُميسِّ

بيند من وجود فهم مشترك لدى أكُّ للتَّ  التَّمرينهذا   ِّ باتو الُمتدرِّ ِّ االنتباه لالستجابات بعد  الضَّروريِّ ، ومن الُمتدرِّ

 قراءة كل عبارة ودون استعجال

 

 شرح آلية تنفيذ النشاط للمتدربين والمتدربات 

 ( 1-9-1في ورقة العمل عبارات جندرية )العبارات  قراءة 

  بحيث يقوم بو ونالُمتدر    .بالتصويت برفع األيدي بعد كل عبارة  اتالُمتدر  

  خالف في الرأي بين المتدربين والمتدرباتتتم مناقشة العبارات التي يكون فيها 

  كتلخيص  االستنتاجات استعراضثم يتم  ة من وجود الفهم المشترك لدى الجميعالُميس  رأو الُميس  ريتأكد

 للموقف التدريبي.

 

 االستنتاجات:

 .وقت مبكر من الحياة في أدوار الجنسين تبدأ في  ةاالجتماعي  التنشئة  

جالو الن  ساءمن  يحددها المجتمع لكل   الَّتيهي تلك األدوار  االجتماعي   النَّوعأدوار   جالدها حد   و يُ أ) الر    الر  

 ألنفسهم(

جلالقيم والضوابط المجتمعية والثقافة السائدة في المجتمع وتصوراته لطبيعة كل من   والمرأة، الذكر  الرَّ

جلعات المجتمع لكل من توق   دواألنثى، وقدراتهما واستعدادهما وما يليق بكل واحد منهما تحد     والمرأة الرَّ

 والفتى والفتاة.

يَّة الص ورةا في تغيير دورا محوريً  التَّعليمو التَّربيةتلعب    .االجتماعي   النَّوعحول  النَمط 
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 1-9-1ورقة عمل 

 

 عبارات جندرية 

 

جال مهامً  .1   .مختلفة خالل اليوم اتؤدي الن  ساء والر  

جالتعمل الن  ساء عادة  .2  لفترة أطول من الر  

 .ن بأشياء متعددة في وقت واحدتؤدي الن  ساء مجموعة أكبر من المهام، وأحيانًا يقمْ  .3

اعادة ما تقوم الن  ساء بالعمل لصالح األسرة، داخل البيت وخارجه،  .4 جال  أم  فهو عمل الر  

 عادة. خارج المنزل

جال لديهم المزيد من وقت الفراغ. يبدو أنَّ  .5  الر  

 .ن لساعات أطوليعملْ  الن  ساء لساعات أقل ألنهنَّ تنام  .6

جال والن  ساء في أنواع مختلفة من صنع القرار .7  .يشارك الر  

 فاه للجميعق التَّنمية والرَّ حق   االجتماعي  تُ  النَّوعالعدالة والمساواة في  .8

 غييرالي فهي قابلة للتّ إن أدوار النَّوع االجتماعّي هي من صنع المجتمع ، وبالتّ  .9
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 االجتماعيّ  النَّوعفهم مصطلحات  لوحدة األولى:ا

 ةستراتيجياإلواالحتياجات  عمليَّةال:االحتياجات  االجتماعي   النَّوعاحتياجات                   رابعا:

 

 األنشطة:وصف 

 من أربعة أنشطة: هذا الموضوعتتكون أنشطة 

 ة ستراتيجياإلوالحاجات  عمليَّةالتعريف لمفهومي الحاجات  إلىل التوصِّ  إلى:ويهدف العاشر النَّشاط

بتمكين  إلى: ويهدف الحادي عشر النَّشاط ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  ةستراتيجياإلو عمليَّةالمن التفريق ما بين الحاجات  اتالُمتدرِّ

ب: تمكين الثاني عشر النَّشاط ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ ة واقعية في إستراتيجيوحاجات  عمليَّةمن تحديد  حاجات  اتالُمتدرِّ

 مجتمعنا

يَّة الصِّورة: كيف تعكس الثالث عشر:النَّشاط  عمليَّةالبظاللها على تلبية الحاجات  االجتماعيِّ  للنَّوع النَمطِّ

 ةستراتيجياإلو

 

 

  ( قيقةد 15 ):الزمن                                                                               (10 – 1) :نشاطرقم ال

 اليوم األول/ الجلسة الثانية                            ة اإلستراتيجيواالحتياجات  العمليَّةاالحتياجات اسم النشاط: 

 

 ستراتيجية؟(حتياجات العملية واالحتياجات اإلطرح السؤال ) ما تعريفكم لال التهيئة والتحفيز:

ف على  نتاج النشاط:  .ةاإلستراتيجيوالحاجات  العمليَّةمفهومي الحاجات التَّعرُّ

 أدوار النوع االجتماعي القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض شرائح، شاشة عرض أدوات النشاط:

 النشاط شرائح  مستلزمات النشاط:

 نقاش جماعي -عمل مجموعات  استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات
 

ِّرات:توجيه  ِّرين والُميسِّ  للُميِّسِّ

 العمليَّةستدامة  وذلك من أجل استلهام الحاجات المُ  التَّنميةابع والخامس من أهداف يُنصح بمراجعة الهدفين الر  

بينة واالتكاء عليها أثناء الحوار مع اإلستراتيجيو باتو الُمتدر   ضرورة التوجيه إلى مع األخذ بعين االعتبار  الُمتدر  

 الَّتيوالتمتع بممارسة الحقوق و التَّنمية عمليَّةة وأهميتها القصوى في اإلستراتيجيمن أجل وعي الحاجات  ذلك

 كثيرا ما تَغيُب أو تُغَيَّب. 

بينب مناقشة أية اتفاقيات دولية يمكن أن تطرح من قبل تجنُّ  باتو الُمتدر   ، حيث أن لها موقعا في الوحدة الُمتدر  

 التَّدريبا على الوقت وتسلسل الثانية وذلك حفاظ
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  بتقسيم بو ينالُمتدر    .أربع او خمس مجموعات حسب عدد المجموعة الكبيرة إلى اتالُمتدر  

 ة وفقا ستراتيجياإلواالحتياجات  عمليَّةالالمجموعات إعطاء تعريف لكل من االحتياجات  إلى الطَّلب

 لتوقعاتهم في خمس دقائق.

  ات من خالل مشارك أو مشاركة تفوضه المجموعة، وإثارة بعض التساؤالت التَّعريف إلىاالستماع

هرم  (PP1) شريحة ا لما يُقال، والتوضيح من خالل عرض وفقً  ةالُميس  رأو  الُميس  رواإلضاءات من قبل 

 .ماسلو

 2  ( ةعرض الشريحa PP)  بمع  ا، ومناقشتهاالجتماعي   للنَّوع عمليَّةالاالحتياجات بو ينالُمتدر    .اتالُمتدر  

  2  (عرض الشريحةb PP ) بينمع  ا، ومناقشتهاالجتماعي   اإلستراتيجية للنَّوعاالحتياجات  الُمتدر  

باتو  .الُمتدر  

  3  (عرض الشريحة PP ) و االحتياجات العمليَّة تلبية ، االحتياجات اإلستراتيجية للنَّوع االجتماعي 

باتومناقشتها مع  بين والُمتدر    .الُمتدر  
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 10-1شرائح 

 
 

                    PP 1 
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PP 2a                                    االجتماعيِّ  للنَّوع عمليَّةالاالحتياجات 

  جالنجاز المهام المحددة للنساء وإ إلىيشير هذا المصطلح للعمل،  االجتماعي   النَّوعفي إطار تقسيم  الر  

 .دون محاولة تغيير الوضع الراهن )عدم المساواة(

  َّة كتوفير األكل والماء والعالجاالحتياجات اليوميَّ يتعامل مع المدى القصير وفي ق يحق. 

  مع العادات والتقاليد تصَطدموال   من المجتمعقبوالً  تجدُ  عمليَّةالتلبية االحتياجات.  

 

 

PP 2b                                   ِّاالحتياجات اإلستراتيجية للنَّوع االجتماعي 

  جال والن  ساء، بهدف تقليصإعادة توزيع األدوار والمسؤوليات والسُّ إلى يشير هذا المصطلح  لطة بين الر  

 .الفجوات وتحقيق العدالة االجتماعي ة

  ُّجالعتبر تلبيتها من مسؤوليات االمدى الطويل، وغالبا ما تُ  يخص  والمجتمع بشكل عام.  لن  ساء والر  

 هناك تحديات للتغلب على ما هو قائم من أنماط وثقافة سائدة 

 

 

 

      PP3عمليَّةالتلبية االحتياجات  نَّ إ ِّ تلبية االحتياجات  القائمة وللعادات والتقاليد، بينما للعالقات حد  تَ  ل أيِّ ، ال يشكِّ

ِّ يُ ة ستراتيجياإل يَّةور القائمة وللصُّ للعالقات  تحد   لُ شكِّ تلبية االحتياجات فإن فراده، لذا ألالمجتمع  دهاحدَّ  الَّتي النَمطِّ

 .، وربما يحتاج إلى تعديل في األنظمة والقوانينةوقت وجهد وإرادة سياسيِّ  إلىحتاج ية ستراتيجياإل
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   (قيقة د 10)الزمن:                                                                                (11 – 1) :نشاطرقم ال

 اليوم األول / الجلسة الثانية              ةستراتيجياإلاالحتياجات و عمليَّةاالحتياجات البين  التَّمييزاسم النشاط: 

 

، وسيكون هناك تصويت بالحركة على بعض السابق ومستمر معهط اهذا النشاط تطبيق للنش التهيئة والتحفيز:

 العبارات .

 التفريق بين الحاجات العمليَّة والحاجات اإلستراتيجية. نتاج النشاط:

 الحاجات العمليَّة والحاجات اإلستراتيجية.معرفة مفهوم   القبلي: التَّعلم

 واحدة مكتوب عليها حاجة عملية واألخرى حاجة  الجدارقان على علَّ بطاقتان صغيرتان تُ  :أدوات النشاط

 ستراتيجية

 احتياجات عمليَّة واحتياجات إستراتيجية(  1-11-1 ) ورقة عمل :مستلزمات النشاط

 مناقشة حوارو  –إجابات بالحركة السؤال والجواب،  استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات
 

   على ناحيتين متباعدتين من   إستراتيجياحتياج انية والث   احتياج عمليتعليق بطاقتين واحدة مكتوب عليها

 . التَّدريبالجدار في غرفة 
 

 بين إلى الطَّلب باتو الُمتدر    .التَّدريبفي ناحية مناسبة في غرفة  والوقوفالقيام من المقاعد  الُمتدر  
 
  النَّشاطشرح تعليمات تنفيذ: 

 

كلمة باختيار  احتياجات إستراتيجية تصنيف العبارات إلى احتياجات عمليَّة أو ليتم ( 1-11-1استخدام ورقة عمل )

 )عمليَّة ( من خالل اإلجابة بالحركة  نحو البطاقة المناسبة    كلمة أو ة(إستراتيجي)

 
 ومتدربة وعلى كل متدرب ةاإلستراتيجياالحتياجات و العمليَّةاالحتياجات قراءتها حول  هناك عبارات سيتمِّ  -1

 (1-11-1ورقة عمل )  من اختيار اإلجابة المناسبة

 )احتياجات عملية (  و ) احتياجات إستراتيجية(اإلجابة تكون بالحركة نحو واحدة من البطاقتين المعلقتين،  -2

بين إلى الطَّلب -3 ِّ باتو الُمتدرِّ ِّ  .النِّظروجهة  حسبتعبِِّّر عن اإلجابة  الَّتيالتَّوجه نحو البطاقة  الُمتدرِّ

 

 بين إلى الطَّلبقراءة العبارات و باتو الُمتدر    جابة المناسبة.التحرك الختيار اإل الُمتدر  
 

  يلزم. حيثمامناقشة اإلجابات وتصويبها 

 

  َّيصبح متطلب تغييرها  االجتماعي   للنَّوعال تكون مستجيبة  الَّتييات السُّلوكالممارسات و التأكيد على أن

 .ةإستراتيجيحاجة 
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 1-11-1ورقة عمل 

 

 ةإستراتيجيواحتياجات  عمليَّةاحتياجات 

 

 

 
 

 االجتماعيِّ  للنَّوعاسة  بحيث تصبح حسِّ  المدرسيَّةالمستخدمة  في الكتب  األنماط اللغويَّةتغيير   -1

 

 .بوجبة غذاء في المدرسة الطَّلبةتزويد  2 

 

 واج.ن الزِّ قانون لرفع س   نِّ سَ  3

 

 ح مكتبة عامة في القرية/المدينةتْ فَ  -4

 

يَّة الَّتي ال تراعي -5   .   المدرسيَّةفي الكتب  النَّوع االجتماعيِّ  تعديل الصور النَمط 

 

 .الموظفين والموظفات بالعمل عن بعد في ظل الجوائح لزام المؤسسات بتمكين إ -6 

 

 من الوظائف العليا للنساء. % 50قانون يفرض كوتا  نِّ سَ   -7

 

جالة للنساء وتوعويِّ  ةعقد ورش -8  ِّ  .حول أحد األمراض الر 

 

 بكرواج المُ وعية حول الزِّ البات للتِّ ندوة ألمهات الطِّ  -9

 

ِّمتدريب   -10 ِّمين والُمعل   .التَّعلمو التَّعليمفي  شطالنَّ  التَّعلم اتإستراتيجيات على الُمعل 
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               (  قيقةد 15)  الزمن:                                                                          (12 – 1) :نشاطرقم ال

   اليوم األول/ الجلسة الثانية             التَّعليم ة في مجال إستراتيجيوحاجة  عمليَّةتحديد حاجة   اسم النشاط:

 

احتياجات عمليَّة واحتياجات تهيئة أذهان المتدربين والمتدربات إلى أن هذا النشاط سيركز على   التهيئة والتحفيز:
  على أن تكون مستجيبة للنوع االجتماعي. إستراتيجية في مجال التعليم حصرا

 تحديد احتياجات عمليَّة واحتياجات إستراتيجية في مجال التعليم نتاج النشاط:

 االستراتيجيةالحاجات بين الحاجات العملية و التفريق القبلي: التَّعلم

 -------- أدوات النشاط:

 كتابة احتياجات عمليَّة واحتياجات إستراتيجية في مجال التَّعليم(  1-12-1 ) عملورقة  مستلزمات النشاط:

 عمل مجموعات ، حوار ومناقشة استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

  بينتقسيم باتو الُمتدر    أربع او خمس مجموعات وفقا لعدد المجموعة الكبيرة إلى الُمتدر  

  بينعلى (  1-12-1) عمل ورقة توزيع باتو الُمتدر   ة في مجال إستراتيجيوحاجة  عمليَّة)تحديد حاجة  الُمتدر  

 ( التَّعليم
  بينعرض مثالين على باتو الُمتدر    التَّعليم( في مجال إستراتيجي)احتياج عملي، احتياج  الُمتدر  

 

 مستجيبين للنوع  (إستراتيجي)واحد عملي والثاني  التَّعليمكل مجموعة كتابة احتياجين في مجال  إلى الطَّلب

 .في عشر دقائق االجتماعي، 

 

  َّحيثما يلزم.عليها إجابات المجموعات ومناقشتها والتعليق  إلىد االستماع بعد انتهاء الوقت المحد 
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 ( 1-12-1) ورقة عمل 

 نموذج

 

 كتابة احتياجات عمليَّة واحتياجات إستراتيجية في مجال التَّعليم

 

 

 احتياج  عملي

 

 بعد المسافة من البيت إلى المدرسة -1

 

 

2-  

 

 

 

 

 احتياج إستراتيجي

 

 التَّعليمالوظائف العليا في سلك  إلى النِِّّساءوصول  -1

 

2- 
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        (قيقةد 10)  الزمن:                                                                                (13 – 1)نشاط رقم ال

يَّة الصِّورةتعكس  كيف اسم النشاط:  اليوم األول/ الجلسة الثانيةللنوع االجتماعي                                 النَمطِّ

 للمرأة تيجيةاواالستر العمليَّة حاجاتهاظاللها على  

 

قافة نتيجة الثِّ مجتمعنا في  االجتماعيِّ  النَّوعتواجه  يمكن أن الَّتيكالت المش ما)  طرح السؤال  التهيئة والتحفيز:

يَّة والتنشئة   ؟(ة المجتمعيِّ  النَمطِّ

يَّة على الحاجات العمليَّة  نتاج النشاط:  ف على  أثر الصِّورة النَمطِّ  واإلستراتيجية لدى النِِّّساءالتَّعرُّ

 معرفة مفهومي الحاجات العملية والحاجات االستراتيجية   القبلي: التَّعلم

 -         أدوات النشاط:

 -   مستلزمات النشاط:

 عصف ذهني،  مناقشة وحوار استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

ِّرين وتوجيه  ِّرللُميِّس   اتالُميس 
يَّة الصِّورة تأثير : مرينللتَّ  الرئيسة الفكرة  لدى ةاإلستراتيجيو العمليَّة الحاجات على المنعكسة بنتائجها النَمطِّ

ة عن األذهان( رغم اإلستراتيجيكطموح وتتغيب االحتياجات  العمليَّةيكتفين باالحتياجات  النِِّّساء) معظم  النِِّّساء

 إنسانيِّ  أن ذلك حق   إلى، إضافة  التَّنمية عمليَّةمن اإلسهام في  مكنهنِّ تُ  الَّتيالقدرات واإلمكانيات المتوفرة لديهن و

 ال يجوز انتهاكه.

 

 

بين توجيه السَّؤال اآلتي   -1 ِّ باتو لِّلُمتدَرِّ ِّ مجتمعنا في  االجتماعيِّ  النَّوعتواجه  يمكن أن الَّتيكالت المش : ما الُمتدرِّ

يَّة والتنشئةقافة نتيجة الثِّ    ؟ة المجتمعيِّ  النَمطِّ

 

ف يتمِّ السِّبورة الورقية، حيث على االستجابات  تدوين -2 بون المشتركة  كالتعلى المش التَّعرُّ ِّ الَّتي طرحها الُمتدرِّ

بات. ِّ  والُمتدرِّ

 

 بعد ذلك، يتمِّ إثارة التساؤالت التالية : -3

  ثر تلبية الحاجات اإلستراتيجية و الحاجات العمليَّة على أدوار ؟كيف يؤِِّّ  النَّوع االجتماعيِّ

 ما هي المشكالت الَّتي تََروَن أنَّ لها أولوية للتَّصدي؟ 

  ؟ عرضـها تمثـل حاجـات عمليَّة أم إستراتيجية تمَّ هل الحاجات الَّتي 

 ما الفرق بين تلبية الحاجات العمليَّة واإلستراتيجية؟ 

  على العدالة  ة للنساء بناءً اإلستراتيجيالحاجات و عمليَّةت تلبية الحاجات الر إذا تمَّ يتغيَّ  يمكن أنْ  الَّذيما
  ؟ االجتماعي   النَّوععلى أساس  



86 
 

 

 عرض االستنتاجات كتلخيص للموقف التدريبي 

 

 

 

 االستنتاجات

يَّة الص ورة   .ةاإلستراتيجيالحاجات و العمليَّة الحاجات تلبية علىتنعكس  االجتماعي   للنَّوع النَمط 

 نساء( و ) فتيات و فتيان) االجتماعي   النَّوعجميع لفرص في التكافؤ حصول  يجب العمل على ضمان 

  . (رجال و

َّعليم توفير أنَّ   وتلبية االحتياجات على قدم  االجتماعي   للنَّوعزمة المعارف والمهارات الال  و الت

َّنميةلدعم  المساواة أمر أساسي    .ستدامةالمُ  الت

 .للعالقات القائمة وللعادات والتقاليد تحد   ، ال يشكل العمليَّةتلبية االحتياجات  

يَّةور للعالقات القائمة وللصُّ  ل تحد  ة تشك   اإلستراتيجيتلبية االحتياجات    .المجتمع دهاحدَّ  الَّتي النَمط 

 .ةوقت وجهد وإرادة سياسي   إلىحتاج ية اإلستراتيجيتلبية االحتياجات  

 االجتماعي   النَّوعا على أدوار يجابً إيؤثر  العمليَّةة واإلستراتيجي  تلبية الحاجات  
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 االجتماعيّ  النَّوعمصطلحات فهم لوحدة األولى: ا
 
 

 االجتماعي   النَّوع إدماج                                       خامسا:

 

 نشطة:األوصف 
 

 من نشاطين اثنين: هذا الموضوعن أنشطة تتكوَّ 
ِّمة إلى، وفيه يتم اإلشارة االجتماعي   النَّوع إدماجتوضيح مفهوم  إلىويهدف  :الرابع عشر النَّشاط تقرير  ُمقدِّ

على مستوى  التَّعليمو التَّربيةقامت به وزارة  الَّذي" 2019 االجتماعيِّ  النَّوعالتحليل المؤسسي من منظور 

 السياسات العامة للدولة.
في المدرسة  االجتماعيِّ  النَّوعمفهوم  ندمجكيف يمكن أن توضيح  إلى النَّشاطيهدف هذا  :الخامس عشر النَّشاط

ِّ  التَّعليمو  التَّعلمو التَّعليمومواد  المدرسيَّةفي الكتب  غير المستجيبة للنوع االجتماعي من وجود المواقف والحدِّ

 . خرىاألُ 

 

 
 

         ( قيقةد 25)  الزمن:                                                                                (14 – 1) : النَّشاطرقم 

       اليوم األول /الجلسة الثانية                                                   االجتماعيِّ  النَّوع إدماجمفهوم  لنشاط:ا اسم

 

 

بات فيما إذا كان مصطلح إدماج النَّوع االجتماعيِّ  التهيئة والتحفيز: ِّ بين والُمتدرِّ ِّ توجيه سؤال لِّلُمتدَرِّ

Mainstreaming)  Gender ) باات التعبير عن أيِّة أفكار ِّ بين والُمتدرِّ ِّ معروفا لدى البعض؟ والطَّلب إلى الُمتدرِّ

 حول المصطلح وتوقعات

 التعرف على مفهوم إدماج النوع االجتماعي، وسياسة وزارة التربية والتعليم إزاء ذلك. نتاج النشاط:

 النوع االجتماعي احتياجات وأدوار القبلي: التَّعلم

 ، شاشة عرضكمبيوتر، جهاز عرض الشرائح أدوات النشاط:

 النشاط شرائح  مستلزمات النشاط:

 مناقشة وحوار استراتيجيات تنفيذ النشاط:
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 : النَّشاطتنفيذ  إجراءات
 

ِّرين و ِّرتوجيه للُميِّسِّ  التأكيد على: ات: الُميسِّ

1 

بينلفت نظر  - ِّ باتو الُمتدرِّ ِّ هو من إجل تمكين الجميع اكتساب المهارة  التَّدريبيَّةأن حضورهذه الورشة  الُمتدرِّ

ِّمات تتكامل أدواربحيث  التَّعليمفي  االجتماعيِّ  النَّوع إدماجوتحسين القدرة على  ِّمين والُمعلِّ ِّ  الُمعلِّ  الَّتيياسات مع السِّ

 .التَّعليمفي  االجتماعيِّ  النَّوع إدماجتعميمفي  التَّعليمو التَّربيةتتبناها وزارة 

 المساواةفي حد ذاته، فالهدف هو تحقيق  هدفًاة عمل وليس إستراتيجيهي  االجتماعي   النَّوع إدماج عمليَّة نَّ إ -2
جال وأن مشاركة. االجتماعي   النَّوعأفراد والعدالة بين   جميعا في مواجهة عدم التكافؤ بين الجنسين الن  ساءو الر  

 لتنميـة المستدامة.ل ضرورية

 
 

  بينتوجيه سؤال ِّ بو لِّلُمتدَرِّ ِّ   (Mainstreaming االجتماعيِّ  النَّوع إدماجفيما إذا كان مصطلح  اتالُمتدرِّ

Gender ) ب إلى الطَّلب؟ ولدى البعضمعروفا ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ حول  أفكار وتوقعاتأيِّة اات التعبير عن الُمتدرِّ

 جابتين أو ثالث.إ إلىاالستماع  يتمِّ حيث المصطلح، 

 المفهوم من خالل عرض ، يتمِّ بعد ذلك ( PP 1+2+3  )  ِّقراءته ومناقشته بقصد توضيح مفهوم  وتتم

 بشكل عام(  االجتماعيِّ  النَّوع إدماجتعميم/

 الشَّريحة عرض ( PP 4  )  ِّمة" المقتطفة من  االجتماعيِّ  النَّوعحليل المؤسسي من منظور تقرير التِّ  ُمقدِّ

مناقشتها  ولة، حيث تتمِّ على مستوى السياسات العامة للدِّ  التَّعليمو التَّربيةقامت به وزارة  الَّذي" 2019

بالمطلوب من  الدَّوررائح السابقة )إدراك وربطها بالشِّ  ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ على صعيد األدوار  اتالُمتدرِّ

 ( .الجميع المطلوبة من التَّربويَّةيات السُّلوكمارسات ووالمُ 

   )PP  (  4المعروضة  الشَّريحةمناقشة 

ب إلى الطَّلب - ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  : اتالُمتدرِّ

 بشكل فردي، ثم تُطَرح األسئلة اآلتية:  الشَّريحةل مضمون قراءة وتأمُّ  -

سممن هي الجهة   -  ؟الشَّريحةصدرعنها مضمون هذه  الَّتي يةالرَّ

-  ِّ  ؟الشَّريحةمن مضمون إيصالها  تمَّ  الَّتيسالة ما الرِّ

 هة للجميع؟دة؟ أم هي موجَّ حدَّ جهة واحدة مُ  االجتماعيِّ  النَّوعنفيذ بخصوص عني بالتَّ هل المَ  -
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 14-1شرائح  نشاط 
 

PP 1                                     االجتماعي   النَّوع) تعميم(  إدماج 

جالو الن  ساءوتجارب وشؤون اهتمامات و االجتماعيِّ  النَّوعمساواة لقضايا  المستمر دماجاإل عمليَّة في تصميم  الر  
جالو الن  ساءوتقييم اآلثار المترتبة على  ،السياسات وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها مخطط لها بما  إجراءاتألي  الر  

ى، ويشمل ذلك المدرسة والفصول في ذلك القانون والسياسات والمشاريع والبرامج في أي مجال وفي أي مستو
 .الد  راسي ة

 الُمؤسَّساتالمجاالت كالمشاريع و في كل   االجتماعي   النَّوعمراعاة  إلىة تهدف إستراتيجي عمليَّةهي  باختصار:
 .المساواة بين الجنسين العمليَّةز هذه تعز   ياسات والتشريعات، بحيث والس  

 

 

                                              PP  2ليس، االجتماعيّ  النَّوع) تعميم(  إدماج: 

 .قضية نسائية فقط

 فقط اإلحصاءات وازن فييجاد الت  إوحول تحسين الوصول 

 .اإلجراءاتتخاذ لعمل واافقط ب الن  ساءقيام عن 

 .المستفيدات منه فقط الن  ساءأن تكون عن 

جالأو  الن  ساءتستهدف  االجتماعي   النَّوعحول إيقاف أو استبدال سياسات ومشاريع خاصة ب  .الر  
 

  

PP 3                             

 يعني االجتماعيِّ  النَّوع إدماج                                                                

 :الَّتي، واالجتماعيِّ  للنَّوعلبرامج وإعداد الميزانيات المستجيبة وا تصميم وتنفيذ ورصد المشاريع

جلاالختالفات موجودة في حياة  تدرك أنَّ  -  الي تختلف احتياجاتنا وتجاربنا وأولوياتنا.والمرأة، وبالتِّ  الرَّ

 .االجتماعيِّ  للنَّوعة اإلستراتيجيوالمصالح  العمليَّةتراعي االحتياجات  -

جالو النِِّّساءينطوي على استعداد لتأسيس توزيع متوازن المسؤوليات بين  إدماج النَّوع االجتماعيِّ  - ِّ  .الرِّ

 مستمرة عمليَّة ألنَّهاال يحدث بين عشية وضحاها،  إدماج النَّوع االجتماعيِّ  -
 

 

               PP 4 ِّمةمن  2019 االجتماعيِّ  النَّوعتقرير التحليل المؤسسي من منظور    ُمقدِّ

 مختلف في  المرأة  مشاركة تعزيز في  السامية الملكيةدور الحكومة في تنفيذ وترجمة التوجيهات  انطالقا من
، وتعزيز الدَّولةوفي القطاع العام ومؤسسات  التَّعليملالستفادة من ثروة األردن المتميزة من اإلناث في  القطاعات

وعدم اقتصارها على ، المناصب الوظيفية على أساس المؤهالت العلمية والكفاءة الممارسات الفضلى في تقلد
في  االجتماعي   النَّوعودمج مفهوم ، جنس دون اآلخر، وفي إطار التزام الحكومة في تحقيق العدالة بين الجنسين

ينص في فصله الثاني على تعزيز  الَّذي األردني  الحكومية، انطلقت هذه المبادرة من )روح ( الدستور  الُمؤسَّسات
 النَّوعوتكافؤ الفرص المتجسدة في الفصل الثاني من الدستور، إيمانا بأهمية ومأسسة  التَّمييزقيم المساواة وعدم 

في مؤسسات القطاع العام بحسب توجيهات  االجتماعي   النَّوعوتعزيز مبدأ العدالة المبنية على  االجتماعي  
 ة.األردني  الحكومة 

 ة.األردني   التَّعليمو التَّربيةوزارة   2019 االجتماعيِّ  النَّوعتقرير التحليل المؤسسي من منظور  ُمقد  مةتطف من مق
 



90 
 

 

 

   ( قيقةد 25)  الزمن:                                                                                (15 – 1)نشاط رقم ال
  الثانية اليوم األول / الجلسة      ؟  التَّعليمفي المدرسة و االجتماعيِّ  النَّوعمفهوم  إدماجكيف يمكن اسم النشاط: 

 

 طرح السؤال ) كيف يمكن إدماج النوع االجتماعي في المدرسة والتَّعليم؟( التهيئة والتحفيز:

ف على بعض األدوار والممارسات التَّربويَّة المستجيبة للنَّوع االجتماعيِّ الَّتي يمكن أن يقوم به  نتاج النشاط: التَّعرُّ

ِّمات.  ِّمون والُمعلِّ  الُمعلِّ

 مفهوم النوع االجتماعي القبلي: التَّعلم

 ، شاشة عرضكمبيوتر، جهاز عرض الشرائح أدوات النشاط:

  النشاطشرائح   مستلزمات النشاط:

 عصف ذهني، مناقشة وحوار تيجيات تنفيذ النشاط:استرا

 

 جراءات تنفيذ النشاطإ

 

ِّرينتوجيه  ِّرو للُميِّس   : اتالُميس 

بتنبيه  ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ سيتم التوافق عليها في هذا الجزء سيتم اإلتكاء عليها في القسم الثالث  الَّتيأن اإلجابات  اتالُمتدرِّ

 .التَّدريبمن 

ِّرالعصف الذهني نشطة، يُنصح  عمليَّةومن أجل إبقاء  /ة االطالع على اإلجابات المتوقعة أدناه وذلك من أجل الُميسِّ

 الَّتي اللُّغة ، أو وماذا عن  المدرسيَّةتنشيط العصف حين تباطؤه، كأن يقول/ تقول، مثال:  وماذا على  صعيد الكتب 

ِّميستخدمها  العصف الذهني في هذا الجزء  عمليَّة...وهكذا ليبقى زخما متدفقا في المدرسيَّة/ أو وماذا عن البيئة الُمعلِّ

بالمرتبط بطبيعة عمل  ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  .اتالُمتدرِّ

 

 )يطرح الميسر أو الميسرة السؤال ) كيف يمكن إدماج النوع االجتماعي في المدرسة والتَّعليم؟ 

  على تنشيط عملية العصف الذهني يتم االستماع إلى استجابات المتدربين والمتدربات  مع الحرص 

 :يوجه الميسر أو الميسرة الحوار والنقاش ليغطي المحاور اآلتية 

  المدرسيَّةعلى صعيد مضمون الكتب: 

  إن ُوجدت. المدرسيَّةفي الكتب  االجتماعيِّ  النَّوعال تراعي  الَّتيمواقف ال اإلشارة إلى 

 دت االجتماعيِّ  للنَّوعغير المستجيبة ) بنين وبنات ( تصويب المواقف  ةالطَّلب إلى الطَّلب وجعلها  ،إن ُوجِّ

 .االجتماعيِّ  للنَّوعلتصبح مستجيبة  ا للنقاشمحورً 
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 ِّمالمستخدمة من قبل  اللُّغةات والسُّلوكعلى صعيد الممارسات و ِّمين والُمعل   ات:الُمعل 

  في معاملة البنين والبنات في المدارس المختلطة االجتماعيال تراعي منظور النوع تجنُّب أية مواقف. 

 يَّة الص ورةفي تغيير تقديم نماذج يحتذى بها  اتالُمعل  مو للمعلمينا يمكن تتنافى  الَّتيغير الجيدة و النَمط 

 حتى مع تعاليم ديننا الحنيف والعادات الُمنصفة. 

  على أساس الجنس. غير منصفةتكون لها تداعيات  الَّتيتجنُّب استخدام األلفاظ والكلمات والتعابير 

  الصِّورةالعمل على التخلص من  ِّ يَّةة هنيَّ الذِّ  .إن وجدت التي ال تراعي النَّوع االجتماعيِّ  النَمطِّ

 على  التَّعلموتقديم الدعم والمساندة في  ،دون تمييزفي المدارس المختلطة الثقة في قدرات البنين والبنات و

 قدم المساواة أيضا.

 

  في المدرسة: التَّعلمومواد  المدرسيَّةعلى صعيد البيئة 

  توفير بيئة آمنة وجاذبة وصديقة للجميع 

  غبات والمهارات وليس على أساس الجنس.المناسبة للجميع حسب القدرات والرَّ  يَّةالتَّعلمتوفير المواد 
 

  شريحة  عرض ( PP 5)  مفهوم اإلدماج للمزيد من التوضيح حول 

  لتلخيص الموقف التدريبي   االستنتاجات عرضومن ثم 

 تقييم اليوم األول 

 

 

 

 االستنتاجات

الحكومية، وكذلك فعلت وزارة  الُمؤسَّساتفي  االجتماعي   النَّوعدمج مفهوم  تتبنىة األردني  الحكومة  

 .التَّعليمو التَّربية

في كل المجاالت  االجتماعي   النَّوعمراعاة  إلىة تهدف إستراتيجي عمليَّة االجتماعي   النَّوع إدماج 

 .المساواة بين الجنسين عمليَّةالوالسياسات والتشريعات، بحيث تعزز هذه 

  التَّعليم إلى) فتيانا وفتيات (  االجتماعي   النَّوعلوصول  للجميع،  متساويةرالفرص التتوفَّ يجب أن  

 .معلُّ منصفة واهتماًما للحصول على فرص متساوية للتَّ الفتيات والفتيان معاملة يجب أن يتلقى  

 أو رسومات صورأيَّة أو  ال تستجيب للنَّوع االجتماعي  من أية مواقف  المدرسيَّةالكتب  تخلويجب أن  

مو مضامين نمطيةأو  .االجتماعي   النَّوعفي إطار  في إطار يحقق المساواة ةالد  راسي  المناهج  أن تُصمَّ

 يَّةالتَّعلم عمليَّةالفي أثناء  االجتماعي   للنَّوعات على توظيف لغة حساسة الُمعل  مون والُمعل  مأن يحرص  

 .تعليميَّةال

مناسبة للجميع حسب القدرات والرغبات والمهارات وليس على أساس  تعليميَّةال يَّةالتَّعلمأن تكون المواد  

 الجنس.
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  15-1نشاط  شرائح 

  

PP 5                                   التَّعليمفي  االجتماعيّ  النَّوع إدماج 

 .التَّعليممتكافئة للحصول على القبول في  افرصً   فتيات والفتيانتتاح لل المساواة في الوصول:

 .معلُّ يتلقى الفتيات والفتيان معاملة منصفة واهتماًما للحصول على فرص متساوية للتَّ  :التَّعلم عمليَّةالمساواة في 

وإعادة  االجتماعي ةتحليل المواقف ال بد من ، التَّعليم إلىتعزيز وصول اإلناث من أجل  :االجتماعيّةالمواقف 
 .كور واإلناثوالقيم المرتبطة بتعليم الذُّ  التَّعليمتجاه  ظرفيهاالنَّ 

 أو صور ومضامين نمطيةغير مستجيبة للنوع االجتماعي ة مواقف من أيَّ  المدرسيَّةالكتب  تنقيةالعمل على يجب 
مو ِّموأن يحرص  .االجتماعي   النَّوع مساواة في إطار يحقق  الد  راسي ةالمناهج  أن تُصمَّ ِّمون والُمعلِّ ات على الُمعلِّ

 .التعليميَّة يَّةالتَّعلم العمليَّةفي أثناء  االجتماعيِّ  تراعي النوعتوظيف لغة حساسة 
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 )  األول  ( يالتَّدريبتقييم اليوم 

 

 

                                          

 :ما حصلت عليه واكتسبته :كانت توقعاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ما أحتاج إليه :ما ثمنته  وقدرته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أُخرىملحوظات 
 

 

 

 

 : )اختياري(        االسم
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 الثاني التدريبي اليوم

 

 المقدمة:

وهم  خرىوالهيئات المتعددة الجنسيات األُ  معًا من خالل األمم المتحدة منذ العديد من العقود ودول العالم تعمل 

سميةبشأن االتفاقات  يتداولون ويتناقشون  مييز إلنهاء الفقر وحماية حقوق اإلنسان والقضاء على التَّ  تسعى الَّتي الرَّ

 .خرىواالختالفات األُ  االجتماعيِّ  النَّوععلى أساس 

ِّفاقيِّاتوقد ُوجدت وظهرت إلى حيز الوجود  مييز على أساس ئيسة بشأن الجهود العالمية للقضاء على التِّ الرِّ  االتِّ

ِّفاقيِّاتعت معظم الدول على هذه قَّ وَ ، حيث االجتماعيِّ  النَّوع بل ع إلى مستقطلُّ والتَّ العمل  نيتها في إلظهار الدَّْوليَّة االتِّ

وآمالهم  بناًء على احتياجاتهم  الئقةحياة  على عيشِّ  ينقادر -والفتيان والفتيات النِِّّساءالرجال و -فيه  الناسيكون 

 .ز،بعيدا عن الفقر والعوَ الخاصة

ِّفاقيِّاتتضمنت العديد من هذه وقد   التَّعليميملكها  الَّتيهائلة ، نظرا لإلمكانات الالتَّعليمأقساًما متعلقة ب الدَّْوليَّة االتِّ

 التَّوقُّعات، ال يمكن لهذه  التَّعليمفي  االجتماعيِّ  النَّوعبدون معالجة قضايا و .للقضاء على الفقر وتحسين حياة الناس

 أمر ضروري االجتماعيِّ  النَّوعفي المفهوم على نطاق واسع أن السعي لتحقيق المساواة  وقد أصبح منق. تتحقِّ  أنْ 

يَّةنسان والحريات ضمان حماية حقوق اإلل الفوارق الهائلة  أيضا تقليص الضَّروريِّ من  وأن لجميع الناس، األساسِّ

يَّةفي الوصول إلى االحتياجات  التركيز على دور الُمعل  مين  يأتيلذلك  للجميع. والفرص المستقبلية األساسِّ
 مستجيبة لتصبح  وتطويرهايَّة التَّعلمالتعليميَّة  في ممارسة العمليةوالُمعل  مات في قيادة التغيير من خالل التمكين  

فيةداخل المدرسة بشكل عام و االجتماعيِّ  للنَّوع بشكل خاص، مع األخذ بعين االعتبار األدوار الَّتي  في الغرف الصَّ

 يُمكن القيام بها أيضا في إيجاد عالقة مثمرة بين المدرسة وأهالي الطَّلبة والمجتمع المحلي ومؤسساته.

 

 

 النتاجات العامة لهذا اليوم:

ف -1 ِّياسة  الدَّْوليَّةوة واإلقليميِّ  الوطنيَّة االلتزامات على العديد من التَّعرُّ  على أساس  التَّعليمالخاصة ب الوطنيَّةوالسِّ

 .االجتماعيِّ  النَّوعالمساواة في 

يَّةوالمهارات  القانونية المعرفةتوظيف  -2 عملهم داخل في  االجتماعيِّ  النَّوعمنظور الالزمة لتعميم  األساسِّ

 التعليميَّة.ساتهم مؤسِّ 

يَّة في عمليَّة التَّعليم و  -3 يَّة والمعنوية ودور أولياء األمور  التَّعلمالتَّعريف بمجموعة من العناصر األساس  كالبيئة المدرسيَّة الماد ِّ
   .ه المكونات مستجيبة للنَّوع االجتماعيِّ والمجتمع ومؤسساته وتطوير كفاية الُمعل ِّمين والُمعل ِّمات في جعل هذ

 .في تدعيم ثقافة النوع االجتماعي االجتماعي بين المدرسة ومحيطها النهج التشاركيا تبني -4

 التعامل مع العملية اتعليمية تخطيطا وتنفيذا وتقويما من خالل عدسة النوع االجتماعي -5

   

 

 النتاجات الخاصة لهذا اليوم

بات:مع نهاية اليوم  ِّ بين والُمتدرِّ ِّ  التدريبي يُتوقَّع يكون في مقدور الُمتدرِّ

 .مساواة النَّوع االجتماعيِّ في التَّعليمقضايا تمثُّل  -1

ف على  -2 ِّ مُ دورة و (Policyالوطنيَّة ) ياسةالسِّ  مضمونالتَّعرُّ ِّفاقيات الدَّْوليَّة  ناتها األساسيكوِّ في إطار االتِّ

 واالقليميِّة فيما يخصِّ النَّوع االجتماعيِّ والتَّعليم.
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يَّة الالزمة لتعميم  القانونية المعرفة توظيف -3 عملهم داخل في  منظور النَّوع االجتماعيِّ والمهارات األساسِّ

 .مؤسِّساتهم التعليميَّة

 ر ثقافة النَّوع االجتماعيِّ لدى أولياء األمور والمجتمع المحلي.بناء فهم أوضح لدور المدرسة في تعزيز ونش -4

يَّة السلبية في األهالي والمجتمع المحلي  ردوتحديد  -5  .االجتماعي   للنَّوعتكوين او تقليل الصور النَمط 

 تطوير مهارة التَّخطيط للدروس لتكون مستجيبة للنَّوع االجتماعي   -6

 التَّمييز بين خطَّة درسية مستجيبة للنَّوع االجتماعي  وخطَّة غير مستجيبة  -7

 توظيف اإلستراتيجيات الفاعلة الَّتي تعزز ثقافة النَّوع االجتماعي   -8

ف على  -9 يَّة جوانب عدم مراعاة النَّوع االجتماعي  التَّعرُّ  في الكتب المدرسيَّةوالصور النَمط 

يَّة  الَّتي التستجيب للنَّوع االجتماعيِّ الواردة في وة ة والمفاهيميِّ غويِّ تحديد السياقات اللِّ  -10 القوالب والصور النَمطِّ

 يَّة األُخرى.التَّعلمالكتاب المدرسي والمواد التعليميَّة 

 اكتشاف فجوات النَّوع االجتماعيِّ في المواد التعليميَّة ومدى التوازن الموجود -11

يَّة من حيث النُّصوص، الصور، اللُّغة....الخ، لتصبح مستجيبة للنَّوع التَّعلمة تطوير المواد التعليميَّ  -12
 االجتماعي  

 

 

 

 القبلي التَّعلمالتهيئة و

 

ُمهيِِّّئا بطريقة متنامية ومترابطة بحيث يكون النشاط األول تحفيزيا  األيامكما في باقي  لهذا اليوم تم بناء األنشطة 

للنشاط الذي يلي. وفي هذا اليوم سيتم استثارة عقول المتدربين والمتدربات بسؤال حول ما يعرفونه عن القوانين 

المرأة في ثقافات غيرعربية، ليكتشفوا ظلمت المحلية واالقليمية والدولية، وسيتم السؤال أيضا عن أمثلة  شعبية 

 .    بشكل عام ولذلك جاءت االتفاقيات الدولية لمخاطبة دول العالمفيما بعد أن هذه األمثلة الشعبية عابرة للثقافات،  
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 الثاني  التدريبي البرنامج الزمني لليوم

 

 الزمن رقم النشاط واسمه الجلسة اليوم والموضوع

 )دقيقة(

 

 الثاني

 
المساواة في  -1

النوع االجتماعي 

والحق في التعليم من 

خالل االتفاقيات 

 الدولية 

 

 المدرسيَّةالبيئة  -2

 للنَّوعستجيبة  المُ 
 االجتماعيّ 

 
التشاركية:  -3

المجتمع وأولياء 
 األمور والمدرسة

 
 
 

 
ات إستراتيجي  -4 

للدروس  التَّخطيط

 للنَّوعالمستجيبة 

 االجتماعيّ 

تحليل و مراجعة  -5
 تعليميَّةالمواد ال

من منرور  يَّةالتَّعلم
 االجتماعيّ  النَّوع

 

 

 

 

 األولى

 10 السابقمراجعة اليوم 
الحق في التَّعليم من خالل االتفاقيات و االجتماعيّ  النَّوعالمساواة في 

 بحقوق االنسان الَمعنِيَّة
 نظرة عامة على مضمون الوحدة  (1 – 2)  نشاط -
محلي أم عابر  االجتماعي   النَّوعفي  التَّمييزهل  (2 – 2)  نشاط -

 للقارات               
االتفاقيات والقوانين دوليا، إقليميا، وطنيا/ مفاهيم  (3 – 2)  نشاط -

 .يجب معرفتهاقانونية ومصطلحات 
ف (4 – 2)  نشاط - أكثر على  االتفاقيات والقوانين دوليا، إقليميا،  التَّعرُّ

 وطنيا  

 

 

 

10    

15    

15    

20 

 االجتماعيّ  للنَّوعستجيبة  المُ  المدرسيَّةالبيئة 
                              االجتماعي   للنَّوعالمستجيبة  المدرسيَّةالبيئة  (5 – 2)  نشاط -
    االجتماعي   للنَّوعللبيئة المستجيبة  التَّحقُّققائمة  (6 – 2)  نشاط -

 

 

20    

25 

 التشاركية: المجتمع وأولياء األمور والمدرسة
تفاعل المدرسة مع األهالي وأعضاء المجتمع                             (7 – 2)  نشاط -

 االجتماعي   للنَّوعدور المدرسة في االستجابة  (8 – 2)  اطنش -

 

20    

25 

 30 استراحة

 

 

 

 الثانية

 االجتماعيّ  للنَّوعللدروس المستجيبة  التَّخطيطات إستراتيجي

                                                                                   االجتماعي   للنَّوعالمستجيبة   )للدروس(  التَّخطيط (9 – 2)  نشاط

 ( الدُّروسنشاط تطبيقي   ) مراجعة نموذجين من  (10 – 2)  نشاط

 

30    

30 

 االجتماعيّ  النَّوعمن منرور  يَّةالتَّعلم تعليميَّةتحليل و مراجعة المواد ال

(                                                                             النُّصوصتطبيق عملي )مراجعة وتحليل لبعض    (11 – 2) نشاط 

تطبيق عملي ) تطويع نصوص لتصبح مستجيبة  (12 – 2) نشاط 

 (االجتماعي   للنَّوع

 تقييم اليوم الثاني

 

30    

40 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 لوحدة الثانيةا

 

 الحق في التَّعليم من خالل االتفاقيات الَمعنِّيَّة بحقوق االنسانلمساواة في النَّوع االجتماعيِّ وا

 

 

 

 نشطة األوصف 

 من أربعة أنشطة: هذا الموضوع يحتوي

 يلقي الضوء على أهداف الجلسة ومضمونها العام النَّشاطهذا  األول: النَّشاط

حيث سيتم  "قافاتمحلي أم عابر للثِّ  االجتماعيِّ  النَّوعفي  التَّمييزهل التساؤال " النَّشاطيُثير هذا  الثاني: النَّشاط

 لدى شعوب مختلفة من العالم. الشَّعبيَّةعرض مجموعة من األمثال 

ذات الصلة  الوطنيَّةواإلقليمية و الدَّْوليَّةفاقيات والقوانين يتناول هذا النشاط مجموعة من االتِّ  الثالث: النَّشاط

في هذا الصدد،  اها األردنِّ تي تتبنِّ ياسة العامة الِّ لى السِّ إ بموضوع المساواة في الحق في التَّعليم بين الجنسين وصواًل 

ا لفهم المقصود تي  يجب معرفتها تيسيرً ة الِّ مجموعة من المفاهيم والمصطلحات القانونيِّ  عرض وقبل ذلك سيتمِّ 

 .ينحين التَّعامل مع القوان

استعراض ألهم البنود المتعلقة بالتَّعليم من حيث المساواة بين الجنسين في مجموعة مختارة من   الرابع: النَّشاط

 . الوطنيَّةواالقليمية و الدَّْوليَّةالقوانين والصكوك 

 

 

 

 (                      قيقةد 10)  الزمن:                                                                                         (1 – 2) نشاط 

 اليوم الثاني/الجلسة األولىنظرة على المضمون العام للوحدة                                             اسم النشاط: 

 

توجيه السؤال اآلتي ) هل هناك من يعرف شيئا عن االتفاقيات الدولية أو اإلقليمي التي تدعم حق  :زالتهيئة والتحفي

 المساواة  في التعليم؟

ف على المحتوى العام للوحدة نتاج النشاط:  عالمياوالمتعلق بحق المساواة في التعليم من خالل القوانين  التَّعرُّ

 وإقليميا ووطنيا

 ---- القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

 ) النشاط  شرائح مستلزمات النشاط:

 مناقشة وحوار استراتيجيات تنفيذ النشاط:
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 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

ِّ ملحوظتان هامتان جدا للمُ  ِّرين وريسِّ  اتالُميسِّ

هي فيما يتعلق  التَّدريبواإلقليمية في هذا القسم من  الدَّْوليَّةاألولى:  إن جميع المقتطفات من  الصكوك والوثائق 

ِّروننصح التركيز على ذلك  كنْ في الحق في التَّعليم ، فليَ  االجتماعيِّ  النَّوعبمساواة  ِّروالُميسِّ استخدام البراعة  ةالُميسِّ

 المخطط له.  التَّدريبوالذكاء في عدم االنزالق في حوارات وجدل سيبتعد عن مجرى 

استخدام مضامينها  إلىالثانية: تتم قراءة  المصطلحات والمفاهيم القانونية الموجودة في هذا القسم بشكل جيد ليُصار 

بينبعض  منحيث يلزم خاصة إذا أثير نقاش  ِّ باتو الُمتدرِّ ِّ ، فتتم اإلشارة حينئذ الدَّْوليَّةبعض االتفاقيات حول  الُمتدرِّ

ِّفاقيَّةتخدمها الدول لرفض بند أو أكثر من تس الَّتي " التَّحفُّظ"لية آ إلى ِّفاقيَّةوالمصادقة على الباقي. أي أن  االتِّ  االتِّ

 التَّحفُّظ، فيأتي أُخرىدولة ما بينما يكون مقبوال من دول  مصالح عادة ما يكون فيها بند او أكثر ربما ال يتوافق مع

ِّفاقيَّةصديق على لمعالجة األمر حين التَّ   .    مع كل دولة بما يتناسب االتِّ

 

  يحةالشرعرض (PP 1  )الحق في التَّعليم من خالل االتفاقيات الَمعن يَّة بحقوق و النَّوع االجتماعي   مساواة

إلى وضع حد للتمييز بين والتركيز على أن المساواة بين الجنسين عامل أساسي في االستراتيجية الرامية  ،االنسان

 الجنسين وتحقيق العدالة .

  يحةالشرعرض (PP 2  )بين النتاجات التي ستتحقق بعد أنشطة الوحدة ومناقشتها مع بات.و الُمتدر     الُمتدر  

  يحةالشرعرض (PP 3  ) مصمون الوحدة مع التركيز على أن الكثير من االتفاقيات والصكوك الدولية

  .أصبحت جزءا من القوانين الوطنية 
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 1-2شرائح النشاط 

 

 

 (PP 1) بحقوق االنسان الَمعن يَّةمن خالل االتفاقيات  التَّعليمالحق في و االجتماعيِّ  النَّوع مساواة  

 الهدف العام:

ف ِّياسة الوطنيَّة الدَّْوليَّةوة واالقليميِّ  الوطنيَّة تزاماتلاال على العديد من التَّعرُّ والمساواة في  التَّعليمالخاصة ب والسِّ

. النَّوع  االجتماعيِّ

  

 

 

 

 

 (PP 2) يَّةالتَّعلملنتاجات ا: 

بون  يصبحبعد هذه الجلسة  ِّ باتوالُمتدر  ِّ  : الُمتدر 

 .التَّعليمفي مساواة النَّوع االجتماعيِّ بقضايا  أكثر وعيًا -1

ف -2 ِّ  مضمونعلى  التَّعرُّ يَّةومكوناتها  (Policyالوطنيَّة ) ياسةالسِّ  فيما يخص النَّوع االجتماعيِّ والتَّعليم. األساسِّ

يَّةوالمهارات  القانونيِّة كتساب المعرفةا -3 عملهم داخل في  منظور النَّوع االجتماعيِّ الالزمة لتعميم  األساسِّ

 .مؤسِّساتهم التعليميَّة

 

 

 

 

 

(PP 3)                                             ملخص عام للوحدة 

في جميع المجاالت في إطار  االجتماعيِّ  النَّوعفي  مساواةتدابير مختلفة لتعزيز بشكل عام في العالم خذ البلدان تتِّ 

في بعض البلدان، أصبحت هذه واعتمدتها أو صدقت عليها.  الَّتية واإلقليميِّ  الدَّْوليَّةكوك القانونية مختلف الصُّ  من

إلقناع  تحفيزية رافعةوتعمل هذه األدوات كوسيلة  لذلك،. البالدتلك ة جزًءا من قانون واإلقليميِّ  الدَّْوليَّةكوك الصُّ 

ياق وأيًضا تحديد السِّ  ،في سياساتها المختلفة المساواة بين أفراد النَّوع االجتماعيِّ وإدماجها الدول بمعالجة قضايا

سيتم مناقشة بعض هذه حيث . ليم التَّعفي  والحقِّ االجتماعيِّ  النَّوعبين أفراد فيه تعميم قضايا المساواة  يتمِّ  الَّذي

 في هذه الوحدة. وثائق مرتبطة بالسِّياساتو ةكوك القانونيِّ الصُّ 
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 (         قيقةد 15)  الزمن:                                                                                (2 – 2) : نشاط رقم ال

 اليوم الثاني/الجلسة األولى؟                أم  عابر للثقافات  محليِّ  االجتماعيِّ  النَّوعفي  التَّمييزهل  اسم النشاط:

 

توجيه السؤال اآلتي : هل هناك من يعرف مثال شعبيا لدى شعوب أُخرى )غير العربيِّة( فيه  التهيئة والتحفيز:

( ؟    تمييز على أساس جندريِّ ) نوع اجتماعيِّ

استنتاج أنَّ القوانين الدَّْوليَّة المتعلقة بالنَّوع االجتماعيِّ موجهة لشعوب العالم في كل مكان، وال تخص  نتاج النشاط:

 شعبا بعينه. 

 الصورة النمطية للنوع االجتماعي :القبلي التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

 النشاط شرائح   مستلزمات النشاط:

 .عرض شرائح ومناقشة تنفيذ النشاط:استراتيجيات 

 إجراءات تنفيذ النشاط:

 

  بينتي اآل السَّؤالتوجيه بو ل لُمتدَر   )غير  أُخرىهل هناك من يعرف مثال شعبيا لدى شعوب  :اتالُمتدر  

 ؟  ( نوع اجتماعي   ) ة( فيه تمييز على أساس جندري  العربي  

 دتج  مثال إن وُ بعض األ إلى االستماع. 

 الشَّريحة ضعر (PP 4) صورة تمييزية ضد المرأة حول العالم() غير عربية أمثال شعبية 

يَّةالقوالب  )مالحظة       (قافات المختلفة لدى شعوب العالم.الث  في  كانت سائدة الَّتيو أ/ السائدة بين الجنسين النَمط 

 للنقاش : اآلتية سئلةطرح األ 

كر .1  ؟ةاألردني  على نفس النمط من بيئتنا مثل شعبي  ذ 

يَّة الص ورةهل اقتصرت  .2  على شعب دون آخر؟  االجتماعي   للنَّوع النَمط 

يَّة الص ورةهل بقيت  .3  ؟أم تغيرتحول العالم  ثابتة االجتماعي   للنَّوع النَمط 

يَّة الص ورةساعد على تغيير ساعدت / تُ  الَّتيما العوامل  .4  لدى الشعوب/ المجتمعات؟ النَمط 
 

 بإن لم يطرحها إغناء االستجابات بعوامل أخرى  ةالُميس  رأو ُميس  رلل يمكن بو ونالُمتدر    : اتالُمتدر  

التغيير التدريجي في الثقافة  – التَّعليم –األمم المتحدة  -الدَّْوليَّةالمعاهدات واالتفاقيات  –)القوانين المحلية 

 متطلبات الحياة العصرية( – االقتصاديَّةالظروف  –العولمة  –المجتمعية 

 

 اآلتي السَّؤالوطرح ( التَّعليم ،)القوانين  اإلجابات في مجالعلى بعض  البناء: 
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  ُّ؟ االجتماعيِّ  النَّوعأو  التَّعليمهل هناك قوانين أو اتفاقيات محلية او عالمية مألوفة لدى البعض تخص 

 باستجابات  إلى االستماع ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ تكون  الدَّْوليَّةالتأكيد على أنَّ االتفاقيات والمعاهدات و ،اتالُمتدرِّ

 كل دول العالم( إلىموجهة )

  بإخبار بو ينالُمتدر     الوطنيَّةة وواإلقليمي   الدَّْوليَّةالوثائق  يلي سيتناول الَّذي النَّشاط بأنَّ  اتالُمتدر  

 

 

 

 

   والُميِسّرات للُميِّسّرينتوجيه: 

  بينالتوضيح  التَّمرينالغرض من هذا  :1ملحورة باتو ل لُمتدَر    الدَّْوليَّةأكيد على أنَّ القوانين التَّ   الُمتدر  

حيث  ،موجهة لشعوب العالم في كل مكان، وليست موجه لشعوب معينة االجتماعي   النَّوعالمتعلقة ب

بونسيالحظ  باتو الُمتدر    النَّوعفي  التَّمييزنَّ لدى شعوب العالم أ الشَّعبيَّةمن خالل األمثلة  الُمتدر  

مان  ومنظور  االجتماعي   متغير من زمان  االجتماعي   النَّوعكان وما زال موجودا في كل مكان وَعْبَر الزَّ

عوب. وفي موجهة لكل الشُّ  الدَّْوليَّةآلخر ومن مكان لآلخر حتى داخل المجتمع الواحد. فجاءت االتفاقيات 

 التَّحفُّظة ، لذلك كانت آلي  الدَّْوليَّةفاقيات المجتمعات تتفاوت في استجابتها لالت  الوقت ذاته فإن وجهات نظر 

                                                                                                                                   دولة. ة كل  مع خصوصي   االت  فاقيَّةة المصادقة لتتماشى وآلي  

  ال محالة  الُميس  ر أو الُميس  رةوماذا تعني المصادقة، ألن التَّحفُّظ، قراءة وفهم ماذا يعني :  2ملحورة

 :كاآلتيفيكون توضيح وتطبيق المفهومين   ،سيتعرضان ألسئلة  تثير جدالً 

 1- من باب  دولة ماعينة ال توافق عليها على بنود م آلي ة دولي ة تُعطي الدُّول الحق في التَّحفُّظ: التَّحفُّظ

بينة ) فغالبية ردود الفعل من الخصوصي   باتو الُمتدر   ماع والنقل ومن عادة ما تكون من خالل الس   الُمتدر  

 سرعان ما يبطل أمام المنطق والقانون (    الَّذيثم تطبيق مبدأ التعميم  

 2-  َّمن خالل مرورها عبر السلطة إال   المصادقة عليها في بلد كاألردن   ال تتم   الدَّْوليَّة االت  فاقيَّة أن 

 ة .التشريعي  

  بينإذا أثار بعض  :3ملحورة باتو الُمتدر    " تشجيع إقامة المدارس المختلطة"ا حول  عبارة نقاشً  الُمتدر  

د العاشر، فكلمة تشجيع ال البن القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضد المرأة( ات  فاقيَّة )ما جاء في إلىإشارة 

فا ) مر كما هو قائم حاليً لزامية وكذلك يمكن أن يكون األتعني اإل  (3-1وف المختلطة من الصَّ
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 2-2شرائح نشاط 

 

     PP 4     

 العالم في مختلفة لشعوب ةشعبيِّ  أمثال في المرأة صورة
 الهند                                    . بصمتوتموت  تعاني الَّتيالفاضلة هي االبنت 

 امريكا                                                      . المرأة الحكيمة ُحمقها ُمضاعف

يَة فقط، هي مرأة ال  أوغندا                          المحكمة. إلىتأخذ زوجها  الَّتيالُمْخزِّ

 هولندا                                               وجة الصالحة هي أفضل قطعة أثاثالزِّ 

جلمجد    البرازيل                         ولكن مجد المرأة هو نبذ المعرفة.  العلم،هو  الرَّ

 فرنسا                                                                المرأة الصامتة هبة من هللا 

 إنجلترا                                                               امرأةا نصيحة أبدً  ال تطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

  (قيقةد 15) :الزمن                                                                                  (3 – 2) :نشاط رقم ال

 اليوم الثاني/ الجلسة األولى                                                     مصطلحات ومفاهيم قانونية  اسم النشاط:

 

إبالغ المتدربين والمتدربات بأن هذا النشاط يحتوي على مجموعة من المصطلحات القانونية  التهيئة والتحفيز:

التي يحتاجونها كثقافة عامة ويحتاجون معرفتها حين التعامل مع  صكوك قانونية ذات صلة بموضوع الورشة 

 بشكل خاص. 

في الصُّكوك واالتِّفاقيات الدَّْوليَّة  ببعض المصطلحات والمفاهيم القانونية الضروريةالتَّعريف  نتاج النشاط:

 .واإلقليمية والوطنية

 -------القبلي: التَّعلم

بطاقات كرتونية مكتوب عليها عناوين المصطلحات ، كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

  1-3-2القانونية الواردة في ورقة العمل 

 شرائح ، سمو  القوانين أدمب ( 2-3-2 ) النشرة،  مصطلحات ومفاهيم قانونية (1-3-2) النشرة مستلزمات النشاط:
 النشاط

 عمل مجموعات ، مناقشة وحوار، المطابقة الذاتية لإلجابات الصحيحة ستراتيجيات تنفيذ النشاط:إ

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

ِّرين وتوجيه  ِّرللُميِّسِّ  :اتالُميسِّ

سيكتشف    التَّدريب(، وأثناء  PPعلى شرائح ) الوطنيَّةواإلقليمية و الدَّْوليَّةيتطلب تجهيز عناوين الوثائق 

بون ِّ باتو الُمتدرِّ ِّ معها، مما يستدعي توضيحها حتى يَْسهل الفهم  التَّعاملمصطلحات ومفاهيم قانونية لم يسبق  الُمتدرِّ

د تمَّ إعداد ما هو ضروري منها، ليتم في الحوار مع اآلخرين مستقبال. وق وتَلزم، لدى الجميعوتُثْرى المعرفة 

 القانونية.  النُّصوصمع مضمون  التَّعاملتوضيحه قبل الولوج في 

، بخط واضح على قطع كرتونية بحجم مناسبات، مكتوبة التَّعريفويتم إعداد المفاهيم والمصطلحات مجردة من 

 .   النَّشاطليتم استخدامها في تمرين خالل هذا 

 

 

  عرض الشرائح(PP 5+6+7  ) . معها في  التَّعاملسيتم  الَّتي الوطنيَّةة وواإلقليميِّ  الدَّْوليَّةعناوين الوثائق

   .التَّدريبهذا 

  إعالن ، ات  فاقيَّة، عهد، ميثاق( وأنه سيتم  توضيحها  الشرائح السابقةتتم اإلشارة إلى كلمات وردت أثناء(

بات  بين أو الُمتدر   إضافة إلى مفاهيم أُخرى سترد في نصوص هذه الوثائق، وإن كان هناك من الُمتدر  

 .أثناء عمل التَّمرين المجموعةيعرف أو تعرف تفسيرها فيمكن القيام بمساعدة 

 مكتوبة بخط واضح على وات التَّعريفمجردة من  إعدادها مسبقا ( ) تمَّ  التي المصطلحات القانونية تعليق

  :على الجدار في مكان بارز بطاقات كرتونية

ِّفاقيَّة -1  التصديق/المصادقة  -4التوقيع       -3اإلعالن     -2/ ميثاق/ عهد /معاهدة        اتِّ

 ي الشاملالدَّوراالستعراض  -8الغرف الدولي      -7التوصية         -6          التَّحفُّظ -5
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 ، على ) مصطلحات ومفاهيم قانونية(  ( 1-3-2 ) ورقة العملات كما هي واردة في التَّعريفتجهيز كذلك

 ومكتوبة بخط واضح .  التَّعريفحسب حجم  صغيرة بطاقات

 ب تقسيم ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ تعريفين من التعاريف للمصطلحات إعطاء أربع مجموعات، ومن ثَمَّ  إلى اتالُمتدرِّ

 .لكل مجموعةوالمفاهيم 

  َالمناسب (عاريف تحت )المصطلحالتِّ  تعليقوبعد التشاور يتم ن بها، يْ عريفين الخاصَّ كل مجموعة التِّ  أقرت 

 .على الجدار

  ب إلى الطَّلبو  قانونية(ومفاهيم مصطلحات  1-3-2ورقة العمل ) توزيع ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ الوقوف  اتالُمتدرِّ

 تصويب اإلجابات حيث يلزم.و ورقة العملمن خالل مقابلتها مع  أمام التعاريف للتوافق على صحتها

 عاريف أمام المجموعة الكبيرة .ومتدرب من كل مجموعة بقراءة التِّ  ةربدقوم متت 

  بهناك أمر مهم آخر يجب أن يعرفه بو ونالُمتدِرّ التساؤل  ةالُميِسّرأو  الُميِسّرطرح ي ، حيثاتالُمتدِرّ

 : تياآل

 في حال التعارض بين القانون الدولي والقانون المحلي، أيهما أولى بالتطبيق؟

 

   توضيح مفهوم "مبدأ سمو   بعد أن يستمع الميسر أو الميسرة إلى بعض اإلجابات إن وجدت، يُصار إلى

حيث يتم توزيع ورقة العمل على المتدربين  2-3-2العمل الوارد في ورقة على النحو  القوانين" 

 .)بند أوال( والمتدربات لقراءتها فرديا ثم مناقشة مضمونها

  الشَّريحة عرض (PP 8)    (التَّعليمتعلقة بالمُ  الدَّْوليَّةكوك طار االلتزامات والصُّ إفي  الوطنيَّة ياسات)الس  

 ب إلى الطَّلب بو ينالُمتدر    اآلتي:  السَّؤالطرح  المعروضة لمدة دقيقتين، وبعدها يتمُّ  الشَّريحةل تأمُّ  اتالُمتدر  

ِّ ، ريحةعلى ضوء تأملكم للشِّ       ة؟سيِّ والمؤسِّ  الوطنيَّةية و/ اإلقليمِّ  الدَّْوليَّةياسات ما الصلة بين السِّ
ِّ مدخل لفهم كيف تتكوَّ  السَّؤال)  (:التَّعليمو االجتماعيِّ  النَّوعياسات الخاصة بن السِّ

       

 باستجابات  إلى االستماع بو ينالُمتدر   في ورقة المبين في وضيح على النحو الت   يتمُّ  مَّ ، ومن ثَ اتالُمتدر  

 ) بند ثانيا( 2-3-2العمل 

  في تعميم  التَّعليمو التَّربيةالقائمة اآلن وسياسة وزارة  يَّةالتَّدريببين الورشة  ةالُميس  رأو  الُميس  ريربط

  .التَّعليمفي  االجتماعي   النَّوع إدماجو
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  1-3-2العمل  نشرة

 مصطلحات ومفاهيم قانونية

ِّفاقيَّة نصوص دولية تتضمن مجموعة من الحقوق وااللتزامات،  تُلزم الدول  العهد . المعاهدة :الميثاق. . االت 

 قانونيا أمام المجتمع الدولي بعد التصديق عليها.

 ا بعد صدوره، وهو غير ملزم.ا وأخالقيً ل به أدبيً وَ تلتزم الدُّ   دوليِّ  حقوقيِّ  نصِّ  اإلعالن:

رة يقبلها القانون فتصبح جزًءا منه، وهذا ما جعل اإلعالن العالمي لحقوق ة متكرِّ ممارسة عامِّ  ولي:العرف الدَّ 

ِّرعة  ين ووطنيين واعتماد مواده في معظم دساتير نظرا الستخدامه من قضاة دولي الدَّْوليَّةاإلنسان جزًءا من الشِّ

 ووقوانين العالم.

ِّفاقيَّةعلى لدولة ما هو موافقة أولية التوقيع :   ارأث ةيأوليس له  ،مم المتحدةيتم بعد اعتمادها من طرف األو ما، اتِّ

 .ةقانوني

ِّفاقيَّةموافقة الدَّولة على معاهدة أو  المصادقة /التصديق: التشريعية أو التنفيذية الَّتي توكل اليها هذه  األجهزةعبر  اتِّ

ِّفاقيَّةالمهمة حسب أحكام الدستور. وبعد المصادقة تتمتع اال بعد تصديقها بقوة الزامية أقوى من القوانين المحلية. و  تِّ

*.يمكن للتصديق أن يشمل بعض التَّحفُّظات
1
 

ِّفاقيَّة أو المعاهدة، صادَ وقيع أو المُ قة عند التِّ صادِّ م من طرف الدَّولة المُ قدَّ عالن كتابي يُ إهو التَّحفُّظ:   قة حول بند االتِّ

.*ويعني عدم قبول الدَّولة لما جاء في أحكامه
2
 

 

م قدِّ التزام، وهو يُ  أيِّ  إلى هي نص دولي ليس له مبدئيا قوة ملزمة للدول األعضاء، وال يؤدي التوصية:

 . فقط ات عمليِّ وتوجيهات وأول

 

ة ة فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق اإلنسان. تنطوي هذه اآللي  هو آلي   (:UPRاالستعراض الدَّوري الشامل ) 
، أربع سنوات كل   حدةول األعضاء في األمم المت  على إجراء استعراض لسجالت حقوق اإلنسان لدى جميع الد  

 بقصد تحسين حالة حقوق اإلنسان فيها. 

 
 
 

                                                 
1
ِّفاقيَّةالتوضيح أن أية   ال بد ان  الَّتيبالمصادقة عليها، وهناك قنوات   الدَّولةال تدخل حيز النفاذ، ما لم تقم  اتِّ

ِّفاقيَّةتحظى   الموافقة عليها  ومن أهمها السلطة التشريعية  االتِّ
2
بات) التوضيح للمتدربين و  ِّ تلجأ إليها الدول حتى ال تلتزم ببند محدد  الَّتيهو آلية من األليات  التَّحفُّظأن  الُمتدرِّ

ِّفاقيَّةمن بنود   ما  ( اتِّ
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 2-3-2 النشرة 
 
 
 أوال
 

 مبدأ سمو القوانين 
 

 مبدأ ُسموِّ المعاهدات الدَّْوليَّة على القوانين الوطنيَّة

استقر العمل في المحاكم األردنيِّة  على أن االتفاقيات الدَّْوليَّة تسمو على القوانين الوطنيَّة إذا 

تعارضت معها، ومن األمثلة على قرارات محكمة التَّمييز وهي أعلى محكمة نظامية في األردن، ما 

 يلي: 

 الداخلية القوانين مأحكا على تعلو الدَّْوليَّة االتفاقيات ان :1999/599 رقم حقوق تمييز

 سموِّ  على االردن، ومنها العالم دول جميع لدى والقضاء الفقه اجمع: 3965/2003 حقوق تمييز

 داخلي قانون أي احكام تطبيق يجوز ال وانه الداخلية القوانين على الدَّْوليَّة والمعاهدات االتفاقيات

 عدم حالة في فقط الداخلية القوانين وتراعى الدَّْوليَّة والمعاهدات االتِّفاقيات هذه مع يتعارض

ً  تطبيقهما يمكن بحيث الدَّْوليَّة والمعاهدات االتِّفاقيات هذه مع تعارضها  عليه جرى ما وهو معا

 .خالف بال قضاؤنا

 
 
 
 

 ثانيا

ِّ تُ  ِّ  الدَّْوليَّةكوك ل الصُّ شكِّ بصياغة سياسات لضمان معالجة حقوق  بلدان العالمتقوم فيه  الَّذياألوسع  العام ياقالسِّ

لحقوق  اإلعالن العالميِّ  تطبيقكان  على سبيل المثال، على المستوى اإلقليميِّ فالتَّنمية المختلفة. اإلنسان وقضايا 

ة صدر عن جامعة الدول العربيِّ  الَّذيولحقوق اإلنسان  العربيِّ الميثاق  صدورأدى إلى  ( قد 1948) اإلنسان

ِّفل. وكذلك صدرعهد حقوق 2004عشرة في عام  ة السادسةالعربيِّ ة واعتمدته القمِّ  سالم عن منظمة في اإل الطِّ

ما التزمت به من  إدماجعيد الوطني تقوم البلدان عادة ب. وعلى الصِّ 2005المؤتمر اإلسالمي واعتمد في عام 

المساواة  على سبيل المثال " ،ةعمل وطنيِّ  خطَّة وتصوغ الوطنيَّةة في قوانينها وسياساتها ة وإقليميِّ معاهدات دوليِّ 

 ما التزمت به في كلِّ  إدماجتعميم و من أجل "غير المناخيِّ " أو "التِّ  التَّعليم" أو إصالح  االجتماعيِّ  النَّوعفي 

 .الَمعنِّيَّةمؤسساتها 
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 3-2شرائح النشاط 

(5 PP                                         ) الدَّْوليَّةالوثائق 

  عالن العالمي لحقوق اإلنسان اإل 

 ِّفاقيَّة ِّفلحقوق  اتِّ  ) ما يخص األردن(         2014ي الشامل الدَّورومقتطفات من التقرير  الطِّ

 ِّفاقيَّة )ما يخص  2017ي الشامل الدَّورضد المرأة )سيداو( ومقتطفات من التقرير  التَّمييزالقضاء على كافة أشكال  اتِّ

 األردن(

 5والهدف  4: الهدف 2030ة المستدام التَّنمية 

  ما يخص األردن ( 2019تقرير البنك الدولي ( 

 

 

 

 

 (6 PP                                         )الوثائق اإلقليمية 

  ِّفلعهد حقوق  في اإلسالم الطِّ

 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

 

 

 

 

PP 7) )                                                 الوطنيَّةالوثائق 

  األردنيِّ الدستور      

  مقتطفات من وثيقة كلنا األردن 

  االجتماعيِّ  النَّوعمقتطفات من تقرير التحليل المؤسسي من منظور 

 الخطَّة اإلستراتيجية لوزارة التَّربية والتَّعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

              (PP 8السياسات ) الدَّْوليَّةكوك االلتزامات والصُّ  إطارفي  الوطنيَّة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة وزارة التَّربية والتَّعليم 

 اآلليات الوطنيَّة

 الد ستور األردني   التَّعليمات واألنظمة والقوانين

 اآلليات اإلقليمية

 عهد حقوق الط  فل في اإلسالم الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

 اآلليات الدولية
االعالن العالمي لحقوق اإلنسان    

    5و  4الهدف : 2030التَّنميةالمستدامة 

حقوق الطفل ات  فاقيَّة    

اتِّفاقيَّة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
(في مجال التَّعليم) المرأة  
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 (    قيقةد 20) الزمن:                                                                     (4 – 2 )رقم النشاط: 

 الجلسةاألولىاليوم الثاني/                            والقوانين المحلي ة  الدولية واإلقليمية  الت فاقياتاسم النشاط: ا

 طرح السؤال ) ماذا نعني حين نقول المساواة في الحق في التعليم؟( التهيئة والتحفيز:

 التعريف باالت فاقيات والقوانين المحلي ة واإلقليمي ة والدَّْوليَّة، فيما يخص المساواة في الحق في الت عليم.  نتاج النشاط:

 ذاتيا لألطالع عليها إلكترونيا   1-4-2توزيع النشرة  القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

 مواد قانونية خاصة بالمساواة في الحق في التعليم،/القائمة اإللكترونية  ( 1-4-2 )النشرة مستلزمات النشاط:

 شرائح النشاط

 التعبير من خالل سكتش تمثيلي    -تلخيص وعرض –مناقشة داخل المجموعات   استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 إجراءات تنفيذ النشاط:

 

 الوطنيَّةواإلقليمية و الدَّْوليَّةكوك عناوين الص   استعراض 
   قليمي  إ، بحيث يكون منها ) دولي   التَّعليمفي  لة بالمساواة في الحق  بعض المواد ذات الص  استعراض  ،

 (وطني  
 مناقشة األسئلة اآلتية: 

 ؟االجتماعيِّ  النَّوعماذا نعني عندما نقول سياسة تستجيب العتبارات  -1

ِّمما دور  -2 ِّمين والُمعلِّ  ات في ذلك؟الُمعلِّ

أم ال زالت هناك قوانين تحتاج إلى  االجتماعيِّ  النَّوعهل عالج القانون في األردن كافة المواقف المتعلقة ب -3

ثل ماذا ؟  تعديل  ؟  مِّ

  باستجابات  إلى االستماعبعد بو ينالُمتدر   ً  اتالُمتدر    (PP 9)  الشَّريحة عرضيتم للوقت المتاح  وفقا

 وأنها  التَّعليمو التَّربيةة لوزارة ستراتيجياإل خطَّةالو االجتماعي   للنَّوعما بين السياسة المستجيبة  الربط

وإحالة المتدربين والمتدربات لالطالع  ة تعميم قضايا التمايز بين الجنسينإستراتيجيتتضمن ملحقا حول  

 من الخطَّة اإلستراتيجية لوزارة التَّربية والتَّعليم  ( 183-157الصَّفحات عليها عبر االنترنت ) 

 استعراض االستنتاجات الخاصة باألنشطة  خالل  يقوم الميسر أو الميسرة بتلخيص الموقف التدريبي من

 السابقة
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  وثائق قائمة إلكترونية لالطالع على المواد المتعلقة بالمساواة في حق التعليم الواردة في ال يتم توزيع

بينالقانونية على  النُّصوصو باتو الُمتدر   للقراءة الذاتية خارج الورشة وهي موجودة في نهاية  الُمتدر  

 ( 1-4-2 )النشرة  

 

 

 

 

 

 االستنتاجات:

 ا فقط بل عابر للثقافات.ليس محليً  االجتماعيِّ  النَّوعفي  التَّمييز 

 التَّمييزإلنهاء الفقر وحماية حقوق اإلنسان والقضاء على  حدةمعًا من خالل األمم المتِّ  عملت دول العالم 

جال - الناس مستقبل يكون فيه إلى، للوصول خرىواالختالفات األُ  االجتماعيِّ  النَّوععلى أساس  ِّ  الرِّ

ا للجميع،بعيدً  الخاصةاالحتياجات واآلمال  تُلبي الئقةحياة  على عيشِّ  ينادرق -والفتيان والفتيات النِِّّساءو

 ز.عن الفقر والعوَ 

 التَّمييزة للقضاء على الرئيسة بشأن الجهود العالميِّ ة واإلقليميِّ  الدَّْوليَّةات فاقيِّ االتِّ ز الوجود حيِِّّ  إلىظهرت  

، وأصبحت فاقياتعلى هذه االتِّ  دول العالممعظم  وصادقت عتقَّ وَ ، حيث االجتماعيِّ  النَّوععلى أساس 

 .الوطنيَّةجزءا من سياستها وقوانينها 

، ألن التَّعليم على قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين في حق الدَّْوليَّةفاقيات العديد من هذه االتِّ  ركَّزت 

  .على الفقر وتحسين حياة الناس يساعد بقوة في القضاء التَّعليم

ِّفاقيَّةعلى أية  الدَّولةإن توقيع   ِّفاقيَّةاالبمضمون العمل  فينيتها  إظهاريعني فقط  اتِّ  . تِّ

ِّفاقيَّةاالملتزمة بتطبيق بنود  الدَّولةتصبح   بعد المصادقة عليها، أي بعد أن  الوطنيَّةها في قوانينها إدماجو تِّ

 ة. التشريعيِّ ا لما هو معمول به عبر قنواتها تها وفقً تكون قد وقعتها، وأقرِّ 

ِّفاقيَّةاالعلى بند أو أكثر من بنود  التَّحفُّظلكل دولة الحق في    .بحيث يُستثنى من التزامها بتطبيقه تِّ

طبيق يسمو في التِّ  القانون الدوليِّ  نصِّ  فإنَّ  والقانون الدوليِّ  عارض بين نصوص القانون المحليِّ في حال التِّ  

 قد صادقت على هذا القانون. الدَّولةإذا كانت 

  ِّ يَّةفي جميع مكوناتها  الجندريَّةتعالج القضايا  االجتماعيِّ  للنَّوعياسة المستجيبة السِّ عن طريق تعميم  األساسِّ

 .االجتماعيِّ  النَّوعمنظور 
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 4-2شرائح  النشاط 

 

 

 (PP 9                           )        ِّ    االجتماعيِّ  للنَّوعياسة المستجيبة السِّ

جاليشغلها  الَّتيالمختلفة  واألدوار بالوظائف تُبنى على الوعي الَّتيهي  ِّ ، باإلضافة مؤسسات العملفي  النِِّّساءو الرِّ

 االجتماعيِّ  النَّوعأفراد معالجة عدم المساواة بين  إلىهدف فتالموارد والتحكم فيها.  إلىالتفاوت في الوصول  إلى

خالل ضمان منافع  منالجميع بين العادلة مهد الطريق للمساواة تتعمل فيه، وبالتالي  الَّذيفي القطاع المحدد 

ِّ النِِّّساءمتساوية وعادلة من تنفيذ السياسات للرجال و  االجتماعيِّ  للنَّوعياسة المستجيبة . على هذا النحو، فإن السِّ

يَّةفي جميع مكوناتها  الجندريَّةتعالج القضايا   االجتماعيِّ  النَّوعمنظور عن طريق تعميم  األساسِّ
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 1-4-2نشرة 

 

 نماذج من القوانين الوطنية واإلقليمية والدولية

 فيما يخص المساواة والحق في التعليم 

 

 

 

 

 (20، 19، 6: )المواد: األردنيِّ الدستور 

 :6المادة 

 أو الدين اللُّغةون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو األردنيِّ  -1

 واجب مقدس على كل أردني. االجتماعيِّ الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم  -2

 ين.األردنيِّ وتكافؤ الفرص لجميع ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة  التَّعليمالعمل و الدَّولةتكفل  -3

األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها  -4

 وقيمها.

 فولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من اإلساءة واالستغالل.يحمي القانون األمومة والطِّ  -5

 :19المادة 

المنصوص عليها في  للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي األحكام العامة يحقِّ  

 .وتوجيههاالقانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها 

  :20المادة  

 .في مدارس الحكومة األساسي إلزامي لألردنيين وهو مجانيِّ  التَّعليم 
 

 

 

 

 

 

 وثيقة كلنا األردن

27/7/2006 

ِّراسيِّ على أساس الجنس من المناهج  التَّمييزإلغاء مظاهر  وبخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في  ةالدِّ

 المجتمع.
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ِّراسيِّ إبراز صورة مشرقة للمرأة في المناهج   في المدارس والجامعات. ةالدِّ
 /http://pm.gov.jo/content/1405777473موقع رئاسة الوزراء  

 

 

 
 

 (2019) االجتماعيِّ  النَّوعتقرير التحليل المؤسسي من منظور 

 مقتطف من كلمة معالي وزير التربية والتعليم

الشاملة لحقوق اإلنسان والتزام  الوطنيَّة خطَّةالطالق إفي مجال حقوق اإلنسان من خالل  مرحلة جديدة شهد األردنِّ 

قة بالمرأة وتفعيل القوانين المتعلكافة،  الَمعنِّيَّةالحكومة بمعاييرها كافة، وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات 

ِّفلو ة، بحقوق اإلنسان عناية كبيرة بما يواكب التطورات العالميِّ  الخاصة الدَّْوليَّة، وتولى المملكة االتفاقيات الطِّ

 المستدامة. التَّنميةحقق أهداف وي

ِّر ا في ا مهم  دورً  التَّعليملإلنسان وتوجيه تفكيره، ويؤدي  ةاالجتماعيِّ في عمليات التنشئة  التَّعليمو التَّربيةوزارة  تُؤثِّ

هن وتطويرها، إمكاناتوبمستقبلهم، وال سيما النهوض بالمرأة وتعليم الفتيات وتقدير  والعناية بهم ئةرعاية الناش

مناصب رفيعة، ويمكنهن من اتخاذ أْن بوَّ تِّ ما يجعلهن يَ  ،االجتماعيِّ فاه ورفع مستوى المعيشة لديهن، وتحقيق الرِّ 

ِّرقرارات مهمة،   في تطوير الوطن وازدهاره، وتحقيق تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة. تُؤثِّ

ة في مكان العمل، والقضاء على الممارسات السلبيِّ  نتنفيذ سياسات وقوانين جديدة تتعلق بالمساواة بين الجنسي عدُّ ويُ 

. وقد أصبح مهما االجتماعيِّ  النَّوعالقائم على أساس  التَّمييزسهم في التخلص من ا، يُ ا مهم  أمرً  تستهدف المرأة الَّتي

م الحكومية وفي المجتمع بشكل عا الُمؤسَّساتبين الجنسين في  مراعاة النوع االجتماعيتعميم متابعة مدى 

يَّةعاية والرَّ  التَّعليمومراعاة تحقيقها، وتوفير فرص متساوية للنساء والفتيات في الحصول على  حِّ ِّ والعمل  الصِّ

يَّةالالئق، والتمثيل في صنع القرارات  ِّياسِّ واتخاذ القرارات، إذ سيكون ذلك وقودا لالقتصادات  االقتصاديَّةو السِّ

 ة جمعاء.  المستدامة، وسيفيد المجتمعات اإلنسانيِّ 
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ِّفلعهد حقوق   ( 20، 2)المواد: / في اإلسالم الط 

صديق عليه من قبل المؤتمر اإلسالمي الثاني والثالثون لوزراء الخارجية اعتمد وفتح باب التوقيع واالنضمام والت  

جمادي  23 إلى 21الموافق  2005حزيران/يونيه  30 إلى 28اليمن، خالل الفترة من  -المنعقد في صنعاء 

 .1426األول 

 :تحقيق المقاصد التالية إلىيهدف هذا العهد  2مادة  

 ةاالجتماعي  أو  االقتصاديَّةها، وتقديم الدعم الالزم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها إمكاناترعاية األسرة وتعزيز   -1

يَّةأو  ح   .ونمائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا األطفال، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية الص  

المسلمين يؤمنون بربهم، ويتمسكون بعقيدتهم  األطفالتأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من  -2

 .الحضارة اإلسالمية إلىويخلصون ألوطانهم، ويلتزمون بمبادئ الحق والخير فكرا وعمال والشعور باالنتماء 

 .تعميم وتعميق االهتمام بمرحلة الطفولة والمراهقة ورعايتها رعاية كاملة، بما ينشئ أجياال صالحة لمجتمعهم -3

أو  جنسيَّةال، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو األطفالاألساسي اإللزامي والثانوي بالمجان لجميع  عليمالتَّ تعميم  -4

 التَّدريبين، وإتاحة فرص الُمعل  ممن خالل االرتقاء بالمناهج و التَّعليمالدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير 

 .المهني

 الَمعن يَّة الُمؤسَّساته وإدراك أهميته ومكانته في المجتمع من خالل األسرة وتوفير الفرصة للطفل الكتشاف مواهب  -5

 .وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع

 الَّتيتوفير الرعاية الالزمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ولمن يعيشون في أحوال صعبة ومعالجة األسباب  -6

 .ذلك إلىتؤدي 

تقديم المساعدة والدعم الممكنين لألطفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتنسيق مع الحكومات أو من خالل  -7

 .الدَّْوليَّةاآلليات 

 : مسؤولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة20المادة 

ِّفلتقع على عاتق الوالدين أو المسؤول عن   -1  .نشئتهشرعا أو قانونا تربيته وحسن ت الطِّ

ِّفلعلى الوالدين أو المسؤول عن  -2 ِّفلشرعا أو قانونا والدول األطراف حماية  الطِّ ، من الممارسات واألعراف الطِّ

يترتب عليها تمييز  الَّتيالضارة صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، أو المؤثرة سلبا على رفاهيته أو كرامته أو نمائه، أو تلك 

 .ريعة اإلسالميةظام بما ال يتعارض مع الشِّ على أساس الجنس أو غير ذلك بمقتضى النِِّّ  األطفالبين 
 oci.org/page/?p_id=91&p_ref=16&lan=ar-https://www.oic 
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 ( 11، 3) المواد:الميثاق العربي لحقوق االنسان / 

استضافتها  الَّتياعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية بعد أن 

 2004مايو/أيار  23 تونس

 :3مادة 

حق التمتع بالحقوق  واليتهاتتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع ل -1

أو  اللُّغةرق أو اللون أو الجنس، أو ـييز بسبب العـالميثاق، دون تمفي هذا المنصوص عليها والحريات 

اإلعاقة أو أو الميالد، ، أو الثروة، االجتماعيِّ صل الوطني، أو ني، أو الرأي، أو الفكر، أو األـالمعتقد الدي

 .البدنية أو العقلية

تتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق التدابير الالزمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق  -2

بأي سبب من  التَّمييزوالحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، بما يكفل الحماية من جمـيع أشكال 

 األسباب المبينة في الفقرة السابقة.

جل -3  الَّذياإليجابي  التَّمييزفى ظل  رامة اإلنسانية، والحقوق والواجبات،والمرأة متساويان فى الك الرَّ

والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة.  خرىرائع السماوية األُ ريعة اإلسالمية والشِّ أقرته الشِّ 

وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير الالزمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين 

جالو الن ِّساء ِّ  فى التمتع بجميع الحقوق الواردة فى هذا الميثاق. الر 

 :11مادة 

 م الحق في التمتع بحمايته دون تمييزاألشخاص متساوون أمام القانون ولهجميع 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx 
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 مقتطف تقرير البنك الدولي

وتمكين المرأة ، االجتماعيِّ  النَّوعفي مجال المساواة في نوات األخيرة ة التزامها في السِّ األردنيِّ زت الحكومة عزَّ 

عمل  خطَّةومؤخرا من خالل إعداد  2020-2019ة األردنيِّ النهضة  خطَّةواالقتصادي من خالل  االجتماعيِّ 

ة لشؤون األردنيِّ  الوطنيَّةوة على ذلك ، تقوم اللجنة . عالللنَّوعللمرأة في إطار مرفق المشرق  التمكين االقتصاديِّ 

 الَّتي الوطنيَّةللمرأة ، بما يشمل رؤية الحكومة لتمكين المرأة والخطط  الوطنيَّةة ستراتيجيِّ اإلالمرأة بتنسيق تطوير 

 .االجتماعيِّ  النَّوعفي تعالج المجاالت المختلفة للمساواة 

 ،االقتصاديَّةالفرص  إلىة الصريح بتعزيز وصول المرأة األردنيِّ هناك فرصة غير مسبوقة لدعم التزام الحكومة 

نتائج حقيقية  إلىتتحول  تضمن هذه االلتزامات الَّتيمن خالل توفير مزيج من الموارد المالية والمساعدة التقنية 

 المداخلإال أن هناك العديد من  فضية،جود رصاصات ة والمجتمع ككل. على الرغم من عدم واألردنيِّ للمرأة 

 نظر فيها، وهذه المالحظة تقدم بعًضا منهاوال يمكن أخذها بعين االعتباروالخيارات 

يوفرها اإلطار  الَّتيالبيئة المواتية  القائمة؛ ةاالجتماعيِّ ة مثل األعراف األسريوتتناول المذكرة القضايا المجتمعية و

مثل الحصول على الرعاية  األردنيِّ االقتصادي للمرأة واضحة في السياق  النَّشاطقيود محددة على  القانوني؛

ريادة األعمال والتمويل ، مع التركيز على الخدمات القائمة على التكنولوجيا ؛ وما  إلىووسائل النقل ؛ الوصول 

إشباع القطاع  إلىمل في قطاع الزراعة. بالنظر ة للعات في المناطق الريفيِّ األردنيِّ يمكن اعتباره لجذب المزيد من 

قد يلعب فيها القطاع الخاص دوًرا  الَّتيينصب التركيز بشكل خاص على المجاالت  التوظيف،العام من حيث 

 .رائدًا
-Women-Improving-http://documents.worldbank.org/curated/en/429441581525262376/pdf/Jordan

Interventions.pdf-nalOperatio-and-Dialogue-Policy-for-Points-Entry-Select-Opportunities-Economic 
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 (  27، 26، 7، 6، 2االعالن العالمي لحقوق االنسان )المواد: 

 1948كانوان األول/ ديسمبر  10اعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في 

 ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم. وهو يحدد، الَّذيبوصفه أنه المعيار المشترك  /أ 217القرار  بموجب

يَّةوللمرة األولى، حقوق اإلنسان   .يتعين حمايتها عالميا الَّتي األساسِّ

 :2المادة 

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أي نوع، وال سيما 

، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو األصل الوطني اللُّغةبسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو  التَّمييز

 وضع آخر.  أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ ، االجتماعيِّ أو 

ينتمي إليه  الَّذيعلي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم  التَّمييزوفضال عن ذلك ال يجوز 

 ىقيد آخر عل ، سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا أليِّ الشَّخص

 ه. سيادت

 : 7المادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق 

 . التَّمييزالتمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا 

 : 6المادة 

أو  جنسيَّةالزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو . للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التِّ 1

 الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله. 

 . ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه. 2

يَّة. األسرة هي الخلية الطبيعية و3  . الدَّولةتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع وفي المج األساسِّ

 :26المادة 

يَّةمجانا، على األقل في مرحلتيه االبتدائية و التَّعليم. ويجب أن يوفر التَّعليم. لكل شخص حق في 1  . ويكون األساسِّ

العالي متاحا للجميع تبعا  التَّعليمالفني والمهني متاحا للعموم. ويكون  التَّعليماالبتدائي إلزاميا. ويكون  التَّعليم

 لكفاءتهم. 

يَّةالكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات  التَّنمية التَّعليم. يجب أن يستهدف 2 . األساسِّ

كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد 

 تضطلع بها األمم المتحدة لحفظ السالم.  الَّتيألنشطة ا

 يعطى ألوالدهم.  الَّذي التَّعليم. لآلباء، على سبيل األولوية، حق اختيار نوع 3

 :27المادة 

. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى االستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدم العلمي 1

 تنجم عنه.  الَّتيوفى الفوائد 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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ِّيَّة. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية و2  المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.  المادِّ
                             rights/-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal   

 

 

 

 

 

 

ِّفاقيَّة ِّفلحقوق  ات   الط 

ِّفاقيَّة ِّفلحقوق  اتِّ يَّةتعترف بالحقوق المدنية و معاهدة دوليةهي  الطِّ ِّياسِّ والثقافية  ةاالجتماعيِّ و االقتصاديَّةو السِّ

ِّفاقيَّةااللألطفال. وقد اعتمدت األمم المتحدة هذه   .1989نوفمبر/تشرين الثاني  20في  تِّ

ِّفاقيَّةوقعت االردن على  1990 آب 29وفي  ِّفلحقوق  اتِّ ، وبذلك التزمت 1991آيار  24، وصدَّقت عليها في الطِّ

 في األردن وحمايتها وتعزيزها واإليفاء بها. األطفالبموجب القانون الدولي باحترام حقوق 

ِّفاقيَّةما هي المبادئ التوجيهية ال ِّفلحقوق  ت   ؟الط 

 (2عدم التعرض للتمييز وتكافؤ الفرص )المادة  1.

ِّفاقيَّةاالول األطراف الحقوق الموضحة في هذه تحترم الدِّ . 1 وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من  تِّ

ِّفل، بغض النظر عن عنصر التَّمييزأنواع  أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو  الطِّ

، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو االجتماعيِّ نهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو دي

  .أي وضع آخر

أو العقاب القائمة على  التَّمييزتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال . 2

ِّفلوالدي  كزأساس مر األوصياء القانونيين عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو أو  الطِّ

 .معتقداتهم

 (3المصالح الفضلى للطفل )المادة  2.

ِّ األطفالتتعلق ب الَّتي جراءاتاإلجميع  في -1 العامة أو الخاصة، أو  ةاالجتماعيِّ عاية ، سواء قامت بها مؤسسات الرِّ

ِّفلأو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية، يولي االعتبار األول لمصالح  اكمالمح  .الفضلى الطِّ

2-  ِّ عاية الالزمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرِّ

لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية  خذ، تحقيقاا عنه، وتتِّ أوصيائه أو غيرهم من األفراد المسؤولين قانونً 

 .واإلدارية المالئمة

بالمعايير  األطفالواإلدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية  الُمؤسَّساتتكفل الدول األطراف أن تتقيد  -3

وضعتها السلطات المختصة، وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفى عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل،  الَّتي

 الكفاءةوذلك من ناحية 

 (6الحق في الحياة والبقاء والنماء )المادة  3.

  .لكل طفل حقا أصيال في الحياة تعترف الدول األطراف بأنَّ . 1

ِّفلبقاء أقصى حد ممكن  إلىتكفل الدول األطراف . 2  .ونموه الطِّ

 (12المشاركة )المادة  4.

ِّفاقيَّةاالتكفل الدول األطراف في هذه  -1 للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك اآلراء  تِّ

ِّفلتمس  الَّتيبحرية في جميع المسائل  ِّفل، وتولى آراء الطِّ ِّفلاالعتبار الواجب وفقا لسن  الطِّ   .ونضجه الطِّ

ِّفلقضائية وإدارية تمس  إجراءاتولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه في أي  -2 ، الطِّ

 .إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني
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  28المادة 

ِّفلتعترف الدول األطراف بحق . 1 ، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ التَّعليمفي  الطِّ

   :الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

 االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،  التَّعليم)أ( جعل 

، واتخاذ األطفالالثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع  التَّعليم)ب( تشجيع تطوير شتى أشكال 

 وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،  التَّعليمالتدابير المناسبة مثل إدخال مجانية 

 العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،  التَّعليم)ج( جعل 

 وفى متناولهم،  لاألطفاوالمهنية متوفرة لجميع  التَّربويَّة)د( جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية 

  .)هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة

ِّفل كرامةالتدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع  كافةتتخذ الدول األطراف . 2  الطِّ

ِّفاقيَّةاالاإلنسانية ويتوافق مع هذه    .تِّ

ِّفاقيَّةاالالدول األطراف في هذه تقوم . 3 ، وبخاصة التَّعليمبتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة ب تِّ

المعرفة العلمية والتقنية  إلىبهدف اإلسهام في القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول 

 .تياجات البلدان النامية في هذا الصددالحديثة. وتراعى بصفة خاصة اح التَّعليموسائل  إلىو

  29المادة 

ِّفلتوافق الدول األطراف على أن يكون تعليم . 1   :موجها نحو الطِّ

ِّفل)أ( تنمية شخصية   ها، إمكاناتأقصى  إلىومواهبه وقدراته العقلية والبدنية  الطِّ

يَّة)ب( تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات  والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة، )ج( تنمية احترام  األساسِّ

ِّفل ذوي ِّفليعيش فيه  الَّذيللبلد  الوطنيَّةالخاصة، والقيم  هوهويته الثقافية ولغته وقيم الطِّ نشأ فيه في  الَّذيوالبلد  الطِّ

 األصل والحضارات المختلفة عن حضارته، 

ِّفل)د( إعداد  في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين  لحياة تستشعر المسؤولية الطِّ

السكان  إلىن ينتمون الَّذيوالدينية واألشخاص  الوطنيَّةالجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية و

 األصليين، 

   .)هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية

 الُمؤسَّساتما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في إنشاء  28ليس في نص هذه المادة أو المادة  .2

من هذه المادة وباشتراط  1وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة  تعليميَّةال

                                                                                                               .الدَّولةقد تضعها  الَّتيير الدنيا للمعاي الُمؤسَّساتتوفره هذه  الَّذي التَّعليممطابقة 
c_arabic.pdfhttps://www.unicef.org/arabic/crc/files/cr                                                      
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ِّفلمقتطفات من تقرير لجنة حقوق   الط 

 يونيه/حزيران 13لألردن،  والخامس الرابع يينالدَّور للتقريرين الجامع التقرير بشأن الختامية المالحظات 

2014 

 

 التسرب معدل من للحد بالتقرير المشمولة الفترة في الطرف الدَّولة بذلتها الَّتي الجهود بارتياح اللجنة تالحظ -51

 :يلي ما إزاء بالقلق تشعر تزال ال لكنها. المبكر التَّعليم وتطوير

 ؛التَّعليم نظام إلى المتزوجات الشابات وصول فرص محدودية

 األعوام مدار على اقتصادية ألسباب المدارس من تسربوا نالَّذي الفتيان، سيما وال الطالب، عدد في زيادة مالحظة

 األخيرة؛

 .أردنيين غير آلباء األطفال ضد سيما وال واسع، نطاق على المدارس في العنف انتشار استمرار

 :يلي ما على الطرف الدَّولة اللجة تحث -52

هاتو الحوامل المراهقات دعم ضمان -  العادية؛ المدارس في تعليمهن مواصلة على ومساعدتهن المراهقات األُمَّ

 جودة ذي تدريب وتوفير جودته، وتحسين التَّعليم إلى الوصول على القدرة لتحسين الالزمة التدابير اتخاذ -

 المدرسة؛ من التسرب لمشكلة التصدي بغية الريفية المناطق على خاص بتركيز للمعلمين،

 .ونمائها المبكرة الطفولة لرعاية وكلية شاملة سياسة وفق المبكرة الطفولة تعليم في التوسع مواصلة -

 الدَّولة تقرير في وردت الَّتي التَّعليم في االجتماعيِّ  النَّوع منظور تعميم إلى الرامية بالمبادرات اللجنة ترحب -53

يَّة الصور تتحدى للمعلمين وأدلة مدرسية كتب تطوير وبخاصة الطرف،  لقصور بالقلق تشعر لكنها. السلبية النَمطِّ

يَّة الصور الستمرار صديالتِّ  عن المبادرات هذه  عن صورتهن تقوض الَّتي الفتيات، ضد الراسخة السلبية النَمطِّ

 .والسالم التسامح مجالَي في التَّعليم لتطوير كافية جهود بذل لعدم اللجنة تأسف كما. أنفسهن

 صور على القائمة غير تعليميَّةال المناهج لتعميم تبذلها الَّتي الجهود تعزيز على الطرف الدَّولة اللجنة تحث -54

ً  اللجنة وتوصي. المستويات جميع على والفتيات للفتيان يالتَّعليم واإلنجاز تعليميَّةال الفرص وتعزيز نمطية،  أيضا

 .المدرسيَّة المناهج في والسالم التسامح مجالَي في التثقيف دماجإل جهودها الطرف الدَّولة تكثف بأن
 https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx 
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ِّفاقيَّة  ضد المرأة التَّمييزالقضاء على جميع أشكال  اتِّ

المؤرخ في  34/180اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  1981أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ:  1979األول/ديسمبر  كانون 18

ِّفاقيَّةاال. وتضم 1992ات في عام التَّحفُّظوقد صادقت عليها األردن مع بعض   مادة 30 تِّ

 

  1المادة 

ِّفاقيَّةاالألغراض هذه  ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس  التَّمييزيعنى مصطلح " تِّ

يَّةويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات  في الميادين  األساسِّ

يَّة ِّياسِّ والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق  ةاالجتماعيِّ و االقتصاديَّةو السِّ

جلأو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين   .الرَّ

 10المادة 

ها حقوقا مساوية لحقوق ضد المرأة لكي تكفل ل التَّمييزتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على  

جل جل، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين التَّربيةفي ميدان  الرَّ   :والمرأة الرَّ

)أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في 

اطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة على اختالف فئاتها، في المن تعليميَّةال الُمؤسَّسات

 التَّدريبفي جميع أنواع  كذلكالتقني العالي، و التَّعليمالعام والتقني والمهني و التَّعليمفي مرحلة الحضانة وفى 

  .المهني

ِّراسيِّ )ب( التساوي في المناهج  ، وفى االمتحانات، وفى مستويات مؤهالت المدرسين، وفى نوعية المرافق ةالدِّ

ِّراسيِّ والمعدات   .ةالدِّ

جل)ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور  بجميع أشكاله، عن طريق  التَّعليمودور المرأة في جميع مراحل  الرَّ

كتب حقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح تساعد في ت الَّتي التَّعليمالمختلط، وغيره من أنواع  التَّعليمتشجيع 

 ، التَّعليموتكييف أساليب  المدرسيَّةالدراسة والبرامج 

ِّراسيِّ )د( التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات   ، خرىاألُ  ةالدِّ

ألمية الوظيفي، ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو االتَّعليم)هـ( التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة 

جلقائمة بين  التَّعليمالتعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في  إلىتهدف  الَّتيوال سيما البرامج   .والمرأة الرَّ

  .المدرسة قبل األوان كنالالئى تر النِِّّساء)و( خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات و

  .البدنية التَّربيةالنشطة في األلعاب الرياضية و كة)ز( التساوي في فرص المشار

صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك  كفالة)ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على 

 .تتناول تنظيم األسرة الَّتيالمعلومات واإلرشادات 
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf 
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 يالدَّور التقرير بشأن الختامية المالحظات المرأة، ضد التَّمييز على بالقضاء الَمعن يَّة اللجنة تقرير من مقتطفات

 .2017 مارس/آذار 3 - فبراير/شباط 13 لألردن، السادس

 

يَّةالتصورات   :النَمط 

يَّة التصورات استمرار بشأن القلق اللجنة يساور -29  ومسؤوليات بأدوار يتعلق فيما المتغلغلة يةالتَّمييز النَمطِّ

جلو المرأة ا المجتمع، وفي األسرة في الرَّ  وزوجات، كأمهات للنساء التقليدي الدَّور على التأكيد في يبالغ ممِّ

 المتاحة المهنية والمسارات تعليميَّةال الفرص ومن استقالليتها ومن للمرأة االجتماعيِّ  المركز من بالتالي وينتقص

 أمامها

 التَّعليم

 اإلناث التحاق معدالت وأن االبتدائي التَّعليم في الجنسين بين التكافؤ هدف بلوغ تم أنه بتقدير اللجنة تالحظ -41

 من للحد المتخذة بالتدابير أيضا اللجنة وترحب. الذكور معدالت من أعلى حاليا أصبح والعالي الثانوي التَّعليمب

 :يلي ما إزاء بالقلق تشعر اللجنة ولكن. والفتيان الفتيات صفوف في األمية معدالت ولخفض الدراسة عن االنقطاع

 ي؛التَّعليم بالنظام االلتحاق في صعوبات المتزوجات الشابات تواجه -

 صفوف وفي الريفية المناطق في اإلناث صفوف في مرتفعة الدراسة عن واالنقطاع األمية معدالت تزال ال -

 الالجئات؛ الفتيات

س -  ؛النِِّّساءو الفتيات مركز تدنِّي المدرسيَّة الكتب في ومسؤولياتها المرأة ألدوار التقليدية الصور تكرِّ

 النِِّّساء لتشجيع المهني التوجيه أن كما الجنسين بين والمساواة المرأة حقوق مجالي في للتدريب المدرسون يفتقر -

 والتكنولوجيا؛ العلوم ميادين في سيما وال محدود، تقليدية غير مهنية مسارات اختيار على والفتيات

 .محدود   المهني التَّدريب في المشاركات والفتيات النِِّّساء عدد -
https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx 
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  2030المستدامة   التَّنمية خطَّة 

لكل منها  هدفا طموحا، 17وهي مجموعة أهداف تتكون من  2015سبتمبر/ أيلول  25اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 أو قبل ذلك إن أمكن  2030أهداف فرعية محددة يتعين تحقيقها في عام 

 مدى الحياة للجميع التَّعلمالجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  التَّعليمضمان  :4الهدف 

 

تحقيق نتائج  إلىضمان أن يتمتِّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيِّد، مما يؤدي    1.4 

 .2030مالئمة وفعالة بحلول عام  تعليميَّة

ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة     2.4

 .2030قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام  التَّعليموالمبكرة 

جالو النِِّّساءضمان تكافؤ فرص جميع    3.4  ِّ العالي الجيِّد والميسور  التَّعليمالتقني والمهني و التَّعليمفي الحصول على  الرِّ

 .2030الجامعي، بحلول عام  التَّعليمالتكلفة، بما في ذلك 

ن تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية الَّذيلزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار ا   4.4  

 .2030والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 

 التَّدريبو التَّعليمجميع مستويات  إلىل وضمان تكافؤ فرص الوصو التَّعليمالقضاء على التفاوت بين الجنسين في    5.4

ن يعيشون في ظل أوضاع الَّذي األطفالالمهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية و

 .2030هشة، بحلول عام 

والكتابة والحساب بحلول  ضمان أن يلمِّ جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساء على حد سواء، بالقراءة   6.4 

 2030عام 

َّنميةضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف والمهارات الالزمة لدعم   47. بُل من  الت المستدامة، وذلك بجملة من السُ

َّنميةلتحقيق  التَّعليمبينها  ِّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج  الت المستدامة وات

َّنميةلثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في  المستدامة، بحلول عام  الت

2030 . 

القائمة  تعليميَّةال، ورفع مستوى المرافق األطفالتراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، و الَّتي تعليميَّةالبناء المرافق  (أ) 4

 فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع تعليميَّةوتهيئة بيئة 

ِّراسيِّ الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح ( ب)  4 المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل البلدان  ةالدِّ

المهني  التَّدريبالعالي، بما في ذلك منح  التَّعليمنموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق ب
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لدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في الب

 2020، بحلول عام خرىاألُ 

ِّمالزيادة بنسبة كبيرة في عدد  (جـ) 4 ِّمين المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب الُمعلِّ ين في البلدان الُمعلِّ

ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام  النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمو 

2030https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E                       

 

 

 

 

 2030المستدامة   التَّنمية

هدفا طموحا، لكل منها  17وهي مجموعة أهداف تتكون من  2015سبتمبر/ أيلول  25في اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 أو قبل ذلك إن أمكن 2030أهداف فرعية محددة يتعين تحقيقها في عام 

 :والفتيات الن  ساءتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع  - 5الهدف 

 .والفتيات في كل مكان النِِّّساءضد جميع  التَّمييزإنهاء جميع أشكال  1.5

بما في ذلك االتجار  والخاص،والفتيات في المجالين العام  النِِّّساءالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع  2.5

 .خرىواالستغالل الجنسي وأنواع االستغالل األُ 

 والزواج المبكر والقسري األطفالمثل زواج  الضارة،القضاء على جميع الممارسات  3.5

 .األعضاء التناسلية لإلناثتشويه 

ف 4.5  على الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وقيمتها من خالل توفير التَّعرُّ

وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة واألسرة حسب  ةاالجتماعيِّ الخدمات العامة والبنية التحتية وسياسات الحماية 

 االقتضاء على الصعيد الوطني.

المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة  ضمان مشاركة 5.5

يَّة ِّياسِّ  والعامة االقتصاديَّةو السِّ

واإلنجابية والحقوق اإلنجابية على النحو المتفق عليه وفقا  جنسيَّةالضمان حصول الجميع على الصحة  5-6

 .ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات االستعراض التَّنميةلبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان و

فضالً عن إمكانية الحصول على الملكية  ،االقتصاديَّةمتساوية في الموارد قًاإجراء إصالحات لمنح المرأة حقو أ-5

الخدمات والميراث والموارد الطبيعية وفقا للقوانين  .للملكية والمالية خرىوالسيطرة على األراضي واألشكال األُ 

 .الوطنيَّة

 .وال سيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، لتعزيز تمكين المرأة ة،التمكينيِّ تعزيز استخدام التكنولوجيا  ب-5

 النِِّّساء تبني وتعزيز سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع ج-5

.                                                                 والفتيات على جميع المستويات
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A                                       
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https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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 ماذج القوانين الوطنية واإلقليمية والدوليةلنع اإللكترونية المواق 

 فيما يخص المساواة والحق في التعليم

 

: )المواد:   (20، 19، 6الدستور األردنيِّ

http://www.parliament.jo/node/137 

 

 وثيقة كلنا األردن
 /http://pm.gov.jo/content/1405777473موقع رئاسة الوزراء  

 

 مقتطف تقرير البنك الدولي

http://documents.worldbank.org/curated/en/429441581525262376/pdf/Jordan-Improving-Women-

Economic-Opportunities-Select-Entry-Points-for-Policy-Dialogue-and-Operational-Interventions.pdf 

 

ِّفل في اإلسالم  ( 20، 2/ )المواد: عهد حقوق الط 

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=91&p_ref=16&lan=ar 

 

 ( 11، 3الميثاق العربي لحقوق االنسان / المواد: )
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx 

 

 ( 27، 26، 7، 6، 2االعالن العالمي لحقوق االنسان )المواد: 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights 

 

 اتِّفاقيَّة حقوق الِطّفل

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 

 

 مقتطفات من تقرير لجنة حقوق الِطّفل

 2014 يونيه/حزيران 13لألردن،  لخامسوا الرابع الدَّوريين للتقريرين الجامع التقرير بشأن الختامية المالحظات

https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx 

 

ِّفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضد المرأة  (10+ مادة  1)مادة   ات 

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf 

 

 لألردن، السادس الدَّوري التقرير بشأن الختامية المالحظات المرأة، ضد التَّمييز على بالقضاء الَمعن يَّة اللجنة تقرير من مقتطفات

 ( 41+  29) مادة   مارس/آذار 3 - فبراير/شباط 13

http://www.parliament.jo/node/137
http://documents.worldbank.org/curated/en/429441581525262376/pdf/Jordan-Improving-Women-Economic-Opportunities-Select-Entry-Points-for-Policy-Dialogue-and-Operational-Interventions.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/429441581525262376/pdf/Jordan-Improving-Women-Economic-Opportunities-Select-Entry-Points-for-Policy-Dialogue-and-Operational-Interventions.pdf
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=91&p_ref=16&lan=ar
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=91&p_ref=16&lan=ar
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf
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https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx 

 2030خطَّة التَّنمية المستدامة  

 الهدف الرابع والهدف الخامس

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A 

 

https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/ar/pages/home.aspx
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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 االجتماعيِّ  النَّوعو التَّعلم/ التَّعليم: الوحدة الثالثة

ف)البيئة                    أوال: ِّيَّة :المدرسيَّةو يَّةالصَّ  والمعنوية( المادِّ

 

 األنشطة:وصف 

 على نشاطين اثنين: يحتوي هذا الموضوع

فوالبيئة  المدرسيَّةالبيئة مفهوم  توضيحيعمل على : الخامس النَّشاط   للنَّوعالمستجيبة  يَّةالتَّعلموالبيئة  يَّةالصَّ

       .ةالطَّلبوأثرها على تعلُّم  االجتماعيِّ 

بسيتعرف  النَّشاطهذا  في :السادس النَّشاط ِّ بو ونالُمتدرِّ ِّ تحتوي على بنود كثيرة ومتنوعة قائمة على  اتالُمتدرِّ

 .   االجتماعيِّ  للنَّوعمستجيبة  يَّةالتَّعلملبيئة وا المدرسيَّةمن كون البيئة ق حقُّ تَّ لل

 

  ( قيقةد 20)  الزمن:                                                                                   (5 – 2)  :نشاطرقم ال

 اليوم الثاني/ الجلسة األولى                                    االجتماعيِّ  للنَّوعالمستجيبة  المدرسيَّةالبيئة  اسم النشاط:

 

 ماذا نعني حين نقول بيئة مدرسية؟  بيئة صفية؟ طرح السَّؤال االستهاللي اآلتي:  التهيئة والتحفيز:

 على تعلُّم الطَّلبة المستجيبة للنَّوع االجتماعيِّ يَّة التَّعلمبيان أثر البيئة  نتاج النشاط:

 ------- القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

 شرائح النشاط مستلزمات النشاط:

 ، مناقشة وحوارعمل مجموعات، عصف ذهني استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

  ماذا نعني حين نقول بيئة مدرسية؟  بيئة صفية؟ االستهاللي اآلتي:  السَّؤالطرح 

 الشريحتين  عرضبعض اإلجابات، ومن ثم  إلى االستماع (2+  1  PP  ) ومناقشتهما 

  الشَّريحة  عرض(3PP  )  بات قراءتها وتأملها لإلجابة بعد التَّعلم" البيئة بين والُمتدر   يَّة" ويطلب إلى الُمتدر  

 ؟يَّةالتَّعلموالبيئة  المدرسيَّةو يَّةالصَّفما مدى الترابط بين البيئتين           :ذلك عن السَّؤال اآلتي

 الشَّريحة عرض (4PP )  على التداخل والترابط بين البيئات الثالث  للتأكيد ومناقشتها 

 :يَّة على مخرجات عمليَّة التَّعليم؟التَّعلمما مدى أهمية البيئة            طرح السؤال اآلتي 

 

  ببعد مساهمة بو ينالُمتدر   ومناقشتها والتركيز (  5PP) الشَّريحةيتم عرض  السَّؤالفي اإلجابة على  اتالُمتدر  

 يَّة على الُمتعل  مين والُمتعل  مات التَّعلمأثر البيئة على 
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 5-2شرائح النشاط 

 

                                             PP 1 المدرسيَّةالبيئة 

 أُخرىمادية  إمكاناتداريه ومعلمين ومعلمات ومتعلمين ومتعلمات وإكل ما يحتويه البناء المدرسي من هيئة هي 

فك ِّراسيِّةوالمناهج  يَّةالتَّعلم التعليميَّةوف والمختبرات العلمية والمكتبة والمواد الصَّ  التَّعلمومركز مصادر  الدِّ

 ذلك من أمور. إلىحات خضراء وأسوار وما والتكنولوجيا ومالعب مدرسية ودورات المياه ومسا

 ِّ م بالخوف أو القلق أو التوتر، ونظيفـة وباعثـة علـى البهجـة وينبغـي أن تكـون المدرسـة آمنـة ال يشعر فيها المتعلِّ

فوالسـرور، وتتوافر فيها األساليب والطرائق الحديثة وغيرهـا، ويتـم تصميـم  ِّراسيِّةـوف الصَّ ث علـى نحـو يبعـ الدِّ

 .التَّمييز، ويشعر الجميع فيها بالعدالة والمساواة وعدم التَّعلمشـجيع علـى ة والتَّ الـدفء والحميميـَّ 

 

 

PP 2                                          فيَّةالبيئة  الصَّ

ِّيَّةو االجتماعيِّةو النَّفسيَّةروف تتفاعل فيه الظُّ  الَّذيهي البيئة أو الوسط  ِّموتشمل العالقات القائمة بين  المادِّ  الُمعلِّ

يجب توافرها داخل الحجرة  الَّتيروف والظُّ  الشُّروطبعضهم ببعض وتشمل أيضا مجموعة  الطَّلبةوطلبته وبين 

فيَّة ر وَ كتنظيم المقاعد والمساحة المناسبة للحركة والبناء وطالء الجدران ولونه وأثاثه وتهويته وإنارته والصُّ  الصَّ

 ذلك. إلىقات وما لَّ عوالمُ 

 

 

  PP 3                                                  يَّةالتَّعلمالبيئة 

من حيث تصميم المبنى  الماد  يَّةية، وتتعلق بالظروف التَّدريسسيرية والَّتيو الماد  يَّةالبيئة هي جملة من الظروف 

فالمدرسي وموقعه و ذلك،  إلىكالمختبرات والمالعب... وما  خرىاألُ  المدرسيَّةوالمرافق  الد  راسي ةوف الصَّ

المتوافرة، وبالمتغيرات  يَّةالتَّعلم التعليميَّةوالتقنيات والمصادر  األجهزةتوجد فيه، ونوع المواد و الَّذيوالمكان 

ية التَّدريسمن درجة حرارة ورطوبة وإضاءة وتهوية وغيرها. أما الظروف  الصَّفيتصف بها  الَّتيالطبيعية 

خارج  إلىوخارجها، وقد يمتدُّ  الصَّفي داخل غرفة التَّعلمي التَّعليمية ونشاطها التَّدريسفتشمل كل أفعال الهيئات 

أو التقويم أو بأساليب  التَّدريسأو بأساليب  يَّةالتَّعلمأو تحديد األهداف  التَّخطيطأسوار المدرسة، سواء ما تعلق ب

ات في العالقة بينهم/هن كزمالء وزميالت من الُمعل  مون والُمعل  ميقوم بها  الَّتيرفات التغذية الراجعة، والتص

 .  أُخرىمن ناحية  الطَّلبةناحية، وب

               تخدمه كل العناصر المذكورة الَّذيويبقى المتعلم / المتعلمة الهدف الرئيس 
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  PP 4 

 
 التَّعليمو التَّعلموأي خلل في واحدة منها يؤثر بالضرورة على مخرجات  ومتساندة،إن البيئات الثالث مترابطة ومتداخلة 

 

 

 

 

 

PP 5                           ِّمينعلى  يَّةالتَّعلمأثر البيئة ِّماتو الُمتعلِّ   الُمتعلِّ

والتقدم، فقد تكون هذه البيئة عامالً إيجابيًا يساهم في دعم التقدم وتحسين  التَّعلمتأثيراً هائالً على  يَّةالتَّعلمإن للبيئة 

 ، وقد تكون عامالً سلبيًا يشكل عائقًا أمام التقدم.التَّعلم

 النَّفسيَّةوالصحة  يَّةالتَّعلمهناك عالقة طردية واضحة بين حالة البيئة 

السلبي والنزوع لألعمال غير المقبولة اجتماعيا،  السُّلوكفإن كانت البيئة غير سوية فإنها ستساهم في تزايد  

 الدراسي، التَّحصيلتدني  إلىباإلضافة 

 التَّحصيلو التَّعلمعلى  الطَّلبةالسوية بعناصرها المختلفة تعمل على جذب وإقبال  يَّةالتَّعلمفي حين أن البيئة 

ِّمينالُمتلدى  إيجابيَّةبناء شخصيات  إلىالدراسي الجيد، إضافة  ِّماتو علِّ  .الُمتعلِّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيئة 
فية  الصَّ

البيئة 
 التَّعلميَّة

البيئة 
 المدرسية
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             ( قيقةد 25)  الزمن:                                                                                (6 – 2)  رقم النشاط:

                                        اليوم الثاني /الجلسة األولىالمدرسية                                                  للبيئة  التَّحقُّققائمة   اسم النشاط:

                           االجتماعيِّ  للنَّوعالمستجيبة                

 

نالحظها في بيئة مدرسية ما، حتى نقول أنها طرح السؤال األتي ) ما العناصر التي يجب أن  التهيئة والتحفيز:

 مستجيبة للنوع االجتماعي ؟

ف على نموذج من نماذج قوائم التَّحقُّق   نتاج النشاط:   للبيئة المستجيبة للنَّوع االجتماعيِّ التَّعرُّ

 مفهوم البيئة المستجيبة للنوع االجتماعي القبلي: التَّعلم

 شاشة عرضكمبيوتر، جهاز عرض ،  أدوات النشاط:

، شرائح (قائمة تحقق "البيئة المدرسيَّة المستجيبة للنَّوع االجتماعيِّ )  1-6-2ورقة العمل  مستلزمات النشاط:

 النشاط

 عمل مجموعات، حوار ومناقشة ستراتيجيات تنفيذ النشاط:إ

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 ب إخبار بو ينالُمتدر   فدات جديدة سيتم حد   هناك مُ  أنَّ  اتالُمتدر   آمنة  المدرسيَّةإليها لتجعل البيئة  التَّعرُّ

 . االجتماعي   لنَّوعلوجاذبة ومستجيبة 

 بطريقتين يُحد  د الوقت المتاح للتدريب إحداهما: النَّشاطتوجيه للميسر/ة: يمكن تنفيذ هذا 

 الطريقة األولى: 

  بعلى  "االجتماعي   للنَّوعللبيئة المستجيبة  التَّحقُّققائمة ملحق "توزيع بو ينالُمتدر   لقراءتها  اتالُمتدر  

 واستعراضها في خمس دقائق.

 األسئلة اآلتية: طرح 
o  تمت قراءتها ؟ الَّتيما عنوان القائمة 
o  ب) تتم مناقشة أي بند يشير إليه  صعوبة في فهم أي بند من البنود؟ هناكهل بو ونالُمتدر    ات(الُمتدر  
o  ؟االجتماعي   للنَّوعللبيئة المستجيبة  التَّحقُّقماذا نعني بقائمة 
o  ما الغرض من هذه القائمة؟ 

 الشَّريحة عرض (6PP  ) ( للتأكيد االجتماعيِّ  للنَّوعالمستجيبة  المدرسيَّةعناصر رئيسة في البيئة )

 على محتواها

 الطريقة الثانية:

  بتقسيم بو ينالُمتدر    التَّحقُّقمجموعة قائمة متدرب أو متدربة كل  وإعطاءأربع مجموعات،  إلى اتالُمتدر  

 قراءتها بشكل فردي.و االجتماعي   للنَّوعللبيئة المستجيبة 

  لكل مجموعة لتقوم بقراءته ومناقشته وتحاول أن تضيف عليه إن كان  التَّحقُّقيَُخصَّص جزء من قائمة

 بحكم طبيعة العمل كمعلمين ومعلمات. عمليَّةالهناك ما يضاف من خالل الخبرة 
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  تكلف كل مجموعة القيام بتفريغ وتصميم الجزء المخصص لها على لوح ورقي كبير على شكل مخطط

 فيه أشكال ورسومات تتضمن العبارات الموجودة في الجزء المخصص لكل مجموعة

  َّس مهارة أعضاء وعضوات ية تعكد   سيكون مسابقة وُ  النَّشاطهذا  تحفيز المجموعات وتشجيعها بأن

 المجموعة في إبراز عملها بشكل واضح وجذاب.  

  مع نهاية تنفيذ هذه المهمة تقوم كل مجموعة بتعليق عملها على الجدار في مكان مناسب بحيث يصبح

 وتعبر عن العناصر اآلتية: االجتماعي   للنَّوعلدينا في النهاية لوحات فنية جمالية تتضمن البيئة المستجيبة 

ِّيَّةالبيئة   المادِّ

ِّيَّةالبيئة  -1  الخارجية داخل أسوار المدرسة  المادِّ

 المالعب -مشارب المياه  –دورات المياه  –الفضاءات  –الساحات 

 فوفالبيئة الداخلية للصِّ  -2

 الجدران والملصقات والشعارات -الصَّفتنظيم غرفة  –المقاعد 

 موقع المدرسة  -3

 البيئة المعنوية

 البنات واألوالد في صناعة القرار ةالطَّلبمشاركة  -1

 وجيه واإلرشادخدمات التِّ  -2

 أفراد المجتمع وأولياء األمور -3

 

 

 في حال قامت المجموعات بإضافة بنود جديدة عليها أن تعلن عن ذلك أمام المجموعة الكبيرة. 

  ُخرىتقوم المجموعات بالتجول في القاعة لالطالع على ما أنجزته المجموعات األ. 

 .تقييم اللوحات المنجزة بحيث يكون الجميع رابحا، ويتم التصفيق لكل المجموعات 
 يلخص الميسر أو الميسرة الموقف التدريبي من خالل استعراض االستنتاجات 
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 االستنتاجات:

ومعلمات ومتعلمين ومتعلمات داريه ومعلمين إمن هيئة  كل ما يحتويه البناء المدرسي   المدرسيَّةالبيئة  

فك أُخرىمادية  إمكاناتو والمناهج  يَّةالتَّعلم تعليميَّةوف والمختبرات العلمية والمكتبة والمواد الالصَّ

والتكنولوجيا ومالعب مدرسية ودورات المياه ومساحات خضراء  التَّعلمومركز مصادر  ةالد  راسي  

 .وأسوار

تعلم بالخوف أو القلق أو التوتر، ونظيفـة وباعثـة علـى عر فيها المُ أن تكـون المدرسـة آمنـة ال يشيجب  

ويشعر الجميع فيها بالعدالة والمساواة وعدم البهجـة والسـرور، وتتوافر فيها األساليب والطرائق الحديثة 

 .التَّمييز

الدراسي  التَّحصيلو التَّعلمة على الطَّلبوية بعناصرها المختلفة تعمل على جذب وإقبال السِّ  يَّةالتَّعلمالبيئة  

ِّمينلدى  إيجابيَّةبناء شخصيات  إلىالجيد، إضافة  ِّماتو الُمتعلِّ  .الُمتعلِّ

 يَّةالتَّعلم تعليميَّةالا بعين االعتبار البيئات تأخذ  الَّتيهي المدرسة  االجتماعي   للنَّوعالمدرسة المستجيبة  

  وكذلك االحتياجات المختلفة لكال الجنسين. ،المحيط بهاوالمجتمع والمعنوية  الماد  يَّةة واالجتماعي  و
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 1-6-2ورقة العمل 

 "االجتماعيِّ  للنَّوعالمستجيبة  المدرسيَّةقائمة تحقق "البيئة 

ِّيَّةالبيئة   عامبشكل  الد  راسي ةهل هناك مساحة كافية في الفصول   في المدرسة المادِّ
 إلىبها ترتيب المقاعد والطاوالت، وما  يتم   الَّتي)الطريقة 

من الذكور واإلناث في  الُمتعل  ماتذلك( للمتعلمين و
المدارس المختلطة وفي المدارس غير المختلطة ليشعروا 

 ؟الصَّفبالراحة في الجلسة داخل 

  جالهل يظهر / األطفال/ الفتيات، و الن  ساء/ الفتيان، و الر  
ة في الملصقات / زينة الحائط ت بأعداد متساويالط  فال
يَّةوبطريقة خالية من القوالب ...... غير المراعية  النَمط 
 ؟االجتماعي   للنَّوع

  هل جميع مرافق المدرسة موجودة في بيئة آمنة )آمنة ضد
رالجريمة واالعتداء و ، وبناؤها سليم، وأية مواد التَّنمُّ

 لطَّلبةاكيماوية في المختبر بحيث تكون بعيدة عن متناول 
وكذلك األمر بالنسبة ألسالك الكهرباء وكل ما يمكن أن 

ين الُمعل  مأو  الطَّلبةأي أذى يمكن أن يلحق ب إلىيؤدي 
 ذلك(  إلىات   ....  وما الُمعل  مو

  هل عدد المراحيض المنفصلة والنظيفة والقابلة للقفل
المتوفرة للفتيان والفتيات مناسب وكاف في المدارس 

 المختلطة؟
  هل عدد المراحيض النظيفة والقابلة للقفل المتوفرة للفتيان

 أو الفتيات في المدارس ذات الجنس الواحد مناسب وكاف؟

  هل توجد منطقة / مساحة مناسبة لألطفال والفتيان
والفتيات مثل المالعب وساحات الراحة تناسب الجميع 

 سواء في المدارس المختلطة أو غير المختلطة؟

  شرب نظيفة في المدرسة ومتاحة لجميع هل توجد مياه
 ؟الطَّلبة

  المدرسة؟ إلىهل يكون األوالد والبنات آمنين في طريقهم 

  أو  التَّنمُّرهل تشعر الفتيات أو الفتيان باألمان من حيث
 ؟3التحرش أو اإلساءة وهم في المدرسة

 

ِّيَّةالبيئة   المادِّ

 الصَّفتنظيم غرفة 
  فيَّةهل توجد مقاعد كافية في الغرف  الصَّ

  هل يمنح ترتيب المقاعد فرًصا متساوية للفتيات والفتيان
سواء في  الدُّروسللرؤية، واالستماع، والمشاركة في 

                                                 
3    .  هناك قسم متخصص في التَّدريب معني بالعنف القائم على النَّوع االجتماعي 
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 المدارس المختلطة أو المدارس ذات الجنس الواحد؟
هل تتيح ترتيبات الجلوس فرصا متساوية لكل من الفتيان 

 ؟الطَّلبةو مالُمعل   والفتيات للمشاركة في الفصل والتفاعل مع 

  النَّوعهل مضمون الملصقات والجداريات يراعي 
  االجتماعي  

ِّيَّةالبيئة   المادِّ

  المدرسيَّةالمرافق 
  هل يستطيع كل من الفتيات والفتيان استخدام الملعب أو

 األماكن الهادئة في المدرسة؟

  ياضية يتحدد المرافق أو المعدات الر   إلىهل الوصول
)على سبيل المثال، يُسمح فقط لألوالد  فقط حسب الجنس
 كرات القدم(؟ إلىبالوصول 

   وضع الضَّعف اإلضافي للفتيات والفتيان ذوي  هل تم
 اإلعاقة في االعتبار؟

   وازم لبعض األنشطة متوفرة وتستخدم في ات والل  هل المعد
مدارس الذكور ومدارس اإلناث كأدوات الطبخ والخياطة 

 لى أساس الجنس؟ وكرات القدم دون تخصيص ع
 هل المدرسة قريبة بما فيه الكفاية لجميع الفتيان والفتيات؟  موقع المدرسة

 ؟هل تقع المدرسة في مكان بعيد عن الضجيج واألسواق 
  هل تقع المدرسة في مكان بعيد عن عوادم السيارات

  ؟وحوادث السير

 ةالبيئة المعنويِّ 

 

 المجتمع وأولياء األمور

منفتحة على أعضاء المجتمع هل سياسة المدرسة  

 ومؤسسات المجتمع المدني وتتفاعل معها؟

هل تنظم المدرسة أنشطة اجتماعية وثقافية تعزز ثقافة  

هاتوتدعو اآلباء و االجتماعيِّ  النَّوع وأفراد المجتمع  األُمَّ

 للمشاركة والحضور؟

  هل تقوم المدرسة باستدعاء شخصيات من ذوي
ث في قضايا تهم لتحد  االختصاص من الذكور واإلناث ل

 االجتماعي   النَّوعمن الذكور واإلناث ومنها قضايا  الطَّلبة
على سبيل المثال؟ هل يتم استدعاء شخصيات من ذوي 

 كور لمدارس االناث وبالعكس؟االختصاص الذ  
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 ةالبيئة المعنويِّ 

 وجيهخدمات االرشاد والتِّ 
   والبنات للحد   ا لألوالد ا ونفسيً ا معنويً م المدرسة دعمً هل تقد 

 جهونها؟اقد يو الَّتي التَّمييزمن حاالت الخوف أو 

  / هل تمتلك المدرسة نوًعا من برامج ومرافق التوجيه
 اإلرشاد الموجهة للطلبة ولألهل؟

 ةالبيئة المعنويِّ 

 
في صنع  الطَّلبةمشاركة 
 القرار

  في وضع القواعد والنظام في المدرسة؟ الط لبةهل يشارك 

  أصوات كل  إلىهل تستمع هيئة اتخاذ القرار في المدرسة
و أمن األوالد والبنات سواء في المدارس المختلطة 

 المدارس ذات الجنس الواحد.

  ُعبير عن ع المدرسة الفتيان والفتيات على الت  شج   هل ت
 بحرية؟ تماماتهالوا االحتياجاتواآلراء 

  هل يتمتع كل من الفتيان والفتيات بفرص متساوية
فيَّةو المدرسيَّةللمشاركة في جميع األنشطة   ؟الصَّ

هل يحصل الفتيان والفتيات على فرص متساوية في إدارة  
 ؟المدرسيَّةوقيادة األندية والفرق والجمعيات 
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 6-2شرائح  النشاط 

 

 

 

(6PP ) 
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 االجتماعيّ  النَّوعو التَّعلم/ التَّعليم الوحدة الثالثة: 

 

 (التشاركية: المجتمع وأولياء األمور والمدرسة)               ثانيا:

 
 

 النَّشاطوصف 
 نشاطين اثنين: على  الموضوعهذا  يحتوي

التفاعلي بين المدرسة وأولياء األموروأفراد المجتمع،  الدَّوريركز على أهمية  النَّشاطهذا  :السابع النَّشاط

 للجميع. التَّعليم، بما في ذلك حق االجتماعي   النَّوعمساواة في الأن يكونوا وكالء للتغيير وتعزيز وكيف يمكن 

، الجتماعي  ا  للنَّوعيمكن أن تلعبه المدرسة في االستجابة  الَّذي الدَّورعلى  النَّشاطيركز هذا  :منالثا النَّشاط

بيفعله يمكن أن  الَّذيالهام  الدَّوربراز إو بو ونالُمتدر    في المدارس. التَّدريببعد انتهاء  اتالُمتدر  

 

 

    (قيقةد  20)  الزمن:                                                                           (  7 – 2)  رقم النشاط:
 اليوم الثاني/الجلسة األولى                        تفاعل المدرسة مع األهالي وأعضاء المجتمع  اسم النشاط:

    

 

 ؟قبوال لديك  إلى أي مدى تلقى الشَّريحة( وطرح السؤال : PP1 عرض وتأمل للشريحة )التهيئة والتحفيز:

ف  نتاج النشاط: وأفراد المجتمع وأثره اإليجابي على النَّوع الدَّور التفاعلي بين المدرسة وأولياء األمور تعرُّ

 االجتماعيِّ 

  ة للمدرسة ) مشاركة أولياء األمور وأفراد المجتمع(البيئة المعنوي القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

( 2-7-2)،  المجتمع المحلى معدور المدرسة في تفعيل التواصل ( 1-7-2أوراق العمل ) مستلزمات النشاط:

دور مدير المدرسة ومنظمات ( 3-7-2 ) ، ممارسات وأنشطة مقترحة نرغب أن يقوم بها األباء واألمهات 
  ، شرائح النشاط.نموذج للتطبيق (4-7-2 ) ، المجتمع المدني في التفاعل والتشارك

ل ،  ستراتيجيات تنفيذ النشاط:إ  ، حوار ونقاشعصف ذهنيتأمُّ

 

 

 إجراءات تنفيذ النشاط:

 الشَّريحة عرض   (PP 1  ) بوالطلب إلى بو نيالُمتدر   لها اتالُمتدر   ، ومن ثَمَّ يتم طرح لمدة دقيقتين تأمُّ

بالستثارة تفكير اآلتي  السَّؤال بو ينالُمتدر    :اتالُمتدر  
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  الشَّريحةبعد تأمل   (PP 1  ) بمن بو ينالُمتدر   اآلتي تمهيدا للخطوات الالحقة  السَّؤال يتم طرح، اتالُمتدر  

 :بعض االستجابات إلىويتم االستماع  النَّشاطفي هذا 
 

 ؟قبوال لديك  أعاله  الشَّريحةإلى أي مدى تلقى 
 

ببط بين استجابات الر   بو ينالُمتدر   خبراتهم  إلىب عليه في الجلسات السابقة، إضافة درُّ وما تم الت   اتالُمتدر  
 كمعلمين ومعلمات عمليَّةالية الشَّخص

 
   بعلى ( 3-7-2، 2-7-2، 1-7-2) أوراق العمل توزيع بو ينالُمتدر   لقراءتها بشكل فردي.  اتالُمتدر  

  والمجتمع(. ة بين المدرسة وأولياء األمورشاركي  )المالحق تحتوي أنشطة مقترحة للت  

       
  ليكتب عليها ( 4-7-2ورقة العمل )  ة الُميس  رأو الُميس  ر يوزع السابقة بعد االنتهاء من قراءة المالحق

 :على عمل المجموعاتمن خالل  المتدربون والمتدربات آراءهم
 والمجتمع والمدرسة   ةالطَّلبالتفاعلي بين أهالي  الدَّور

 
 ويطلب االحتفاظ بما كتبوه  المجموعاتجابات إلى إ مختصرةبكلمات و ةالُميس  رأو الُميس  ر يستمع 

 .(8-2)  يلي الَّذي النَّشاطفي  هلالستفادة من
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 أوراق عمل ) التشاركية : المجتمع المحلي، أولياء األمور، المدرسة(
 

 1-7-2ورقة عمل 

 

 ممارسات وأنشطة مقترحة:  دور المدرسة في تفعيل التواصل بينها وبين المجتمع المحلى

 ف  على طبيعة المجتمع المحلى ومعرفته خصائصه العائلية/ العشائرية.  التَّعرُّ

 ف   .توجد فيه الَّذيعلى الخصائص الثقافية للمجتمع  التَّعرُّ

 ف مشكالتها،  ا مساندا للمدرسة في حلِّ على مراكز التأثير من وجهاء وخبراء ومن يمكن أن يلعب دورً  التَّعرُّ

 تخطط لها.  الَّتيوفي تنفيذ أنشطتها 

  يمكن أن تفيد مجتمع المدرسة.  الَّتيوالمراكز  الُمؤسَّساتعمل مسح لحصر 

  ف مع هذه المشكالت بالتنسيق مع مؤسسات  التَّعاملتواجه المجتمع المحلى و الَّتيعلى المشكالت  التَّعرُّ

  .المجتمع المدني 

  يوم الصحة العالمي  -يوم المرور  -النظافة  خدمه البيئة المحلية ) يوم إلىالقيام بعمل مشاريع عامه تهدف– 

المساواة في  –واج المبكر الزِّ  –اسبوع العمل العالمي للتعليم  -المدرسة  إلىحماية الطالب والطالبات من و

 حل النزاعات بطرق سلمية.... ( –بناء والبنات معاملة األ

عوة أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي  قاءات والمسرحيات واألنشطة الترفيهية   ودعقد الندوات واللِّ  

نشئة لألبناء وتجنب بعض أساليب التِّ  ويِّ السِّ  فسيِّ النِّ  من خاللها توعيتهم بالمناخ األسرى المناسب للنموِّ  ليتمِّ 

 واج المبكر وتعليم الفتيات...الخكالثأر والجلوة والزِّ  االجتماعيِّ  للنَّوعة، رفض التقاليد المؤذية ويِّ غير السِّ 

  الطلبة.دعوة أولياء األمور وأفراد من المجتمع للمساعدة في حل مشكالت بعض  

  تنفيذ  – الطَّلبةتقديم جوائز أوائل –)المسابقات  المدرسيَّةدعوه أولياء األمور للمساهمة في بعض األنشطة

 أنشطة ومهارات مختصون بها.....(. 

   ِّتفعيل دور المجلس المدرسي . 

   قاءات سواء ألولياء األمور زة في تنفيذ بعض اللِّ ميِّ أصحاب المهارات أو الخبرات المُ ودعوه أولياء األمور

 ِّ ِّمات مينأو للمعلِّ   .والُمعلِّ

  الموجودةية والمعوقات التَّحصيل األبناء والبنات إطالع األسرة باستمرارعلى نتائج  ِّ مدى وها للتعاون في حلِّ

 أيضاً . في المدرسة االجتماعيِّ  التَّكيُّف

 .............................................................. 
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 2-7-2ورقة عمل 

هات نرغبممارسات وأنشطة مقترحة   :أن يقوم بها اآلباء واألُمَّ

  المساواة بين األبناء والبنات في التنشئة والمعاملة 

 االبتعاد عن استخدام العقاب البدني لألبناء والبنات.   

   ِّوجة بوجود األبناء.زوج والزِّ ة بين الِّ األسريالنزاعات  البعد عن حل 

  ِّفلتعليم حول  األطفالاحترام حقوق اآلخرين بالتصرف في ممتلكاتهم فغالباً ما تكون المشاجرات بين  الطِّ

 حقوق الملكية والكرامة. 

    ن غيره.تميزه ع الَّتيعدم المقارنة فيما بين األخوة أو األخوات فلكل طفل استعداده وقدراته.  

   على استخدام أسلوب العنف كوسيلة في حل النزاعات كأن يقال لالبن )تعال ضارب  األطفالالبعد عن تشجيع

  .وما تجيش مضروب (

  األطفالعن مشاهدة نماذج العنف سواء في الحياة الواقعية أو على شاشات التلفزيون وبرامج  األطفالإبعاد.  

   أمام األبناءالبعد عن استحسان سلوك العنف.  

    ِّفلمساعده   ..على تطوير اإلحساس بالتعاطف مع اآلخرين الطِّ

   .استشارة المدرسة في أمور تتعلق بمستقبل األبناء والبنات 

  ِّمزيارة المدرسة وطلب مقابلة ِّم أو الُمعلِّ ومناقشة في أفضل  التربوي أو المرشدة ة أو مقابلة المرشدالُمعلِّ

 تية إن كانت هناك صعوبات في ذلك.األنشطة البي األساليب المستخدمة في حلِّ 

 الطالبة قد انخفضت دافعيتهما للتعلم، لمناقشه أفضل أساليب أو  زيارة المدرسة عندما يجد األهل أن الطالب

  .التَّعلمالتعزيز لرفع الدافعية نحو 

  عند األبناء والبنات كقلة النوم والقلق، وطلب مقابلة  السُّلوكزيارة المدرسة عند الشعور بتغيرات في أنماط

 والوقوف على األمر. ،للمساعدة المرشد التربوي أو المرشدة 
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 3-7-2ورقة العمل 
 أنشطة وممارسات مقترحة: دور مدير المدرسة ومنرمات المجتمع المدني في التفاعل والتشارك

   كيفيه  -الط  فل) حقوق اإلنسان و والعالجية في مجاالت متعددة مثلة تنفيذ العديد من البرامج الوقائية والتوعوي

 االجتماعي   النَّوعالتوعية في مجال  -المتأثرين بالخبرات الصادمة الطَّلبةالكشف عن  -مع األبناء  التَّعامل

 ...الخ(

  يَّةزيادة وعي األهل ببعض الممارسات الكثير من  إلىتؤدي  تيالَّ غير السوية حول العالجات التقليدية و الص  ح 

  .اإلعاقات الحركية والعقلية

  ة والعقلية، من حيث اإلعاقات الحركي   األطفالتوعية األهالي بخطورة الزواج المبكر واآلثار المترتبة على

 .األطفالوانتهاك حقوق 

     حة اإلنجابية السليمة.نشر ثقافة الص 

 مع حل  التَّعاملفي  الطَّلبةيساعد  الَّذيالبية مج الوساطة الط  ات لتنفيذ برناالُمعل  معقد ورشات عمل للمعلمين و

 خفض حاالت العنف في المدارس. إلىالمشكالت بطرق سلمية مما يؤدي 

  بدوره  الَّذياإلعاقات و يذو معأو الطَّلبةمشاكل مع  التَّعاملات في كيفيه الُمعل  متنفيذ ورشات عمل للمعلمين و

 .لمدرسةيجابا على فاعلية اإينعكس 

  ( سمتنفيذ العديد من البرامج القائمة على التفريغ االنفعالي من خالل األنشطة المختلفة –األنشطة الحركية  -الرَّ

 المخيمات الصيفية(. -األلعاب الترفيهية

    ينعكس  الَّذيو النَّفسيَّةات في التخلص من الضغوط والتوترات الُمعل  مين والُمعل  متنفيذ بعض البرامج لمساعده

 ..يَّةالتَّعلموالبيئة  الطَّلبةبدوره باإليجاب على 

   تقدم للطلبة بعد الدوام المدرسي   الَّتيمن خالل البرامج العالجية  التَّحصيلضعاف  الطَّلبةمساعده. 

  ات الدَّورمعهم وتقديم  التَّعاملات في كيفيه اكتشاف الموهوبين والموهوبات وكيفيه الُمعل  مين والُمعل  مرفع كفاية

  .للطلبة الموهوبين والموهوبات لصقل مواهبهم/هن

   من خالل إجراء المسابقات المتنوعة.  الطَّلبةتحفز  الَّتيتقديم المكافآت والجوائز 

  اكتشاف بعض المواهب والقدرات الخاصة لدى التالميذ في مجال األنشطة الحركية وتنميتها 

   هاتباء لدى اآل والمسلكي   زيادة الوعي الثقافي ة في أساليب التنشئة لألبناء لبي  حول بعض المفاهيم الس   األُمَّ

 . الس لوكوالبنات ومدى انعكاسها على 

   ينعكس  الَّذيداخل األسرة وبين األبناء والبنات و التَّعاملعنفي في كيفية واصل الال  إكساب األهل مهارات الت

 .داخل المدارس الطلبةبالضرورة على 

 والمهرجانات الجماهيرية بحضور أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي والهيئات التَّدريسية  عقد اللقاءات

  .والَّتي من شأنها أن تعمل على زيادة التواصل بين هذه الفئات

   ُة الَّتي تسهم في اكتشاف زة في مجال التَّدريب فيما يتعلق باألنشطة الرياضي  مي  تزويد المدارس بالخبرات الم

 ة على قدم المساواة.ياضي  ومهارات الطالب والطالبات في المجاالت الر   مواهب
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 4-7-2ورقة عمل 

 تطبيقنموذج لل

 نعتقد أنَّ أشياء 
وأفراد المجتمع  الطَّلبةأهالي 

ومؤسساته يمكن أن يقوموا بها 
 أو ربما يفعلونها لدعم المدرسة

 
 

أن يقوم بها  نرغبأفكار 
وأفراد المجتمع  الطَّلبةأهالي 

ومؤسساته للتطوير مع 
 النَّوعالتركيز على قضايا في 

 االجتماعي  

ماذا يمكن أن نقوم به كمعلمين 
أولياء لمساعدة  ومعلمات

يكونوا لوأفراد المجتمع  األمور
أكثر نشاًطا في تعزيز األنشطة 

تركز على  الَّتي المدرسيَّة
 االجتماعي   النَّوع

 مثال:  
عض األنشطة المساهمة في ب 

تقديم جوائز –)المسابقات  المدرسيَّة

   (الطَّلبةأوائل 

 
بينأمثلة أضافها بعض   الُمتدر  

بات في المجموعة و الُمتدر  
التشاركية  التَّنمية": التجريبية

أي قيام األهالي  المجتمعية"
ين في تنفيذ بعض الُمعل  مبمشاركة 

األنشطة  وخاصة في مرحلة 
 األطفالرياض 

 
تبادل الخبرة، حيث يمكن لبعض 
أصحاب التخصص في مجال ما 

   الُمعل  ماالفادة  بشكل أفضل من 

 
التعاون مع مؤسسات األمن العام  -

المختصة لعمل محاضرات حول 
األسري والسلم المخدرات والعنف 

 المجتمعي

 
 
 

 مثال:
على  األطفالالبعد عن تشجيع  -

استخدام أسلوب العنف كوسيلة في 

 حل النزاعات.
قيام أولياء األمور و / أو أصحاب  -

المهارات أو الخبرات المميزة بتنفيذ 

بعض اللقاءات سواء ألولياء األمور 

أو للمعلمين حول المساواة بين 

 األبناء والبنات، حقوق اإلنسان...الخ

بينأمثلة أضافها بعض   الُمتدر  
بو ات في المجموعة الُمتدر  

 التَّجريبية:
 التَّعليمتشجيع األبناء والبنات على  -

 المهني
تقديم خدمات ومساعدات ضمن  -
 مكانياتهم للمدرسةإ

 

 مثال:
 تفعيل دور مجلس اولياء األمور  -

ومشاركته في تخطيط وتنفيذ 
 .المدرسيَّةاألنشطة 

تنظم المدرسة برامج تأهيلية  -
ة ألهالي الطَّلبة حول وتدريبي  

 أساليب التَّعامل مع األبناء والبنات 
بأمثلة أضافها بعض  ين الُمتدر  

بو   :المجموعة الت جريبية اتالُمتدر  
دورات توعية ألولياء األمور حول 

 االجتماعي   النَّوع
تقديروثناء على ما يقدمه األهل  -

 وأفراد المجتمع من مساهمات
عرض قصص النجاح ألن هذا  -

جابا على تحفيزاألهل إييؤثر 
 واألبناء والبنات وأفراد المجتمع
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 7-2شرائح  النشاط 

 

PP 1       

وإحداث التغييرات والتحسينات ذات  األبناء والبناتتعد مشاركة أولياء األمور ضرورية لدعم تَعلُّم 

أعضاء آخرون في المجتمع دوًرا رئيًسا أيضا في إحداث مثل الجودة في مناح عدة في المدرسة، ويلعب 

هات هذه التحسينات والدعم، إذ يمكن لآلباء وأفراد المجتمع أن يكونوا وكالء للتغيير وتعزيز  واألم 

فهم  إلىبشكل خاص. لهذا السبب، فهم بحاجة  التَّعليمبشكل عام وفي  االجتماعي   النَّوعالمساواة في 

في  أُخرىتسبب عدم المساواة من ناحية  الَّتيمن ناحية، والعوامل  االجتماعي   وعالنَّ المساواة في 

من دعم وممارسة الضغط من أجل تحقيق قدر أكبر من  ل يتمكَّن الجميعيعيشون فيه  الَّذيالمجتمع 

 المساواة.
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  ( قيقةد 25)  الزمن:                                                                           (8 – 2)  :شاطالنقم ر
 

    اليوم الثاني/ الجلسة األولى                       االجتماعي   للنَّوعالمدرسة في االستجابة دور  اسم النشاط:
                                     

 

 

 النشاط مرتبط بالنشاط السابق ويتكامل معه  والتحفيز:التهيئة 

 الدَّور الَّذي يمكن أن تلعبه المدرسة في االستجابة للنَّوع االجتماعي   التعرف على نتاج النشاط:

 التشاركية : المجتمع المحلي، أولياء األمور، المدرسةمفهوم   القبلي: التَّعلم

       ألوح ورقية، أقالم ملونة ، أقالم تخطيطكمبيوتر، جهاز عرض، شاشة عرض،  أدوات النشاط:

 (1-8-2، ورقة العمل )( 4-7-2 ،3-7-2، 2-7-2، 1-7-2النشاط السابق )  عملأوراق   مستلزمات النشاط:

 أسئلة للتفكير والتأمل

 ، حوار ونقاشعمل مجموعات استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

 أربع مجموعات إلىالمجموعة الكبيرة  تقسيم.  
  لمساعدة على المجموعات  (أسئلة للتفكير والتأمل واإلجابة عنها)  1-8 -2ورقة العمل  توزيع

ب بو ينالُمتدر   إما على شكل  في اقتراح األنشطة للمجاالت التالية، وتدوينها على ألواح ورقية اتالُمتدر  

حيث  يتم التوضيحنقاط رئيسة أو من خالل مخطط مجتمعي أو بطريقة إبداعية تتفق عليها المجموعة )

 ( 4-7-2 ،3-7-2، 2-7-2، 1-7-2)   السابقة بأوراق العمل مع االستعانة   ،يلزم(
 

 
هاتباء والتفاعلية المقترحة مع اآل المدرسيَّةاألنشطة  المجال وأعضاء  األُمَّ

 المجتمع 

 ةالطَّلبأهالي  دور
 والمجتمع

 

  بناء القدرات 
 
 

االستفادة من صاحبات 
 وأصحاب االختصاص
والقيادات المجتمعية 
 على اختالف أنماطها
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  ُا لعرض ما أنجزته أمام ق كل مجموعة عملها، وتنتخب شخصً عل   بعد أن تنتهي المجموعات من العمل، ت

 المجموعة الكبيرة.

  بعاون مع بالت   قائمة مشتركةعمل ب القيام بو ينالُمتدر    .    اتالُمتدر  

 
 تلخيص الموقف التدريبي من خالل استعراض االستنتاجات بعد انتهاء العروض 

 
 
 
 
 

 االستنتاجات

 دعم  ا فيوأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة  مع المدرسة تُحدث فَرقً  أولياء األمور وتفاعل مشاركة  

ونوعية  االجتماعي   النَّوعتعزيز المساواة في في  تغييرات ذات جودةوإحداث  األبناء والبنات تحسين تعلُّم

 . التَّعليمو التَّربية

وأفراد المجتمع ومؤسساته  أولياء األمور الفاعل إلشراك التَّخطيطيجب أن تحرص المدارس على   

 هم.المختلفة واالستفادة من االمكانيات الموجودة لدي

مكان يناسب جميع  إلى بالمدارس وتطور أدائهالالرتقاء  المشاركة المجتمعية الكاملة هي المفتاح   

كثيرة من  شرائح والتفاعل من ق بَل  يأتي العون يجب أن والقرن الحادي والعشرين، ومتعلمات متعلمي 

 .مع المدرسة المجتمع

يُسهم بشكل جيد في  المدرسيَّةومشاركته في تخطيط وتنفيذ األنشطة  ولياء األمورأتفعيل دور مجلس     

 في تحقيق رسالة المدرسة.  يجابي  إفي إحداث أثر 

يجابا إناء على ما يقدمه األهل وأفراد المجتمع من مساهمات يؤثر عرض قصص النجاح والتقدير والث    

 على تحفيزاألهل واألبناء والبنات وأفراد المجتمع. 

 المهني التَّعليمألبناء والبنات على تشجيع ا  
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 1-8-2ورقة عمل 
 أسئلة للتفكير والتأمل واإلجابة عنها

 المجال األنشطة المقترحة

  هاتيمكن يلعبه اآلباء و الَّذي الدَّورما هو وأفراد المجتمع  األُمَّ
 في المدرسة؟ 

 هل هم نشيطون في دعم أنشطة المدرسة المجتمعية؟ 
  تشجيع أفراد المجتمع من الذكور واإلناث للمشاركة هل يتم

 الفاعلة في األنشطة المتعلقة بالمدرسة؟

من  ياق حول عزوف بعض أولياء األمورالمناقشة في هذا الس   تتم  
المدرسة لمتابعة  إلىعن المشاركة او الحضور  اآلباء واألمهات
مور وكيف يمكن تشجيع التواصل بين أولياء األ ،األبناء والبنات

 والمدرسة خاصة اآلباء في مدارس الذكور

  هاتو تودون أن يلعبها اآلباء الَّتيما األدوار وأفراد  األُمَّ
 المجتمع في المدارس؟

   ة؟كيف يمكن إلدارة المدرسة تحسين المشاركة المجتمعي 

 
 

 

 ةالطَّلبدور أهالي 
 والمجتمع

  يمكن أن تفعله المدرسة أيًضا لرفع مستوى الوعي  الَّذيما
هاتعند اآلباء و عمليَّةالوبناء المهارات  وأفراد المجتمع،  األُمَّ

وتحقيق العدالة  االجتماعي   النَّوعحتى يتمكنوا من تبني مفهوم 
 والمساواة ألطفالهم؟

 
 
 

 

 بناء القدرات

  هل تواصلت المدرسة واستفادت من خبرات ومهارات رجال
ونساء المجتمع ذوي المعرفة والخبرة في تعزيز المساواة بين 

 ؟القائم على النوع االجتماعي التَّمييزالجنسين ومعالجة 

  جالو الن  ساءكيف يمكن للمدرسة زيادة االستفادة من  الر  
يات المتميزة في المعرفة من المجتمع في الشَّخصالمهرة ومن 

 والثقافة الحقوقية؟ االجتماعي   النَّوعمجال 
 
 
 

 

االستفادة من صاحبات 
 وأصحاب االختصاص
 والقيادات المجتمعية
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 االجتماعيّ  النَّوعو التَّعلم/ التَّعليمالوحدة الثالثة: 

 االجتماعي   للنَّوعللدروس المستجيبة  التَّخطيطات إستراتيجي                          ثالثا:

 

 األنشطةوصف 
 نشاطين اثنين: على يحتوي هذا الموضوع

الضوء على العناصر  النَّشاط. ويلقي هذا االجتماعي   للنَّوع المستجيب   )للدروس(  التَّخطيط: التاسع النَّشاط

 . االجتماعي   النَّوعيراعي  الَّذي التَّخطيطيعني وجودها وأخذها بعين االعتبار جودة  الَّتيالمختلفة 
بيراجع فيه  تطبيقي: هو نشاط العاشر النَّشاط بو ونالُمتدر   مستجيبة  خطَّةخطتين لدرسين واحدة منهما   اتالُمتدر  
األول بناء على محتوى  النَّشاطتعلمه في  والثانية غير ذلك، وسيتم اكتشاف ذلك من خالل ما تم    االجتماعي   للنَّوع
 . االجتماعي   للنَّوعللتخطيط المستجيب  التَّحقُّققائمة 

 

 

 ( قيقةد 30 )لزمن:ا                                                                 (9 – 2)  :نشاطرقم ال

                                                                                                                           

                               اليوم الثاني/ الجلسة الثانية                   االجتماعي   للنَّوع ةالمستجيب   )للدروس(  التَّخطيطاسم النشاط: 

 

سؤال استهاللي : دعونا نتأمل بأننا سنبدأ بالتخطيط  للدروس ، فما العناصر الرئيسة التي يجب  والتحفيز:التهيئة 

 أن تحتويها الخطة الدرسية؟

يَّة في التَّخطيط نتاج النشاط:  المستجيب للنَّوع االجتماعي  الجيد للدروس  استكشاف العناصر األساس 

 االجتماعي،مفاهيم النوع  القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:
ورقة    ،  االجتماعي   للنَّوعالمستجيب  التَّخطيطمن  التَّحقُّققائمة  ( 1-9-2 ) ورقة العمل مستلزمات النشاط:

    ، شرائح النشاط (لدى األوالد والبنات التَّعلماختالف  ) ، (2- 9-2 ) العمل

 توضيحية عروض ،مناقشة وحوار النشاط:ستراتيجيات تنفيذ إ

 

 تنفيذ األنشطة: إجراءات

 وتحفيز التفكير النَّشاطللسير في  ُمقد  مةاآلتي ك السَّؤالبطرح  النَّشاطهذا  استهالل: 

للدروس بشكل  التَّخطيط عمليَّةوالتفكُّر في  في االعتبار )كمعلمات ومعلمين( حين التفكير نأخذهيمكن أن  الَّذيما 
 الدرسية ؟ خطَّتناعام؟ أي، عالَم تشتمل 

 
 عناصرها على اللوح القالب تسجيلمجموعة من االستجابات و إلى االستماع 
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 الشَّريحة عرض  (PP 1  )تلقيها: تم   الَّتيما قد يكون هناك من نقص في اإلجابات  للتأكيد وإكمال 

 
 هناك أمور يجب أخذها بعين االجتماعي   للنَّوعللدروس وحتى يكون مستجيبا  التَّخطيطأن  إلى اإلشارة ،

 اآلتي للعصف الذهني:  السَّؤالطرح  االعتبار، حيث يتم  

 

للدروس حتى  التَّخطيط عمليَّةيجب أن تراعيها  الَّتيفي الجلسات السابقة، ما األمور  مهتعلُّ تأسيسا على ما تم 
 "؟االجتماعي   للنَّوعتخطيَطنا للدروس مستجيٌب “ نستطيع القول أنَّ 

 
 والطلب إلى  2-9-2 وورقة العمل 1-9-2ورقة العمل  توزيعستجابات ومن ثم بعض اال إلى االستماع

  داخل المجموعة. مناقشتهاتمهيدا لبشكل فردي المتدربين والمتدربات قراءتها 
 العناوين الرئيسة الواردة في من  الميسرة لكل منهاأو  تكليف كل مجموعة باستعراض جزء يحدده الميسر

ق" يأخذها الُمعل  م والُمعل  مة حين القيام بالتَّخطيط حق  "قائمة للت   والتي هي عبارة عن(  1-9-2 ورقة العمل)

 ويتم التعليق حيث يلزم. للعمليَّة التعليميَّة التَّعلميَّة بعين االعتبار حتى يكون التَّخطيط مستجيبا للنَّوع االجتماعي  

  يتم عرض الشرائح الخاصة بكل جزء يتم عرضه من قبل المجموعات(8-2 PP )  . 

  ورقة (   يطلب الميسر أو الميسرة التعليق على )1-9-2 ورقة العملمن استعراض ومناقشة  )بعد االنتهاء

 وإثارة نقاش حول مضمونها. ،لدى األوالد والبنات التَّعلماختالف (  2-9-2 العمل
 يذكر الميسر أو الميسرة  المتدربين والمتدربات أن ورقتي العمل سيتم  االتكاء عليهما في النشاط الالحق مباشرة 
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    1-9-2ورقة عمل 
 

 "االجتماعي   للنَّوعالمستجيب  التَّخطيطمن  التَّحقُّق" قائمة 

في االعتبار االحتياجات الخاصة للفتيات والفتيان في جميع مراحل  االجتماعي   للنَّوعالدرس المستجيبة  خطَّةتأخذ 
 .يَّةالتَّعلم التعليميَّة العمليَّة

/ الُمعل  ميتطلب من  االجتماعي   للنَّوعالمستجيبة  الدُّروسسيتم تدريسه، فإنَّ تخطيط  الَّذيوبناًء على المحتوى 
 ساؤل والتفكير وإجراء الالزم بما هو آت:ة التالُمعل  م

رير والمقاالت ا) المواد المقروءة المطبوعة كالكتاب المدرسي والقصص  والتق: وتشمل التَّعلمو التَّعليممواد  
والمواد المسموعة: البث  ،ودراسات الحالة ....الخ. والمواد المرئية كالصور والمخططات والمجسمات ....الخ

 المواد المرئية المسموعة: كاألفالم والفيديوهات...الخ (   ،االذاعي، االقراص المسموعة....الخ

 .التَّعلمو التَّعليممراجعة مواد  - 
 هل تحتوي المواد على صور نمطية للجنسين؟  -
 ؟ عدم االستجابة للنوع االجتماعيهل تحتوي لغة المواد على  -
 :يمكن استخدامها لمعالجة هذه القضايا؟ على سبيل المثال الَّتيكان األمر كذلك، فما التقنيات إذا  -
جالإذا كانت الصور أو المشاركون النشطون في القصص جميعهم من *   الن  ساءوالفتيان ، أو عرضوا  الر  

أو الفتيات اللواتي يساهمن  الن  ساءات  أمثلة على الُمعل  مون والُمعل  موالفتيات فقط في األدوار التقليدية ، فقد يجد 
 بطرق مماثلة. 

صبح تل هارونعمل على تطوي التَّعلمو التَّعليمفي مواد  عدم االستجابة للنوع االجتماعي ) إن ُوجدت( الحظ * ن
 االجتماعي   للنَّوعة مستجيب

 علىو ما تأثيره على كال الجنسين ) و التَّعلمو يمالتَّعلعن بعد في مواد  التَّعلمكيف يؤثر استخدام التكنولوجيا ك -
هاتباء و اآل  *4 (األُمَّ

 التَّعلمو التَّعليمات إستراتيجي
 ة في:لُمعل  موا الُمعل  م، يجب أن يتجلى دور االجتماعي   للنَّوعحتى تكون هناك استجابة    
وف الصَّفسواء في  االجتماعي   النَّوعفي تدعم أكثر المشاركة المتساوية  الَّتي التَّدريساختيار منهجيات  -

: العمل الجماعي، والمناقشات الجماعية، ولعب األدوار، والمناظرات، ودراسات المختلطة أو أحادية الجنس
فوفي التعاوني....الخ.  التَّعلمو التَّعليمات إستراتيجيالحالة،  ة على الُمعل  موف المختلطة يجب أن تحرص الصَّ
 بناء على الفروق بينهما.  األطفالات تلبي ميول واحتياجات يإستراتيجاختيار 

 . وف مختلطة أو أحادية الجنسالصَّفسواء كانت  على المشاركة الطَّلبةتشجيع جميع  -
على المناقشات أو  الطَّلبةالجاهزية للمساعدة والتدخل في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة إذا هيمن بعض  -

 ، لضمان المشاركة العادلة.بسبب الخجل مثال أو غيره األدوار، أو إذا كانت مساهمة ومشاركة البعض قليلة
 التَّعلمأنشطة 

)األخذ بعين االعتبار األنماط  التَّعلمالمشاركة في أنشطة  الطَّلبةالدرس بحيث يمكن لجميع  خطَّةيجب تصميم  - 
لبة من )السمعي والبصري والحركي( وبناء األنشطة على االحتياجات الواقعية للط   الطَّلبةيتعلم بها  الَّتيوالطرائق 

                                                 
4
اللواتي ال يستطعن  الن  ساءذا يخدم الفتيات ووه التَّعلممتابعة الدراسة واكتساب مهارات دون الوجود جسديا في مكان  االجتماعي   للنَّوععن بعد  التَّعلميتيح  

 مغادرة المنزل السباب مختلفة ويخدم الفتيان والرجال ممن يعملون.

     في تعليم أبنائهن وبناتهن في أغلب األحيان. النِِّّساءعن بعد على زيادة العبء الزمني اإلضافي على  التَّعلمفي نفس الوقت يؤثر * 
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ية بعيدا عن اي صورة نمطية او توقعات غير حقيقية كالتصورات مثال التَّحصيلخالل االختبارات التشخيصية و
 قل تحصيال في العلوم والرياضيات(أالبنات  بأن  
؛ وهذا مهم بشكل خاص عندما تكون أُخرىوأية معدات ومواد  يَّةالتَّعلمة الجميع في المواد التأكُّد من مشارك -

 المواد محدودة.
فيَّةإعداد البيئة   والتفاعل الصَّ

 وف المختلطة أو أحادية الجنسالصَّفسواء في  الصَّفللدروس في االعتبار إعداد غرفة  التَّخطيطيجب أن يأخذ  -
 بحيث تسمح بمشاركة متساوية للجميع. وترتيب المقاعد والطاوالت بشكل ييسر التنقل في الغرفة. 

لطرحها أثناء الدرس، والحرص الشديد على أن توجه  تراعي الفروق الفردية التَّمعن وإعداد أسئلة شاملة -
 .وضمان مشاركة الجميع ودعم من يشعرون أو يشعرن بالخجل األسئلة بعدالة

 االجتماعيّ  النَّوعفي  أُخرىإدارة مشكالت 
، إن وجدت، مثل الغياب بسبب المرض، االجتماعي   النَّوعتوفير وقت كاف للتعامل مع المشاكل الخاصة ب  -

 .خرىة األُ األسريواألعمال المنزلية أو المسؤوليات 
األقران وتأثير الفيروسات ، االنتباه للعالمات والمؤشرات على وجود العنف والتحرش الجنسي وضغط  -

 وغيرها من المشاكل.
 التغذية الراجعة والتقييم

 كال الجنسين قد فهم الدرس.  تخصيص وقت للحصول على التعليقات والتغذية الراجعة من الجميع للتأكد من أنَّ   -
ة ة، دون اتخاذ أي  الُمعل  مو مالُمعل   واألساليب المستخدمة من قبل  التَّدريساالنفتاح وتقبُّل التعليقات حول طرق  -

 .الطَّلبةمواقف أو تعليقات سلبية ضد 
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 2-9-2ورقة العمل 

 التَّدريبة أثناء الُميس  ر أوالُميس  ريستأنس بها 
  االجتماعي ةبسب عوامل التنشئة 

 لدى األوالد والبنات التَّعلماختالف 
 (2003 جوسي باس-)ميشيل جاريان وآرليت بولو

 البنات األوالد

البنات في إجراء عمليات  أكثر قدرة من
 ماديا مع المواد التَّعاملالحساب دون 

من  التَّعلمياضيات عندما يتم أفضل في الر  
 خالل المادي مع المواد

بشكل  التَّعلم توظيف الكلمات خالل عمليات الميل للعمل في صمت
 أوسع

أكثر قدرة على ضبط النفس عند اإلحساس  بالسأم عنه في البنات حساساإل إلىأكثر ميال 
 بالسأم

المزيد من وسائل التحفيز لجذب  إلىبحاجة 
 انتباههم

أكثر قدرة على التركيز واالنتباه لمدة طويلة مع 
 زاتوجود أقل للمحف  

 أكثر قدرة على ضبط النفس عند اإلحساس التَّعلمحيز أكبر أثناء عمليات  إلىبحاجة 
 بالسأم

أكثر قدرة على التركيز واالنتباه لمدة طويلة مع  استخدام أنشطة عنيفة إلىالميل 
 زاتوجود أقل للمحف   

األدوار النموذجية  إلىالبنات لديهن استجابة  استخدام أنشطة عنيفة إلىالميل 

عمل األم حافز لهن في  مثال ،يجابيَّةاإل

 االقتصاديَّةاالستقاللية 

األوالد يفضلون قضاء الفراغ بمقابلة األصدقاء 
 االجتماعي ةوالعالقات 

قضاء وقت  إلىأكثر من الذكور  يملن اإلناث
 الفراغ بتطوير المهارات اللغوية

فيَّةاألوالد  ال يعتقدون أن األعمال   الصَّ
 هي من صفات الذكورة المدرسيَّةوالواجبات 

اإلناث ليس لديهن مشكلة ويقمن بتلك األعمال 
 من الذكور كثرأ

 يتسم سلوكهم بالعدوانية

 الذكور ال يدرسون ساعات طويلة ويعتقدون أنَّ 

يقضونه في المدرسة يكفي لحل  الَّذيالوقت 

  الواجبات

 

حمايتهن مما قد يؤدي  إلىون الُمعل  مقد يضطر 

 المشكالت اعتمادهن على البالغين لحل   إلى

ثالث أضعاف ما يقرأ الذكور  البنات يقضين
 في حل الواجبات
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 9-2شرائح النشاط 

 

                                           PP 1الجيد للدروس التَّخطيط 

، التَّعلم، المحتوى، أنشطة التَّدريسالجيد للدروس يتضمن مجموعة واسعة من العناصر: منهجيات  التَّخطيط
 وإعدادها للتعلم، الد  راسي ة، وتنظيم بيئة الفصول الد  راسي ة، والتفاعل في الفصول اللُّغة، واستخدام يَّةالتَّعلموالمواد 

 ذلك إلىوما  الطَّلبةلتنفيذ األنشطة، وتقييم تعلم  الطَّلبةساليب المناسبة إلرشاد وتوجيه واختيار األ

 

PP 2 

o  في االعتبار االحتياجات الخاصة للفتيات والفتيان في جميع  االجتماعي   للنَّوعالدرس المستجيبة  خطَّةتأخذ

 . يَّةالتَّعلم التعليميَّة العمليَّةمراحل 

o  الُمعِلّميتطلب من  االجتماعيّ  للنَّوعالمستجيبة  الدُّروسفإنَّ تخطيط سيتم تدريسه،  الَّذيوبناًء على المحتوى 

 زم بما هو آت:جراء الالّ ة التساؤل والتفكير وإالُمعِلّمو

رير والمقاالت اوالقصص والتق )المواد المقروءة المطبوعة كالكتاب المدرسي  : وتشمل التَّعلمو التَّعليممواد 
والمواد المسموعة: البث  ور والمخططات والمجسمات .... الخ.ودراسات الحالة .... الخ. والمواد المرئية كالص  

 المواد المرئية المسموعة: كاألفالم والفيديوهات...الخ   ، المسموعة.... الخقراص ذاعي، األاإل

 

 

 

PP 3 

o  التَّعلمو التَّعليممراجعة مواد.  

o  َوالفتاة ممرضة  ،ر الفتى طبيبا وقائد طائرة) هل تصو   ر نمطية للجنسين؟ هل تحتوي المواد على صو

الصيغة  من حيث التكرار،) ؟ للنوع االجتماعيلغة المواد غير مستجيبة هل   ومضيفة طيران...وهكذا(،

 والضمائر للمذكر( ،واألسماء

o  يمكن استخدامها لمعالجة هذه القضايا؟ على سبيل المثال الَّتيإذا كان األمر كذلك، فما التقنيات: 
   ُّجالور أو المشاركون النشطون في القصص جميعهم من إذا كانت الص والفتيان ، أو أن ظهور  الر  

أو الفتيات  الن  ساءات  أمثلة على الُمعل  مون والُمعل  موالفتيات فقط في األدوار التقليدية، فقد يجد  الن  ساء

 .  خطَّة الدَّرس  عرضها وتضمينها في  اللواتي يساهمن بطرق مماثلة، فيتم  

 النَّوعمستجيبة لمنظور  اللُّغةوالعمل عل جعل  التَّعلمو التَّعليمفي مواد  ةلغويالصياغات ال اجعةمر 

 .االجتماعي  
o و ما تأثيره على كال الجنسين التَّعلمو التَّعليمعن بعد في مواد  التَّعلمكيف يؤثر استخدام التكنولوجيا ك      

هاتباء و اآل على) و    (األُمَّ
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PP 4 

 التَّعلمو التَّعليمات إستراتيجي
 ة في:الُمعل  مو الُمعل  م، يجب أن يتجلى دور االجتماعي   للنَّوعحتى نصف المنهجيات المختارة بأنها مستجيبة    
o  وف الصَّفسواء في  االجتماعي   النَّوعفي تدعم أكثر المشاركة المتساوية  الَّتي التَّدريساختيار منهجيات

: العمل الجماعي، والمناقشات الجماعية، ولعب األدوار، والمناظرات، المختلطة أو أحادية الجنس

وف المختلطة يجب أن تحرص الصَّفوفي التعاوني....الخ.  التَّعلمو التَّعليمات إستراتيجيودراسات الحالة، 

 بناء على الفروق بينهما.  األطفالات تلبي ميول واحتياجات إستراتيجية على اختيار الُمعل  م

o - وف مختلطة أو أحادية الجنسالصَّفسواء كانت  على المشاركة الطَّلبةع جميع تشجي . 

o  مشاركة الجميعتأخذ بعين االعتبار أصحاب وصاحبات اإلعاقة وتعمل على. 

o  على المناقشات  الطَّلبةالجاهزية للمساعدة والتدخل في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة إذا هيمن بعض

، لضمان المشاركة بسبب الخجل مثال أو غيره أو األدوار، أو إذا كانت مساهمة ومشاركة البعض قليلة

 العادلة.

 
 

 

 PP 5 

 التَّعلمأنشطة 
، وأخذ أصحاب وصاحبات التَّعلمالمشاركة في أنشطة  الطَّلبةالدرس بحيث يمكن لجميع  خطَّةيجب تصميم 

)السمعي والبصري  الطَّلبةيتعلم بها  الَّتي)األخذ بعين االعتبار األنماط والطرائق اإلعاقة بعين االعتبار. 
ية بعيدا التَّحصيلوالحركي( وبناء األنشطة على االحتياجات الواقعية للطلبة من خالل االختبارات التشخيصية و

 في العلوم والرياضيات ( عن اي صورة نمطية او توقعات غير حقيقية كالتصورات مثال بأن البنات اقل تحصيال
؛ وهذا مهم بشكل خاص عندما تكون أُخرىة معدات ومواد وأي   يَّةالتَّعلمالتأكُّد من مشاركة الجميع في المواد 

 المواد محدودة.

  learning preferenceالبات بعين االعتبار على سبيل المثال الب والط  خذ احتياجات الط  أ

 

PP 6 

فيَّةإعداد البيئة   الطَّلبةوتفاعل  الصَّ
o  وف المختلطة أو أحادية الصَّفسواء في  الصَّفروس في االعتبار إعداد غرفة للد   التَّخطيطيجب أن يأخذ

 بحيث تسمح بمشاركة متساوية للجميع. وترتيب المقاعد والطاوالت بشكل ييسر التنقل في الغرفة.  الجنس

o  ،ه األسئلة للجميع بعدالةوج  تُ  والحرص الشديد على أنْ التَّمعن وإعداد أسئلة شاملة لطرحها أثناء الدرس ،

 .أو التردد بالخجل  كل من يشعروضمان مشاركة الجميع ودعم 
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 PP 7 

 االجتماعيّ  النَّوعفي  أُخرىإدارة مشكالت 
o إن وجدت، مثل الغياب بسبب المرض، االجتماعي   النَّوعتوفير وقت كاف للتعامل مع المشاكل الخاصة ب ،

 .خرىة األُ األسريواألعمال المنزلية أو المسؤوليات 

o   وضغط األقران وتأثير الفيروسات،  ش الجنسي  رات على وجود العنف والتحرُّ االنتباه للعالمات والمؤش

 وغيرها من المشاكل.

 

 

 

  PP 8 

 التغذية الراجعة والتقييم
o  غذية الراجعة من الجميع للتأكد من أن كال الجنسين قد فهم التعليقات والت  تخصيص وقت للحصول على

 رس. الد  

o  ة، دون اتخاذ الُمعل  مو الُمعل  مواألساليب المستخدمة من قبل  التَّدريساالنفتاح وتقبُّل التعليقات حول طرق

 .الطَّلبةة مواقف أو تعليقات سلبية ضد أي  
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               (  قيقةد 30) الزمن :                                                                                (10 – 2)  رقم النشاط:

 اليوم الثالث /الجلسة الثانية                                                              تطبيقي نشاط    اسم النشاط:
  

 

 تذكير المتدربين والمتدربات بأن هذا النشاط وما يليه هو الهدف الرئيس للورشة والتحفيز:التهيئة 

 تخطيط للدروس بشكل يستجيب للنوع االجتماعي نتاج النشاط:

 معرفة العناصر الرئيسة للخطة الدرسية المستجيبة للنوع االجتماعي  القبلي: التَّعلم

 عرض كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة أدوات النشاط:

(     2-10-2 )، ورقة عمل بعنوان التواصل الالعنفي  درس نموذج  ( 1-10-2 )ورقة عمل مستلزمات النشاط:

 (9-2) أوراق عمل النشاط السابق   (نموذج  درس رياضيات )

 ، عمل مجموعات، حوار ومناقشةتطبيق عملي استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 النشاطتنفيذ  إجراءات

 
 نموذج   ) 2-10-2وورقة عمل  (بعنوان التواصل الالعنفي  درس نموذج ) 1-10-2 ورقة عمل توزيع

بعلى   (درس رياضيات بو ينالُمتدر   في مدى   الملحوظاتبداء إالمجموعات   إلى الطَّلبو اتالُمتدر  

العمل في  من أوراقأيضا  واالستفادة  ،السابق النَّشاطفي  تعلمها  تم   الَّتيالدرس للمعايير  خطَّةتحقيق 

 النشاط السابق.

 حول  التَّوقُّعاتات، واألنشطة، وستراتيجياإلالمستخدمة، و اللُّغةأساليب التركيز على: المحتوى، والتأكيد و

    .والطالبات ةالطَّلبتفاعل 

  ُخطَّةالم المجموعات ملحوظاتها على الدرس وتبدي رأيها في مدى استجابة قد   بعد االنتهاء من العمل ت 

 . االجتماعي   للنَّوعة رسي  الد  
 درسية لتنفيذ نشاط  خطَّةكل مجموعة تصميم  إلى الطَّلبوترتيب المجموعات حسب التخصصات  إعادة

 على لوح ورقي خطَّةال. وكتابة االجتماعي   للنَّوعمستجيبا  التَّخطيطدقيقة( بحيث يكون 10-5واحد فقط )
  ُالمجموعات بالتجول لالطالع على عمل المجموعات على الجدار وتقوم كل مجموعة عملها  علق ت

 األخرى
 من خالل نقاش عام. تقديم التغذية الراجعة حيث يلزم 
  بنظر  لفت، ولتلخيص الموقف التدريبي يتم عرض االستنتاجات، النَّشاطفي نهاية بو ينالُمتدر    اتالُمتدر  

النظر  على الجميعالمقررة في المنهاج، وأن  الدُّروسستتم مراجعة بعض  النشاط القادمنه في أ إلى

 عدم توافقها مع واكتشاف مواطن  تعلُّميَّة تعليميَّةكمادة  الدُّروسفي محتوى هذه  االجتماعي   النَّوعبعدسة 

   .االجتماعي   للنَّوع ةمستجيب لتصبح  ا، تمهيدا إلعادة صياغتهاالجتماعي   النَّوعمنظور 
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 االستنتاجات

 االجتماعي   النَّوعا في تعميم ثقافة ا مركزيً ات دورً الُمعل  مون والُمعل  ميلعب  

 عمليَّةالهو مفتاح المشاركة الفاعلة للطلبة في  االجتماعي   للنَّوعات لالستجابة الُمعل  مو ينالُمعل  موعي وفهم  

 .يَّةالتَّعلم تعليميَّةال

 للجميع التَّعليمإذا أردنا تحقيق حق  في كل األحوال ضروري االجتماعي   للنَّوعالمستجيب  التَّعلمو  التَّعليم 

، ومواد اتإستراتيجيمن خالل   التَّعلمو التَّعليمتتبنى  تقديم   االجتماعي   النَّوعلمنظور المدرسة المراعية  

فوإدارة التفاعل ، تعليم وتعلُّم  .االجتماعي   للنَّوعبشكل يستجيب  يالصَّ

حترم الفروق وي االجتماعي   النَّوعيعالج الحواجز القائمة على  االجتماعي   للنَّوعالمستجيب  التَّعلمو التَّعليم 

 .هوية المتعلم بين الجنسين كجزء من

 .ة للنهوض بالمساواة بين الجنسينإستراتيجي االجتماعي   للنَّوعالمستجيب  التَّعلمو التَّعليم 

 التَّمييز من والحد   بين الجنسين الفجوات يعمل على تقليص  االجتماعي   للنَّوعالمستجيب  التَّعلمو التَّعليم 

 .االجتماعي   النَّوعالقائم على 
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 1-10-2ورقة العمل 
 
 االجتماعي   للنَّوعنموذج درس يستجيب 

 

 عنفيالتواصل الالِّ 

ف  دقيقة 45الزمن :                                                                 10-5 وف:الصَّ
 األهداف 

 :الط الب والط الباتبعد انتهاء هذا الدرس، يتوقع من 
 على مفهوم التواصل بشكل عام والتواصل الالعنفي بشكل خاص التَّعرُّف -1
 العالقات بين الناساكتشاف دور التواصل الالعنفي في تحسين  -2
 التواصل عمليَّةتعرف دور لغة الجسد في  -3
 وخارجها المدرسيَّةالتقبل أكثر لتوظيف مهارة التواصل الالعنفي داخل البيئة  -4
 نحو التواصل الالعنفي إيجابيَّةتطوير اتجاهات  -5

 المواد الالزمة:
 )كيف نجعل تواصلنا لطيفا وال عنيفا(  بملحق رقم  - أملحق رقم  –اقالم  –لوح قالب 

 حوار مجموعات ثنائية         دقائق        ما هو التواصل          10: 1نشاط 
 كل مجموعة الحديث معا عن أي موضوع يرغبون فيه: إلىطلب مجموعات ثنائية ويُ  إلى ةالطَّلب تقسيم 

الحديث عن مواقف لها عالقة  إلى ةالطَّلب والمعلمة الُمعل  م)قيم، عادات، معرفة، خبرات...الخ: يمكن أن يوجه 
بالوفاء واالخالص، مشكلة حصلت معهم، اكتشاف علمي، عن الكالب والقطط، كرة القدم.، طعام يحبونه، فاكهة 

 يحبونها، أمنيات .......الخ(
 المجموعات: أو المعل  مة الُمعل  ميسأل 
  تم التحدث فيها؟ الَّتيما المواضيع 

  اتصال وتواصل( عمليَّة؟   )النَّشاطحصل في هذا  الَّذيماذا نسمي 

  التواصل والحوار مع زميلك/ زميلتك؟  عمليَّةكيف كان شعورك أثناء 

  ؟  )مهارة الحديث، مهارة االستماع مهارة التواصل التَّمريناحتجناها في هذا  الَّتيما المهارات
 الجسدي....(
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    دالالت لغة الجسد       )لعب أدوار، عصف ذهني(    يقةدق 15: 2نشاط 
 

 تمثيل مواقف مكتوبة على بطاقات بلغة الجسد وعلى طلبة  / المتطوعاتبعض المتطوعين الطلب إلى
ف  معرفتها: الصَّ

 وجه عابس، شخص حزين، شخص غاضب، شخص متحمس، شخص متكبر، شخص سمح ودود،
 ص يمد يديه مرحباشخص يضع يديه على خصره ويهز رأسه، شخ

  األسئلة التالية: أو المعلمة الُمعل  مبعد تمثيل المواقف السابقة، يوجه 

  هل تم التواصل في المواقف السابقة بالكلمات؟ 

  ؟النَّشاطكيف تم التواصل في هذا 

  كيف يتم التواصل بشكل عام في الحياة اليومية؟    )باستخدام الكلمات أو باستخدام الحركات وتعابير
 الوجه أو بكال األمرين معا أو بالكتابة( 

  )ماذا نسمي التواصل باستخدام الكلمات؟   )تواصل لفظي 

 )ماذا نسمي التواصل بالكتابة؟ )تواصل كتابي 

 إليماءات؟  )تواصل بلغة الجسد(ماذا نسمي التواصل بالحركات وا 

  تمثيل كلمة "شكرا" ذاتها  طالبين أو طالبتين إلى أو المعل  مة الُمعل  ملتوضيح لغة الجسد بشكل أعمق، يطلب
 في موقفين أحدهما "عنفي" والثاني "ال عنفي"

 ،مع ابتسامةبهدوء  أو الطالبة يقولها الطالببطاقة كتب عليها "شكرا "  المعلم أو المعلمة أحد الطلبةيعطي  
 وبصوت حاد مع حركة اليد بغضبالثاني الشخص  لُتقال منوالبطاقة الثانية مكتوب عليها " شكرا " 

أم  إيجابيَّةهل هي  ويتم السؤال عن الكلمة،كلمة شكرا على السبورة،  أو المعلمة الُمعل  مقبل التمثيل يكتب 
: دعونا نالحظ المشهد الُمعل  م أو المعلمة، وحينئذ يقول إيجابيَّةسلبية؟  من المتوقع أن يقول القسم األكبر أنها 

 الي كما هو موضح في الصندوق أعاله.الت  
 مناقشة: 

  من المشهدين لنفس الكلمة؟ نستنتجماذا 
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 )هل التواصل بالكلمات لوحدها يؤدي المعنى المطلوب؟    )ال 

  كيف نفهم المعنى الحقيقي المقصود من الكالم؟  )يتم فهم المعنى الحقيقي من خالل لغة الجسد باستخدام
 ونبرة الصوت(. الجسديَّةالحركات واإليماءات 

 دقيقة    العنف والالعنف في كالمنا          حوار ونقاش وعمل مجموعات                  15: 3نشاط 

السابق، ويتم  النَّشاطفيعقد مقارنة بين " العنف " و "الالعنف" مع االستعانة ب ةالطَّلب لمعلمةأو ا الُمعل  ميحاور  -أ
ؤالتوجيه   التالي:  السَّ

  ها كان سببها عبارات غير مقبولة أو عنيفة؟   أو معمن يذكر لي مشكلة حدثت معه 

موقف أو موقفين ويتم التركيز على " كيف أن التواصل العنفي أو بكالم غير  إلى أو المعل  مة الُمعل  م)يستمع 
 مشكلة وربما تمتد المشكلة فتشمل العائالت( إلىالئق" يؤدي 

  عنفي؟ متناقضين، فماذا يعني التواصل الال  الموقفين التم استخدام نفس الكلمة "شكرا" في لقد 

لبعض الكلمات ذات العالقة  أو المعل  مة الُمعل  م، يسجل ةالطَّلباستجابات  إلىاالستماع  يتم    التَّعريف إلى للتَّوصُّ
 (:1على لوحة ورقية ملحق رقم  تمَّ إعداده مسبقاالتالي )يكون قد 

تواصل يستخدم المتحدث فيه كلمات لطيفة صادرة عن العقل والقلب، ممزوجة بالعواطف والمشاعر اإلنسانية 
خصترام تظهر في لغة الجسد، وتجعل اح  التواصل عمليَّةاآلخر أساسا في  الشَّ

ؤالفي  ةالطَّلب المعل  م أو المعل  مةيحاور  -ب  التالي: السَّ
  كيف يكون شعورك إذا كان من يتحدث معك يستخدم العبارات التالية؟ 

 – أو ليش ما تصيري زي أختك ليش ما تصير زي أخوك يا بني آدم -/ بتغلطي طول عمرك )دائما( بتغلط     
 .أو رح طول عمر ك تبقي غبية رح تبقى غبي

 الشعور المتوقع )حقد، كره، غضب، خجل، احباط....( 
ضافة مثلين آخرين يتم فيهما تحويل 2مناقشة الجدول أدناه )ملحق رقم لمجموعات،  إلى ةالطَّلب تقسيم -ج ( وا 

 : ةالطَّلبكل مجموعة أمثلتها أمام باقي عبارتين عنيفتين لتصبحا غير عنيفتين، وتقرأ 
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 والعنفيا لطيفا تواصلنا نجعل أن يمكن كيف

 تواصل عنفي             تواصل العنفي                                

 فاشلة/أفضل                           بدال من أنت فاشل تكوني/يمكنك أن تكون 
 بدال من ممنوع المرور          شكرا لعدم المرور من الحديقة                 
 بدال من هات القلم          لو سمحت أريد قلما                           

----------- -                                  ------------- 
 

 عصف ذهني        أمثلة شعبية وأقوال تدعم التواصل الالعنفي          دقائق 5 :4نشاط 
عنفي بثقافة المجتمع وأمثالها وأقوالها ذات الطابع االيجابي يطرح لتدعيم التواصل الالعنفي ولربط أهمية التواصل الال  

ر ؤال/ة الُميس    التالي: السَّ
كرناك أمثال رائعة يستخدمها الناس النتقاد التواصل العنفي والتشجيع على التواصل الالعنفي، ه  فهل نستطيع ذ 

 بعضها؟

ففي بعض  ةالطَّلبذكرها إن لم يذكرها  أو المعل  مة الُمعل  مالي، ويستطيع حو الت  قد تكون االستجابات على الن    وف:الصَّ
صفي النية  –عامل الناس كما تحب أن يعاملوك  -الحلوة بتطلع الحية من جحرها الكلمة    -القيني وال تعشيني 

 أهل السماح مالح -إذا كبر ابنك خاويه -ونام في البرية 
 سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلىأدع  -: إلىقال تع

 لدرس التواصل الالعنفي(  ) أملحق 
تواصل يستخدم المتحدث فيه كلمات لطيفة صادرة عن العقل والقلب، ممزوجة بالعواطف والمشاعر اإلنسانية 

خصتظهر في لغة الجسد، وتجعل احترام   التواصل عمليَّةاآلخر أساسا في  الشَّ
 لدرس التواصل الالعنفي ) ب (ملحق 

 عنفيا وال لطيفا تواصلنا نجعل أن يمكن كيف

 تواصل عنفي                                تواصل ال عنفي   
 يمكنك أن تكون أفضل                           بدال من أنت فاشل

 شكرا لعدم المرور من الحديقة                   بدال من ممنوع المرور
 لو سمحت أريد قلما                             بدال من هات القلم

----------- -                      ------------- 

 



161 
 

 
 2-10-2ورقة عمل 

 نموذج درس رياضيات 

 الدرس خطَّة

 -:ُمقِدّمةال

الجمع والطرح بشكل  عمليَّة وهو الكسر بشكل عام وأالالدرس السابق   قوم بمراجعةأفي هذا الدرس سوف 
موضوع ومناقشتها في الوشرح   ،الحسابية مع الكسور عمليَّةالبشرح وتوضيح كيف تتم ء ومن ثم البد ، خاص
 ، حتى يستطيع الطالب تذويت هذه النظرية لديهم واستعمالها عند الحاجة وبالطريقة الصحيحة.الصَّف

 -خلفية التالميذ:

ضعيف نسبياً، يوجد هنالك طالب ُمجتهدين وآخرين غير ُمجتهدين نوًعا ما وخاصةً أنه تم إضافة  الصَّفمستوى 
، وفي موضوع الدرس بالتحديد يواجهون صعوبة. لفهم هذا الدرس يجب ان يكون فالصَّ ُطالب ضعفاء لهذا 
 بين العدد أالكبر. التَّمييزمعرفة  إلىضافة إعداد، جمع وطرح األ عمليَّةالطالب متمكن من 

 
 
 هداف:األ

 ن يحافظ الطالب على الهدوء والنظام .أ  .1

 جو من التعاون والمشاركة. الصَّفن يسود أ .2

 الفائزين. ئن يتقبل الطالب الخسارة بروح رياضية في حالة المنافسة ويهنأ. 3

 تحسين. إلىبحاجة  الَّتين يكتشف الطالب نقاط الضعف عنده أ.4

 الصحيحة. الص ورةلديه واتقان استعمالها ب ةالنظري ه.ان يستطيع تذويت هذ5

 ادة خالل الدرس.ن ينمي الطالب ثقته بنفسه بالتعبير عن رأيه بما يتعلق بالمأ.6

 .الصَّفداخل  الن  قاشن ينمي الطالب مهارة الحوار وأ.7

 ن ينمي الطالب قدرته على االصغاء والفهم.أ  .8

 

 :التَّدريسطريقة 

قريبه على  الص ورةهي طريقة وجاهية إذ أقوم بشرح وتبسيط وإعطاء أمثلة كي تكون  التَّدريستكون طريقة 
 ذهن الطالب، خاصة وأن الموضوع هو موضوع جديد على الطالب.
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 الوسائل المستعملة:

 ،كتاب الطالب.  اللوح، قلم، اوراق عمل

 -اإلفتتاحية:

في البداية القاء التحية على الطالب وتعريف الطالب على نفسي. البدء في مراجعة الدرس السابق والربط بين 
 سوف نتعلمه وهو العمليات الحسابية على الكسور. الَّذيالدرس القديم والجديد واعطائهم فكرة عن الموضوع 

 -سير الدرس:

 حية.لقاء الت  إالطالب و إلىنبدأ بتعريف انفسنا   دقائق 3-2من 

 مراجعة الدرس السابق عن الكسور مع الطالب.  دقائق 5-3من 

بعد هذا اقوم بحث الطالب على التفكير وهذا عن طريق طرح سؤالين    دقائق 18-10من 
 كبر بالحل وهذا لتحفيذ الطالب على الحل والمنافسة.أجهد  إلى            يحتاجان

 مال.جتلخيص الدرس واإل    دقائق 5-2من 

 بحلها. ءعرض ورقة العمل والبد   دقائق 18-15من 

 عطاء وظيفة وهي و.رقة عملإ    دقائق 5-2من 

 -اإلجمال:

 تتعلق بالموضوع. الَّتيمكانية حل جميع االسئلة إالهدف الرئيسي للدرس هو تذويت الكسر و

 -التقييم:

المنافسة بين الطالب ومحاولة  إلىسئلة، اضافة نحن نقيم مدى فهم الطالب للدرس بالطريقة الوجاهية وتوجيه األ
 الجواب الصحيح واقناع الطالب بعضعهم البعض. إلىالوصول 

 -الوريفة:

 مام حل أسئله من كتاب الطالب عن الكسور.إت
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 االجتماعيّ  النَّوعو التَّعلم/ التَّعليمالوحدة الثالثة: 

 االجتماعيِّ  النَّوعمن منظور  يَّةالتَّعلم تعليميَّةالومراجعة المواد تحليل  رابعا:                 

   
 

 األنشطةوصف 
 :يحتوي هذا الموضوع على نشاطين اثنين

ِّ ت، حيث سيقوم المتطبيق عملي   :الحادي عشر  النَّشاط ببون ودرِّ ِّ من  النُّصوصمراجعة وتحليل لبعض ب اتالُمتدرِّ

يَّةواكتشاف المواقف  المقررة المدرسيَّةالكتب   االجتماعيِّ  النَّوعمنظور ل غير المراعية النَمطِّ

ب، حيث سيقوم عملي تطبيق :عشر الثاني النَّشاط بو ونالُمتدر   غير المستجيبة  النُّصوصتطويع بعض ب اتالُمتدر  
( الكتب المدرسية من  نماذج)واالستئناس بالمجموعة الثانية  االجتماعي   للنَّوعلتصبح مستجيبة  االجتماعي   للنَّوع
  في الوحدة األولى موضوع الصورة النمطيةفي 
 
 

 

       (قيقةد  30)  الزمن:                                                                                  (11 – 2)  :نشاطرقم ال

 اليوم الثاني/ الجلسة الثانية                                          / تحليل بعض النُّصوص تطبيق عملي  اسم النشاط:

 

 

 التهيئة والتحفيز:

.تحليل بعض النُّصوص  نتاج النشاط: يَّة غير المستجيبة للنوع االجتماعيِّ  وتحديد المواقف النَمطِّ

 

  القبلي: التَّعلم

 ألواح ورقية وأقالم ، ورق ، كمبيوتر، جهاز عرض شرائح، شاشة عرض أدوات النشاط:

، يَّة للنَّوع االجتماعي   التَّعلم( قائمة تحقق استجابة المواد التعليميَّة  1-11-2 ) ورقة عمل مستلزمات النشاط:
 مجموعة مختارة من الكتب المدرسيَّة المقررة ،( نموذج للتطبيق 2-11-2 ) ورقة العمل

 توضيحيعرض  تحليل نصوص، عمل مجموعات، استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 تنفيذ األنشطة: إجراءات

 

 الجلسة ال بد من االطالع على الموقع األتي: قبل تنفيذ هذه:  اتالُميس  رللُمي س  رين وتوجيه 
https://www.un.org/ar/gender-inclusive-language/guidelines.shtml 

 للنَّوع) العربية( لتصبح مستجيبة  اللُّغة مفردات وتراكييب حيث يحتوي هذا الموقع على توجيهات لكيفية توظيف

 وهو موقع مفيد جدا في هذا المجال االجتماعيِّ 

 

 

  بتقسيم بو ينالُمتدر    صات إن أمكن مجموعات يُراعى فيها التخص   5-4 إلى اتالُمتدر  



164 
 

 شريحة   عرضPP 1      (يَّةالتَّعلم تعليميَّةالفي المواد  عدم مراعاة النوع االجتماعي) من مظاهر   

 

 . والمشاركات المشاركين قبل من إضافات هناك كانت إن السَّؤال يتم العرض بعد

 
  المجموعات علىتوزيع ما يلي : 

 ف لبعض المقررة المدرسيَّة الكتبالمأخوذة من  النُّصوص من مجموعة بحيث يكون قد تم تحديد  وفالصَّ

 . النَّشاطمعها عمليا أثناء تنفيذ هذا  التَّعاملا ليتم سلفً  الدُّروسبعض 

 ( االجتماعي   للنَّوع يَّةالتَّعلم التعليميَّةاستجابة المواد  1-11-2ورقة عمل )    تحتوي على مجموعة من

 . االجتماعيِّ  للنَّوع يَّةالتَّعلم تعليميَّةالوالمواد  الدُّروسق من مدى استجابة حق  التساؤالت للتِّ 

 

 ب إلى الطَّلب ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  االجتماعيِّ  النَّوعتوظيف ما تم تعلمه في القسم السابق من الورشة حول  اتالُمتدرِّ

 االجتماعيِّ  لنَّوعمواطن عدم االستجابة لالموجودة لدى المجموعات، الكتشاف  التَّحقُّقواالستعانة بقائمة 

تم توزيعها على المجموعات، والتأكيد على دور المناهج  الَّتي تعليميَّةالوالمواد   النُّصوصالواردة في 

يَّة الصِّورةفي تغيير  يَّةالتَّعلم تعليميَّةالوالمواد   وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. النَمطِّ

 الَّتي الدُّروس وتحليل ةعمل على مراجعوهو الستقوم به المجموعات  الَّذيتوضيحات أكثر للعمل  إعطاء 

يَّةبحثًا عن القوالب د لكل مجموعة تتحدَّ   التَّحقُّققائمة باستخدام  االجتماعي   للنَّوع أو عدم استجابتها النَمط 

نتاج   ، بحيث يتمِّ االجتماعيِّ  للنَّوع يَّةالتَّعلم تعليميَّةال/ المواد  النُّصوصالكتشاف عدم استجابة ) كأداة ( 

  2-11-2كما هو موضح في ورقة العمل العمل 

   

 
  مع االجتماعي   للنَّوع يَّةالتَّعلم تعليميَّةالالستجابة المواد  التَّحقُّقاستعراض العناوين الرئيسة في قائمة "

ب بو ينالُمتدر    معها.  التَّعاملوتوضيح كيفية  اتالُمتدر  

 تبدأ المجموعات في العمل وتنجز المهمة الموكولة لها وفق النموذج أعاله على لوح ورقي كبير 

 ا الستعراضه أمام المجموعة الكبيرة، ويتم االنتهاء تعلق كل مجموعة ما أنجزته ، وتُسمي شخصً  بعد

 عليق عليه حيث يلزم ومناقشته.الت  
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 1-11-2ورقة عمل 

 "االجتماعيّ  للنَّوع المستجيبة يَّةالتَّعلم التعليميَّة المواد استجابة " تََحقُّق قائمة
المستجيبة  يَّةالتَّعلم التّعليميَّةتحليل ومراجعة أو تقييم أو تصميم المادة يجب مراعاتها عند  الَّتيبعض األسئلة 

 االجتماعيّ  للنَّوع
 

 اللُّغةمن حيث 

  جالاألشخاص" مقابل " /"الناس  مثال ؟ )االجتماعي   للنَّوع شاملةومحايدة  المستخدمة في النص   اللُّغةهل         "(الن  ساء /الر  

 و ) شرطة السير بدال من رجال السير، و شرطة األمن بدال من رجال األمن( ؟   

  / (؟هوهل يتم استخدام الضمائر )هي 

 االجتماعيّ  النَّوعشخصيات تكرار رهور 

 جالعدد  هل  ؟يكون متساويا تقريبا والصور النُّصوصن يتم تصويرهم أو ذكرهم في الَّذي الن  ساءو الر  

 جاليات النسائية مقارنة بشخصيات الشَّخصتظهر  ومتى كم مرة  ؟الر  

   جالشخصيات  أسماء ركْ كم مرة يتم ذ  وهل التسمية لكليهما؟ ؟التَّعلمو التَّعليمفي مواد  الن  ساءو الر  

 االجتماعيّ  النَّوعشخصيات طبيعة رهور 

  يشارك فيه كل شخص؟ الَّذي( / سياسيمجتمعي/ إنجابي /  نتاجي)ا الدَّور/ النَّشاطما نوع 

  جالو الن  ساءكيف يتم تصوير  آخرون؟ -الضحايا  -القادة  -االقتصاديون   - المنتجون – بيات؟ المرالر  

  فما  ؟ رجاال ونساء ياتالشَّخص إلىتُنسب  الَّتي، إلخ(  فط، الل   بن، الشجاعة ، الج اء)الحيلة ، الذك النَّفسيَّةات الصَّ

   المدرسيَّةفي واجباتهم  األطفالومساعدة  األطفاليات الذكورية واألنثوية )رعاية الشَّخصسرة بين توزيع أدوار األ كيف يتم 

 ذلك(؟ إلىوتنظيف المنزل والطبخ واإلصالح وما  األطفالواللعب مع 

 الفتيات والفتيان؟ لمشاركة محدودةاألنشطة  هل 

  دراسات الحالة؟ أويات الرئيسة في القصص الشَّخص هيمن 

 اإلعاقة ذوي ذلك في بما ، متباينة وثقافية واقتصادية اجتماعية خلفيات من والفتيان الفتيات التَّعلمو التَّعليم مواد تصور هل 

 واالحترام؟ مكاناتواإل األهمية من القدر بنفس ،

 جالو الن  ساءالشراكة المتساوية بين  يَّةالتَّعلم التعليميَّةالمادة ز تعز    هل  ؟الر  

 التوضيحيةالرسوم 

  جالو الن  ساءكيف يتم تصوير كل من جالفي الصور / الرسومات؟ كيف تظهر المرأة مقارنة ب الر   من حيث أحجام  الر  

 ؟الصور

 هل الرسوم التوضيحية مناسبة ثقافيا و تراعي الفوارق بين الجنسين؟ 

  ُجالو الن  ساءصور الرسوم التوضيحية كال من هل ت  بشكل إيجابي ؟ الر  

  جالو الن  ساءمن  لكل   متساوهل هناك تمثيل  الرسوم التوضيحية؟ أوور في الص   الر  

 ماكناأل

   الرسومات؟ هل هو في منطقة عامة أو في المجال الخاص؟وفي الصور  النَّشاط أوالعمل  أين يتم 

  جالو الن  ساءتم تصوير كل من  ولماذا؟ هلما، تدل على أهمية  الَّتيما األماكن  في هذه األماكن؟ الر  

  ؟ية لذواتنا كأفراد نوع اجتماعيالشَّخصرؤانا على  النُّصوصور وا للصُّ وفقً كل شخص لموقع الما تأثير 
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 النتائج

  ة ، وتصوير األهميمن حيث التسلسل الهرمي ، و ياتالشَّخصتشارك فيها  الَّتيما هي اآلثار المترتبة على األنشطة

  ؟ االجتماعي   النَّوعبين أفراد العالقات 

  جالمن  ياتالشَّخصهل  ؟التَّنميطيتم ايرادها على قدم المساواة بعيدا عن  الن  ساءو الر  

  ؟يدور في فلك اآلخر نوعا اجتماعيا  أم أن بشكل مستقليات كأفراد الشَّخصهل يتم تقديم: 

o  جلو ،الفتاةومتعددة للمرأة أدوار  والفتى الرَّ

o  جالنساء وفتيات مبادرات لضبط وتوجيه حياتهن، وكذلك  والفتيان  الر  

o والفتيان كذلك ئدات/ الفتيات كقاد القيادة 

o جالو  الفتيات  و الن  ساء  (متساوون شركاء الجميع )الفتيان  و الر  

o جلو المرأة   في العمل غير التقليدي الرَّ

  جال/  الن  ساء)هل المحتوى واقعي من حيث أدوار ومسؤوليات  في مجتمعك؟( الفتيات / الفتيان ) و(  الر  

  لكل من الفتيات والفتيان؟ هل هناك أي اختالفات يمكنك مالحظتها؟ ُمقد  مةالقدوة الفردية ال نوع نموذجما 

  ؟اتالتمكين واالعتماد على الذ إلىوترمي  ،االجتماعي   النَّوعفي تعزز المساواة  التَّعلمو التَّعليمهل مواد 

  يَّةالصور  التعليميَّة  التعليميَّةهل تعزز المواد  للجنسين؟ كيف؟ النَمط 

  للنَّوعلجعلها أكثر استجابة  يَّةالتَّعلم التعليميَّةمواد الب في تحسينه في غتر يحتاج و هناك أي شيء تشعر أن  هل 

 ؟االجتماعي  
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 2-11-2ورقة العمل 
 كمثال نموذج للتطبيق

 
نوع المادة : نص /  الفرع المبحث الصَّف

 صورة.......الخ 

ف االجتماعيِّ  للنَّوعتوضيح عدم االستجابة   حةالصَّ

لغة  الخامس

 عربية 

تخاطب في معظمها النص  الخطاب في لغة  نص  تعبير

 الذكور 

جالالمحتوى يوحي بأن    ِّ والفتيان هم  الرِّ

المعنيون بأوطانهم والدفاع عنها ويهمش 

 .المرأة

 ظهور المرأة فقط في المهن النمطية
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 11-2شرائح النشاط 
 
 

PP 1                        يَّةالتَّعلم التعليميَّةفي المواد  عدم مراعاة النِّوع االجتماعيِّ من مظاهر 

 جالب مقارنة والفتيات النِّساء من أقل صور  .بيانوالصِّ  الِرّ

 جال تصوير يتم ما عادة  : النَمِطيَّة والمهن في األدوار النِّساءو الِرّ

o جال بينما ، الرعاية ومهام المنزلية في المهام واالنخراط ، المنزل في تظهر المرأة أحيانا  رونصو  يُ  الر  

 الهامة.ة المهني   األدوار أو مهام القيادة في

   فإنها تعمل على  اليوبالتّ  ، (األدوار في غيراتوالتّ ) الحالية بدقة األدوار مثيالتالتّ  هذه تعكس ما انادر

 األدوار. القديمة من أو قليديةالتّ  صوراتالتّ  تعزيز

 جال وصف يتم أحيانا جاليظهر ، المثال سبيل على :االجتماعيّ  النَّوعفي  نمطية بسمات النِّساءو الِرّ  الر  

يظهرن في أدوارغير قيادية أوفي الرعاية والتضحية  الن  ساءبينما  والبطولة والقوة، في أدوارالشجعان

 .بالنفس، واالهتمام، والحنان
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                    (  قيقةد 45)  الزمن:                                                                            (12 – 2)  :نشاطرقم ال

 اليوم الثاني/الجلسة الثانية                                                            تطبيق عملي  اسم النشاط:
  االجتماعي   للنَّوعغير المستجيبة  النُّصوصتطويع بعض 

 االجتماعي   للنَّوعلتصبح مستجيبة 
 

 

ِّريشجع  التهيئة والتحفيز: ِّرأو  الُميسِّ ة المتدربين والمتدربات على التركيز واالنتباه أثناء العمل في هذا الُميسِّ

 .النشاط كونه هو محصلة التدريب في هذه الورشة

 تطويرمواقف تعليميَّة تعلُّميَّة  لتُصبح مستجيبة للنَّوع االجتماعي   نتاج النشاط:
 ية غير المستجيبة للنوع االجتماعي التَّعلمالتدرب على التعرف على المواد التعليمية  القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

 نموذج للتطبيق(  1-12-2 )  ورقة العمل( في النشاط السابق،  1-11—2 ) عملالورقة  مستلزمات النشاط:

 

 ، نقاش وحوار توضيحيعمل مجموعات ، عرض  استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

 الثاني بطرح التساؤل اآلتي : النَّشاط استهالل 

 

 ؟ االجتماعيِّ  النَّوعلمنظور  النُّصوصدورنا كمعلمين ومعلمات عند اكتشاف عدم استجابة وماذا بعد ؟ هل ينتهي 

 أن نفعله؟   يجبأم أن هناك شيئا 

 

 الدَّورعلى  التأكيد  ِّ ِّمم والمحوري الهام للمعلِّ ة "كقادة وقائدات تغيير"في معالجة المواقف غير الُمعلِّ

ت هذا النهج وأصبح جزًءا من تبنَّ  التَّعليمو التَّربيةسياسة وزارة  ، خاصة أنَ االجتماعيِّ  للنَّوعالمستجيبة 

ب) يستخدم التالي، سيعالج هذا الموضوع  النَّشاطأن  إلىاإلشارة  .  وتتمِّ التَّربويَّةمنظومتها  ِّ  ونالُمتدرِّ

بو ِّ  للنَّوع يَّةالتَّعلم تعليميَّةالمدى استجابة المادة ل لتَّحقُّققائمة ا" 1-11-2ورقة العمل  اتالُمتدرِّ

 .(في الجلسة السابقة ماتم توزيعه )( وكذلك االستعانة بدرس التواصل الالعنفي "االجتماعيِّ 

  ِّوحددت فيها ( 11-2في النشاط السابق )عملت عليها  الَّتي(  الصِّورة/ تقوم كل مجموعة باختيار) النص

ن ذلك على لوح دوِِّّ ،وتُ االجتماعيِّ  للنَّوعتعمل على جعله مستجيبا ف االجتماعيِّ  للنَّوع االستجابةسبب عدم 

ِّرالتي سيوزعها  2-12-2وفقا لورقة العمل ورقي كبير.  ِّرأو الُميسِّ ة على المجموعات لكتابة الُميسِّ

 على اللوح الورقي. عملهاالملحوظات عليها قبل تفريغ 

  ُا لعرض ما ا جديدً بارز وتنتخب شخصً  ق عملها في مكانعلِّ حينما تنتهي المجموعات من العمل، ت

 مناقشته والتعليق عليه حيث يلزم . لت إليه المجموعة، حيث تتمِّ توصِّ 

  بين إعطاء وقت ِّ بو لِّلُمتدَرِّ ِّ  .في هذه الجلسة ما تمِّ  فيإلبداء اآلراء قبل غلق الموقف  اتالُمتدرِّ

  اليوم التدريبي، ومن ثَمَّ تقييم الموقف التدريبي لتلخيصاستعراض االستنتاجات 
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 االستنتاجات

 عمليَّةالهو مفتاح المشاركة الفاعلة للطلبة في  االجتماعي   للنَّوعات لالستجابة الُمعل  مو ينالُمعل  موعي وفهم  
 .يَّةالتَّعلم تعليميَّةال

ن الال ينتهي دورنا كمعلمين ومعلمات عند اكتشاف وتحديد   لمنظور  النُّصوص ال تستجيب فيها الَّتيَمواط 

 .االجتماعي   النَّوع

 للنَّوعفي معالجة المواقف غير المستجيبة ز عمل شيء مميَّ كقادة وقائدات تغييرات الُمعل  ممين ويمكن للمعل    

تبنت هذا النهج وأصبح جزًءا من منظومتها  التَّعليمو التَّربيةسياسة وزارة  ، خاصة أنَّ االجتماعي  

 .التَّربويَّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 
 1-12-2رقة العمل و

 
 نموذج للتطبيق

 
نوع المادة : نص /  الفرع المبحث الصَّف

 صورة.......الخ 

ف االجتماعيِّ  للنَّوعالمادة المعدلة المستجيبة   حةالصَّ

لغة   الخامس

 عربية 

  أو صورة ...الخ نص  تعبير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 
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 ) الثاني   ( يالتَّدريبتقييم اليوم 

 

 :ما حصلت عليه واكتسبته :كانت توقعاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ما أحتاج إليه :ما ثمنته  وقدرته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أُخرىملحوظات 
 

 

 

 (اختياري)االسم: 
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الثالث التدريبي اليوم  

 

 :المقدمة

 

ْهني  على يركز هذا اليوم التدريبي مجموعة من األنشطة الضَّروريِّة الَّتي تشكل جانبا مهما في منظومة النِّموِّ المِّ

ِّمات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدارس.  ِّمين والُمعلِّ  للمعلِّ
يَّة المرتبطة بالبيئة تناقش فهي  المدرسيِّة اآلمنة اإلطار المفاهيمي لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم األساسِّ

، ِّمات في إدارة الصَّفوف  والخالية من العنف واستجابتها للنَّوع االجتماعيِّ ِّمين والُمعلِّ وتعمل على تحسين كفاية الُمعلِّ

ومراعاة شؤون الطَّلبة واحتياجاتهم في بيئة ومالحظة المؤشرات التي توحي بوجود عنف والمشكالت السُّلوكية 

العنف القائم على المتنوعة الَّتي تتناول  هذا اليوم التدريبيأنشطة العديد من من خالل  ،تعلُّميَّة خالية من العنف

 النَّوع االجتماعيِّ المرتبط بالمدارس.

 

 :النتاجات العامة لهذا اليوم

 

ف -1  المرتبط بالمدارس االجتماعيِّ  النَّوععلى أهم المصطلحات ذات الصلة بالعنف القائم على  التَّعرُّ

 الوعي بخطورة العنف بشكل عام والعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة بشكل خاص زيادة -2

 تنمية اتجاهات ايجابية نحو العمل على الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة -3

القائم على النوع االجتماعي المرتبط  بشكل عام وفيما يتعلق بالعنف تبني ميثاق الشرف األخالقي لمهنة التعليم -4

 بالمدرسة بشكل خاص.

 

 النتاجات الخاصة لهذا اليوم:

بات: ِّ بين والُمتدرِّ ِّ  مع نهاية اليوم التدريبي يُتوقَّع يكون في مقدور الُمتدرِّ

التفريق بين العنف والعنف القائم على النَّوع االجتماعي  والعنف القائم على النَّوع االجتماعي  المرتبط  -1
 بالمدرسة.  

النَّوع  على العنف القائم  في مجالالَّتي غالبا ما تستخدم  والمفاهيم الرئيسة المصطلحات تحديد وتعريف  -2

 .النَّوع االجتماعيِّ المرتبط بالمدرسة بشكل خاصاالجتماعيِّ بشكل عام، والعنف القائم على 

 بالمدارس المرتبط االجتماعي   النَّوع على القائم العنف يحدث ولماذا أين تحديد -3

 االجتماعيِّ  النَّوع على القائم العنف سياق في القوة تفسيرمفهوم -4

ف -5  بالمدارس. المرتبط االجتماعيِّ  وعالنَّ  على القائم العنف في المساهمة والعوامل الجذرية األسباب تَعرُّ

 والعوامل الجذرية األسباب تحليل في بالمدارس المرتبط االجتماعيِّ  النَّوع على القائم العنف شجرة توظيف -6

 بالمدارس. المرتبط االجتماعيِّ  النَّوع على القائم العنف عن الناجمة والعواقب  المساهمة
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ف  على السِّياسة الَّتي تت -7 بنِّاها وزارة التَّربية والتَّعليم حول العنف بشكل عام القائم على النَّوع االجتماعيِّ التَّعرُّ

 2018في مدارسها بشكل خاص. كما وردت في الخطَّة اإلستراتيجية 

ف على  -8  في البيئة المدرسيَّة المبني على النَّوع االجتماعيِّ أبرز التحديات في مواجهة العنف التَّعرُّ

 في المدرسة الطَّلبةعنف القائم على نوع الجنس على فهم عواقب ال -9

 .المدرسةب النوع االجتماعي المرتبطالمتضررين من العنف القائم على  الطَّلبةالتدخل بشكل مناسب مع  -10

ف على المؤشرات الَّتي تشير إلى وجود عنف أو تنمر.  -11  التَّعرُّ

 عليهم.المعتدى  الطَّلبةعند االلتقاء والحديث مع األساسية  المبادئ اإلرشادية توظيف   -12

 

 

القبلي لهذا اليوم التَّعلمالتهيئة و  

 

كنشاط كاشف ) التعرف على اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو العنف( تم تصميم النشاط األول في هذه الوحدة 

ِّت عليها موعة من الجمل الجعن توجهات المعلمين والمعلمات نحو العنف. حيث تم تصميم م مدروسة  ليُصوِّ

 المتدربون والمتدربات من خالل نشاط يعتمد على الحركة  

، ومن ثم يُثار نحو العبارة ) أوافق ، لست متأكا، ال أوافق ( به حيث يختار المتدرب أو المتدربة الموقف الخاص 

كسلوك مدخلي لألنشطة التي  حوار ونقاش يسمح خالله تغيير الموقف بناء على النقاش السائر، ليكون هذا النشاط

 تلي. 
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الثالث التدريبي البرنامج الزمني لليوم  

 الزمن واسمه النشاط رقم الجلسة والموضوع اليوم

 )دقيقة(

 

 الثالث

 
 المفاهيم -1

 والمصطلحات

 المرتبطة األساِسيَّة

 على القائم بالعنف

 االجتماعيّ  النَّوع

 

 

 

 الجذرية األسباب -2

 العنف وعواقب

 النَّوع على القائم

 المرتبط االجتماعيّ 

 بالمدارس

 

 

 األولى

 السابق اليوم مراجعة

 النَّوع على القائم بالعنف المرتبطة األساِسيَّة والمصطلحات المفاهيم
 االجتماعيّ 

ف اتجاهات الُمعل  مين والُمعل  مات حول العنف. ( 1 – 3)  نشاط  تعرُّ

مصطلحات ومفاهيم مرتبطة بالعنف القائم على النَّوع ( 2 – 3)  نشاط
 االجتماعي  

المصطلحات والمفاهيم المرتبطة باالعنف القائم المزيد من ( 3– 3)  نشاط 
 .على النَّوع االجتماعي  

10 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 النَّوع على القائم العنف يحدث ولماذا أين والعواقب، الجذرية األسباب

 بالمدارس المرتبط االجتماعيّ 

 بالمدرسة المرتبط االجتماعي   النَّوع على المبني العنف( 4 – 3)  نشاط

                                              عواقبه؟ ما يحدث، أين أشكاله،

                                                                االجتماعي   النَّوعمفهوم القوة في سياق العنف القائم على (  5 – 3)  نشاط

 .دراسة حالة وتحليلها وفقا لشجرة العنف)العنف ( شجرة 6 – 3)نشاط 

  

 

 

25 

 

20 

 

30 

 

 

 30 استراحة 

االنضباط   -3
 الطُّالبي

ة ستراتيجياإل الخطَّة
2018- 2022 

لوزارة التربية 
والتَّعليم وتعليمات 
االنضباط الطالبي 

2017 
 

دور هيئة   -4
التَّدريس في التَّعامل 
مع العنف القائم على 

 االجتماعيّ  النَّوع
 المرتبط بالمدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 الثانية

 االنضباط الطُّالبي 

لوزارة التربية  2022 -2018ة ستراتيجياإل الخطَّة(  7 – 3) نشاط 
          2017والتَّعليم وتعليمات االنضباط الطالبي 

ر (  8 – 3)  نشاط  .جاللة الملكة رانيا تؤكد على محاربة العنف والتَّنمُّ
 النَّوعأبرز المعوقات  في مواجهة العنف المبني على ( 9 – 3)  نشاط

 .المرتبط بالمدرسة االجتماعي  

 

15 

 

15 

20 

 
 االجتماعيّ  النَّوعدور هيئة التَّدريس في التَّعامل مع العنف القائم على 

 .المرتبط بالمدرسة

ْح َمثَلَك                                                        (10 – 3)  نشاط                                         صح  
 ة وتقديم الدعم والمساندة )دراسة حالة(  الطَّلبحاورة  (11– 3) نشاط 
العنف القائم ة على اإلبالغ عن حوادث الطَّلب تشجيع (12 – 3)  نشاط
.                                                                              االجتماعي   النَّوععلى 
يحتاج للمساعدة والدعم  أحد الطَّلبةكيف نعرف بأن  (13 – 3) نشاط 

النفسي )المؤشرات(.                                                                          
ات.                                                                 الُمعل  مين والُمعل  مة مع الطَّلبكيف نبني ثقة  (14 – 3) نشاط 

 

 

10 

20 

20         

 

20 

15 
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ر )لعب أدوار( (15 – 3) نشاط   .المزيد من المعرفة حول التَّنمُّ
 .قييم النهائي للورشةالتَّ 

 

20 
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  الوحدة الرابعة
 المرتبط بالمدارس االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على 

 

يَّة والمصطلحات المفاهيم تعريف           أوال:  االجتماعيِّ  النَّوع على القائم العنفب المرتبطة األساسِّ

 

 األنشطةوصف 

 ثالثة أنشطة: يحتوي هذا الموضوع على

ِّ يُ  األول: النَّشاط فركِّ ِّماتجاهات  ز على تعرُّ ِّمين والُمعلِّ  الطِّلبة بشكل خاص نحوالعنف بشكل عام و حولات الُمعلِّ

ِّرن كوِِّّ حتى يُ  ِّرأو الُميسِّ ِّ  التَّدريبا يساعد في إدارة تصورً  ةالُميسِّ جاهات من ناحية من ناحية والعمل على تعديل االتِّ

 .أُخرى

يَّةمفاهيم المصطلحات وفريق بين الوء على الت  سيُلقي الض   النَّشاطهذا  اني:الثّ  النَّشاط مرتبطة بالعنف ال األساس 
 .بالمدرسةالمرتبط  االجتماعي   النَّوع، والعنف على أساس االجتماعي   النَّوعوالعنف القائم على 

 االجتماعي   النَّوعالقائم على  بالعنف المصطلحات والمفاهيم المرتبطة وء على المزيد منيلقي الض   الث:الثّ  النَّشاط

 

     (قيقةد 20) الزمن:                                                                             (1 – 3)  :نشاطرقم ال

ِّماتجاهات  اسم النشاط: ِّمين والُمعلِّ                                                     اليوم الثالث/ الجلسة األولى                      العنف بشكل عام  حولات الُمعلِّ

                                                                                     
 

 

بين إخبار والتحفيز:التهيئة  ِّ باتو الُمتدرِّ ِّ عن يحرية إعطاء الفرصة للتعبير  إلىيهدف  التَّمرينأن هذا  الُمتدرِّ

 نحو استخدام العنف  مع الطلبة . المواقف

 بالعنف عند المتدربين والمتدربات حيحة المرتبطةيات غير الصِّ السُّلوكتصويب المعتقدات و نتاج النشاط:

 ------ القبلي: التَّعلم

 تعليقها على الجدران) أوافق ، لست متأكدا، ال أوافق ( و صغيرة  ثالث بطاقات أدوات النشاط:

 أسئلة: اتجاهات ومواقف(  1-1-3 ) ورقة العمل  مستلزمات النشاط:

 تصويت بالحركة، حوار ومناقشة استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 إجراءات تنفيذ النشاط:
 

ِّرينتوجيه  ِّرو للُميِّسِّ ِّمتفكير  إثارة  إلى النَّشاطيهدف هذا : اتالُميسِّ ِّمين والُمعلِّ ات حول المواقف والمعتقدات الُمعلِّ

عمل على ليتم ال، وهو نشاط هام وكاشف ةالطَّلبوأثرها على  تعليميَّةال وقعات والممارساتبالتِّ  يات، وربطهاالسُّلوكو

 وضع األمور في مسارها الصحيح.

ِّرهناك مجموعة من العبارات سيتم قراءتها للتصويت عليها )أوافق، ال أوافق، لست متأكدا( ويجب أن يبقى   الُميسِّ

ِّرأو  االستجابات. تلقي في حالة حياد تام أثناء قراءة  العبارات و ةالُميسِّ
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 على  التَّدريبفة يتم إعدادها مسبقا وتعليقها على الجدران في أماكن مناسبة في غر، ثالث بطاقات تجهيز

 النحو األتي:

 

 

 

 

 

  

 ب إخبار ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ سيتم  الَّتيإعطاء الفرصة للتعبير عن المواقف  إلىيهدف  التَّمرينأن هذا  اتالُمتدرِّ

قراءته  بكل  يتمِّ  الَّذيتعبرعن الموقف  الَّتيذكرها من خالل الحركة وأن يتجه كل شخص نحو البطاقة 

 اآلراء ستكون محترمة، ) أوافق ، ال أوفق ، لست متأكدًا (. ة، وكلِّ يِّ حرِّ 

 

 قراءة العبارات عبارة  واب،  ومن ثَمَّ يتم  ه الص  دا بما يشعر وما يعتقد أن  كل شخص التفكير جي   إلى الطَّلب

 (.1-1-3 ) من ورقة العمل ر عبارة إثْ 

   بسبب االختيار من قبل بعض  ؤال عنلس  واوقف بعد كل عبارة للمناقشة الت   يتم بو ينالُمتدر   في   ،اتالُمتدر  
 كل خيار من الخيارات الثالثة. 

 

  بالتأكيد على بو ينالُمتدر   أن الفرصة متاحة لتغيير األماكن/ المشاعر والمعتقدات سواء تم ذلك  اتالُمتدر  
 .الن  قاشللحوار و، نتيجة أو بعدهالتصويت أثناء 

 

 ب إلى الطَّلب بو ينالُمتدر    المقاعد. إلىالعودة  اتالُمتدر  
 

  (.1-1-3) موجودة في نهاية ورقة العمل   النَّشاطأسئلة للمناقشة نهاية يطرح الميسر أو الميسرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 لست متأكدًا/ةً  ال أوافق أوافق
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 1-1-3ورقة عمل 
 

 : اتجاهات ومواقفعباراتأوال:                                               

 

بات لمعرفة ا        ِّ بين والُمتدرِّ ِّ ِّمتجاهات ومواقف أسئلة  لطرحها على الُمتدرِّ ِّمين والُمعلِّ  ات الُمعلِّ

  معلميهم ومعلماتهم طوال الوقت ومهما كان الوضع طاعة الطَّلبةيجب على. 

  التدخل اليقافه؟.فمن مسؤوليتي غيره من الط لبة يزعج  أحد الطَّلبةأو رأيت اذا سمعت 

  التَّعلمعلى  الطَّلبةيساعد ذا كان إالعقاب البدني مقبول. 

 ويمكنهم إحداث تغيير موقعهم قوي   اتالُمعل  مون والُمعل  م.  

  االكبار  .يعرفون ماهو أفضل للصغار دائم 

 أكثر أهمية لألوالد مما هو للبنات التَّعليم. 

  وال يمكن تغييرهاتتسم بالعنف، ف المجتمعية( ا)  العادات والتقاليد واألعربعض الثقافات. 

 الذكورال يتعرضون للتحرش الجنسي   الطَّلبة. 

 لهم حقوق. األطفال 

  الطَّلبةالعنف لمعاقبة  عدم استخدام اتالُمعل  مو ينالُمعل  ميجب على. 

 أكثر من الكبار صائبةيمكن أن تكون آراؤهم أحيانا في ما يخصهم  األطفال . 

  الصغار يجب أن يتقبله الَّتيهو جزء طبيعي من مرحلة النمو العنف. 

 

  في نهاية النشاطأسئلة يتم اإلجابة عنها ثانيا: 

 

o  يَّةالصور تُؤث  ركيف  للعنف؟  نظرتناعلى  االجتماعي   للنَّوع النَمط 

o  ؟تناة على إجابااالجتماعي  التقاليد  أثَّرتكيف 

o  موقفه تجاه الصغار ولم يكن يتوقعه؟تعلم أحدكم  أو إحداكن شيئا عن هل 

o  على عملنا معهم؟  تُؤث  ركيف يمكن آلرائنا حول الصغار أن 
o   لمناقشتك  أو  وأن الطَّلبة ليس لديهم حقوق الصَّفلطة العليا في ل الس  مث  تك هل ترى )كمعلم أو معلمة ( أن

 ) توضيح (      ؟ كيف؟ االعتراض على بعض األمور
o  لماذا؟  أو بعده؟ النَّشاطهل غير أحد رأيه أثناء 
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          ( قيقةد 20)  الزمن:                                                                     (2 – 3) : نشاط رقم ال

 اليوم الثالث/الجلسة األولى                                  مصطلحات ومفاهيم مرتبطة بالعنف اسم النشاط: 

                                 االجتماعيِّ  النَّوعالقائم على 

 

  التهيئة والتحفيز:

ف على مفهومي العنف القائم على النَّوع االجتماعيِّ والعنف القائم على النَّوع االجتماعيِّ  نتاج النشاط: التَّعرُّ

   المرتط بالمدارس.

 مراجعة مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي  القبلي: التَّعلم

 ، أقالم ، ألواح ورقيةكمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

  ئح النشاطشرا مستلزمات النشاط:

 ، عصف ذهنيمناقشة وحوار، عمل مجموعات :استراتيجيات تنفيذ النشاط

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

 بمع المفاهيم اآلتية  مراجعة بو ينالُمتدر    : ) استعراض وتذكير( اتالُمتدر  

 العدالة –المساواة  - االجتماعيِّ  النَّوع -الجنس 

    

  بالستمطار األفكار من قبل  االنتقالبعد ذلك بو ينالُمتدر   حول العنف بشكل عام من خالل  اتالُمتدر  

 طريقتين: 

ِّرنقاش عام شفوي حيث يسأل  -ا  ِّرأو الُميسِّ ؟ ويتم من ممارسات ترتبط بالعنف األذهان إلىيتبادر ماذا  ةالُميسِّ

ب تسجيل االستجابات بشكل واضح وظاهر للجميع  .على اللِّوح القالِّ

رسم دائرة صغيرة في المنتصف مكتوب بداخلها كلمة عنف يخرج منها لمجموعة  ورقة كبيرة لكلِّ   إعطاء -ب

 أسهم  أو حولها دوائر....الخ. كما هو موضح في الشكل أدناه.

 

 
 

   من ممارسات ترتبط بالعنفالذهن الطَّلب إلى كل مجموعة كتابة مايتبادر إلى 

 العنف
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  ُق المجموعات  عملها على الجدار حتى يتم استعراضها أمام المجموعة الكبيرة. عل   بعد االنتهاء من العمل ت 

 ب درُّ الت   تمَّ   الَّذي االجتماعي   النَّوعفاق على تعريف لمفهوم العنف وربطه بالمجموعات االت    إلى  الطَّلب

) تبقى الكلمات الجلسة.  ذكرها في هذه تمَّ  الَّتيعليه في الجلسات السابقة، واالستعانة بالعبارات والكلمات 

بذكرها/كتابتها من تم  الَّتيوالعبارات  بو ينالُمتدر   معلقة في مكان بارز أمام الجميع حتى يسهل  اتالُمتدر  

 االستعانة بها أثناء عمل المجموعات(. 

  ضافة عديل واإليتم الت   الن  قاشتوصلت إليه، ومن خالل الحوار و الَّذيتعرض كل مجموعه تعريفها

 المقبول. التَّعريفتُشك  ل  الَّتيئيسة العناصر الر   إلى والحذف وصوالً 

 الشَّريحة عرض  (PP 1   ) االجتماعي   النَّوعلمفهوم العنف المبني على 

 النَّوعلمفهوم العنف المبني على ومحاولة وضع تعريف  أُخرىالمجموعات العمل مرة  إلى الطَّلب 

 على ألواح ورقية.   كتابتهفي المدارس. و االجتماعي  

    توصلت  الَّذيمجموعة تعريفها  ق المجموعات أعمالها في مكان بارز، وتستعرض كل  بعد االنتهاء، تُعل

 إليه.

  ًإلى من خالل المناقشة والحوار حول ما قامت به المجموعات، يتم التعديل واالضافة والحذف وصوال 

 )  كما هو في التَّعريف ةالُميس  رأو الُميس  ريعرض  المقبول، ومن ثم   التَّعريفتُشك  ل  الَّتيئيسة العناصر الرَّ 

PP 2  ) 

  ببالتعاون مع بو ينالُمتدر   يَّةسائل الر  يتم استنتاج  اتالُمتدر   السابق، ثم يعرض  التَّعريفخالل من  األساس 

  (   PP 3)  ة الشريحة الُميس  رأو  الُميس  ر
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 2-3شرائح النشاط 

PP 1                                   االجتماعيِّ  النَّوع أساس علىالقائم العنف 

 النَّوع)أي  االجتماعيِّةاالختالفات  إلىويستند  الشَّخصإرادة  ضدِّ يرتكب إيذاء  فعل مصطلح شامل أليِّ 

،  النَّفسيَّةأو  الجنسيَّةأو  الجسديَّةأو المعاناة ذى تلحق األ الَّتي( بين الذكور واإلناث. ويشمل األفعال االجتماعيِّ 

يَّةوغيرها من أشكال الحرمان من  التهميش، السيطرة،  اإلكراه، التَّهديدتشمل و ِّ تحدث هذه األفعال  . يمكن أنْ الُحرِّ

 يَّةالدَّْولتحميها المواثيق  الَّتيانتهاكا لعدد من حقوق اإلنسان العالمية و عدِّ ، ويُ في األماكن العامة أو الخاصة

 واالتفاقيات.
 

 

 

 

 

2                          PP بالمدارس المرتبط االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على 

والَّذي   االجتماعيِّ  النَّوعتقوم على العالقات، واألدوار القائمة على  الَّتي اتشكل من أشكال العنف، أواالعتداء أيِّ 

العنف قد يتم في المدرسة، أو  وهذا. ةأو أي مزيج من هذه العناصر الثالث ،جنسيًاأو  نفسيًايمكن أن يكون بدنياً، أو 

هذا العنف وقد يتم  .المدرسة الداخلية سكنوأأو العودة من المدرسة، أو في أروقة  وفي طريق الذهابأساحاتها، 

ِّممن قبل  ِّمين والُمعلِّ  قد يكونوا د والبنات على حد سواءات، والطالب والطالبات، أو أفراد المجتمع. إن األوالالُمعلِّ

ِّراسيِّة معا، مما يؤثر على النتائج أو كال األمرين ،ضحايا أو جناة  . بشكل عام النَّفسيَّةالبدنية و، والصحة الدِّ

 
 
 
 

 PP 3 
  ِّاالجتماعيِّ  النَّوعبما فيه العنف المبني على  التَّعليمو التَّربيةالعنف ممنوع في مدارس وزارة  أشكال كل 

  ةالطَّلبثار نفسية وصحية خطيرة على آ إلىتؤدي   االجتماعيِّ  النَّوعالمبني على تأثيرات وتوابع العنف. 

 ِّمللمعلمين و ِّ من   ،والمدرسة الصَّفاألساسي في منع العنف في الدَّورات الُمعلِّ  مراعاة عدم أنماط والحدِّ

 .االجتماعيِّ  النَّوع
 ِّم ِّمون والُمعلِّ  يجابيِّ إز وميَّ غيير في صنع شيء مختلف ومُ يكونوا وكالء ووكيالت التِّ ات يمكن أن الُمعلِّ

 داخل المدرسة وخارجها.  
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                   (قيقةد  20 )الزمن:                                                                              (3 – 3)  :نشاطرقم ال

 اليوم الثالث/ الجلسة األولى                                                مصطلحات ومفاهيم مرتبطة  اسم النشاط:

    االجتماعيِّ  النَّوعبالعنف القائم على 

 

تحتاج إلى ربطها وي مجموعة من التعاريف  تشد انتباه المجموعات إلى أن هذا النشاط يح التهيئة والتحفيز:

م الذي تنتمي إليه، وبعض المصطلحات تحتاج إلى تركيز وفهم أكثر من غيرها وسيكون بالمصطلح أو المفهو

   النشاط على شكل منافسة بين المجموعات .

ف نتاج النشاط:  المرتبط بالمدارس االجتماعيِّ  النَّوععلى أهم المصطلحات ذات الصلة بالعنف القائم على  التَّعرُّ

 النوع االجتماعيمصطلحات ومفاهيم  القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

ر وعالقته بالنَّوع  ( 2-3-3 ) ورقة العمل مصطلحات ومفاهيم، (1- 3-3 ) ورقة العمل مستلزمات النشاط: التَّنمُّ

 ،  االجتماعيِّ المرتبط بالمدارس

 مناقشة وحوار، عمل مجموعات استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

  بتقسيم بو ينالُمتدر    .مجموعات 4 إلى اتالُمتدر  

  البطاقاتتحمل ) .بطاقة للمجموعة 4-3 المجموعات على بطاقات صغيرةتوزيع بشكل عشوائي، يتم 

 (.االجتماعي   النَّوعوالمفاهيم المرتبطة بالعنف القائم على  للمصطلحات تفسيرتعريفات/ 

 ترتبط  الَّتي المناسبة المصطلحاتالبطاقات وتحديد  على المشروحات لمناقشةدقائق  10 المجموعات اءأعط

  .بكل بطاقة

 المصطلحات المفاهيم

ر -العنف   –اإلساءة للطفل  -اإلكراه  -القوة  –الناجي /الضحية  -الزواج المبكر – التَّعليمالحرمان من  -التَّنمُّ

 النَّوعالمساواة في  – االجتماعيِّ  النَّوعالعدالة في  -المشاهد  – السُّلوك –التغيير وكيل  -/ العاطفيةالنَّفسيَّةاالساءة 

 المعتدي/المعنف/الجاني/ المسيء – االجتماعيِّ 

 

 المصطلحمقابل على الجدار  هابحوزت الَّتيالبطاقات  تثبيت خرىمجموعة  تلو األُ  ،المجموعات إلى الطَّلب 

 المناسب حسب ما قامت به كل مجموعة. 
 الَّتيات التَّعريفواالطالع على  خرىالمجموعات القيام والتجوال بين عمل المجموعات األُ  إلى الطَّلب 

 قامت بها وتسجيل اية ملحوظة او استفسار ليتم مناقشته بعد قليل في الخطوة الالحقة.

 ات الموجودة على التَّعريفالمجموعات الوقوف على شكل نصف دائرة في مواجهة البطاقات و إلى الطَّلب

 .من صحة انجاز المجموعاتوالتأكد الجدار

    المجموعة الكبيرة ة المصطلحات والمفاهيم معمناقش .  
   بعلى  1(-3-3 ) ورقة العملتوزيع بو ينالُمتدر    اتالُمتدر  
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     ب إلى الطَّلب بو ينالُمتدر   ر"( 2-3-3 ) ورقة العملتوزيع المقاعد، ومن ثم يتم  إلىالعودة  اتالُمتدر    التَّنمُّ

 .المرتبط بالمدارس" االجتماعي   النَّوعوعالقته ب

 ب إلى الطَّلب بو ينالُمتدر   من خالل طرح األسئلة  إثارة حوارقراء ذاتية ومن ثم  ورقة العملقراءة  اتالُمتدر  

 اآلتية:

ريميز  الَّذيما  -1  عن العنف؟ التَّنمُّ

 ر؟ ولماذا؟ا متكررا حدث بين شخصين متماثلين تقريبا في القوة ؟ عنف أم تنمُّ ماذا يمكن أن نسمي عراكً  -2

 كيف تبدأ فكرة العنف بالتشكل لدى الفرد؟ -3

العنف بأشكاله المختلفة ومنها (كيف يمكن أن يكون دوركل مما يأتي من العوامل المساهمة في حدوث  -4

ر  ؟  االجتماعيِّ  النَّوععلى أساس  )التَّنمُّ

o العائلة -ا 

o المجتمع -ب 

o الدَّولة -ج 

 ص الموقف التدريبيياستعراض االستنتاجات لتلخ

 االستنتاجات

ف  ِّماتجاهات  إلى التَّعرُّ ِّمين والُمعلِّ بشكل خاص أمر ضروري  ةالطَّلبجاه ات نحو العنف بشكل عام واتِّ الُمعلِّ

ِّروللميسر  .التَّدريباتهما في إستراتيجيحتي يبنيا على أساس ذلك  ةالُميسِّ

تحميها  الَّتيحقوق اإلنسان العالمية وهو انتهاك صارخ ل االجتماعيِّ  النَّوعأساس العنف القائم على  

 .الدَّْوليَّةالمواثيق واالتفاقيات 

ِّميستطيع   ِّمون والُمعلِّ  .المرتبط بالمدارس االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على من  ات الحدِّ الُمعلِّ

 .االجتماعيِّ  النَّوعبما فيه العنف المبني على  التَّعليمو التَّربيةالعنف ممنوع في مدارس وزارة  أشكال لُّ كُ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

 

 1-3-3ورقة العمل 
 

 1-3-3ورقة العمل 

 مصطلحات ومفاهيم

والحصول على المعرفة العلمية والمهنية  التعليمإخراج الفتيات والفتيان من المدارس ومنعهم من إكمال الحرمان من التَّعليم: 

يَّة  من االلتحاق بالتَّعليم. األطفال، ومنع األساسِّ

ِّنِِّّ القانونية الزواج المبكر:  الزواج الُمدَبَّر دون السِّ

 –ن إكراًها، أو ضغًطا، وتشمل ا . وقد تتضمِّ ا، أو اقتصاديً ، أو اجتماعيً ا يكون بدنيً  وجود تفاوت حقيقي بين طرفين يمكن أنْ  القوة:

النفسي والبدني  ، واالضطهاد، أو غيرها من أشكال الضغط وهي مرتبطة باألنواع الثالثة المختلفة للعنف )التَّهديدالتخويف، و -أيضا

والجنسي(. وإساءة استعمالها يعني العنف. مما يؤدي إلى االضطرار للتصرف حسب رغبة من يمتلك "القوة" ، وفعل ما هو مطلوب 

 .خوفًا من عواقب حقيقية، ومؤذية 

ال الجنسين، وتتناول االحتياجات تأخذ بعين االعتبار ك الَّتي: يشير هذا المفهوم إلى المعاملة المنصفة االجتماعيِّ  النَّوعالعدالة في 

ضد مجموعة معينة، وأخذ التدابير  التَّمييزتقود إلى  الَّتيوالحواجز الثقافية والماضي وتداعياته  النِِّّساءوالمصالح المختلفة للرجال و

 .االجتماعيِّ  النَّوعفراد أتؤدي إلى تحقيق العدالة بين  الَّتيزمة الالِّ  يجابيَّةوالتدخالت اإل

  :االجتماعيِّ  النَّوعاة في المساو

جالو النِِّّساءيعني تمتع  ِّ هم للمساهمة في إمكاناتبالوضع نفسه وإتاحة فرصة متساوية لممارسة حقوقهم اإلنسانية وتحقيق كامل  الرِّ

يَّة التَّنمية ِّياسِّ ينسبها المجتمع إلى كل من  لَّتياة والثقافية ، واالستفادة من النتائج. إنها القيمة المتساوية االجتماعيِّ و االقتصاديَّةو السِّ

جالو النِِّّساءأوجه التشابه واالختالف بين  ِّ يلعبونها. يمكن تعزيز المساواة بين الجنسين عندما يتم توفير  الَّتيواألدوار المختلفة  الرِّ

 دون اعتبار للجنس البيولوجي. النِِّّساءجال وعم للرِّ الموارد والفرص والدِّ 

 

ر: ر شكل منُّ أشكال العنف المرتبط بالمدارس، وهوعنف متعمدُّ متكرر  )ليس عـابرِّ  التَّنمُّ ا( من فرد أو مجموعة، ينـتجُّ عنـه التَّنمُّ

ر والضـحية )الُمتن ِّ ة أوالسـلطةُّ بين المتَنمِّ ر اإلضرار بفرد أومجموعةُّ من نفس العمر؛ حيث  يكون هناك فـرق وعدم توازن في  القـوُّ مَّ

ر األلكترونيِّ ويحدث إمِّ عليه(،   . ا في الحرم المدرسي  أو في األماكن المحيطة بالمدرسة أو من خالل التَّنمُّ

ا لطرف أو المتواجد في موقع حدوث مشكلة بين شخصين أو أكثر، إال أنه ليس ليس طرفاً فيها. وقد يكون مؤيدً  الشَّخص  الُمشاه د:

 ا.ا عن طرف أو حياديً مدافعً 

 .يتصرف، أو يتعامل بها المرء في وضع معين  الَّتييقة الطر :السُّلوك

 يجابيِّ ل اإل حوِّ على إحداث التَّ  ث، أو يساعدُ يُحدِّ  الَّذي الشَّخص وكيل التغيير:

باستخدام العنف الجسدي أو  التَّهديدإلحاق األلم أو اإلصابة العقلية أو العاطفية. ومن األمثلة على ذلك  / العاطفية:النَّفسيَّةاإلساءة 

الجنسي أو التخويف أو اإلذالل أو العزل اإلجباري أو المطاردة أو المضايقة أو االهتمام غير المرغوب فيه، أو التصريحات أو 

 .... الخ.الشَّخصي أو تدمير األشياء العزيزة على التَّهديداإليماءات أو الكلمات المكتوبة ذات الطابع الجنسي و/ أو 

. مع أن مصطلحي "الضحية" و"الناجي" االجتماعيِّ  النَّوعتعرض للعنف القائم عىل  الَّذي الشَّخص حية/ الُمساء إليه:اجي/ الضِّ الن

تستخدم أحيانا بالتبادل، إال أن مصطلح "الضحية" يستخدم عادة في القطاعات القانونية والطبية بينما مصطلح "الناجي" هو مصطلح 

 .فألنه يعني القدرة على التكيُّ  االجتماعيِّ و فسيِّ عم النِّ ا في قطاعات الدَّ ل استخدامه عمومً فضَّ يُ 

ِّ  الجنسيَّةاإلساءة  أو عرض مواد إباحية ترتكب ضد قاصرمن قبل  اأو تحرش اأو اعتداء جنسي ان اغتصابأية حادثة تتضمِّ فل: للط 

 شخص بالغ.

ات أو اإللحاح اللفظي أو التَّهديدإجبار أو محاولة إجبار شخص آخر في التورط في سلوكيات ضد إرادته/ إرادتها باستخدام  اإلكراه:

 .االقتصاديَّةالعب أو الخداع أو القوة التِّ 

اندة توجيهه : كل من يقوم بفعل العنف، فقد يكون شخصاً أو مجموعة أو مؤسسة تقوم بتوجيه العنف ومسالمعتدي/المعنف/الجاني

 .الضحاياوالتغاضي عنه. ويتصرف المعتدون من موقع قوة أو سلطة أو صنع قرار، فيكون بإمكانهم السيطرة على أ
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 2-3-3ورقة العمل 

 

 2-3-3ورقة العمل 

ر   االجتماعيِّ  النَّوعوعالقته ب التَّنمُّ

ر ، ( من فرد أو مجموعةابرعـاس لي) ر  متكر عنف متعمدُّ و، وهالمرتبط بالمدارس العنفل أشكا منُّ شكل  التَّنمُّ

ة ق وعدم توازن في  افـر هناكيكون   حيثالعمر؛ من نفس  عةُّ مجموأود بفره اإلضرار عنـ ينـتجُّ  لقـوُّ

ر  السـلطةُّ أو ِّ ر عليه(،  والضـحيةبين المتَنمِّ أو في األماكن المحيطة  يحدث إما في الحرم المدرسي و)الُمتنمَّ

ربالمدرسة أو من خالل   األلكتروني. التَّنمُّ

را في موضوع ا هامً دورً  االجتماعيِّ  النَّوعوتلعب الذكورة واألنوثة والتنشئة على  هي  الَّتيكورة فالذِّ  التَّنمُّ

جالعبارة عن صفات  ِّ عني أن تكون روها في إطار اجتماعي معين وماذا يظهِّ يجب أن يُ  الَّتيوالخصائص  الرِّ

ها وما نَهرْ ظْ يجب أن يُ  الَّتيصرفات والخصائص والتِّ  النِِّّساءهي عبارة عن صفات  الَّتيرجال، وكذلك األنوثة 

تقوم على توصيفات وممارسات  لماهيَّة أن تكون  الَّتي الجندريَّة ةاالجتماعيِّ يعني أن تكون امرأة، فالتنشئة 

تحدد النفوذ والقوة والميل للجنس اآلخر، وأن له امتيازات على  الَّتي أو امرأة مثل المعايير الذكورية رجاًل 

االستحواذ على الجنس اآلخر، فيها صفات ، وفي الجانب اآلخرمعايير األنوثة أن تكون جميلة وجاذبة والنِِّّساء

 ضحي من أجل العائلة..الخجل ومعتمدة عليه لحمايتها، وعليها أن تُ وخاضعة للرِّ 

،  ةاالجتماعيِّ في مستويات مختلفة من بيئتنا  االجتماعيِّ  النَّوعالعنف المبني على أساس  وبهذا الشكل يترسخ

/ األطفالفراد العائلة   حيث تنشأ أنواع  مختلفة من العنف: عنف زوجي/ عنف ضد أفيكون على مستوى 

/ شرف الجندريَّةط نمابين الجنسين/ وتثبيت األ التَّمييز...الخ. ويكون أيضا على مستوى  أفراد المجتمع ك

الق وتولي واج والطِّ ن في القوانين  المتعلقة بالزِّ تضمَّ كالعنف المُ  الدَّولةالعائلة...الخ. ويكون أيضا على مستوى 

 المناصب العامة واالنتخابات.

نشأ فيه يقبل  الَّذيا بطفولته ومراهقته فشاهد مجتمعه منذ والدته مرورِّ   التَّنميطالي يكون الفرد قد طاله وبالتِّ 

النزاع ، وترسخ مفهوم الرجولة المرتبط بالعنف والعدوان وكذلك ترسخ مفهوم األنوثة،  العنف كوسيلة لحلِّ 

 وخصائصه بالصرامة. االجتماعيِّ  النَّوعواتسمت أدوار 

والجنس  ة )كالعمرة والقانونيِّ يِّ السُّلوكو النَّفسيَّةو  ةاالجتماعيِّ ة ووحينئذ يأتي دور العوامل البيولوجيِّ 

وتفكك األسرة  االقتصاديَّةهانة والمستوى الثقافية والصعوبات واالحتياجات الخاصة، والتعرض للعنف واإل

يَّة الصِّورةة، حيِّ وانتشار ثقافة لوم الضِّ  السلبية للمرأة في اإلعال م ، قصور القوانين الخاصة بالحماية من  النَمطِّ

را عليه.ا فا كبيرً تلعب دورً  الَّتيالعنف.....الخ(  را أو ُمتنمَّ ِّ  ي أن يكون الفرد ُمتنمِّ
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 الرابعة الوحدة

 المرتبط بالمدارس االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على أساس 

 
 المدارسب المرتبط االجتماعيِّ  النَّوع على القائم العنف يحدث ولماذا أين ،والعواقب الجذرية األسباب :ثانيا

 

  نشطةاأل وصف

 أنشطة: ثالثة على الموضوع هذا يحتوي

 بالمدرسة المرتبطو االجتماعيِّ  النَّوع أساس على القائم العنف أشكال على النَّشاط هذا زركِِّّ يُ  :الرابع النَّشاط

 العنف. هذا على ترتبةالمُ  عواقبال هي وما ،العنف هذا فيها يحدث أن مكنيُ  الَّتي واألماكن

بشكل عام  االجتماعيِّ  النَّوعتفسير مفهوم القوة في سياق العنف القائم على  على النَّشاط هذا يعمل الخامس: النَّشاط

 والعنف المرتبط بالمدارس بشكل خاص

 النَّوع لتحليل العنف القائم علىشجرة العنف" " ةإستراتيجي   استخدام يتم  النَّشاط هذا في :السادس النَّشاط

             وتحليلها وفقا لشجرة العنف. المرتبط بالمدرسة من خالل دراسة حالة االجتماعيِّ 

 

                             (  قيقةد 25 )الزمن:                                                                          (4 – 3) : نشاطال رقم

  األولى الجلسة الثالث/ اليوم                             المرتبط االجتماعيِّ  النَّوع على المبني العنف اسم النشاط:

 عواقبه يحدث، أين أشكاله، ،بالمدرسة

 

 

المرتبط بالمدرسة  االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على أساس عرض شريحة عليها مخطط  التهيئة والتحفيز:

    وطلب تأملها وتفسيرها 

ف نتاج النشاط:   على المترتبة والعواقب بالمدرسة المرتبط االجتماعيِّ  النَّوع على المبني العنف أسباب على التَّعرُّ

 ذلك

 مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي  القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

 شرائح النشاط  مستلزمات النشاط:

 ونقاش حوارعام عرض، استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 :النَّشاط تنفيذ إجراءات

 

ب إلى الطَّلبو ( PP1a) الشَّريحة ضرْ عَ  ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ عة أو  متطوع إلى طلبيُ  ثمَّ  ومن لهاتأمُّ  اتالُمتدرِّ  ُمتطوِِّّ

ِّر ويقوم ،الشَّريحة مضمون وتفسير الخروج ِّر أوالُميسِّ  مع الحوار خالل من الشَّريحة مضمون بإثراء ةالُميسِّ

ب ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ    .( PP1b) الشريحة يعرض ثم ،يةالشَّخص جاربوالتِّ  الخبرات خالل من اتالُمتدرِّ
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  َ4 +3 +2   ) رائحالشِّد ضرْ ع PP  (  االجتمداعيِّ  النَّدوعالقدائم علدى  العندف أشدكال حدول وضديحالتِّ  مدن لمزيدد 

 .المدارسالمرتبط ب

  عررض الشررريحة(PP 5  )   القررائم علررى النَّرروع االجتمرراعي  فرري  يحرردث العنررفحررول األمرراكن الترري يمكررن أن

ل الشَّريحة يتم  طرح السَّؤال اآلتيأثناء . وفيها  المدارس  : َعْرض وتأمُّ

 

 ؟  في المدارس االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على أين يمكن أن يحدث 

 

 

  يحة رعرض الشِّ  يتمِّ  بعض اإلجابات،إلى  االستماعبعد (6 PP )  واستكمالها.  اإلجاباتلتأكيد 

 

 الشَّريحة عرض   (PP 7  ) ب إلى والطَّلب ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  :  اآلتي السَّؤالطرح  يتمِّ  لها، ومن ثمِّ تأمُّ  اتالُمتدرِّ

 

  

 المرتبط  بالمدارس ؟  االجتماعيِّ  النَّوعداعيات والعواقب المترتبة على العنف القائم على : ما التِّ السَّؤال

 

 

  باستجابات  إلى االستماعبعد ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ ، لتوسيع اإلجابات وتوكيددها ( PP  9+8)ض الشرائح رَ عْ تُ ، اتالُمتدرِّ

ِّروهنا يشير  ِّرأو  الُميسِّ ِّفدل فدي  تالحدقكون طويلة المددى تيمكن أن  العنف  عواقبة أن الُميسِّ  حياتده مسدتقباًل الطِّ

 .حتى بعد البلوغ
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 4-3 شرائح النشاط 
 

 

 المرتبط بالمدرسة     االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على أساس 

PP 1a 

 
• ، 

 

 

 

 

PP 1b 

 جنسيِّ  أو نفسيِّ  أو جسديِّ  تهديد أو عنفيِّ  فعل أيِّ  هو :في المدارس االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على 

يَّة للقوالب نتيجة البيت وفي المدارس وحول داخل يحدث   الفعل مرتكب بين المتكافئة غير ةالقوَّ و ،النَمط 

 له. تعرض ومن

 

 

 

 

 

 بدني ومادي

 إساءة جسدية

 ضرب  لكم   جرح

 تمزيق مالبس

 تحطيم حقائب

 

 

 

 

 

 

 جنسي

 أفعال منافية للحياء

عبارات وحركات غير أخالقية 
بالقول أو الفعل أو الحركة 

 تلميًحا أو تصريًحا
 

 

 نفسي

 إساءة لفظية

 شتم قدح ذم

 إساءة عاطفية

 تهديد، ترهيب، فرض سيطرة

 استبعاد اجتماعي

 

 

 

 تحرش

اعتداء 

 جتسي

تنمر

 ر



190 
 

 

 

PP 2       

  ِّ(العنف المعنوي )النفسي                                

o  ِّبكل أشكالهافظية اإلساءة الل 

o المستفز السُّلوكو التَّنمُّر 

o  للطلبة أو أفراد من الهيئة التدرسية للطلبة وبالعكس الطَّلبةمن لغة مسيئة  استخدام 

o  ِّالعب واالستغالل العاطفيِّ الت 

o  ِّبالغباء والكسل و.......الخ( الطَّلبة ة )وسماستخدام ألفاظ غير تربوي 

o  ًنسان لفترة طويلة (ا( قد يستمربعضها مع اإلا )نفسيً ا معنويً )أشكال العنف المختلفة تترك أثر 

 

 

 

PP 3 

  الجسديالعنف   

o ضرب 

o ف  عالصَّ

o  ِّكلالر 

o  ِّربالض  

o لهزِّ ا 

o االختناق 

o أوضاع الجسم المؤلمة 

o تدريبات مفرطة 

o  ِّر الَّتي المدرسيَّةاألعمال  الب أو صحتهم الطِّ سلبًا على تعلُّ  تُؤثِّ

o  بة القيام بأعمال كالتنظيف أو نقل أشياء كعقوبة على فعل ما(ل) تكليف الطَّ العمل كعقاب 

 

 

 

PP 4  

 االعتداء والتحرش( العنف الجنسي ( 

o  ِّجنسيَّةفعل أو لفتة أو لغة أو سلوك ذي طبيعة  أي  

o  ِّفلصريحة لدى  جنسيَّةاستهداف لغة  الطِّ

o  ِّعرضمس غير الالئق والتِّ الل 

o ة لألطفالالمواد اإلباحيِّ  عرض 
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PP 5  

 
 

 

 

 

  PP 6  

 
PP 7  
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    PP 8 

 التعليميَّة اآلثار: 

o عدم القدرة على التركيز 

o  متدنيةدرجات 

o التسرب من المدرسة 

 

  الصحة البدنية اآلثار على 

o وجروح إصابات 

o  ِّرةإساءة استعمال المواد المخد 

o اجنسيِّ  األمراض المنقولة 

o قد تؤدي للموت 

PP 9 

 والعقلية النَّفسيَّةالصحة  األثار على 

o القلق واالكتئاب  

o والكره والحقد الغضب والعداء 

o إيذاء النفس 

o  النتحارالتفكيربااالنتحار أو 

  العنف مترتبة على  أُخرىآثار 

o  ِّمرتكبي عنف إلىحايا يتحول الض 

o  ِّحرش الجنسيالت 

o  ِّ  الححمل السِّ
o  ِّاآلخرين العنف ضد 
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                  ( قيقةد 20)  الزمن                                                                    (5 – 3) :نشاط رقم ال

 اليوم الثالث/ الجلسة األولى                                ة في سياق العنف القائم علىمفهوم القوِّ اسم النشاط: 

 بشكل عام وفي المدارس بشكل خاص االجتماعيِّ  النَّوع

 

على النَّوع طرح السؤال اآلتي: َمنِّ األشخاص األكثر عرضة للتعرض للعنف  المبني  التهيئة والتحفيز:

 االجتماعيِّ المرتبط بالمدرسة؟

تفسير مفهوم القوة في سياق العنف القائم على النَّوع االجتماعيِّ بشكل عام وفي المدارس بشكل  نتاج النشاط:

 خاص

،والعواقب المترتبة القبلي: التَّعلم  األماكن الَّتي يحدث فيها العنف المدرسيِّ القائم على النَّوع االجتماعيِّ

 -----  النشاط: أدوات

 ( مفهوم القوة في سياق النَّوع االجتماعيِّ  1-5-3 ) ورقة عمل  مستلزمات النشاط:

 عمل مجموعات ، حوار ونقاش استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 :النَّشاطإجر اءات تنفيذ 

 

  َّبف بعدددد أن يتعدددر ِّ بو ونالُمتددددرِّ ِّ  النَّدددوعالقدددائم علدددى  يحددددث فيهدددا العندددف المدرسددديِّ  الَّتدددياألمددداكن  اتالُمتددددرِّ

 ين اآلتييين  على المجموعة الكبيرة:السَّؤال طرح يتمُّ ،والعواقب المترتبة عليه،  االجتماعيِّ 

 

 المرتبط بالمدرسة؟ االجتماعيِّ  النَّوعاألشخاص األكثر عرضة للتعرض للعنف  المبني على  نِّ مَ  -1

 

 إجابات متوقعة :

 الخ، أصحاب اإلعاقة .....الصَّفطلبة  –طالب نازح  –طالب ضعيف البنية   -فتيان وفتيات  -أطفال صغار

 

 ؟ (الفاعلمن  )    المرتبط بالمدرسة؟ االجتماعيِّ  النَّوعيمكنه أن يقوم بارتكاب العنف القائم على  الَّذيمن  -2

 

ِّرين) توجيه  ِّرو للُميِّسِّ طالبة أو طالبة  -، )طالب طالبة( –طالب أوطالبة  –)طالب : العنف قد يكون من  اتالُميسِّ

أو  الطالب –أحد أفراد العائلة ) ة(، معلم -ةطالبطالبة أو  –)معلمة  ،معلم( –أو طالب  طالب –معلم )، طالب( –

  أو طالبة(طالب  -أحد أفراد المجتمع) الطالبة(،

 

 ب إلى الطَّلب ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  اآلتي: السَّؤالالعمل في مجموعات لمناقشة  اتالُمتدرِّ

 

 "أناس سيئون؟دائما ألنهم  يحدث ذلك هل يرتكب الناس العنف،لماذا 

 

 ِّرالمطروح، ومن ثَمَّ يقوم  السَّؤالعلى  بعض االجابات  إلى  االستماع ِّرأو  الُميسِّ بتوزيع )ورقدة العمدل  ةالُميسِّ

 لقراءتها بشكل فردي. ( 3-5-1

  ِّريستمع ِّرأو  الُميسِّ  ة إلى إجابات المتدربين والمتدربات بعد قراءة ورقة العمل.الُميسِّ
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 1-5-3ورقة عمل  

 االجتماعيِّ  النَّوعمفهوم القوة في سياق 

هم جميعا أقوى من ضحاياهم. في جميع الحاالت ، ن يرتكبون العنف هو أنِّ الَّذيالشيء المشترك بين الناس ، 

السلطة القوة/أقل. وهذا يعني أن وجود  قوة/ سلطةن لديهم الَّذيكب العنف من قبل أولئك األقوياء على أولئك رتَ يُ 

 .ومن يقع عليه العنفرتكب العنف مرتبط بمن يَ 

، أي أننا نفكر في شخص الجسديَّة؟ بشكل عام، عندما نستخدم كلمة "قوة" ، نفكر في القوة القوةولكن ماذا نعني ب

 فعلى سبيل المثال:دائًما.  يةجسد تليسالقوة . لكن عضلي قويِّ  لديه جسم

ِّم •  .تعليما األقلِّ من أفراد المجتمع اآلخرين  بعديدم مقارنة ه متعلِّ في المجتمع ألنِّ  قويِّ  الُمعلِّ

ِّم •  .ه شخص بالغالب ألنِّ أقوى من الطِّ  الُمعلِّ

جل •  .لى التأثير في حياة اآلخرينالغني عادة ما يكون قويًا ألن ثروته تمنحه القدرة ع الرَّ

 ما،نفسه قويًا في موقف  الشَّخص. في الواقع ، قد يكون مواقف مختلفةقد يكون األشخاص المختلفون أقوياء في 

 وعديم القوة في موقف آخر. أمثلة:

 هو الجاني.وفي هذه الحالة هو أقوى،  ،رجل يضرب زوجته -

جلتخيل اآلن نفس   .بشكل أو بآخر يمكن أن يكون ضحيةفعمل، حيث يوجد آخرون أقوى منه ، ال عفي موق الرَّ

ِّمقد ترتكب   - ولكن قد تكون المرأة نفسها ضحية في  ،من خالل العقاب البدني أو طالبة ة العنف على طالبالُمعلِّ

 بمضايقتها أو ضربها.ه المنزل إذا قام زوجها أو غير
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          ( قيقةد 30)  الزمن:                                                                            (6 – 3) رقم النشاط: 

                     اليوم الثالث/الجلسة األولى                                                                   شجرة العنف    اسم النشاط:

 (وتحليلها وفقا لشجرة العنفراسة حالة )د 

                                                    

 

تحليل العنف القائم على ل جديدةآلية في هذا النشاط    سيتعلمونخبار المتدربين والمتدربات أنهم إ التهيئة والتحفيز:

 "شجرة العنف".النوع االجتماعي من خالل 

 ا. ا لهتحليل "موقف عنفي" وفقالعنف و التعرف على شجرة نتاج النشاط:

 مفهوم العنف المبني على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة القبلي: التَّعلم

 ، أقالم تخطيط ، ألواح ورقية ، الصق ورقيكمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

         ،( نموذج تخطيطي لشجرة العنف 2-6-3 ) ،( مفهوم شجرة العنف 1-6-3وراق العمل ) أ مستلزمات النشاط:

  دراسة حالة(  4-6-3 ) ،( تحليل دراسة الحالة 3-6-3 )

 عمل مجموعات، حوار ونقاش، دراسة حالة وتحليلها وفقا لشجرة العنف استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

 بإعالم  مجموعات، ويتمِّ  5أو  4 إلىالمجموعة الكبيرة  تقسيم ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  سيتمُّ  النَّشاطهذا  أنَّ  اتالُمتدرِّ

وتحديد األسباب والعوامل المساعدة وأشكال  ،(4-6-3) في ورقة العمل تنفيذه من خالل دراسة حالة

 ( .3-6-3)  ورقة عملالعنف والعواقب في هذا السناريو على هدي من 

  من  وتوزيع نسخ(  3-6-3،  2-6-3، 1-6-3 ) ألوراق العمل ا المقصود بشجرة العنف وفقً  شرح

بالمالحق على  ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  .اتالُمتدرِّ

  بسيناريو الحالة على  توزيع ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ سباب الجذرية بحيث تقوم كل مجموعة بكتابة األ اتالُمتدرِّ

بعد أن تتوافق والعوامل المساعدة وأشكال العنف الممكنة والعواقب على مسودة ثم كتابتها على ورق كبير 

 المجموعة على البنود الرئيسة.

 المجموعات بعد االنتهاء من العمل تعليق عملها على الجدار إلى الطَّلب.   

 مع المجموعة الكبيرةليها المجموعات إتوصلت  الَّتياألسباب الرئيسة  مناقشة. 

  ين اآلتيين:السَّؤالطرح  من خاللمع المجموعة الكبيرة إثارة حوار عام 

 

o  ماذا نتوقع أن يكون قد حدث لسعيد ؟ 

o  ِّملو غير بعض المتدخلين ) األم والمرشد التربوي و إيجابيَّةهل كان باإلمكان حدوث نتيجة (  في الُمعلِّ

 مع الحالة؟      كيف؟   التَّعاملالسيناريو من سلوكهم في 

  

 نهاية وأن تحاول كل مجموعة إعادة صياغة  أُخرىالعمل مرة  إلىالمجموعات العودة  إلى الطَّلب

 .اتجعل الطالب سعيد سعيدً   إجراءات إلىالسيناريو بطريقة تتوقع من خاللها الوصول 



196 
 

  ِّيناريو أمام المجموعة الكبيرةبعد االنتهاء من العمل تقوم كل مجموعة بقراءة الس. 

ِّريسجل  ِّرأو  الُميسِّ ببعض الملحوظات من تفاعالت  ةالُميسِّ ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ للبناء عليه   النَّشاطخالل هذا  اتالُمتدرِّ

ِّ  األخيروتوظيفه  في الجزء  ِّ يِّ التَّدريسق بدور الهيئة المتعلِّ  من العنف في المدارس ة في الحدِّ
 

 يلخص الميسر أو الميسرة الموقف التدريبي بالتعاون مع المتدربين والمتدربات 

 

 االستنتاجات:

يَّة القوالب   االجتماعيِّ  النَّوع على المبني العنف حدوث في ارئيسِّ  ادورً  يلعبان المتكافئة غير ةوالقوِّ  النَمطِّ

 بالمدرسة. المرتبط وغير بالمدرسة المرتط

 المدرسة إلى البيت من الطريق في بالمدرسة المرتبط االجتماعيِّ  النَّوع على القائم العنف حدوث يمكن 

 البيت وفي االلكتروني التواصل وعبر المدرسة وداخل المدرسة حول  أماكن وفي البيت إلى المدرسة ومن

 أيضا.

  .ةحة البدنيِّ وإضرار بالصِّ ،تعليميَّةو ة(،نفسيِّ  ) ةمعنويِّ  األشخاص على ونتائج آثار العنف على بيترتَّ    

حتى بعد  حياته مستقبالفي   من طفولته وتمتدِّ  الشَّخص الحقتُ طويلة المدى العنف  كون عواقب تيمكن أن  

 البلوغ.
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 (المدارسب المرتبط االجتماعيِّ  النَّوع على القائم  للعنف ،والعواقب الجذريةاألسباب )  أوراق العمل

 

 1-6-3وقة العمل 

 

 االجتماعيِّ  النَّوعشجرة العنف القائم على مفهوم 

 االجتماعي النَّوعترمز الشجرة بأكملها للعنف القائم على 

 الجذرية : األسبابالجذور 

بين الجنسين ومواقف المجتمع  التَّمييزفي ممارسات  االجتماعيِّ  النَّوعة للعنف القائم على الجذريِّ  األسبابتكمن 

جلوضع المرأة و إلىبطبيعة الحال  األسباب. وتؤدي هذه التَّمييزتجاه ذلك  قبول تلك و ،في أدوارومواقع قوة الرَّ

يَّةاالفتراضات في تعزيز يساهم  ألحد األطراف أو لدوره االقتصاديَّةو االجتماعيِّةوانعدام القيمة األدوار  النَمطِّ

 النَّوعأعمال العنف القائم على ومرتكبات  يسعى مرتكبوعادة ما سلطة اتخاذ القرارات والسيطرة. والمسبقة في 

أو الجهل بحقوق  االستخفاف. ويساعد هذا اآلخرينعلى ة سيطرالو االمتيازات والنفوذالحفاظ على  إلى االجتماعيِّ 

والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والوسائل غير العنيفة لحل المشاكل في استمرارحالة عدم المساواة  اإلنسان

. النَّوعالعنف القائم على  إلىتؤدي  الَّتي  االجتماعيِّ

. 

. 

فهما يساعدان الشجرة على النمو  –الحرارة هما العوامل المساهمة الطقس ودرجة  :الطقس / درجة الحرارة 

 وتقوية جذورها

، االجتماعيِّ  النَّوعهما السببان الجذريان لجميع أشكال العنف القائم على  بين الجنسين التَّمييزالمساواة وعدم  إنَّ 

ِّر خرىاألُ مجموعة من العوامل  هناك أن إال ِّياقات المختلفةعلى نوع ودرجة هذا العنف في  تُؤثِّ الكثير  وتؤدي . السِّ

 :ذلك . ومن أمثلةاالجتماعيِّ  النَّوععرض للعنف القائم على زيادة خطر التَّ  إلىالعوامل  هذه من

 ، المالية ، المركز.....الخ(البدنية)القوة  استعمال إساءة  -

 والمجتمعي  األسريانهيار أنظمة الدعم  -

  األسريالتفكك  -

 ضعف كفاءة الكادر  -

 اإلنسانسيادة مناخ من انتهاكات حقوق  -

 من العقاب  واإلفالتالقانون  غياب -

 الخدمات والمرافق الكافية إلى الُمؤسَّساتافتقار  -

 الفقر -

 التَّعليمالحرمان من  -

 

 يمكن أن تحدث الَّتي االجتماعيِّ  النَّوعمختلف فئات العنف القائم على  إلىاألفرع ترمز   األفرع:

 :أربع فئات عامة إلى االجتماعيِّ  النَّوعيمكن تصنيف أعمال العنف القائم على 

 االقتصاديَّة اإلساءة   ■ (النَّفسيَّةالمعنوية ) اإلساءة   ■ البدنية اإلساءة   ■   جنسيَّةال اإلساءة ■  

 

بالنسبة للناجين وأسرهم  االجتماعيِّ  النَّوعالمترتبة على العنف القائم على  اآلثارهي  األوراق األوراق:

 .ومجتمعاتهم
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 2-6-3ورقة العمل 

 رسم تخطيطي لشجرة العنف
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 3-6-3ورقة العمل 

 : أمثلة على تساؤالت يمكن أن تُطرحتحليل دراسة الحالة              6-6-6-3ورقة العمل 

ظهرت في دراسة الحالة؟ اختر كل ما  االجتماعيِّ  النَّوعأوال: أي المفاهيم التالية الخاصة بالعنف القائم على 

 :ينطبق

 احترام حقوق اإلنسان  -1

 االجتماعيِّ غط الضِّ  -2

 ة إساءة استعمال القوِّ  -3 

 األذى -4

ِّ ثانيا: نُ  تنطبق  الَّتيالفئات  يناريو. ونختار كلِّ وردت في السِّ  الَّتي االجتماعيِّ  النَّوعر في فئات العنف القائم على فكِّ

 :، مثالةعلى القصِّ 

  جنسيَّةالاإلساءة  -1

 اإلساءة البدنية   -2

  (النَّفسيَّةالمعنوية )اإلساءة  -3

 االقتصاديَّةاإلساءة  -4

 ، مثال:ثالثا: ما هي برأيك األسباب الجذرية للعنف و إساءة المعاملة في الحالة؟

 وعدم وجود توعية صحية مناسبة ةاالجتماعيِّ التقاليد  -1

 عدم المساواة بين الجنسين وعدم احترام حقوق اإلنسان -2

 سوء حال المدارس -3

 العائلة -4

ِّ اآلثار المترتِّ  إلى االجتماعيِّ  النَّوعرابعا: ترمز أوراق شجرة العنف القائم على  د جميع اآلثار بة على العنف. حدِّ

 ، مثال:هذه الحالةفي ظهرت  الَّتيالمحتملة للعنف أو إساءة المعاملة 

 آثار صحية سلبية  -1

 االعتماد االقتصادي على الغير   -2

 الزواج المبكر  -3

 االكتئاب -4

 التسرب من المدرسة -5

هناك بعض العوامل المساهمة )يرمز إليها في شجرة العنف بدرجة الحرارة،  تكونخامسا: في دراسة الحالة 

 ، مثال:تنطبق على الحالة الَّتيكل العوامل  ، فنختار ذلك( إلىوالطقس، وما 

 الوضع االقتصادي لألسرة-1

 النزوح/اللجوء  -2

  اإلدمان على الكحول -3 

 حية بحقوقها اإلنسانية عدم معرفة الضِّ  -4 
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 حية للمهارات الالزمة للدفاع عن حقوقهار الضِّ افتقا -5
 

 

 

 4-6-3ورقة العمل 

 دراسة حالة

ِّمعلى نفسه، يشتكي  نطو  الثامن وهو أصغر أخوته وأضعفهم بنية، هزيل ومُ  الصَّفطالب في سعيد   ون منه الُمعلِّ

ية، وتظهر عليه عالمات التوتر بسرعة، ويصبح كالمه غير مفهوم حينما يرتفع عليه الشَّخصا كونه ضعيف دومً 

ِّموجيه. أحاله أحد بالتِّ  الُمعلِِّّمصوت   ة انطوائه وسرحانه أثناء الدرس. المرشد التربوي عندما الحظ شدِّ  إلىين الُمعلِّ

الصراخ ويخاف منه،  المنزل، وهو ال يحبِّ ه أنه أهدأ إخوته في تواصل المرشد التربوي مع أهل الطالب، فقالت أمِّ 

فومدحت هذه  ت لو أنَّ إخوته يقتدون به، وأضافت إنه كتوم وال يشتكي، ولذلك فإنها ال تحب أن ات فيه وتمنِّ الصَّ

 ا يجعل الحوار بينهما قليال.  حتى ال تزعجه، خاصة أن لديها الكثير من المشاغل ممِّ  السَّؤالعليه ب لحِّ تُ 

، وليس لديه أنشطة يمكن أن األطفالال يوجد فيه مكان للعب  ربوي أن الطالب يعيش في حيِّ عرف المرشد الت

يمارسها مع أبناء الجيران، وليس لديه أصدقاء، وال يتكلم مع أحد في المدرسة إال قليال.  اكتفى المرشد التربوي بما 

 ث عما يضايقه ويقلقه.لتحدِّ الب سعيد من االب بشكل سريع، فلم يتمكن الطِّ قالته األم ، وقابل الطِّ 

ف من العام الفائت، ومعروف ه، وهو األضخم جثة بين زمالئه، وُمعيد للصِّ طالب زميل لسعيد في نفس صفِّ  رائد

ِّّ جار مع ا ما يختلق األسباب ليبدأ بالشِّ عنه أنَّه يتهكم على زمالئه ومعلميه، وكثيرً   ويتحداهم.  ةلبالطَّ

يعيش في أسرة مفككة ولديه عشرة إخوة وأخوات وأسرته تفضل الذكور على اإلناث وتعزز فكرة استخدام  رائد

إلثبات الرجولة، وهو ال يهتم بمظهره ويثور ألتفه األسباب، ويحب األلعاب األلكترونية العنيفة،  الجسديَّةالقوة 

ِّمأمام زمالئه...يشتكي  ويتبادلها مع زمالئه، وهو يعشق أفالم العنف ويتفاخر بروايتها ون منه، ويتجنبون الُمعلِّ

 معه. التَّعامل

بالمخالفات والتجاوزات ألنظمة المدرسة...وقد لوحظ  قبل أسبوع وهو يحاول الكالم مع  المدرسيِّ  رائديحفل سجل 

ِّمبشكل متكرر، وشعر  سعيد ز معه..وبدأ يعود من االستراحة وهو خائف ومتوتر وال يستطيع التركي سعيداأن  الُمعلِّ

عدة مرات للسؤال عنه خالل األسبوع أم سعيد صلت . وقد اتِّ يعود لمنزله متأخرا بعد انتهاء الدوام المدرسيِّ 

 واالستفسار عن ذلك.

 ! ! !للمدرسة  سعيدجابة كانت :...لألسف لم يحضر مع المدرسة.. ولكن اإل أم سعيدأمس تواصلت 
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 ؟لسعيدحسب توقعاتكم وتوقعاتكن،...... ماذا يمكن أن يحصل 
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 الرابعة لوحدةا

 المرتبط بالمدارس االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على أساس 

 

 
 حديات(والتِّ  المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ  النَّوع)العنف القائم على     البياالنضباط الطُّ  :ثالثا

 

 

 األنشطةوصف 

 ثالثة أنشطة:  الموضوع علىيحتوي هذا 

وتعليمات االنضباط   التَّعليمة ويلوزارة الترب 2022 -2018ة ستراتيجياإل خطَّةلل استعراض السابع: النَّشاط

 2017البي الطِّ 

 .التَّنمُّرعلى محاربة العنف و دت فيهاإلحدى المدارس وقد أكِّ  جاللة الملكة رانيازيارة  :الثامن النَّشاط

 .المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ  النَّوعالعنف المبني على  من للحدِّ المعوقات   استعراض للتحديات/ التاسع: النَّشاط

 

 

من:                                                                             (7 – 3)  رقم النشاط :                         (  قيقةد 15)  الزِّ

        الثانيةاليوم الثالث/ الجلسة                 التَّعليمة ويلوزارة الترب 2022 -2018ة ستراتيجياإل خطَّةال اسم النشاط:

                                                                                                                                     ( 4وقانون حماية األسرة )مادة 2017البي وتعليمات االنضباط الطُّ 

 

 

إعالم المتدربين والمتدربات أن هذا النَّشاط يحوي معلومات قانونية مهمة بعضها غير معلوم  التهيئة والتحفيز:

  عند الكثير، وتلزمهم كمعلمين ومعلمات أثناء العمل.

ف على مضمون ا نتاج النشاط: لخطَّة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبط بالعنف وتعليمات التَّعرُّ

ف على   2017.لسنة  15قانون الحماية من العنف األسري رقم االنضباط الطِّالبي،والتَّعرُّ

 -------القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض أدوات النشاط:

البرنامج (  2-7-3)ورقة عمل  البيئة المدرسية اآلمنة والمحفزة،( 1-7-3)ورقة عمل  مستلزمات النشاط:

تعليمات االنضباط الطالبي لعام   (3-7-3) ورقة عمل اإلرشادي لمكافحة المخدرات واإلساءة والعنف والتنمر، 

   .4قانون الحماية من العنف األسري المادة  4-7-3ورقة عمل  ، 2017

 حوار ونقاش ، عروض تقديمية،مجموعاتعمل  استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 

 تنفيذ األنشطة: إجراءات

 

  ب تقسيم بو ينالُمتدر    خطَّةالمجموعة مقتطفات من  ع على كل  وزَّ أربع مجموعات ويُ  إلى اتالُمتدر  

قانون  ،2017لعام ، وتعليمات  االنضباط الطالبي   2022-2018 التَّعليمو التَّربيةة لوزارة ستراتيجياإل

 على النحو اآلتي:، 4المادة  األسريالحماية من العنف 



203 
 

 (1-7-3ورقة عمل المجموعة األولى : البيئة المدرسية اآلمنة والمحفزة    )

 

 ( 2-7-3ورقة عمل المجموعة الثانية: البرنامج اإلرشادي لمكافحة المخدرات واإلساءة والعنف والتنمر )

 

 (3-7-3) ورقة عمل  2017االنضباط الطالبي لعام المجموعة الثالثة : تعليمات 

 

 (4-7-3ورقة عمل )   4المادة  األسريالمجموعة الرابعة: قانون الحماية من العنف 

 

 

  تُكلف كل مجموعة بدراسة " المقتطف " الموجود لديها ، ومن ثم تقوم بعرض ملخص حول مضمونه أمام

 المجموعة الكبرى

 2022-2018ة للوزارة ستراتيجياإل خطَّةالعلى ضوء  التَّعليمو التَّربيةعلى سياسة وزارة  التركيز 
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 (1-7-3)ورقة عمل 

 

 المجموعة األولى : البيئة المدرسية اآلمنة والمحفزة     
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 (2-7-3)ورقة عمل 

 المجموعة الثانية: البرنامج اإلرشادي لمكافحة المخدرات واإلساءة والعنف والتنمر
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 (3-7-3) ورقة عمل 
 

 2017المجموعة الثالثة : تعليمات االنضباط الطالبي لعام 
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 (4-7-3ورقة عمل ) 

 

 4المجموعة الرابعة: قانون الحماية من العنف األسري المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017لسنة  15رقم  األسريقانون الحماية من العنف 

 

 

 4المادة 

يَّة. على كل من مقدمي الخدمات 1أ. ح  ِّ في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي  االجتماعيِّةأو  التعليميَّةأو  الص 

 حالة عنف أسري واقعة على فاقد األهلية أو ناقصها حال علمه أو إبالغه بها.

ألحكام هذا  ابموافقة المتضرر إذا كان كامل األهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقً . يكون التبليغ 2

 القانون.

القضائية غير  اإلجراءاتذا تطلبت إال إ األسريب. ال يجوز اإلفصاح عن هوية مقدمي البالغ في قضايا العنف 

 ذلك.

بالحبس مدة ال تزيد على أسبوع أو بغرامة ال تتجاوز  ج. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ) أ( من هذه المادة

 أو بكلتا هاتين العقوبتين. اخمسين دينارً 
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    د ( 15) : الزمن                                                                               (8 – 3) نشاط رقم ال

 اليوم الثالث/الجلسة الثانية                          التَّنمُّرعلى محاربة العنف وجاللة الملكة رانيا تؤكد اسم النشاط: 

 
 

 (PP 5)عرض الشريحة   التهيئة والتحفيز:

ر اإللكترونيتبيُّ  نتاج النشاط:   على النَّوع االجتماعيِّ  ن مدى خطورة التَّنمِّ

 ----القبلي: التَّعلم

 وشاشة عرض  عرض،كمبيوتر، جهاز أدوات النشاط:

 ، شرائح النشاط( زيارة جاللة الملكة إلحدى المدارس 1-8-3ورقة العمل )  مستلزمات النشاط:

 مناقشة وحوار استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

 مدن خدالل جهداز العدرض الشدريحة عدرض (PP 5)  ِّب إلدى لدبوالط ِّ بو ينالُمتددرِّ ِّ  ثدارتأملهدا، ثدم تُ  اتالُمتددرِّ

 الية:األسئلة التِّ 

o  ؟   الصِّورةفي هذه  نشاهده الَّذيما 

o  القولبعض اإلجابات ثم  إلى االستماعسبب هذه الزيارة لصاحبة الجاللة الملكة رانيا؟ نتوقع أن يكون ماذا 

 (   1-8-3)    ورقة العملستعرفون السبب بعد قراءة 
  

 با إلى الطَّلب ِّ بو ينالُمتددرِّ ِّ فدي عدن األسدئلة الموجدودة  واإلجابدة(   1-8-3)    العمدلورقدة قدراءة  اتالُمتددرِّ

  ورقة العمل:

 زارتها جاللة الملكة وشاركت في فعالياتها؟ الَّتينظمته المدرسة  الَّذي النَّشاطما  .1

 دت عليه جاللة الملكة في هذه الزيارة؟أكدت وشدِّ  الَّذييء ما الشِّ  .2

 اإللكتروني من حيث مستوى خطورته؟ التَّنمُّركيف وصفت جاللة الملكة  .3

رلماذا يُعتبر  .4  اإللكتروني بهذا المستوى من الخطورة؟ التَّنمُّ

 ماذا يعني لك مشاركة جاللة الملكة في هكذا نشاط؟ .5
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 1-8-3ورقة عمل 

 زيارة جاللة الملكة إلحدى المدارس

ِّ صويلح الثانوية حيث كانت المدرسة تُ زارت جاللة الملكة رانيا مدرسة إناث  2018نيسان  15بتاريخ  م حملة نظِّ

 التَّنمُّرطالبة من صفوف مختلفة في ورشة عمل حول  45 إلىانضمت جاللتها نترنت، وقد عبر اإل التَّنمُّرضد 

ربأشكاله المتعددة، بما في ذلك  التَّنمُّردت صاحبة الجاللة على أهمية محاربة حيث شدِّ   .اإللكترونيِّ  التَّنمُّ

، وتأتي هذه التَّنمُّرساءة واإل هم على الوقوف ضدِّ لحثِّ  الطَّلبةقاء بمدرسة حكومية وخاصة واللِّ  12الحملة  وتشمل

 .ومبادرة "مدرستي" التَّعليمو التَّربيةعاون مع وزارة الجولة بالتِّ 

رو التَّنمُّروجرى خالل الورشة تعريف  ر ومظاهره والمشاعر نمِّ تدفع الناس للتِّ  الَّتيلكتروني واألسباب اإل التَّنمُّ

 .ةساءة، وذلك باستخدام وسائل تدريبيِّ واإل التَّنمُّرزمة للوقوف ضد الالِّ  اإلجراءاتيتسبب بها و الَّتيلبية السِّ 

بأنواعه بما فيه  التَّنمُّروعية حول تعمل على نشر التِّ  الَّتيوأكدت جاللة الملكة رانيا العبدهللا على أهمية هذه البرامج 

ر  .لكترونياإل التَّنمُّ

روقالت جاللتها أن   الختباء المتنمر خلف شاشة الحاسوب وقيامه ببثِّ  التَّنمُّركتروني من أخطر أنواع اإل التَّنمُّ

عادة إ يتمِّ  ساءة والمضايقة من خالل نشر صور وفيديوهات لمواقف تحدث في المدارس ومن ثمِّ مختلف أنواع اإل

ستهدف وعائلته المُ  الشَّخصب مما يمسِّ  االجتماعيِّ واصل وسائل التِّ  نشرها بشكل واسع من خالل المتابعين على

 .ى االنتحارحباط وحتِّ ويصيبه باالكتئاب واإل

 

 زارتها جاللة الملكة وشاركت في فعالياتها؟ الَّتينظمته المدرسة  الَّذي النَّشاطما .1

 دت عليه جاللة الملكة في هذه الزيارة؟أكدت وشدِّ  الَّذيما الشيء .2

 اإللكتروني من حيث مستوى خطورته؟ التَّنمُّريف وصفت جاللة الملكة ك.3

رلماذا يُعتبر .4  اإللكتروني بهذا المستوى من الخطورة؟ التَّنمُّ

 ماذا يعني لك مشاركة جاللة الملكة في هكذا نشاط؟. 5
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 8-3شرائح  النشاط  

 

 

 

 

PP5                     
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                     ( قيقةد 20 )الزمن:                                                                          (9 – 3) : نشاط رقم ال

 /الجلسة الثانيةالثالثاليوم                                     التيممارسات جيِّدة  للحدِّ من السُّلوكات  اسم النشاط:

    المرتبط بالمدرسة  منظور النَّوع االجتماعيِّ ل ال تستجيب 

 

 تذكير المتدربين والمتدربات باآلثار المدمرة الناجمة عن العنف المبني على النوع االجتماعي  التهيئة والتحفيز:

  ممارسات جيِّدة  للحدِّ من السُّلوكات غير المرغوب فيها من منظور النَّوع االجتماعيِّ اقتراح   نتاج النشاط:

                               المرتبط بالمدرسة   

 تحديد أبرز المعوقات  في مواجهة العنف المبني على النَّوع االجتماعيِّ المرتبط بالمدرسة القبلي: التَّعلم

 كمبيوتر، جهاز عرض ، شاشة عرض  أدوات النشاط:

 شرائح النشاط - مستلزمات النشاط:

 عرض، حوار ونقاش :استراتيجيات تنفيذ النشاط

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات
 

  ما المعوقات التي تحد من مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي؟ة الُميس  رأو  الُميس  ريسأل : 

  الشَّريحةعرض بعد االستماع إلى مجموعة من االستجابات يتم (PP 1 )  في مواجهة  المعوقاتأبرز

 .درسةمالمرتبط بال االجتماعي   النَّوعالمبني على العنف 

  ِّريطلب ِّرأو  الُميسِّ اقتراح ممارسات جيددة للحدد مدن العندف القدائم علدى الندوع  إلى المتدربين والمتدربات ةالُميسِّ

 االجتماعي المرتبط بالمدرسة 
  الشَّريحة عرضبعد االستماع إلى مجموعة من االستجابات يتم  (PP 2 )  ممارسات موصى بها 

 

 ب إلى الطَّلب ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  .بها تباعا الموصى الممارساتقراءة  اتالُمتدرِّ

 حيث يلزم العبارات بشكل جماعي مناقشة. 
 

 ب  إلى الطَّلب ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ د أُخرىاقتراح ممارسات  اتالُمتدرِّ  .إن ُوجِّ

 المنتميةوغير  المنحازة االجاباتد االصحيحة واستبع االجابات تعزيز. 

 هنا على  التركيز: 
o  ِّمدور ِّمو الُمعلِّ المناسدبة  االنضباطية جراءاتاإلباستخدام  المعتدية(/  )المعتدي ةالطَّلبمع  التَّعامل ة فيالُمعلِّ

 وفقا لنظام االنضباط الطالبي.
o  االجتماعيِّ  النَّوعبالعنف القائم على  المرتبطة للحاالتحالة إوجود نظام. 



212 
 

o  بشددكل عددام   االجتمدداعيِّ  النَّددوعمددع حدداالت العنددف القددائم علددى  التَّعامددلتفعيددل دور األنظمددة والقددوانين فددي

 .والمرتبط بالمدرسة بشكل خاص

o  القانونية ذات الصلة بالعنف النُّصوصوأولياء األمور وأفراد المجتمع  ب ةالطَّلبتوعية.  

 

 لتلخيص الموقف التدريبياالستنتاجات  استعراض 

 

 االستنتاجات

راإلساءة والعنف و الحدِّ من  -2018 التَّعليمو التَّربيةة لوزارة ستراتيجياإل خطَّةالهي إحدى مكونات  التَّنمُّ

2022. 

يَّةعلى كل من مقدمي الخدمات   حِّ ِّ في القطاعين العام والخاص التبليغ عن  ةاالجتماعيِّ أو  تعليميَّةالأو  الصِّ

نون الحماية من ، وفقا لقاحالة عنف أسري واقعة على فاقد األهلية أو ناقصها حال علمه أو إبالغه بها أيِّ 

 .األسريالعنف 

بيئة آمنة  إلىال بد من تعاون المدرسة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية من أجل الوصول  

في هذا  غلب على التحدياتمن أجل الت   االجتماعي   النَّوعوجاذبة وخالية من العنف القائم على أساس 

 المجال.
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 9-3شرائح النشاط 

PP 1 

 درسة ومنها: مالمرتبط بال االجتماعيِّ  النَّوعالمبني على في مواجهة العنف  المعوقاتأبرز 

 والثقافية االجتماعيِّةاألعراف  -

 عدم المساواة بين الجنسين -

 ضعف آليات التنسيق والمراقبة -

 ضعف دعم الخدمة وإحالة الضحايا -

 آليات الحوكمة والمساءلة إلىاالفتقار  -

 .االجتماعي   النَّوعات بالعنف المبني على الُمعل  مين والُمعل  ممعرفة ضعف  -
 .نقص اإلبالغ عن أشكال معينة من العنف أو من قبل الفئات المهمشة -

 

 

 

 

 

 PP 2  ِّمن السُّلوكات الخاطئة من منظور النَّوع االجتماعي ِّ  ممارسات موصى بها للحد 

 .خول في األسباب الكامنة وراء العنففي مفهوم العنف وما ينطوي عليه من دالالت والدِّ  الطَّلبةمناقشة  

 عليمات والقوانين.وفقا للتِّ  انضباطية إجراءات، واتخاذ وممارسة العنف التَّمييزن قاموا بالَّذيلبة صدي للطِّ التِّ  

وليس  التَّربويَّةو  عليميَّةالتِّ  اإلجراءاتاالنضباطية نجاعة هي  اإلجراءاتعن األذهان أن أكثر  ال يغيب يجب أنْ  

  .العقابية

المبني على أساس وبما يتناسب مع أعمارهم ومراحل نموهم مواضيع تتصل بالعنف  الطَّلبةالحرص على أن يتعلم  

 .جتماعيِّ اال النَّوع

 ذات الصلة. ، حول بعض الممارسات والمبادرات العالمية الحاليةالصَّففي غرفة  الطَّلبةتوعية  

  ِّ  النَّوعراحة والقيام بدور هام في منع العنف المبني على أساس قة والصِّ االهتمام ببناء عالقات مع طلبتهم تقوم على الث 

فو االجتماعيِّ   .المعرضين لخطر العنف الطَّلبةعلى  التَّعرُّ
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 الرابعة الوحدة

 المرتبط بالمدارس االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على أساس 

 
 المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ  النَّوعالقائم على  العنف مع التَّعاملفي  التَّدريسدور هيئة          رابعا:

 

 

 األنشطةوصف 

 من ستة أنشطة: يتكون هذا الموضوع

لتصويب أحد المفاهيم  الشَّعبيَّة"صحح مثلك" وهو عبارة عن فيديو قصير يتناول أحد األمثال  :العاشر النَّشاط
بعبر حوار مع  االجتماعي   النَّوع القائم على  التَّمييزتكرس  الَّتيالسائدة    /ات.ينالُمتدر  
بتحسين كفاية  إلى النَّشاطيسعى هذا  :الحادي عشر النَّشاط بو ينالُمتدر    ةالطَّلبالتدرب على محاورة في  اتالُمتدر  

 في حدود المسؤوليات الموكولة لهم/هن.وتقديم الدعم والمساندة 
عدم و ضرورة غرس الثقة والجرأة إلىات الُمعل  مين والُمعل  ميتم توجيه  النَّشاطفي هذا  :الثاني عشر النَّشاط
يمكن  الَّتي المرتبط بالمدرسة االجتماعي   النَّوعالعنف القائم على اإلبالغ عن حوادث ، وةالطَّلبفي نفوس  الصمت

  .معها التَّعامل يمكن أن يتم  وكيفالتعرض لها، 
بتحسين كفاية  إلى النَّشاطويهدف هذا  :الثالث عشر النَّشاط بو ينالُمتدر   ففي  اتالُمتدر   المؤشرات على  التَّعرُّ

 .لهملتقديم المساعدة  بالمدرسةالمرتبط  االجتماعي   النَّوعالعنف القائم على يعانون من ممن  للطلبةخصائص وال
على  ةالطَّلبلتشجيع " اتالُمعل  مين والُمعل  ممع  ةالطَّلبكيف نبني ثقة " النَّشاطعنوان هذا   :الرابع عشر النَّشاط

 يتعرضون لها. الَّتي بالمدرسةالمرتبط  االجتماعي   النَّوعالعنف القائم على  اإلبالغ عن حوادث
يتم تنفيذه من و، له على اآلثار السلبية ومؤشرات حدوثه و التَّنمُّرعلى  النَّشاطذا هيركز  :الخامس عشر النَّشاط

رلتحقيق مزيد من المعرفة حول  األدوار خالل لعب        التَّنمُّ

 

 

               ( قيقةد 10)  الزمن:                                                                         (10 – 3) نشاط رقم ال

ِّ  اسم النشاط:  / الجلسة الثانيةلثاليوم الثا                    ) اتجوزها صغيرة وربيها على ايديك(  كلَ ثَ مَ  حْ صحِّ

        

 

 من المتدربين والمتدربات  المرتبطة بالنوع االجتماعيمثال الشعبية بعض األاالستماع الى  التهيئة والتحفيز:

ف على دور بعض األمثال في العنف القائم على النَّوع االجتماعيِّ  نتاج النشاط:  التَّعرُّ

  أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي القبلي: التَّعلم

 اعاتشاشة عرض، سم عرض،كمبيوتر، جهاز أدوات النشاط:

 ،  فيديو ) اتجوزها صغيرة وربيها على ايديك(انترنت   مستلزمات النشاط:

https://www.youtube.com/watch?v=gV0IvpTTAZE 

 عرض فيديو، نقاش وحوار استراتيجيات تنفيذ النشاط:

https://www.youtube.com/watch?v=gV0IvpTTAZE
https://www.youtube.com/watch?v=gV0IvpTTAZE
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 إجراءات تنفيذ النشاط:

 

ِّرينتوجيه  ِّرو للُميِّسِّ من جاهزية االنترنت والسماعات للعمل من أجل تشغيل الفيديو وذلك قبل وقت  التأكد: اتالُميسِّ

 ، والعمل على حلها إن كانت هناك معوقات محددة سلفاالتَّدريب

 

 ب إلى الطَّلبفيديو قصير و عرض ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ االنتباه والتركيز حيث سيتم إثارة مجموعة من  اتالُمتدرِّ

 األسئلة بعده:

https://www.youtube.com/watch?v=gV0IvpTTAZE 

  يتحدث عنه هذا الفيديو الَّذيما الموضوع 

  يَّةما القوالب  ؟ الفيديوهذا  في شاهدتها / سمعتها الَّتي النَمطِّ

  ِّيَّةالحالة ما دور   في هذا المشهد؟ المادِّ

 ؟ الصغيرة سنهذه ال فيقيام العائلة بتزويج ابنتها  يبررل تعتقد/ين أن ذلك ه 

   ستحرم منها البنت؟  الَّتيما الحقوق المنتهكة 

  ث؟بالذكور واإلنا المرتبطةالتقليدية  التَّوقُّعات عن ينجم أن يمكن الَّذي الضررما  

 وما هي نتائجها؟ التَّوقُّعاتعلى تلك  المترتبةا األعباء وم 

  ؟ ن يتحمل هذه العواقبم في هذا السن المبكر؟ الزواجما هي عواقب 

   هل يمكن أن نعتبر هذا عنفا موجها نحو الفتاة؟  كيف؟ 

  هل يمكن أن نعتبر اجبار مؤيد على الزواج من هذه الفتاة عنفا؟ كيف؟ 

  ِّريبين ِّرأو الُميسِّ كيف أن القوانين ذاتها تكون أحيانا سببا او عامال في حدوث العنف ويتم االشارة  ة الُميسِّ

   18يسمح  بتزويج القاصرات  ممن هم دون سن ال  الَّذيية الشَّخصقانون األحوال  إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gV0IvpTTAZE
https://www.youtube.com/watch?v=gV0IvpTTAZE
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 دقيقة ( 20)  الزمن:(                                                                        11-3) رقم النشاط: 

 

 اليوم الثالث/ الجلسة الثانية                     دراسة حالة( ( محاورة الطلبة وتقديم الدعم والمساندةاسم النشاط: 

 

 

فكيف  إلينا أحد الطلبة من أجل المساعدة في مشكلة تواجهه، ) لو حضر طرح سؤال تحفيزي التهيئة والتحفيز:

 ؟حينئذ نتصرف

بات تتعلق بالحوارمع الطَّلبة ومساعدتهم نتاج النشاط: ِّ بين والُمتدرِّ ِّ في  تطوير مهارات إرشادية أساسية لدى الُمتدرِّ

 حل بعض المشاكل التي يواجهونها.

ِّ بناء الثقة بين  القبلي: التَّعلم ِّ م المعلِّ  موالمتعلِّ

 ------- أدوات النشاط:

 دراسة حالة (1-11-3ورقة عمل ) مستلزمات النشاط:

 دراسة حالة ، لعب أدوار، عمل مجموعات، حوار ونقاش استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

 ب إخبار ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ قيام و (1-11-3ورقة عمل )قائم على دراسة حالة ومناقشتها  النَّشاطبأن هذا  اتالُمتدرِّ

والتدرب  من البدايةوالُمتطوَعْين  المتطوعات) يتم تحديد لتمثيل األدوارفي الحالة  ومتطوعين متطوعات خمس

  .(سلفا على أداء المشهد

 

 ،ما يلي مع التركيز على بعد أداء المشهد يتم حوار ومناقشة:  

  تتعرض له ليلى الَّذينوع العنف 

  يمتلكها الجاني؟  لماذا ليلى ضعيفة؟ الَّتيمن يملك القوة/ السلطة في حالة ليلى؟  ما نوع القوة 

  الَّتيماذا تتوقع/ تتوقعين ان تؤول إليه حالة ليلى في المستقبل إن بقي الحال على ما هو عليه؟ ما اآلثار 

 تتعرض له ليلى؟ على ليلى ؟ على العائلة؟ على المجتمع؟  الَّذيستنجم عن العنف 

  ِّمدور  نُقيِِّّمكيف  ة ؟  دور المرشدة؟ الُمعلِّ

 كيف يمكن انقاذ ليلى مما هي فيه؟ 

 

 بينللتأكيد عليها  النَّشاطبناء على سير  تمت الَّتيالممارسات الصحيحة  إبراز ِّ بو لِّلُمتدَرِّ ِّ  اتالُمتدرِّ
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 11-3ورقة عمل 

 

 دراسة حالة ليلى                                          1-11-3ورقة عمل 

السادس وهي تحب المدرسة ومستواها الدراسي جيد، وقد انتبهت معلمتها لكثرة شرودها  الصَّفليلى طالبة في 

 .المدرسيَّةالمرشدة  إلىوتدني تحصيلها وتغيُّر سلوكها وإهمالها، فأحالتها 

 الَّذيمن خالل حديثها مع الطالبة أنها بعد وفاة والدتها بدأت تتعرض للضرب من أخيها األكبر عرفت المرشدة 

 إلىكان قد تسرب من المدرسة خالل مرحلة تعليمه األساسي، وهو اآلن شبه عاطل عن العمل. ودائما ما يرسلها 

يطلبها كانت تتعرض  الَّتياته دكان في الحارة لشراء السجائروغيرها، وحينما كانت تذهب مرغمة لشراء حاجي

لتحرش لفظي من الصبية أثناء ذهابها وعودتها. عالوة على طلباته المتكررة أثناء وجوده في المنزل ) قومي 

ناوليني الكندرة، ناوليني كاسة... اعملي شاي.. وكثيرا ما كانت تتعرض للتوبيخ والضرب َوَوْصفِّها بكلمات 

ك في البيت(، وكان يفعل تجرحها قائال لها:  شو بدك تصير ي دكتورة يا مفعوصة....أنا أصال رح  أقنع ابوي يقَْعدِّ

مراجعة دروسها وحل واجباتها  إلىكانت تبدأ حين يراها تحتاج  الَّتيذلك متعمدا كلما كانت تعترض على طلباته 

حول( فكان يقول لها الزم ، فبدأت تتضايق من حياتها بهذا الشكل. اشتكت ألبيها )وكان مدمنا على الكالمدرسيَّة

 تسمعي كالم أخوك، فبدأ االحباط واليأس والقلق يسيطر عليها.   

 دعت المرشدة ولي األمر للحضور للتعاون معها، لكنه لم يستجب للدعوة . حينئذ قررت المرشدة التحاور مع ليلى.  

 

 

 إبراز المواقف التالية في لعب األدوار:      

 1-  األخاهمال األب وعنف 

 2-  ي والنفسي واالكاديميالشَّخصالثالث تالحظ وتكتشف تغيير في سلوك ليلى  الصَّفمعلمة 

 3- الطالبة ليلى وهي تبوح لمعلمتها بعد ان اطمأنت لها بقصتها 

 4- موقف أخيها الذي يمارس العنف عليها 

 5-  حاولت االتصال باالب فلم يتعاون معها وقامت بالحوار وتقديم الدعم والمساندة إلى ليلى  الَّتيالمرشدة

وحرصت على سرية اللقاء وبث روح الثقة عند ليلى. ) تقول المرشدة بصوت مسموع بلهجة استنكارية 

بابيها مرارا ولم  وقبل البدء بالجلسة اإلرشادية مع ليلى: هللا يعين هذه البنت، اتصلنا الدَّورأثناء تمثيل 

 يحضر، لكن إن شاء هللا نقدر نساعدها (
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   (قيقةد 20) الزمن:                                                                       (12 – 3) :  النَّشاطرقم 

  

 اليوم الثالث/ الجلسة الثانية                   العنف اإلبالغ عن على عدم الصمت و ةالطَّلبتشجيع  اسم النشاط:

 

 

طرح السؤال اآلتي: ماذا لو واجهنا كمعلمين ومعلمات مواقف تنمرية بين الطلبة، فهل لدينا   التهيئة والتحفيز:

بعد ذلك إعالم المتدربين والمتدربات أن هذا النشاط يشتمل على فيديو يشرح  مواقف؟ االمعرفة للتعامل مع هكذ

 ذلك. 

ِّمة في تشجيع الطَّلبة على عدم الصمت، واإلبالغ عن حوادث  نتاج النشاط: ِّم والُمعلِّ العنف توضيح أهمية دور الُمعلِّ

 المرتبط بالمدرسة. النَّوع االجتماعيِّ  القائم على

 بناء الثقة ومهارة التحاورمع الطلبة المترددين :القبلي التَّعلم

 شاشة عرض، سماعات جهاز عرض، كمبيوتر،  أدوات النشاط:

فيديو ) كيف نتعامل مع التنمرفي المدرسة(   إنترنت، مستلزمات النشاط:  

https://www.youtube.com/watch?v=c0TkALJp5xI 

 

 لينا .إ أو الطالبة فعل حين يلجأ الطالبنماذا (  2-12-3، نشرة ) افعل وال تفعل ( 1-12-3نشرة ) 

 

 ومناقشتهحوار ونقاش، عرض فيديو  استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

  ب التأكيد على ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ  النَّوعالعنف القائم على  على اإلبالغ عن حوادث ةالطَّلبأنه يجب تشجيع   اتالُمتدرِّ

 ما يُقال سيتم المحافظة على سريته، ة بأنَّ الطَّلبوإشعار بشكل شخصي ومباشر،  المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ 

 العنف. من يرتكب تماديمن يزيد  ألنهالسكوت واالستكانة ويجب عدم  لهم.يمكن تقديم الدعم المباشر  حيث

 ية في حالة من حاالت العنف ) تنمر(التَّدريسمن قبل الهيئة  التَّعامليوضح كيف يتم  الَّذيالفيديو اآلتي  عرض   
https://www.youtube.com/watch?v=c0TkALJp5xI 

 

 بوآراء تعليقات  إلى االستماع بو ينالُمتدر   على  ةالطَّلبتشجيع مع التركيز على  حول ما تم مشاهدته  اتالُمتدر  

 .عن حوادث العنف اإلبالغعدم الصمت و

 ( ليناإ أو الطالبة فعل حين يلجأ الطالبنماذا   2-12-)3 والنشرةافعل وال تفعل (   1-12-3 النشرة )  توزيع

 .في نهاية النشاط

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0TkALJp5xI
https://www.youtube.com/watch?v=c0TkALJp5xI
https://www.youtube.com/watch?v=c0TkALJp5xI
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 1-12-3 نشرة

 

 (افعل وال تفعل) 

 

 ال أفعل أفعل

ِّق  الطفل  وال نلوم الطفلاسئلة اتهامية  ال نوجه . أُصدِّ

سميةالناحية مفرًطا في أكون ال  أجعُل الطفل يثق بي  الرَّ

 أحكاما أُطلقال  بحيادية ستمعُ أَ 

تال  يُعتمد عليه أكون شخصا  المواعيد أُفوِِّّ

على هناك قدرة المساعدة ما لم تكن  أعرضال   ألتزم

 المتابعة

ِّفلن طمئِّ أُ  من ) جيد ( بمستوى معقول  الطِّ

 . السرية

ِّفلمعلومات عن  أُعطِّ ال  ما لم تكن مطلوبة  الطِّ

 . مهنيًا

ِّفلن طمئِّ أُ ال  . ع أن تحصلقَّ وَ يُتالظروف كما  شرحُ أَ  ليس حول موضوعات  الطِّ

 . السيطرة عليها يستطاعتبا

ِّفل أَلمسال  حافظ على مسافة جسدية مناسبةأُ   .الطِّ

ِّ ؤأ ً  ليِّ إ العودةأن باإلمكان د كِّ ِّفلإن كان  أيأسال  .دائما  .على الفور يستجبلم  الطِّ

 مشاعرك تطغى علي بشأن الوضع أجعلُ ال  .يعلى مشاعر سيطرُ أُ 

ِّفلعلى  أضغطال  بالصبر أتحلِّى  .ليتكلم لهواستعج، الطِّ

 .ية على الوضعالشَّخص يتجربت أَعكسال  وأُجنِِّّبها أُدرك مشاعري الخاصة 

 يدراتحل مشكلة أكبر من قُ  أُحاولال  حدودي وقدراتي عرفُ أَ 

ِّفلعلى الوجود  الفوري عند  صُ حرِّ أَ   الطِّ

 يحاول االنتحارقد  الَّذيالمضطرب أو 

لال  ِّ  يمتلك أفكاراً  قد لطفلي مساعدت أُؤجِّ

 انتحارية

اإلدارة أو قسم  إلىبادر بإحالة الحاالت أُ 

 تحتاج ذلك.  الَّتياإلرشاد  في الحاالت 

 

ِّفلفقة احالة دون موباإل أقومال   وولي أمره الطِّ
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 2-12-3 نشرة

 

 

 يلجأ الطلبة إلينا() ماذا نفعل حين 

 

 

 ؟الطلبة إلينا(حين يلجأ  نفعلماذا )                                                

 ،للتحدث الخصوصيةيُحافظ على موقع آمن  إلى في اللجوء إليك، يجب االنتقال أو الطالبة بناء على طلب الطالب

 .تأكد من عدم قدرة أي شخص على سماع المحادثةوال

 .تدوين المالحظاتمن ثَمَّ اإلبالغ عنه و أو الطِّالبة الطالب ما ينوي إلى االستماع

ستكون وأن كل كلمة مما يقال بك ، فأنت هنا لالستماع والمساعدة  للوثوق أو الطالبة بث كلمات الطمأنينة للطالب

 لمساعدة.ل  آخرموثوق   مع شخص امشاركته إلى هناك حاجةما لم تكن بسرية 

أثناء من أحد طلب المساعدة  وعدم  أو الطالبة من الطالب القصة كاملة إلىواالستماع على الهدوء ،  ةفظالمحا

 ) سرد المعلومات(.تقديم التقرير

حرية التعبير عما  )المساء إليه/إليها(إلعطاء  ك،بدالً من ذل ثانويةأسئلة  يمكن طرحأسئلة رئيسية ولكن  عدم طرح

 .أو الطالبة الطالبلوم  وْلنتجنَّب ،يريد قوله

لضمان حصولك على  ة أمامه/أمامهابتلخيص النقاط الرئيس نقوم ،  سرد القصة أو الطِّالبة بمجرد إنهاء الطالب

ِّمةالمعلومات ال  .بشكل صحيح ُمقدِّ

إن  للمرشد التربوي( أو للمدير ) اإلحالة وقد تتم  سيتم بسرعةالمساعدة  أو الطِّالبة بأن تقديم  البالطِّ  يجب طمأنة

 لزم األمر.
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                           (قيقةد 20) الزمن:                                                                       (13 – 3)  :نشاطرقم ال

 اليوم الثالث/ الجلسة الثانية                                         يحتاج ةالطَّلبأحد كيف نعرف بأن  اسم النشاط:

 للمساعدة والدعم النفسي )المؤشرات( 

 

 طرح السؤال التالي: ما الذي يجعل الطلبة  ال يبوحون بالعنف الذي وقع عليهم؟ التهيئة والتحفيز:

ف على المؤشرات الَّتي توحي  بأن أحد  نتاج النشاط:  الطَّلبة يحتاج للمساعدة والدعم النفسيالتَّعرُّ

ِّمة في تشجيع الطَّلبة على عدم الصمت، واإلبالغ القبلي: التَّعلم ِّم والُمعلِّ  .دور الُمعلِّ

  ---- أدوات النشاط:

 المترددين لطَّلبةالرسائل الرئيسة للتعامل والتواصل مع ا( 1-13-3 ) ورقة العمل   مستلزمات النشاط:

 حوار ونقاش، لعب أدوار، عصف ذهني النشاط: ستراتيجيات تنفيذإ

 

 :جراءات تنفيذ النشاطإ

 

 

 

  قد ال يشعرون بالثقة الكافية للتحدث مع أي شخص عما حدث  ةالطَّلبأن بعض يوضح الميسر أو الميسرة

 المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على ضحايا  تظهر علىغالبًا ما "لهم. ومع ذلك ، 

بفيتم سؤال . "خصائص معينة ِّ بو ينالُمتدرِّ ِّ خصائص المؤشرات والبعض  حول عن التَّوقُّعات اتالُمتدرِّ

حيث يتم  ، المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ  النَّوعالعنف القائم على يعانون من  ة ممنالطَّلبتظهر على  الَّتي

 . اللوح القالب من خالل الحوار واستمطار األفكارعلى  تدوينها

 باألفكار الموجودة في " توجيهات ونصائح"( )يُغني الميسر أو الميسرة األفكار المطروحة       

 

  تم تدوين المؤشرات عليه في مكان بارز على الجدار.     الَّذيالورقي لوح الَّ  وضع 

  ،اآلتي: اآلتي السَّؤاليتم طرح بعد ذلك 

 

؟  هل نبقى مكتوفي األيدي أم ةالطَّلبلدى  أو بعضها هذه الخصائص مالحظةإذا تم ما واجبنا كمعلمين ومعلمات 

 نفعل شيئا ما؟

 

  ِّميمكن أن يقوم به  الَّذيالمحوري  الدَّوراالستجابات، ومن ثم يتم التأكيد على  إلى االستماع ِّمو الُمعلِّ  ةالُمعلِّ

 (.  القلق سببلمعرفة  أو الطالبة وهو نقطة البداية )المبادرة باالتصال مع الطالب
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 المتدربين والمتدربات المترددين( على  ةالطَّلب)الرسائل الرئيسة للتواصل مع  1-13-3ورقة العمل  توزيع 

 لقراءتها بشكل فردي  ومن ثم تتم إثارة األسئلة اآلتية:

  ما أهمية إظهار االحترام والتهذيب أثناء حديثنا مع الطلبة المترددين في اإلبالغ عن تعرضهم

 للعنف؟

  لماذا ال يجوز التواصل مع الطلبة المترددين في مكان يعجُّ بالطلبة ؟   كيف نتصرف ؟ 

 لماذا يجب أن نركز على لغة الجسد أثناء محاورتنا للطلبة المترددين؟ 

 إذا شعرنا أن الطالب أو الطالبة ال يرغبان في الحديث ، كيف نتصرف؟ 

 

  ِّر) يمكن للميسر أو  الطَّلبةالرسائل الرئيسة للتواصل مع  "ورقة العملة عمل مشهد تمثيلي بوحي من الُميسِّ

 .(حسب الوقت المتاح" المترددين

 

 

 

 :للميسرين والميسراتتوجيهات 

 

 

 :المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ  النَّوععنفًا قائًما على يعانون  تظهرعلى طلبة   محتملة مؤشرات

 خوف     قلق        حزن      اكتئاب    

 كدمات       جروح         مالبس ممزقة

 فقدان وزن        فقدان شهية         تغير في طريقة ارتداء المالبس

 انخفاض الثقة بالنفس       انخفاض الثقة باآلخرين

 االجتماعيِّ التفاعل  قلة أو انعدام          االجتماعيِّة األنشطةاالنسحاب من             الخضوع

 شرود الذهن وعدم التركيز التَّحصيل  الغياب عن المدرسة                  تدني 

 

 

 الطَّلبةالرسائل الرئيسة للتواصل مع يمكن عمل مشهد تمثيلي في هذا النَّشاط  باستيحاء مضمون الملحق "

ِّر/ة تنفيذ المشهد التمثيليالمترددين  " ، وتوفيرا للوقت إذا قرر الُميسِّ

 يفضل االتفاق مع متطوعْين أو متطوعتْين على أداء المشهد والتدرب عليه سلفا أو في اليوم الَّذي يسبق التَّدريب.  
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 1-13-3ورقة العمل 

 المترددين لطَّلبةالرسائل الرئيسة للتعامل والتواصل مع ا

 الدعم إلىن قد يحتاجون الَّذيالرسائل الرئيسة للتواصل مع األشخاص 

 إظهار االحترام والتهذيب حين االجتماع مع الطالب أو الطالبة 

 ُف بنفسي إن لم أكن معروفا  أُعر  

 الطالب عن اسمه اسأل 

  ُحاول إيجاد مكان هادئ وآمن للحديثأ 

 تم مالحظته على الطالب أو الطالبةشرح ما أ 

 سأل عما إذا كان هناك خطأ ما أو إذا حدث شيء ما. أ 

 تقديم الدعم ييمكنعما إذا كان  سألُ أ. 

 ظ بسرية ما لم تكن بحاجة إلى حتفَ يُ س ما يقال هنا لالستماع والمساعدة وأنَّ ا، فأن يالوثوق ب يُمكنأنه  أؤكد

 للمساعدةمشاركته مع شخص آخر 

  ُباالمرقد يكون يتعلق  شيء حول أدلةً  ألستنتج أو الطالبة  لغة الجسد الَّتي يشاركها الطالب أقرأ. 

 حفي الحال، فيجب أن  ة بأو الطال الطالب إذا لم يشارك  في وقت آخر.  القدوم إلى الحديث يُمكنأنه  أَُوض 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

              ( قيقةد 15)  الزمن:                                                                     (14 – 3)  :نشاطرقم ال

ِّممع  ةالطَّلبكيف نبني ثقة  اسم النشاط: ِّمين والُمعلِّ                                / الجلسة الثانيةلثاليوم الثا                         ات الُمعلِّ

                                                         

 

 والمتدرباتاستمطار أفكار حول كلمة   "ثقة "  وربطها بأمثلة واقعية يعيشه المتدربون   التهيئة والتحفيز:

ِّمة والمرشد والمرشدة وبين الطَّلبة في الحد من العنف تبيُّن  نتاج النشاط: ِّم والُمعلِّ أهمية " الثقة" بين  كل من الُمعلِّ

 المبني على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة

 ---- القبلي: التَّعلم

 أوراق عادية ،أقالمشاشة عرض،  جهاز عرض، كمبيوتر، أدوات النشاط:

 شرائح النشاط     مستلزمات النشاط:

 عمل مجموعات، حوار ونقاش استراتيجيات تنفيذ النشاط:

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 

  اآلتي: السَّؤالحول كلمة   "ثقة "، فيُطرح  إثارة حوار 

 تلعبه  " الثقة " في حياتنا كبشر؟ الَّذي الدَّورما 

 

  اآلتية األسئلةيتم  طرح وأثناء الحوار: 

  به؟ ناعلى عمل جراحة لدى طبيب إن انعدمت أو ضعفت ثقت نوافقهل 

  به؟ نثقميكانيكي ال  إلى نذهب هل 

  به؟ نثق إذا لم  ناجار نأمنهل 

  ؟عندناأو أخت إذا لم يكونا موضع ثقة  أخ على  يمكن أن نعتمد هل 

 :ثقة طلبتك بك؟معلمة ناجحة إذا انعدمت تكوني معلما ناجحا أو  يمكن أن تكونهل  النتيجة 

  تية:األسئلة اآل عنجابة على اإل يتم العملأربع مجموعات االنتظام في بعد ذلك، ومن خالل 

 

ِّمالمجموعة أ: ما هي بعض خصائص   الجدير بالثقة؟ /ةالمرشد أو /ةالُمعلِّ

  بالمرشد والمرشدة؟معلميهم أو معلماتهم أو ال يثقون ب ةالطَّلبتجعل  الَّتيالمجموعة ب: ما هي بعض العوامل 

ِّم: كيف يمكن للمدرسة بناء الثقة بين + د  المجموعة ج العنف  اإلبالغ عن حوادثوين والطالب للتشجيع الُمعلِّ

 ؟ المرتبط بالمدرسة االجتماعيِّ  النَّوعالقائم على 

 

 ومناقشتها في الجلسة العامة. إجاباتها عرضكل مجموعة  بعد االنتهاء من العمل، تقوم 

 

  ِّريقوم   نهاية النشاطفي ِّرأو الُميسِّ  (PP 1)  الشَّريحةبعرض  ةالُميسِّ
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 14-3شرائح النشاط 

 

 

 

 

 
   PP 1         ومن أجل تحقيق ذلك ، يجب علينا إقامة التَّعلمللطالب للتركيز على  جاذبةإن المدارس يجب أن تكون آمنة و .

 .يجابيَّةاإلوالثقة عنصر أساسي في العالقات  ،إيجابيَّةعالقات 

ِّمين والُمعل ِّممستمرة، وال يتعلق األمر فقط بالثقة بين  عمليَّةومع ذلك ، فإن بناء الثقة  ، ولكن بين أعضاء الهيئة ةالطَّلبو اتالُمعل 

هاتية ذاتها ، ومع اآلباء والتَّدريس  أيًضا.  األُمَّ

يجب  الَّذين الرئيسان السَّؤاالو .نزيه حول سالمة المدرسةالهدف هو أن نكون قادرين بشكل جماعي على إجراء تََحقُّق وحوار و

 : ، بنعماإلجابة عنهما

 هل مدارسنا آمنة ومرحبة بأطفالنا ، على وجه الخصوص ؟

ِّر الَّتيعلى التحدث مع معلميهم أو معلماتهم حول القضايا  ونقادر ةالطَّلبهل  عليهم/هن وتجعلهم/هن يشعرون بعدم األمان في  تُؤث 

 ) سياسة األبواب المفتوحة(؟             سة المدر
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 ( قيقةد 20  )الزمن:                                                                          (15 – 3)  :نشاطرقم ال

 

رلمزيد من المعرفة حول ااسم النشاط:   /الجلسة الثانيةلثاليوم الثا                                               التَّنمُّ

 

 

  لى المتدربين والمتدربات اختيار خمسة أشخاص للعب أدوارإالطلب  التهيئة والتحفيز:

ف أكثر على التنمر) المؤشرات واآلثار( كنوع من العنف القائم على النَّوع  نتاج النشاط: االجتماعيِّ المرتبط التَّعرُّ

 بالمدارس

 التفريق بين العنف والتنمر القبلي: التَّعلم

 أوراق عادية ،أقالمشاشة عرض،  ، جهاز عرض،كمبيوتر أدوات النشاط:

، مؤشرات ودالئل( 1-15-3، نشرة) سيناريو لعب األدوار/ التنمر (1-15-3)ورقة عمل مستلزمات النشاط:

 تغيير في مكافحة العنفكيف نصبح وكالء ( 2-15-3نشرة ) 

 

ر(  استراتيجيات تنفيذ النشاط:  لعب أدوار  ) ندوة ثقافية حول مؤشرات وآثار التَّنمُّ

 

 :النَّشاطتنفيذ  إجراءات

 راجعة سريعة لمفهومي العنف والتمرم 

 سيتم  النَّشاطعلى اآلثار السلبية للتنمر، وأن هذا و التَّنمُّرمؤشرات  علىسيركز النَّشاطأن هذا  توضيح

 .  النَّشاطتنفيذ  إجراءاتشرح يتم و ،تنفيذه من خالل لعب األدوار

  عنوانها ندوة ثقافية ل يمثلون جمهور الحضور اقي البللعب األدوار و ومتطوعات متطوعين 5اختيار 

 كاآلتي: فهي .  أما األدوار(1-15-3 ورقة عمل)   ": هآثار"مؤشرات التنمر و

 ليتعرف كل  السيناريو    أو متطوعة عطي كل متطوعويُ  بأدوارهم،  المتطوعين والمتطوعات  تعريف

 .على دوره 

 دور عليه أن يلعب دوره ويتحدث حينما يأتي دوره أي  يجب  أو صاحبة أن كل صاحب التنبيه على

 أو المتحدثة ثفي الوقت المناسب،  وإذا كان هناك  أكثر من فقرة للمتحد ، والتحدثمتابعة السناريو

، مع التأكيد أُخرىدث ومتى يسكت ومتى يعاود الحديث مرة حفيجب متابعة السينايو ومعرفة متى يت

 والتعبير عن المعاني والمضامين بشكل جيد. على جودة اإللقاء

 ويبدأ لعب األدوار األدوارات والمتطوع يتقمص المتطوعون. 

  ،في حدود الوقت المخصص: يُدار نقاشبعد االنتهاء من لعب األدوار 

 فيه؟ /كنأعجبكم الَّذيبه؟  ما  /تنقمتم الَّذي النَّشاطفي هذا  /كنما رأيكم 

  رآثار مؤشرات وهل قدم هذا اللقاء معلومات جيدة عن  ؟  كيف؟التَّنمُّ

  يتعرض للتنمر؟  كيف؟ما  اطالبً  باالستطاعة تحديد أنهل 
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  مر؟أنه يتعرض للتننا إن شعر يمكن أن نفعل ماذا 

  ر(  و 1-15-3نشرة توزيع ) كيف نصبح وكالء تغيير 2-15-3نشرة )  مؤشرات ودالئل على وجود تنمُّ

ب( على  ِّ بين والُمتدرِّ ِّ  ات.الُمتدرِّ

 

 لتلخيص الموقف التدريبي  استعراض االستنتاجات مع المتدربين والمتدربات 
  ختامي لورشة العمل تقييم 

 

 

 االستنتاجات

 .االجتماعيِّ  النَّوعالقائم على  في حدوث العنف غير رادعةالقوانين تكون أحيانا بعض أن  

 النَّوعية العنفية على أساس التَّمييزات السُّلوكأن بعض المأثور الشعبي يساهم في قولبة التصرفات و 

 .االجتماعيِّ 

 أن يُستَمَع إليهم/هن( ةالطَّلبقد يحمي من عنف محقق. ) من حق  أو الطالبة ان االستماع لمشكلة الطالب 

 أكثر أمنا.  يَّةالتَّعلممعلماتهم أمر ضروري لجعل البيئة أو ومعلميهم   ةالطَّلبأن الثقة بين  

معها وال  التَّعاملتطرأ على طلبتنا ونحسن  الَّتيعلينا كمعلمين ومعلمات أن نالحظ المؤشرات والمتغيرات  

 نهملها.

ِّمإن أدوار   ِّمين والُمعلِّ ات والمرشدين التربوين والمرشدات والمديرين والمديرات أدوار تعاونية الُمعلِّ

 .     التَّنمُّرمن اإلساءة والعنف و ةالطَّلبمتكاملة تسعى لحماية 

 يات ال يتوقف عند تقديم المعارف والمعلومات، فهناك أدوار تربوية قبل ذلك.ربِِّّ إن دورنا كمربين ومُ  

 . التَّعليمأمر في غاية األهمية ويعتبر من أخالقيات مهنة  ةالطَّلبخصوصية السرية وإن المحافظة على  
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 1-15-3ورقة عمل 
 

رسيناريو    لعب أدوار() التَّنمُّ
 

 رئيس/ة الجلسة  : عبد المقصود -1

 )ضيفة( خبيرة في مجال اإلرشاد النفسي والتوجيه : الدكتورة أم المعارف -2

 صحفي يطرح سؤاال : الصحفي مصعب  -3

 مراسلة محطة تلفزيونية : اإلعالمية سناء -4

 واحد/ة من الحضور -5

 

 عبد المقصود رئيس الجلسة: 
 .التَّنمُّرأعزائي الحضور: أسعد هللا أوقاتكم ويسعدني أن أرحب بكم ونحن نلتقي اليوم لمناقشة موضوع 

لها آثار خطيرة على صحة وسالمة  الَّتيمن الظواهر السلبية المألوفة على صعيد طلبة المدارس و التَّنمُّرويعد 
من بينها فقدان اإلحساس بالذنب والقلق عند المتنمرين  الَّتيالمتنمرين والضحايا والمتفرجين، حاضرا ومستقبالً، و

وفقدان الثقة بالنفس واإلصابة بأمراض مزمنة في المستقبل وزيادة العدوانية لدى الضحايا وتدني المستوى العلمي 
وعقدة الذنب عند المتفرجين.   لذلك يسعدنا أن تكون ضيفتنا هذا اليوم الخبيرة في مجال  والشعور بالخوف

رقي الضوء على اآلثار السلبية الناجمة عن لاالرشاد النفسي والتوجيه الدكتورة أم المعارف لت  .  التَّنمُّ
 أهال بك  دكتورة أم المعارف ......الميكرفون معك   

 : الدكتورة أم المعارف
أعزائي الحضور: أسعد هللا أوقاتكم ويسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم لنلقي الضوء على هذا الموضوع الهام 

 تعليميَّةال الُمؤسَّساتوالطالبات في  البالطَّليؤثر تأتيرا سلبيا على مجموعة ال بأس بها من الناس وخاصة  الَّذيو
 بشكل عام 

ر الضحايا  األطفالبالسلب على رفاه  تُؤث  رطيرة، وأحيانا تكون طويلة األمد، عواقب خ إلىيمكن أن يؤدي  التَّنمُّ
 .النَّفسيَّةوعلى صحتهم العقلية و

، حيث تضعف قدرتهم على التركيز في التَّعلمالمتكرر يصبحوا غير قادرين على  التَّنمُّرإن االشخاص ضحايا  
يتنمر عليهم. ويصبحوا مكتئبين  الَّذي الشَّخصدراستهم، ويصبحوا راغبين في االبتعاد عن المدرسة حتى يتجنبوا 

 وقلقين وانعزاليين.
ن يستمرون في االعتداء على اآلخرين فإنهم سيتورطون في جرائم أكبر في الَّذيأما األشخاص المتنمرون 

 أو اإلعدام. ل ويزداد عدم الشعور بالذنب لديهم، وربما يكون مصيرهم السجن.المستقب
رع أما المتفرجون فبعضهم يصاب بالخوف وتوقُّ  عليهم، وبعضهم يصاب بعقدة الذنب ألنه لم يساهم في وقف  التَّنمُّ

ر  إن كان قادرا على ذلك ولم يفعل.   التَّنمُّ
 . التَّنمُّرمر والضحية وحتى على من يشاهد يؤثر سلبا على المتن التَّنمُّرأي أن  

، فال أريد أن أطيل عليكم ألني أريد أن أترك التَّنمُّرومن المؤكد أن هناك أسئلة تدور في أذهانكم حول أثار 
 المجال ألسئلتكم 

 
 ذات أثر صحي( )مؤشراتالصحفي مصعب:                                                                          

 
 على كافة األطراف. أما سؤالي فهو: التَّنمُّر عمليَّةشكرا على ما تفضلت  به من بيان ألثر 
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 هل هنالك آثار صحية يمكن أن تصيب الضحية وتكون كمؤشرات يمكن لألهل مالحظتها على ابنهم؟ 
 

 دكتورة أم المعارف: 
 منها:و ....الضحية وتعتبر مؤشرات قوية على وجود تنمرسؤالك مهم جدا...نعم هناك آثار صحية تظهر عند 

العصبية والمزاج السيء، التوقف عن األكل، تناول الطعام بصورة مبالغ فيها، اإلجهاد العام، وانخفاض األداء. 
 باالنتحار أو محاولة االنتحار. التَّهديدضعف مقاومة العدوى، األمراض المتكررة، البول في الفراش، 

 
 )مؤشرات ذات أثر عاطفي(                                                   مراسلة لقناة تلفزيونية:سناء / 

هذا الحد، ويدور في  إلىوأنها بالغة  التَّنمُّرضحية  الشَّخصيواجها  الَّتيالحقيقة أننا لم نكن نعلم حجم الصعوبات 
 التالي: السَّؤالذهني 

ر عمليَّةباألحاسيس والمشاعر نتيجة لهل هناك آثار عاطفية تتعلق  ين الُمعل  ميمكن أن تساعد األهل أو  التَّنمُّ
 تنمر ضده؟  عمليَّةيخضع ل ةالطَّلبات الكتشاف أن أحد الُمعل  مو

 دكتورة أّم المعارف: 
سيُثري هذه الجلسة...نعم، المؤشرات في هذا المجال كثيرة جدا، حيث  الَّذي السَّؤالشكرا لك أيضا على هذا 

 ، فمثال تظهر: التَّنمُّرضحية  الشَّخصتظهر بوضوح على 
عالمات الحزن والوحدة واالكتئاب واالنطواء، الرغبة في البكاء، التلعثم في الكالم، تقلبات في المزاج، عدم 

بكاء أثناء النوم، عدم الرغبة في اإلفصاح عما يتعرض له. وربما الكبت القدرة على النوم، الكوابيس المزعجة، ال
 االنتحار. إلىوشدة االنفعال يقودان 

 
لوك)مؤشرات ذات أثر على  شخص من الحضور:  المعتاد( السُّ

يجب أال نسكت عنه وأال نبقى متفرجين،  الَّذيو التَّنمُّرشكرا لك  جزيال على هذا التنوير حول خطورة موضوع 
 ربما يخضع للتنمر؟ الشَّخصأحب أن أسأل إن كانت هناك عالمات غير ما سبق يمكن أن نعرف منها أن 

 
 دكتورة أمّ المعارف:

 المعتاد / ومنها:  السُّلوكنعم هناك عالمات تظهر من خالل التغير في الممارسات و
                      المدرسة. إلىالخوف من الذهاب 

 المدرسة. إلىتغيير الطريق المعتاد 
 البيت. إلىتغيير الطريق المعتاد 

 الخوف من ركوب باص المدرسة. 
قمت بإحضار نشرتين  أُخرىوبالمناسبة ونظرا لضيق الوقت من ناحية، وألهمية هذا الموضوع  من ناحية 

تدل على وجود عنف أو تنمر على الطالب أو الطالبة،  الَّتيمطبوعتين لتوزيعها عليكم/ن .واحدة للمؤشرات 
تقومون فيه  الَّذي الدَّورنصبح وكالء تغيير في خفض العنف في مدارسنا، نظرا ألهمية والثانية بعنوان كيف 

 كمعلمين ومعلمات.    آمل توزيعها عليكم /ن بعد هذا اللقاء                         
 رئيس الجلسة: 

تنجم عن  الَّتيالمعارف ...لقد قرعت  الجرس وأظهرت  لنا الخطورة الشديدة  بالشكر الجزيل دكتورة أم  نتقدم إليك  
ر عمليَّة .... فعلينا إذا أال نترك الضحية وحده ألننا جميعا نتأثر والخطأ األكبر أن نبقى متفرجين صامتين  التَّنمُّ
 وال نفعل شيئا حتى ولو بالتبليغ عنها وذلك أضعف اإليمان.   التَّنمُّر عمليَّةنشاهد 

 
 انتهى السيناريو
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 1-15-3نشرة 

 مؤشرات ودالئل
 

 

 15-3نشرة 

 حدوث عنف أو تنمر إلىمؤشرات ودالئل تشير 

يَّةالمؤشرات  ح  ِّ  الص 

 اإلجهاد العام وانخفاض األداء

 ضعف مقاومة العدوى

 األمراض المتكررة

 ومحاولة االنتحار التَّهديد

 

 :الجسديَّة/النَّفسيَّةاألعراض 

 آالم غير محددة

 صداع

 آالم في البطن

 تقرحات في الفم

 

 :الجسديَّةالعالمات 

 كدمات غير مبررة

 خدوش أو جروح

 تمزق المالبس

 يةالشَّخصتلف المتعلقات 

 

 

 المؤشرات العاطفية

عالمات الحزن والتعاسة 

 والوحدة واالكتئاب

 البكاء الرغبة في

 التلعثم في الكالم

 التفكير في االنتحار

 تقلبات في المزاج

 

 السُّلوكالتغيرات في 

 االجتماعيِّ 

االختالط بعدد قليل من 

 الألصدقاء

 عدم الرغبة في الخروج

ِّفلانخفاض معدل التقاء   الطِّ

 باألصدقاء

 

 إلىتشير  الَّتييات السُّلوك

 القلق

 العصبية والمزاج السيء

 األكلالتوقف عن 

تناول الطعام بصورة مبالغ 

 فيها

 عدم القدرة على النوم

 الكوابيس

 البكاء أثناء النوم

 التبول في الفراش

التهرب من  اإلفصاح عما 

 يتعرض له

 

 ات المتعلقة بالمدرسة:السُّلوك

 المدرسة إلىالخوف من الذهاب 

 إلىتغيير الطريق المعتاد 

 المدرسة

الخوف من ركوب الباص مع 

 ةالطَّلب

 إلىمن الكبار  توصيله/ها  الطَّلب

 المدرسة

 التَّحصيلانخفاض مستوى 

 المدرسي

 إلىعدم الرغبة في الذهاب 

 المدرسة

الشكوى من فقدان المتعلقات 

 يةالشَّخص

 المتزايد للنقود الطَّلب

سرقة النقود من األهل وغيرهم   

 ) إلعطائها لمتنمر(
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 2-15-3نشرة 

 

 تغيير في مكافحة العنفكيف نصبح وكالء 

 :في منع العنف وشريكات شركاء لنجعل من طلبتنا

، والمشاركة في الصَّففي غرفة والحقوق وضع القواعد وتحديد المسؤوليات  عمليَّةفي  اشراك الطالب والطالبات

 الَّتيهي األعمال المقبولة وما هي األعمال وما  ،ينبغي اتباعها تحدد قواعد الَّتي السُّلوكمدونة  كتابة وصياغة 

ِّر  الَّتي، وما هي األعمال الصَّفغرفة ا فيتؤذي اآلخرين وتعرقل سير العمل  ن وتُيسِّ وتساعد  التَّعلمو  التَّعليم تَُمكِّ

 والوئام. يسودها السالم في ايجاد بيئة صفية

 تقنيات وأساليب بناءة لضمان االنضباط لنستخدم

 :ومفيدة موجزة إيجابيَّة الصَّف ةالمتبعة في غرفالقواعد  نجعل

  ينبغيالصَّفة ينبغي اتباعها في غرف الَّتيعند وضع القواعد ،: 

  ،أال تزيد القائمة عن خمس أو ست قواعد 

  .ولتكن القائمة بسيطة ومباشرة 

  وليس بطريقة سلبية لتوجيه الطالب بوضوح بشأن كيفية التصرف  إيجابيَّةوينبغي ذكر القواعد بطريقة

 الجيد وليس بشأن عدم التصرف بطريقة معينة. 

  هذه القواعد ال تتناقض مع سياسات المدرسة بصورة عامةتكون أن 

  :أساليب التشجيع اإليجابي نستخدم

 أو كلمات الثناء...االشادة خالل البناء عن طريق النظر أو اإليماء أو االبتسام للطالب السُّلوك تشجيع ،

  يجابيَّة، شهادات تكريمية للممارسات اإلالمدرسيَّةاالذاعة 

 أن تتركز األساليب /ة عند تأديب الطالب ونتأكدتكون تربوية ال عقابية.  الَّتياألساليب التأديبية  نستخدم ،

، يمكن أن تكون السُّلوكة سوء وليس على الطالب ذاته. ووفقا لطبيع -على سوء تصرف الطالب وتأثيره 

  :بعض األساليب التأديبية على النحو التالي

 لماذا نشأ وماذا ينبغي عمله لتقويمه  – السُّلوكأثناء فترات الراحة لمناقشة سوء  مناسبا وقتا  نخصص 

  المسيء/ المسيئة(  االعتذار /ة الطالب إلىنطلب( 

  أماكن الجلوس  نقوم بتغيير 

  هات/اآلباء إلى مذكرات نرسل و/ أونقوم بالتواصل   األُمَّ

  وفقا للحالة /ةمكتب المدير إلى /ةإرسال الطالب ونقرر حينهامدى خطورة الحالة، نقدر ونحلل. 

 والزميالت الزمالء تنمُّروقف لقوة نشطة وفعالة  نكون

وأفراد المجتمع المحلي على وضع تعريف  ،ةالطَّلبية وأهالي التَّدريسوالهيئة  نتعاون ونعمل مع البرلمان المدرسي

 :. ويشمل التسلط ما يليوواضحة مشترك للتسلط لكي تكون المفاهيم متناسقة فيما بينها

 البدني: الضرب والركل والدفع والخنق واللكم التَّنمُّر 

 ينم عن الكراهية الَّذيوالتوبيخ والمضايقة الساخرة والكالم  التَّهديداللفظي:  التَّنمُّر 

  االجتماعيِّ االستبعاد 

 

 :الفعالة بأنها على أن تكون هناك عواقب لالعتداء اللفظي أو البدني. وتتسم العواقبنعمل           

          

 تزداد شدة مع تكرار االعتداء 

 بسيطة، حتى يتسنى تطبيقها بانتظام 
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 يمكن التنبؤ بها وفورية 

  ةالطَّلبتنطبق على كل 

  الزميالت الزمالء / المستهدفات منالمستهدفين ةالطَّلب نساعد/  ِّ ِّ المتنمِّ وعلى التكلم مع  راترين والمتنمِّ

ِّم ِّمو ينالُمعلِّ هاتو في المدرسة، مع العمل أيضا مع اآلباء رشدين والكمرشداتوالم اتالُمعلِّ  ةالطَّلبو األُمَّ

 /هنلحمايتهم من تكرار االعتداء عليهم

  هنعليهم العقوباتجانب إنفاذ  إلى للمتنمرين/اتعلى إسداء المشورة نعمل على/. 

 على توعيتهم في هذا الشأن ونعمل  ،من يشهد حاالت العنف من إبالغ الكبار بها نشجع ونمكين.  

  الزميالتالزمالء لحل النزاعات بين وساطة على تقنيات ال ةالطَّلبتدريب/ 

 الزميالت.الزمالء رتنمُّ لوقف  اآلخرينيساعدون  ممن ةالطَّلب أفعالعلى  نُثني / 

 بَ حماية المُ بليغ لسرية التَّ  نحرص على ِّ ِّغات غينلِّ  .من االنتقام  أو الُمبَلِّ

ِّمنشاط يمكن أن يؤديه   :الصَّف/ة داخل الُمعلِّ

فتشكيل لجان الوساطة الطالبية في   على تسوية المشاجرات/هن على مساعدة زمالئهم   ةالطَّلبوف ونشجع الصَّ

 . بدون عنفوالخالفات بطرق سلمية و

 على التصدي لتحديات الحياة بصورة بناءةونساعدعلى الصمود أمام الصعوبات  ةالطَّلب اتقدر نبني -

االضطالع بأدوار تتعلق بحالة ، وموضوع منع النزاعاتعلى  وأنشطة تتمركزفي تمارين  ةالطَّلبراك الشنخطط 

تبدو واقعية، يمكن  الَّتي؟ وماذا تفعل؟. فعن طريق بعض الحاالت متنمرمعينة مثل ماذا يحدث لو واجهك شخص 

 الَّتي التَّربويَّة أيضا األلعاب نشجعللطالب أن يتمرنوا على معالجة األوضاع العصيبة أو غير المألوفة أو المعقدة. و

أجل تشجيع التعاطف معهم. ، من التَّنمُّرممن وقع عليهم  آخرون طلبةفي دور جديد، كدور يواجهه  ةالطَّلبتضع 

ر في لعبة ما   الَّتيكيف كانوا يشعرون وما هي الحلول  مناقشة ةالطَّلب إلى نطلبو ِّ يقترحونها . ) نجعل الُمتنمِّ

را عليه(  ُمتنمَّ

ِّمنشاط يمكن أن يؤديه   :الصَّف/ة داخل الُمعل 

وسبل حله بالوسائل  النزاع وتتم مناقشةحاالت نزاعات عنيفة.  ةالطَّلبأنشطة للعب األدوار يمثل فيها  لتنفيذ نخطط 

  .السلمية

 االجتماعيِّ  النَّوعالمبني على قدوة لآلخرين بالمجاهرة بمكافحة العنف  فلنكن

يَّةالقوالب  لنعمل على كسر التحيزات القائمة بسبب نوع المرتبطة بها ، ونعمل على منع  المختلفة التَّوقُّعاتو النَمطِّ

 .ضد جنس معين التَّمييزتشجع على  ألنها  الجنس

ِّلبالدعوة ضد العنف،  ونجاهرحاجز الصمت، ولنكسر /الزميالت، الزمالءنشجع قنوات اإلبالغ المتاحة. و ولِّنُفعِّ

 .العنف داخل المدارس وخارجها /اتعلى تحديد أسماء مرتكبي ةالطَّلبونشجع 

ِّمنشاط يمكن أن يؤديه   :الصَّف/ة داخل الُمعل 

القائمة تجنب اإلهانة أو المضايقة الساخرة، خاصة فيما يتصل باالختالفات  نخطط لتنفيذ أنشطة صفية تعمل على 

 .، ولكن كلنا سواسيةومختلفات فكلنا مختلفون االجتماعيِّ  النَّوععلى 

 من المطالبين بوجود آليات تسمح بضمان السالمة في المدارس فلنكن

لوضع وتنفيذ سياسات من أجل القضاء وأن نتعاون على وجود قيادة فعالة فيها.  ونشجعة إدارة المدرس فلنساعد

 .على استغالل القوة والكشف عن أنشطة العنف في مراحلها األولية وبناء ثقة المجتمع المحلي في المدارس

على المجاهرة بمكافحة  نشجعهمو افهمه ةالطَّلببتوفير القنوات لإلبالغ عن المخالفات بشكل يسهل على  ولنطالب

على  بشكل نحرص فيهالعنف. وينبغي أن تكون هذه القنوات متاحة للجميع وتراعى فيها الحساسيات المختلفة 

 .سرية المعلومات

ويتضمن ذلك إيالء االعتبار  .راحتهم في االعتبار ولنضعفيما يتعلق بالعنف مأخذ الجد،  طلبتناشكاوى  ولنأخذ

 .وعدم التقليل من شأن أي حالة /ةلبلما يقوله الطا الالزم
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 ونعلمها لطلبتنامهارات منع العنف وحل النزاعات  ولنتعلم 

 مستضعفةمن مجموعات  ةالطَّلبوذوي اإلعاقة  ةالطَّلبضد  التَّمييز فلنواجه 

التفكير  طلبتنا إلى ولنطلب. الصَّفغرفة  إلى طلبتناأو يجلبها  نجلبهاقد  الَّتيإدراك االفتراضات الممكنة  فلنحاول

يَّةبصورة نقدية في االفتراضات أو القوالب   للطلبةقد تكمن وراء معاملتهم  الَّتيقد يقدمون عليها و الَّتي النَمطِّ

 طلبتنا.تشجيعه لدى  نبتغي الَّذينموذجا للتصرف  ولنضعاآلخرين المختلفين عنهم. 

عن قدرة الكلمات على طلبتنا مع ولنتحدث . التَّمييزتعليقات تنطوي على  ةالطَّلبذا أبدى ولنعترض على الفور إ

 .ية أو العنصريةالتَّمييزيمكن أن يقترن بالمالحظات  الَّذيوالعنف البدني، مهما بدا ضئيال،  ولنراقباإليذاء. 

ِّراسيِّ المناهج  ولنفحص لكتب هل تسعى هذه المناهج وا ؟االجتماعيِّ  للنَّوعهل هي مستجيبة  :المدرسيَّةوالكتب  ةالدِّ

 تعلم العيش معا؟ وهل تشجع على ؟وهل تراعى فيها االختالفات ؟فهم الثقافات المختلفة في المجتمع إلى
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 ) الثالث( يالتَّدريبتقييم اليوم 
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