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قائمة المصطلحات والتعاريف

ـــم عـــى  ـــوء الفه ـــن س ـــر م ـــّي يواجـــه الكث ـــوع االجتامع ـــح الن ـــّية: ال زال مصطل ـــح حـــول املصطلحـــات الرئيس توضي
ـــى  ـــا ع ـــام وأهدافه ـــا الع ـــة يف إطاره ـــذه الحقيب ـــدت ه ـــد اعتم ـــه فق ـــّي، وعلي ـــّي واملح ـــّي والوطن ـــتوى اإلقليم املس
ـــات  ـــاة االحتياج ـــتجابة لــــ/ أو مراع ـــن، االس ـــن الجنس ـــاواة ب ـــن، املس ـــن الجنس ـــة ب ـــات: العدال ـــتخدام مصطلح اس
ـــوع  ـــح الن ـــتخدام مصطل ـــب اس ـــن تجّن ـــه ال ميك ـــس. إال أن ـــاس الجن ـــى أس ـــي ع ـــز املبن ـــن، والتميي ـــة للجنس املختلف
ـــة، ومنهـــا:  ـــة تحمـــل هـــذا العنـــوان ضمـــن املؤسســـات الحكومّي االجتامعـــّي يف ضـــوء وجـــود أطـــر مؤسســـّية وبرامجّي
ـــّي  ـــوع االجتامع ـــاج الن ـــّي إلدم ـــق القطاع ـــي، والفري ـــوع االجتامع ـــم الن ـــدات/ أو قس ـــي، وح ـــوع االجتامع ـــاط الن ضب
ـــوع  ـــات املســـتجيبة الحتياجـــات الن ـــوع االجتامعـــّي، واملوازن ـــة إلدمـــاج الن واملســـاواة بـــن الجنســـن، السياســـة الحكومّي
ـــط  ـــورة فق ـــتكون محص ـــّي" س ـــوع االجتامع ـــح "الن ـــارة ملصطل ـــإّن اإلش ـــراتيجّية ف ـــذه االس ـــات ه ـــّي. ولغاي االجتامع

ـــتخدامها: ـــد الس ـــف املعتم ـــا التعري ـــورة. وتالًي ـــياقات املذك ـــن الس ضم

النوع االجتماعيّ	 
هـــو لفـــظ يشـــر إىل الخصائـــص االجتامعّيـــة التـــي يتـــم إســـنادها إىل الرجـــال والنســـاء، ويتـــم تحديـــد هـــذه 
الخصائـــص االجتامعّيـــة بنـــاًء عـــى عوامـــل مختلفـــة؛ مثـــل العمـــر والديانـــة واألصـــل القومـــّي والعرقـــّي واالجتامعـــّي، 
ـــات  ـــة والوضـــع واألدوار واملســـؤولّيات وعالق ـــف الُهوي ـــم عـــى أساســـه تعري ـــة، ويت ـــا للثقاف ـــا طبًق ـــف أيًض ـــام تختل ك
ـــو  ـــة؛ وه ـــئة االجتامعّي ـــالل التنش ـــن خ ـــّي م ـــوع االجتامع ـــم الن ـــم تعلّ ـــة. ويت ـــع أو ثقاف ـــراد أّي مجتم ـــن أف ـــوة ب الق
ـــة. ـــة والسياســـّية والثقافّي ـــة االجتامعّي ـــه يتطـــور ليســـتجيب للتغـــرات يف البيئ ـــت أو فطـــرّي، ولكّن مفهـــوم غـــر ثاب

تحليل النوع االجتماعيّ	 
ـــدى  ـــد م ـــع، وتحدي ـــاء يف املجتم ـــال والنس ـــؤولّيات الرج ـــع أدوار ومس ـــف وض ـــه تعري ـــن خالل ـــن م ـــل ميك ـــار عم إط
ـــي  ـــات الت ـــرص والتحدي ـــف والف ـــوة والضع ـــاط الق ـــة نق ـــرص، ومقارن ـــع والف ـــوارد واملناف ـــول إىل امل ـــة الوص وكيفي
ـــوع االجتامعـــّي طريقـــة منتظمـــة  ـــل الن ـــاة. هـــذا ويُعـــد تحلي ـــا الرجـــال والنســـاء يف مختلـــف مجـــاالت الحي يواجهه
لفحـــص أوضـــاع الرجـــال والنســـاء يف جميـــع املجـــاالت التنمويّـــة، وتحليـــل أدوارهـــم ومســـؤولّياتهم، ومـــدى 
ـــرة  ـــع القطاعـــات واملســـتويات، واالهتـــامم باملســـبِّبات والعوامـــل املؤثِّ ـــوارد وتحكّمهـــم فيهـــا يف جمي حصولهـــم عـــى امل

ـــا.   ـــلًبا وإيجابً ـــك س يف ذل

إدماج منظور النوع االجتماعيّ	 
ـــات  ـــك الترشيع ـــا يف ذل ـــه، مب ـــط ل ـــل مخطَّ ـــل يف أّي عم ـــرأة والرج ـــى امل ـــة ع ـــار املرتِّب ـــم اآلث ـــة تقيي ـــو عملّي ه
والسياســـات والربامـــج يف أّي مجـــال، وعـــى جميـــع املســـتويات. وهـــي اســـراتيجّية لجعـــل اهتاممـــات املـــرأة وتجاربهـــا، 
فضـــاًل عـــى الرجـــل، جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن تصميـــم وتنفيـــذ ورصـــد وتقييـــم السياســـات والربامـــج يف جميـــع 
ـــدم  ـــامن ع ـــاواة، وض ـــدم املس ـــى ق ـــل ع ـــرأة والرج ـــتفيد امل ـــث تس ـــة، بحي ـــة واملجتمعّي ـــّية واالقتصاديّ ـــاالت السياس املج
ـــن الجنســـن. ـــة ب ـــاواة والعدال ـــق املس ـــو تحقي ـــذا املنظـــور ه ـــاج ه ـــن إدم ـــايّئ م ـــدف النه ـــاواة. واله ـــتمرار الالمس اس

المساواة	 
أمـــا فيـــام يخـــّص مصطلـــح املســـاواة، فقـــد اســـُتخدم اســـتناًدا أواًل إىل الدســـتور األرديّن الـــذي ينـــص يف املـــادة 
: "األردنيـــون أمـــام القانـــون  السادســـة مـــن الفصـــل الثـــاين: حقـــوق األردنّيـــن وواجباتهـــم، الفقـــرة 1 عـــى أنَّ
ـــز  ـــا، ارتك ـــن هن ـــن". م ـــة أو الدي ـــرق أو اللغ ـــوا يف الع ـــات وإْن اختلف ـــوق والواجب ـــم يف الحق ـــز بينه ـــواء ال متيي س
ـــة  ـــدة وخطـــة التنمي ـــان، وأجن ـــوق اإلنس ـــة بحق ـــة املرتبط ـــات التعاهديّ ـــة وااللتزام ـــات الدولّي ـــزام األردن باالتفاقّي الت
املســـتدامة 2030، ومـــن ضمنهـــا الهـــدف الخامـــس املرتبـــط باملســـاواة بـــن الجنســـن ومتكـــن كل النســـاء والفتيـــات.
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ـــن  ـــاواة ب ـــن أو املس ـــن الجنس ـــاواة ب ـــف املس ـــدة، فتعري ـــم املتح ـــّي لألم ـــادّي واالجتامع ـــس االقتص ـــب املجل وبحس
ـــن  ـــك ع ـــاوية، وذل ـــورة متس ـــاء بص ـــال والنس ـــع الرج ـــل م ـــم التعام ـــي أْن يت ـــه ينبغ ـــر إىل أنّ ـــرأة، يش ـــل وامل الرج
ـــاوية  ـــور متس ـــن أج ـــة وتأم ـــطة الدميقراطّي ـــة يف األنش ـــة، وخاص ـــف االجتامعّي ـــاواة يف املواق ـــق املس ـــق تحقي طري
ـــازات؛  ـــوق واالمتي ـــة الحق ـــم بكاف ـــن ومتّتعه ـــن الجنس ـــؤ ب ـــق التكاف ـــدف لخل ـــو ه ـــاوية، وه ـــامل متس ـــل أع مقاب
ـــاة، مـــن أجـــل  ـــة للمـــرأة عـــى قـــدم املســـاواة مـــع الرجـــل يف جميـــع مجـــاالت الحي مـــن خـــالل خلـــق فـــرص متكافئ
ـــاء املجتمـــع، وإنهـــاء كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة النابعـــة مـــن منظـــور أّن االختـــالف  ـــة وبن املشـــاركة يف التنمي

ـــا. ـــة اجتامعيًّ ـــدد األدوار املفروض ـــا يح ـــو م ـــن ه ـــن الجنس ـــّي ب البيولوج

التمييز على أساس الجنس	 
ـــاره أو  ـــن آث ـــن ب ـــس، م ـــاس الجن ـــى أس ـــم ع ـــد يت ـــة أو تقيي ـــتبعاد أو تفرق ـــه اس ـــرأة بأن ـــد امل ـــز ض ـــرف التميي يُع
أغراضـــه النيـــل مـــن االعـــراف باملســـاواة بـــن املـــرأة والرجـــل يف الحريّـــات والحقـــوق األساســـّية يف مختلـــف 
ـــد مـــن  ـــرأة للعدي ـــرض امل ـــؤدي لتع ـــة، واالجتامعّيـــة، مـــام ي ـــّية، واملدنّي ـــة، والسياس ـــة، والثقافّي املياديـــن االقتصاديّ

املشـــاكل يف مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة.

العنف المبني على أساس الجنس	 
ـــه أذى أو  ـــب علي ـــف يرت ـــل عني ـــن أّي فع ـــس، ويتضم ـــى الجن ـــاًء ع ـــخص بن ـــد ش ـــه ض ـــم توجيه ـــذي يت ـــف ال العن
ـــال  ـــد بأفع ـــك التهدي ـــّية؛ مبـــا يف ذل ـــّية أو النفس ـــديّة أو الجنس ـــة الجس ـــن الناحي ـــواء م ـــاة، س ـــرأة أو الفت ـــاة للم معان

ـــة. ـــن الحريّ ـــفّي م ـــان التعس ـــر أو الحرم ـــل أو الق ـــذا القبي ـــن ه م



3 تعزيز الممارسات االيجابية لمفهوم الرجولة لدى الفتيان وفق منظور النوع االجتماعي 2021

مقدمة:
ـــة لشـــؤون املـــرأة، مـــن ضمـــن مـــرشوع "تحســـن  ـــة األردنّي ـــة مـــن قبـــل اللجنـــة الوطنّي تـــم إعـــداد الحقيبـــة التدريبّي
وضـــع املـــرأة يف األردن مـــن خـــالل الحـــد مـــن زواج مـــن هـــم دون ســـن الــــ 18 وتعزيـــز القيـــم اإليجابّيـــة للرجولـــة"، 
ـــة  ـــة بصح ـــد العناي ـــع معه ـــاون م ـــة )RDPP( وبالتع ـــة والحامي ـــّي للتنمي ـــج األورويّب اإلقليم ـــن الربنام ـــل م بتموي

األرسة التابـــع ملؤسســـة امللـــك الحســـن.

ـــز املامرســـات  ـــوي عـــى مجموعـــة أدوات للمدّربـــن يف مجـــال "تعزي ـــي تحت ـــة الت ـــادة التوعويّ ـــم هـــذه امل ـــم تصمي ت
اإليجابّيـــة ملفهـــوم الرجولـــة"، وقـــد اســـتهدفت املرشـــدين واملرشـــدات لنقـــل أثرهـــا للطـــالب والطالبـــات، كـــام 
ــا عـــى  ــات؛ لنقـــل أثرهـ ــبكة شـــمعة، وكذلـــك الواعظـــن والواعظـ ــاء شـ ــات أخـــرى؛ مثـــل أعضـ اســـتهدفت فئـ

املجتمعـــات، باإلضافـــة إىل طلبـــة الجامعـــات.

الهدف العام:
ـــول  ـــة ح ـــة والثقافّي ـــرة االجتامعّي ـــر النظ ـــارف لتغي ـــارات ومع ـــاركن/ات مبه ـــد املش ـــة لتزوي ـــادة التوعويّ ـــدف امل ته
ـــة  ـــرب مرجعّي ـــة تُعت ـــادة توعويّ ـــمل م ـــث تش ـــة، بحي ـــة للرجول ـــات اإليجابّي ـــوم املامرس ـــز مفه ـــن، وتعزي أدوار الجنس
ومـــواد عـــرض تقدميّيـــة موامئـــة للفئـــات املســـتهَدفة. وتعـــد الخطـــوط العريضـــة يف هـــذه املـــادة التوعويّـــة 
منوذًجـــا لربنامـــج تدريبـــّي حـــول املامرســـات اإليجابّيـــة لتعزيـــز مفهـــوم الرجولـــة، وتحليـــل أســـباب وجـــذور 
العنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس الجنـــس بشـــكل خـــاص، حيـــث يســـتطيع املـــدرِّب/ة تكييـــف املـــادة التوعويّـــة وفًقـــا 
ـــات،  ـــاركن/ات بالورش ـــة املش ـــداف، صف ـــة )األه ـــن ناحي ـــة م ـــات التوعويّ ـــه الورش ـــد ب ـــي تُعق ـــياق الت ـــاج وللس لالحتي
ـــم  ـــق التقيي ـــن طري ـــها ع ـــن قياس ـــة، ميك ـــودة عالي ـــر ج ـــن معاي ـــب ضم ـــم التدري ـــة...(، وتقدي ـــاح للورش ـــت املت الوق

ـــزة. ـــات املرك ـــدّي، واملجموع البع

ـــة أهدافهـــا خـــالل املـــدة املتفـــق عليهـــا، وهـــي ثـــالث أيـــام لـــرشح املفاهيـــم األساســـّية للقيـــم  وســـتحقق املـــادة التوعويّ
ـــى  ـــات ع ـــتمل الورش ـــث ستش ـــة، حي ـــارات التوعي ـــى مه ـــن/ات ع ـــب املتدرب ـــع لتدري ـــوم راب ـــة، وي ـــة للرجول اإليجابّي
ـــض  ـــن بع ـــر ع ـــة للتعب ـــم فرص ـــاركن/ات، وإلعطائه ـــدى املش ـــق ل ـــر العمي ـــن التفك ـــر مكام ـــاركّية تث ـــطة تش أنش

ـــة. ـــة املجتمعّي ـــن الثقاف ـــتوحاة م ـــلبّية املس ـــم الس ـــم القي ـــززت لديه ـــي ع ـــف الت املواق

وتشمل ما يلي:

القسم األول: المعايير العامة لتنظيم الدورات التدريبّية
وتشمل إرشادات عامة حول إدارة الوقت واألساليب والتقنيات واملواد عند إجراء الدورات التدريبّية.

القسم الثاني: وحدات التدريب
ـــط  ـــة مخطَّ ـــكل وحـــدة تدريبّي ـــة ل ـــدة والربنامـــج واألنشـــطة التعليمّي ـــوى وامل ـــة عـــن املحت ل وتشـــمل معلومـــات مفصَّ

ـــا. له
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القسم األول:
المعايير العامة لتنظيم الدورات التدريبّية
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هيكل التدريب
ـــة موضوعـــات محـــددة ســـيتم  ـــق مـــع ثالث ـــة تتواف ـــالث وحـــدات تدريبّي ـــة املقرحـــة مـــن ث ـــدورة التدريبّي ـــون ال تتك
ـــز  ـــص موج ـــي مبلخ ـــّي، وينته ـــم رئي ـــا قس ـــة يتبعه ـــى مقدم ـــب ع ـــام التدري ـــن أي ـــوم م ـــوي كل ي ـــا. يحت عرضه

ـــرأي. ـــداء ال ـــة وإب ـــاركن للمناقش ـــة للمش ـــا فرص ـــاح خالله ـــة يُت وخامت

تنقسم كل وحدة تدريبّية إلى:
محتوى الوحدة )مقدمة موجزة عن املوضوعات التي سيتم تغطيتها(.	 

املدة املتوقعة للوحدة.	 

وتم تنظيم األنشطة التعليمّية على النحو التالي:
الجـــزء النظـــرّي - وحـــدات نظريّـــة مـــع قامئـــة املراجـــع املرتبطـــة بهـــا، والتـــي ميكـــن للمشـــاركن 	 

ــة(. ــة منفصلـ ــل يف وثيقـ ـ ــّي )مفصَّ ــوع املعنـ ــة املوضـ ــتخدامها ملتابعـ اسـ
أنشطة ورشة العمل - متارين عملية يلعب فيها املشاركون دوًرا نشطًا.	 

إدارة الوقت	 
ـــدورة  ـــار ال ـــة واعتب ـــي باملرون ـــة إىل التح ـــا بحاج ـــث إنن ـــربة، حي ـــة والخ ـــع املامرس ـــأيت م ـــازة ت ـــت املمت إدارة الوق
ـــى.  ـــا مل يضـــع املعن ـــا طامل ـــة أجـــزاء أو إزالته ـــا بإضاف ـــر املســـتمر، وميكـــن تعديله ـــة تخضـــع للتطوي ـــة عملّي التدريبّي
مـــن املهـــم أْن تضـــع أهدافـــك دامئًـــا يف االعتبـــار بينـــام تكـــون مســـتعًدا يف نفـــس الوقـــت للتعامـــل مـــع أّي تغيـــرات 
ـــاول  ـــة يف متن ـــواد إضافّي ـــدة وم ـــات جدي ـــك موضوع ـــون لدي ـــن أْن يك ـــن املستحس ـــك، م ـــام بذل ـــدث. للقي ـــد تح ق
اليـــد يف حالـــة الحاجـــة إليهـــا. وبرغـــم إمكانّيـــة إجـــراء تغيـــرات، إال أنـــه مـــن املهـــم للغايـــة احـــرام هيـــكل 

ـــع. ـــاق واس ـــى نط ـــاركن ع ـــع املش ـــمها م ـــم تقاس ـــي ت ـــة الت ـــدورة التدريبّي ال

فترات االستراحة	 
ـــم أْن يؤخـــذ  ـــن امله ـــب، م ـــة خطـــة التدري ـــد هيكل ـــة، فعن ـــدورة التدريبّي ـــة خـــالل ال ـــة للغاي ـــرات االســـراحة مهم ف
ـــون  ـــد تك ـــرى، ق ـــة أخ ـــن ناحي ـــر. م ـــاط وآخ ـــن نش ـــراحة ب ـــرة اس ـــاك ف ـــون هن ـــب أْن يك ـــه يج ـــار أنّ ـــن االعتب بع
ـــرات  ـــة إىل ف ـــز، باإلضاف ـــتويات الركي ـــاض مس ـــاًم إىل انخف ـــؤدي حت ـــذا ي ـــرة، ألّن ه ـــا مخاط ـــاط م ـــة نش مقاطع
ـــرة  ـــازات قص ـــامح بإج ـــا الس ـــك أيًض ـــبًقا. ميكن ـــا مس ـــاركن به ـــالغ املش ـــم إب ـــي يت ـــذه، والت ـــة ه ـــراحة املخطَّط االس
ـــز  ـــم، والركي ـــدان تركيزه ـــرة بفق ـــم، دون املخاط ـــحن طاقاته ـــادة ش ـــرخاء وإع ـــاركن؛ لالس ـــمّية” للمش ـــر رس “غ
عـــى النشـــاط الـــذي يقومـــون بـــه. أخـــرًا، نظـــًرا ألّن قـــدرة األشـــخاص عـــى التعلّـــم واالحتفـــاظ باملعلومـــات 
ـــراحة. ـــد االس ـــوًرا بع ـــة ف ـــر أهمّي ـــوى األك ـــة املحت ـــد جدول ـــن الجي ـــب، فم ـــة التدري ـــة جلس ـــرب يف بداي ـــون أك تك

عى املدرِّب أْن يأخذ بعن االعتبار أنَّ البدء بالتدريب مير بثالث مراحل:

المرحلة األولى: 
مقدمة عن يوم التدريب والمشاركين	 

تعريف باملجموعة	 
يجب أن يسمح هذا التعريف مبا يي:

لكل فرد بإقامة عالقة تعارفّية مع املشاركن اآلخرين.	 
للمشاركن بالتعبر بحرية عن خرباتهم ومهاراتهم.	 
بن تقديم أنفسهم عندما يحن دورهم، وليس يف البداية أو النهاية.	  يجب عى املدرِّ

موجز ألهداف الدورة التدريبّية	 
ـــب  ـــاركن/ات، ويج ـــع املش ـــة لجمي ـــة واضح ـــة بطريق ـــة والعملّي ـــة: النظريّ ـــدورة التدريبّي ـــداف ال ـــد أه ـــب تحدي يج
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ـــا لفهمهـــم  ـــام املشـــاركن/ات بإعـــادة ذكـــر األهـــداف وفًق ـــع لهـــذه األهـــداف، وذلـــك عـــرب قي التأكـــد مـــن فهـــم الجمي
ـــي: ـــاد ه ـــددة يف املعت ـــداف متع ـــا، وتوجـــد أه له

األهـــداف العامـــة: تحددهـــا املنظمـــة التـــي تديـــر التدريـــب، ويعـــرب عنهـــا مـــن حيـــث النتائـــج التـــي 	 
حققتهـــا املنظمـــة نفســـها.

ـــق 	  ـــن/ات. تتواف ـــن متخصص ـــي م ـــم فن ـــه/ا بدع ـــرشوع وفريق ـــق/ة امل ـــا منس ـــب: يحدده ـــداف التدري أه
ـــن يشـــاركون يف التدريـــب. ـــة ألولئـــك الذي ـــر املهـــارات املهنّي داف العامـــة وتهـــدف إىل تطوي هذه األهد 

ـــل 	  ـــة مـــا، وتســـاهم يف تعدي ـــي تحقـــق رفـــع الوعـــي تجـــاه قضي ـــة: وتشـــمل األهـــداف الت األهـــداف الربويّ
االتجاهـــات لـــدى املشـــاركن/ات، مـــام يـــؤدي إىل تعزيـــز الســـلوكّيات اإليجابّيـــة، والتـــي تقـــوم عـــى 

ـــرص. ـــؤ الف ـــاف وتكاف ـــة واإلنص ـــان؛ كالعدال ـــوق اإلنس ـــادئ حق ـــاء مب ـــول وإرس ـــرام والقب االح

إنشاء منتدى مفتوح للمناقشة حتى يتمكن المشاركون من تبادل الخبرات	 
ـــاش،  ـــاحة للنق ـــق مس ـــم وخل ـــادل خرباته ـــة لتب ـــاركن/ات الفرص ـــاء املش ـــرورّي إعط ـــن ال ـــابًقا، م ـــا س ـــام أوضحن ك
ـــات  ـــل املامرس ـــات وأفض ـــى املعلوم ـــة ع ـــالع برع ـــة واالط ـــادل املعرف ـــة لتب ـــي فرص ـــة ه ـــدورة التدريبّي ـــث إّن ال حي
ـــب  ـــدر مناس ـــص ق ـــا تخصي ـــب دامئً ـــز، يج ـــتويات الركي ـــاع مس ـــى ارتف ـــاظ ع ـــل الحف ـــن أج ـــن. وم ـــال مع يف مج
ـــرض.  ـــذا الغ ـــات( له ـــم التوقع ـــب أويّل )فه ـــراء تدري ـــب إج ـــث يج ـــّي؛ حي ـــوع املعن ـــة املوض ـــت يف مناقش ـــن الوق م
يهـــدف هـــذا التدريـــب إىل تقديـــم منهـــج عمـــّي ميكـــن للمشـــاركن اســـتخدامه لتحديـــد أهدافهـــم كمجموعـــة 
ـــات  ـــالل مجموع ـــن خ ـــة، أو م ـــة التدريبّي ـــل القاع ـــربات واآلراء داخ ـــادل الخ ـــم تب ـــن أْن يت ـــا، وميك ـــق منه والتحق

ـــب.  ـــا يف التدري ـــاؤها ارتباطً ـــم إنش ـــي يت ـــّي الت ـــل االجتامع التواص

المرحلة الثانية: 
التدريب النظريّ وأنشطة التعّلم

ـــا  ـــدرِّب الرجـــوع إليه ـــى امل ـــي يجـــب ع ـــع املراجـــع الت ـــة م ـــم نظري ـــواد دع ـــة األدوات م ـــدم مجموع ـــكل وحـــدة، تق ل
ـــد  ـــت ملزي ـــرب اإلنرن ـــوارد ع ـــل امل ـــرى مث ـــواد أخ ـــة مب ـــن التوصي ـــل(. ميك ـــكل منفص ـــدَرج بش ـــوم )م ـــدار الي ـــى م ع

ـــي. ـــوع املعن ـــة للموض ـــن الدراس م
ـــطة التعلـــم املقرحـــة إلرشاك املشـــاركن بنشـــاط، ومســـاعدتهم عـــى فهـــم املوضـــوع والتعامـــل  تـــم تصميـــم أنش
ـــي ســـيتم اســـتخدامها  ـــة، وتقـــرح املعـــدات الت ـــكل نشـــاط تعليمـــّي، تـــويص مجموعـــة األدوات بطريقـــة معين ـــه. ل مع
لتنفيـــذ النشـــاط )الســـبورة البيضـــاء، اللـــوح الورقـــّي، جهـــاز عـــرض الفيديـــو، عـــروض تقدميّيـــة عـــرب )بـــاور 
بوينـــت(، مقاطـــع الفيديـــو ومـــواد الوســـائط املتعـــددة األخـــرى(، باإلضافـــة إىل العملّيـــة التـــي يجـــب اتباعهـــا 

ـــة.  ـــج املتوقع والنتائ
ـــام بهـــا يف الفصـــل، بـــرشط أن يحققـــوا النتائـــج  بـــن أْن يقـــرروا بأنفســـهم األنشـــطة التـــي يجـــب القي ميكـــن للمدرِّ
ـــة مختلفـــة، حيـــث يلعـــب املشـــاركون دوًرا نشـــطًا، ويجـــب عـــى  ـــة وتفاعلّي ـــات إبداعي املتوقعـــة. ميكـــن اســـتخدام تقني
ـــون  ـــب أن تك ـــم. ويج ـــادل خرباته ـــى تب ـــاركن ع ـــجيع املش ـــور وتش ـــرام آراء الحض ـــم واح ـــهيل التعل ـــن تس ب املدرِّ

ـــة. ـــة املعلَن ـــداف التعليمّي ـــق األه ـــمح بتحقي ـــة ويجـــب أن تس ـــة ذات صل ـــواد التدريبّي امل

المرحلة الثالثة:
 التلخيص: "ما الذي سأصحبه معي إلى المنزل؟"

ـــب يشـــمل  ـــة األخـــرة بتدري ـــز املرحل ـــبة، تتمي ـــارات املكتَس ـــة وامله ـــم مشـــرك للمعرف ـــادرة املشـــاركن بفه لضـــامن مغ
ـــى  ـــّي هـــو تشـــجيع كل مشـــارك عـــى رشح، حت ـــوع مـــن التدريـــب التجريب ـــا. الهـــدف مـــن هـــذا الن املجموعـــة بأكمله
ـــق  ـــام يتعل ـــا في ـــى تطويره ـــة ع ـــدورة التدريبّي ـــاعدتهم ال ـــي س ـــارص الت ـــب والعن ـــط، الجوان ـــدة فق ـــة واح يف كلم

ـــة. ـــم األولّي ـــة مهاراته مبجموع
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القسم الثاني:
وحدات التدريب
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الجلسة االفتتاحّية

المقدمة:
الجلســـة االفتتاحّيـــة، هـــي جـــزء أســـايّس، إذ إنّهـــا تســـاعد يف وضـــع األســـاس لجـــو الورشـــات التوعويّـــة، كـــام 
ـــا يحتاجـــون  ـــة، وم ـــات التوعويّ ـــم يف الورش ـــبب وجوده ـــى س ـــز ع ـــى الركي ـــاركن/ات ع ـــة املش ـــذه الجلس ـــاعد ه تس
ا  ـــق جـــوًّ ـــد تخل ـــاق عـــى قواع ـــم البعـــض، واالتف ـــرف عـــى بعضه ـــم الفرصـــة للتع ـــر له ـــا توف ـــام أنه ـــوه، ك أْن يتعلم
ـــا  ـــم واالحـــرام واالســـتامع إىل بعضهـــم البعـــض، وتســـتند هـــذه الجلســـة لتامريـــن كـــر الجمـــود، كـــام أنّه مـــن التعلّ
ـــم أيًضـــا تخصيـــص جـــزء مـــن الوقـــت لالســـتطالع  تســـلط الضـــوء عـــى أهـــداف الورشـــة والربنامـــج التوعـــوّي، يت
ـــا أْن  ـــن له ـــي ال ميك ـــق والت ـــن أن تتحق ـــي ميك ـــات الت ـــح التوقع ـــب، وتوضي ـــن التدري ـــاركن/ات م ـــات املش ـــى توقع ع
ـــوذج  ـــالل من ـــاركن/ات خ ـــارف املش ـــم مع ـــا تقيي ـــم أيًض ـــة يت ـــذه الجلس ـــب، ويف ه ـــذا التدري ـــالل ه ـــن خ ـــق م تتحق
ـــن  ـــث ميك ا؛ حي ـــة جـــدًّ ـــا حيويّ ـــة، إال أنه ـــن أمـــور فنّي ـــة ال تتضم ـــم مـــن أنَّ هـــذه الجلس ـــّي، عـــى الرغ ـــم القب التقيي

ـــي. ـــج التدريب ـــاركن/ات للربنام ـــامم املش ـــذب اهت ـــا أْن يج ـــن  خالله ـــدرِّب/ة م للم

النتاج العام للجلسة: 
ــا بـــن املنظِّمـــن/ات،  ــّية تخلـــق االحـــرام واالســـتامع، باإلضافـــة إىل التعـــارف مـ االتفـــاق عـــى قواعـــد أساسـ

واملشـــاركن/ات.

النتاجات الخاصة للجلسة:
بن/ات، ومع بقية املشاركن/ات.	  التعارف مع املنظِّمن/ات، املدرِّ
التعبر عن التوقعات، وإدراكها. 	 
دة، واملنهج التدريبّي.	  تفّهم األهداف العامة للجلسات التوعويّة، واألهداف املحدَّ
اإلملام بالربنامج، والرتيبات العملّية.	 
التفّهم واملوافقة عى القواعد األساسّية للجلسات التوعويّة.	 

اليوم األول
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اسم النشاط:
الجلسة االفتتاحية.	 

زمن النشـاط:
45 دقيقة.	 

التهيئة والتحفيز
التقديم:

ـــة 	  ـــة املضيف ـــن الجه ـــرة ع ـــة قص ـــة افتتاحي م كلم ـــدِّ ق
ــن  ــة مـ ــم الكلمـ ــم تقديـ ــة، أو يتـ ــة التوعويّـ للورشـ
ــة  ــتضيفة للورشـ ــة املسـ ــن الجهـ ــؤولن مـ ــد املسـ أحـ

ــة.  التوعويّـ
بـــن/ات والعاملـــن 	  م نفســـك وغـــرك مـــن املدرِّ قـــدِّ

الورشـــة  تنظيـــم  يف  املشـــاركن/ات  )الكـــوادر( 
املهنّيـــة،  خلفيتـــك  باختصـــار  وارشح  التوعويّـــة، 
وخربتـــك يف العمـــل مـــع الناجـــن مـــن العنـــف.

التعارف:
ـــب، 	  ـــدء التدري ـــل ب ـــام قب ـــر ه ـــامء" أم ـــنِّ أنَّ "اإلح ب

أيًضـــا تقدمينـــا ألنفســـنا بطريقـــة صحيحـــة للبـــدء 
بالورشـــة التوعويّـــة.

بنِّ أنَّنا سنتعارف من خالل نشاط. 	 
ـــدى 	  ـــم(، إح ـــر االس ـــا )اذك ـــا، أن ـــول: »مرحًب ـــدأ بالق اب

ــة  ــق إىل الورشـ ــي يف الطريـ ــي راودتنـ ــكار التـ األفـ
ــت ...«. ــة كانـ التوعويّـ

ـــم 	  ـــمه، ث ـــر اس ـــه ذك ـــب إلي ـــر، واطل ـــاركاً آخ ـــر مش اخ
ـــا  ـــالن(، أخربْن ـــا )ف ـــه: »مرحًب ـــل ل ـــم(، وق ـــاِدِه )باالس ن
بفكـــرة مـــا خطـــرت ببالـــك وأنـــت يف طريقـــك إىل 

ـــة«. ـــة التوعويّ الورش
عـــى الشـــخص أْن يجيـــب كـــام العبـــارة األوىل، »مرحًبا، 	 

أنـــا )اذكـــر االســـم(، إحـــدى األفـــكار التـــي راودتنـــي يف 
الطريـــق إىل الورشـــة التوعويّـــة كانـــت...«. وهكـــذا، إىل 

أْن نتعـــرف عـــى جميـــع املشـــاركن/ات.
االختبار القبيّل:

ـــار  ـــة عـــى فقـــرات االختب ـــب مـــن املشـــاركن/ات اإلجاب الطل
ـــة،  ـــات إحصائّي ـــار لغاي ـــأن االختب ـــم ب ـــد له ـــي، والتأكي القب

ـــة. ـــة خاطئ ـــة وإجاب ـــة صحيح ـــد إجاب ـــه ال توج وأن
التوقعات:

ــب 	  ــات، واطلـ ــع مجموعـ ــاركن/ات اىل أربـ ــم املشـ ـ قسِّ
مـــن املشـــاركن/ات قضـــاء بضـــع دقائـــق لكتابـــة 
الورشـــة  عـــن  الصقـــة  بطاقـــة  عـــى  توّقَعـــْن 
ـــات  ـــن التوقع ـــم تدوي ـــأنَّ عليه ـــم ب ـــة. وأبلِْغه التوعويّ

التـــي يرغبـــون يف إطـــالع اآلخريـــن عليهـــا.
ــات 	  ــذه التوقعـ ــة هـ ــاركن/ات مناقشـ ــب إىل املشـ اطلـ

ــدة دقيقتـــن. ــم ملـ ــع مجموعاتهـ مـ
اطلـــب مـــن ممثـــل كل مجموعـــة مشـــاركة بقّيـــة 	 

بالتوقعـــات. املشـــاركن/ات 

اطلـــب مـــن أحـــد املشـــاركن/ات تدويـــن ذلـــك عـــى 	 
اللـــوح القـــاّلب.

ارشح إْن كان هـــذا التدريـــب ســـيتناول كل التوقعـــات 	 
املعروضـــة أم ال.

ارشح إْن كانـــت هنـــاك توقعـــات أخـــرى لورشـــة العمـــل 	 
مل يتـــم ذكرهـــا.

ألصق ورقة التوقعات عى الحائط.	 
األهداف واألجندة: 

اطلـــب مـــن املشـــاركن/ات رشح مـــا يرونـــه أهداًفـــا 	 
للورشـــة التوعويّـــة، اســـتناًدا إىل املناقشـــات التـــي 

ــات. ــول التوقعـ ــا حـ أجريناهـ
ـــح العـــرض أهـــداف الورشـــة 	  اعـــرض مـــن خـــالل رشائ

ـــة، مـــع اإلشـــارة إىل أنَّ هـــذه األهـــداف تعكـــس  التوعويّ
ـــات. ـــم طرحـــه مـــن توقع مـــا ت

ع األجندة عى املشاركن/ات.	  وزِّ
اســـتعرض بنـــود األجنـــدة مـــع املشـــاركن/ات، وبـــنِّ 	 

كيـــف أنَّ أيـــام/ جلســـات الورشـــة التوعويّـــة قـــد 
ــداف. ــق األهـ ــت يك تحقـ نُظّمـ

اذكر لهم فرات االسراحات واسراحات الغداء.	 
أعِط تفاصيل أجندة اليوم األول.	 

قواعد السلوك: 
ــّية 	  ــد أساسـ ــمية قواعـ ــاركن/ات تسـ ــن املشـ ــب مـ اطلـ

ن  يرونهـــا مهمـــة لهـــذه الورشـــة التوعويّـــة، ودوِّ
اإلجابـــات عـــى لوحـــة األوراق القاّلبـــة.

قـــد يشـــتمل الحـــد األدىن مـــن مجموعـــة القواعـــد 	 
األساســـّية )أضـــف القواعـــد األخـــرى التـــي مل يُـــؤَت 

عـــى ذكرهـــا( عـــى مـــا يـــي:
د. ֺ  الحضور يف الوقت املحدَّ

ֺ  حضور جميع جلسات الورشة التوعويّة.
ֺ  الثقة واالحرام واالعتامد عى اآلخر.

ֺ   متحدث )متكلم( واحد يف وقت واحد.
ֺ   عامـــل الجميـــع عـــى قـــدم املســـاواة؛ ال 

مزدوجـــة. معايـــر 
ֺ  الّرية. 

ֺ  اإلدارة املحكَمة لعامل الوقت.
ֺ  عدم التدخن يف الورشة التوعويّة.

ֺ  إغالق الهواتف الخلويّة.
ــل 	  ــي تجعـ ــة التـ ــول الكيفّيـ ــاش حـ ــاب النقـ ــح بـ افتـ

ـــف  ـــًنا، وكي ـــرًا حس ـــب س ـــرِّ التدري ـــد تُس ـــذه القواع ه
تســـاعد هـــذه القواعـــد يف خلـــق بيئـــة آمنـــة.

ــه، 	  ــا يضيفونـ ــم مـ ــاركن/ات إْن كان لديهـ ــأل املشـ اسـ
وإال فأعلـــن رصاحـــًة أنَّ هـــذه هـــي القواعـــد األساســـّية 

ـــة. ـــا املجموع ـــت عليه ـــي اتفق الت
اكتـــب تلـــك القواعـــد عـــى لوحـــة األوراق القاّلبـــة 	 

وعلِّقهـــا عـــى الحائـــط.
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الجلسة األولى

المقدمة:
ــث  ــه. حيـ ــات بأكملـ ــج الورشـ ــه برنامـ ــتند عليـ ــذي يسـ ــاس الـ ــر األسـ ــع حجـ ــة إىل وضـ ــذه الجلسـ ــدف هـ تهـ
تعمـــل كل جلســـة عـــى بنـــاء فهـــم املشـــاركن/ات للمفاهيـــم واملبـــادئ األساســـّية التـــي تقـــف وراء »املامرســـات 
اإليجابّيـــة ملفهـــوم الرجولـــة« وبـــن »العنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس الجنـــس«. تحتـــوي هـــذه الجلســـة 
 التدريبّيـــة أيًضـــا عـــى متاريـــن وأنشـــطة اختياريّـــة تعـــزز التعلّـــم وتعمـــل عـــى تنشـــيط املشـــاركن/ات.

النتاج العام للجلسة: 
ـــى 	  ـــة ع ـــد املجتمعّي ـــادات والتقالي ـــر الع ـــس، وأث ـــّي والجن ـــوع االجتامع ـــي الن ـــن مفهوم ـــرق ب إدراك الف

ـــة. ـــلوكّيات الرجول ـــة وس ـــلوكّيات األنوث ـــّي وس ـــوع االجتامع الن
فهـــم العالقـــة بـــن اســـتخدام الســـلطة والنـــوع االجتامعـــّي، وإدراك أنَّ الســـلطة وســـوء اســـتخدامها 	 

تـــؤدي لنشـــوء مامرســـات ســـلبّية للفتيـــان وفـــق منظـــور النـــوع االجتامعـــّي.

النتاجات الخاصة للجلسة:
فهم الفرق بن النوع االجتامعّي والجنس. 	 
ـــلوك 	  ـــن الس ـــع( م ـــة واملجتم ـــد )الثقاف ـــادات والتقالي ـــق بالع ـــام يتعل ـــاركن/ات في ـــات املش ـــتطالع توقع اس

ـــود إىل  ـــا يع ـــى( وأيّه ـــر أو أنث ـــس )كذك ـــود إىل الجن ـــام يع ـــح أّي منه ـــرّي. وتوضي ـــلوك الذك ـــوّي والس األنث
ـــرأة(. ـــل أو امل ـــة بالرج ـــة املرتبط ـــلوكّيات واألدوار االجتامعّي ـــّي )الس ـــوع االجتامع الن

تحديد العالقة بن إساءة استخدام السلطة ومامرسات النوع االجتامعّي.	 
ـــوع 	  ـــور الن ـــق منظ ـــان وف ـــدى الفتي ـــة ل ـــات اإليجابّي ـــز املامرس ـــياق تعزي ـــّي« يف س ـــوع االجتامع ـــم »الن فه

االجتامعـــّي، والتـــي تعنـــي األدوار واملســـؤولّيات والخصائـــص التـــي متيـــز الرجـــل واملـــرأة بنـــاًء عـــى 
ـــايفّ. ـــّي والثق ـــياق املجتمع الس
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اسم النشاط: 
الجنس والعنف المبنّي على أساس 	 

الجنس.
زمن النشـاط: 

30 دقيقة. 	 

هدف النشاط:
تزويـــد املشـــاركن/ات بالتعـــرف عـــى مفهومـــي 	 

الجنـــس والنـــوع االجتامعـــّي. 
ـــدور 	  ـــوم ال ـــى مفه ـــرف ع ـــاركن/ات بالتع ـــد املش تزوي

ـــرأة.  ـــل وامل ـــن الرج ـــكل م ـــّي ل االجتامع
النـــوع 	  عـــى  النمطّيـــة  الصـــور  أثـــر  توضيـــح 

. االجتامعـــّي

أدوات النشاط: 
ــاّلب، ورق 	  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسرتاتيجّية تنفيذ النشاط: 
عرض تقدميّي، مجموعات عمل، نقاش جامعّي.	 

إجراءات تنفيذ النشاط:
ــي 	  ــس هـ ــال؛ الجنـ ــبيل املثـ ــى سـ ــرق )عـ ارشح الفـ

ـــوع االجتامعـــّي  ـــة، يف حـــن أنَّ الن خصائـــص بيولوجّي
ــوم  ــي يقـ ــة التـ ــؤوليات االجتامعّيـ ــي األدوار واملسـ هـ
بهـــا كل مـــن الرجـــل واملـــرأة(، واكتبـــه عـــى اللـــوح 

ــاّلب. القـ
ع 	  ـــم املشـــاركن/ات إىل أربـــع مجموعـــات، ووزِّ قسِّ

مرفـــق »لعبـــة النـــوع االجتامعـــّي، والجنـــس« عـــى 
كل مجموعـــة.

ــدة 	  ــارات واحـ ــراءة العبـ ــات قـ ــن املجموعـ ــب مـ اطلـ
بعـــد األخـــرى مبجموعاتهـــم، وأْن يناقشـــوا هـــذه 
ـــوا يعتقـــدون أنَّهـــا تشـــر إىل الجنـــس  ـــارات إذا كان العب
أو إىل النـــوع االجتامعـــّي، وأْن يكتبـــوا »جنـــس أو نـــوع 
ـــوا  ـــا اتفق ـــى م ـــاء ع ـــارة بن ـــب كل عب ـــّي« بجان اجتامع
ـــم  ـــاق بينه ـــدم اتف ـــر ع ـــا ظه ـــة. وإذا م ـــه باملجموع علي
عليهـــم أنْ يكتبـــوا »غـــر متفـــق عليـــه« أمـــام العبـــارة.

العبـــارة 	  قـــراءة  األوىل  املجموعـــة  مـــن  اطلـــب 
ـــة،  ـــه املجموع ـــذي اختارت ـــواب ال ـــاء الج األوىل، وإعط

ــواب. ــذا الجـ ــم هـ ــبب اختيارهـ ــح سـ وتوضيـ
ـــذا 	  ـــى ه ـــم ع ـــول اتفاقه ـــاركن/ات ح ـــة املش ـــأل بقي اس

الجـــواب، وناقشـــوا ســـبب عـــدم االختـــالف إذا ظهـــر 

ـــات. ـــن املجموع ـــاق ب ـــدم اتف ع
اســـتمر للعبـــارة الثانيـــة مـــع املجموعـــة الثانيـــة، 	 

بالتتابـــع إىل أْن تنتهـــي جميـــع العبـــارات.
ركِّز عى هذه األسئلة واألفكار:	 

هـــل فاجأتـــك أّي مـــن هـــذه العبـــارات؟ مـــن فاجأتـــه أّي 
ـــك؟ ـــبب تفاجئ ـــح س ـــارات؟ وضِّ ـــذه العب ـــن ه م

هـــل تشـــر العبـــارات إىل أنَّ النـــوع االجتامعـــّي متعلـــم 
وغـــر فطـــرّي؟

تختلـــف أدوار الجنســـن بشـــكل كبـــر يف املجتمعـــات 
والثقافـــات والفـــرات التاريخّيـــة املختلفـــة.

والطبقـــة  االجتامعّيـــة  والتقاليـــد  والعـــادات  العمـــر 
ـــة والزمـــان واملـــكان، هـــي أيًضـــا عوامـــل رئيســـّية،  االجتامعّي

ــا. ــن لدينـ ــدد أدوار الجنسـ ــي تحـ والتـ
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اسم النشاط:
 األدوار االجتماعّية.	 

زمن النشـاط:
 15 دقيقة.	 

هدف النشاط:
تزويـــد املشـــاركن/ات بالتعـــرف عـــى مفهـــوم 	 

الـــدور االجتامعـــّي لـــكل مـــن الرجـــل واملـــرأة.

أدوات النشاط: 
ــاّلب، 	  ــاز عـــرض، ورق قـ ــاز حاســـوب، جهـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــية، أقـ ورق قرطاسـ

إجراءات تنفيذ النشاط:
ع 	  ـــم املشـــاركن/ات إىل أربـــع مجموعـــات، ووزِّ قسِّ

ـــّي،  ـــدور اإلنتاج ـــايّب، ال ـــدور اإلنج ـــات )ال بطاق
ـــيايّس(. ـــدور الس ـــّي، وال ـــدور املجتمع ال

ـــة 	  ـــة واقعّي اطلـــب مـــن كل مجموعـــة وضـــع أمثل
لـــكل مـــن الرجـــل واملـــرأة عـــى كل دور مـــن 

األدوار األربعـــة.

إضافة مترين تقسيم الوقت، 	 
يُطلـــب مـــن املشـــارك/ة الخـــروج وكتابـــة برنامجهـــم 
اليومـــي منـــذ االســـتيقاظ مـــن النـــوم وحتـــى 
ـــة  ـــة واملناط ـــل األدوار األربع ـــوم، وتحلي ـــودة للن الع

ـــه. منهـــا بـــكل مـــن الرجـــال والنســـاء مـــن خالل
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اسم النشاط: 
نشاط السلطة.	 

زمن النشـاط: 
30 دقيقة.	 

هدف النشاط: 
توضيـــح العالقـــة بـــن اســـتخدام الســـلطة 	 

االجتامعـــّي. النـــوع  ومامرســـات 
تزويـــد املشـــاركن/ات بفهـــم لكلمـــة »النـــوع 	 

ــايفّ،  ــّي والثقـ ــياق املجتمعـ ــّي« يف السـ االجتامعـ
دة  والـــذي يُعنـــى بـــاألدوار واملســـؤولّيات املحـــدَّ
مـــن جانـــب املجتمـــع، واملتوقَّعـــة لـــكل مـــن 
ــتناد إىل  ــدد باالسـ ــي تتحـ ــاث التـ ــور واإلنـ الذكـ
ثقافـــة املجتمـــع وأســـلوب تنظيمـــه ومعتقداتـــه 
الدينّيـــة واحتياجاتـــه االقتصاديّـــة، وليســـت إىل 

ــة. ــروق البيولوجّيـ الفـ

أدوات النشاط: 
اللوح القاّلب، أقالم لوح ملونة، الصق.	 

إجراءات تنفيذ النشاط:
اكتـــب عـــى الـــورق القـــاّلب كلمـــة القـــوة/ 	 

الســـلطة.
ــرد 	  ــي الفـ ــذي يعطـ ــا الـ ــة: "مـ ــأل املجموعـ اسـ

الـــورق  عـــى  إجاباتهـــم  وضـــع  الســـلطة؟" 
القـــاّلب.

ناقـــش أنواًعـــا متنوعـــة مـــن الســـلطة – اســـأل 	 
أســـامء(  يذكـــروا  أْن  )بـــدون  أمثلـــة  حـــول 
يف  العـــامل،  يف  القـــوة  لديهـــم  ألشـــخاص 

. مجتمعهـــم
ارشح أنَّ مامرســـات وســـلوكّيات النـــوع االجتامعـــّي 	 

قـــد تكـــون إيجابّيـــة، وقـــد تكـــون ســـلبّية، 
والســـلوكّيات الســـلبّية تنحـــر يف ســـوء اســـتخدام 
الســـلطة، ســـواء كانـــت الســـلطة “حقيقّيـــة” أو 
محتَملـــة التهديـــد، ويعتقـــد ضحيـــة االعتـــداء 

أنَّهـــا حقيقّيـــة. 
ألصـــق ورقـــة الســـلطة عـــى الحائـــط، حيـــث 	 

ميكـــن رؤيتـــه واســـتخدامه بهـــذه الجلســـة 
ــق. ــت الحـ بوقـ

عـــى ورقـــة قـــاّلب جديـــدة، اكتـــب كلمـــة 	 
ـــة  ـــلبّية، مبنّي ـــات س ـــة، ومامرس ـــات إيجابّي مامرس

ــّي. ــوع االجتامعـ ــى النـ عـ

ـــردّي( أن 	  ـــاط ف ــارك )نش ـــن كل مشـ ـــب م اطل
يأخـــذ ورقـــة، وأن يكتـــب كلمتـــن أو جملـــة 
لوصـــف مـــاذا نعنـــي باملامرســـات اإليجابّيـــة 
ـــكل  ـــة ل ـــة عـــى األدوار االجتامعّي والســـلبّية ومبنّي
مـــن الرجـــل واملـــرأة، ثـــم أعـــِط وقًتـــا قليـــاًل 

ــل. ــامت أو الجمـ ــة الكلـ ــم بكتابـ ــمح لهـ لتسـ
ـــك 	  ـــارك أن يعطي ـــأل كل مش ـــة واس ـــّول بالغرف تج

ــا  ــة مـــام كتـــب، وضعهـ كلمـــة واحـــدة/أو جملـ
ـــول إىل أْن  ـــتمر بالتج ـــاّلب، واس ـــورق الق ـــى ال ع
ـــاّلب  ـــورق الق ـــة عـــى ال ـــارك كلم ـــكل مش تضـــع ل

ـــلبّية. ـــات الس ـــف املامرس لوص
ـــاط 	  ـــح اّي نق ـــاركن/ات، ووض ـــع املش ـــا م أدر نقاًش

ــق  ــة أّي أوراق يتفـ ــم بإزالـ ــة، وقـ ــر واضحـ غـ
املشـــاركن/ات عـــى أنهـــا ال تنتمـــي للقامئـــة.

القـــاّلب، وبجانـــب كلمـــة 	  أعـــى ورقـــة  يف 
ــة  ــب كلمـ ــة، اكتـ ــلبّية واإليجابّيـ ــات السـ املامرسـ

النـــوع االجتامعـــّي.
املامرســـات 	  إحـــدى  أنَّ  بالـــرشح  ـــص  لخِّ

والســـلوكّيات الســـلبّية وفًقـــا ملنظـــور النـــوع 
االجتامعـــّي، هـــو العنـــف وأنَّ العنـــف يعـــد 
عنـــرًا أساســـيًّا يف املامرســـات والســـلوكّيات 
االجتامعـــّي. النـــوع  عـــى  املبنّيـــة  الســـلبّية 

ألصـــق ورقـــة اســـتخدام املامرســـات الســـلبّية 	 
النـــوع  اإليجابّيـــة/  واملامرســـات  )العنـــف( 
ـــه  االجتامعـــي عـــى الحائـــط مبـــكان ميكـــن رؤيت
ــتخدامه  ــاركن/ات؛ السـ ــع املشـ ــل جميـ ــن قبـ مـ

بوقـــت الحـــق بالجلســـة.
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اسم النشاط:
 أشكال العنف.	 

زمن النشـاط:
 15 دقيقة	 

هدف النشاط: 
تزويـــد املشـــاركن/ات مبعرفـــة أشـــكال وأنـــواع 	 

العنـــف املبنّيـــة عـــى أســـاس الجنـــس.

أدوات النشاط:
اللوح القاّلب، أقالم لوح ملونة، الصق.	 

إجراءات تنفيذ النشاط:
ـــرشة 	  ـــف املنت ـــواع العن ـــن أن ـــاركن/ات ع ـــأل املش اس

ـــع. يف املجتم
اطلـــب مـــن املشـــاركن/ات أمثلـــة واقعّيـــة مـــن 	 

املجتمـــع عـــى أنـــواع العنـــف.
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الجلسة الثانية
المقدمة:

ـــوع  ـــامًدا عـــى مفهـــوم الن ـــكل منهـــام، اعت ـــا ل دة اجتامعيًّ ـــع األدوار املحـــدَّ ـــم توزي ـــامًدا عـــى الجلســـة الســـابقة، يت اعت
ـــرور  ـــر مب ـــا تتغ ـــام أنه ـــم، ك ـــا بالتعلّ ـــّي، وإمن ـــس البيولوج ـــة الجن ـــا بطبيع ـــة له ـــي أدوار ال عالق ـــّي، وه االجتامع
ـــذه  ـــى ه ـــاًء ع ـــرى. وبن ـــة إىل أخ ـــن ثقاف ـــدة، وم ـــة الواح ـــل الثقاف ـــًعا داخ ـــا شاس ـــن تبايًن ـــكان، وتتباي ـــان وامل الزم
ـــا،  ـــم فيه ـــوارد والتحك ـــى امل ـــول ع ـــؤوليات والحص ـــام واملس ـــا امله ـــوّزع أيًض ـــّي، ت ـــوع االجتامع ـــة للن ـــة االجتامعّي البني
ـــن  ـــة كل م ـــبة لهوي ـــة ومناس ـــا، مالمئ ـــع م ـــا مجتم ـــي يعتربه ـــخصّية الت ـــص الش ـــات والخصائ ـــك التوقع ـــن ذل وم
ـــى  ـــّوم ع ـــي يق ـــات الت ـــلوكّيات والترف ـــدرات والس ـــم الق ـــي ترس ـــاة، والت ـــرب دورة الحي ـــا ع ـــاء، أيًض ـــال والنس الرج

ـــة. ـــورة واألنوث ـــاس الذك ـــع إىل مقي ـــاء مبرج ـــال والنس ـــها الرج أساس

النتاج العام للجلسة:
اكتساب املشاركن/ات وفهمهم وتفسرهم آلليات نشوء النوع االجتامعّي.

النتاجات الخاصة للجلسة:
معرفة تاريخ نشأة النوع االجتامعّي.	 
تفسر آليات نشوء النوع االجتامعّي.	 
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اسم النشاط: 
تاريخ نشأة النوع االجتماعيّ 	 

زمن النشـاط: 
30 دقيقة.	 

هدف النشاط:
ـــّي 	  ـــوع االجتامع ـــأة الن ـــخ نش ـــرف عـــى تاري التع

ـــح. ـــذا املصطل ـــارات فلســـفة نشـــوء ه وتي
توضيـــح فلســـفة النـــوع االجتامعـــّي القامئـــة 	 

عـــى التقســـيامت واألدوار املنوطـــة بـــكل مـــن 
الرجـــل واملـــرأة، والفـــروق بينهـــام هـــو مـــن 

صنـــع املجتمـــع وثقافتـــه وأفـــكاره الســـائدة.

أدوات النشاط: 
جهـــاز حاســـوب، جهـــاز عـــرض، ورق قـــاّلب، ورق 

قرطاســـّية، أقـــالم ألـــوان وعاديّـــة، ...إلـــخ.

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عرض تقدميّي.

اجراءات تنفيذ النشاط:
ســـيتعرفون 	  بأنهـــم  للمشـــاركن/ات  وضـــح 

ــأة  ـــخ نشـ ـــى تاري ــة ع ــذه الجلسـ ــالل هـ خـ
ـــل  ـــوئه ومراح ـــل نش ـــّي ومراح ـــوع االجتامع الن

ــوره.  تطـ
اطرح األسئلة التالية عى املشاركن/ات:	 

ֺ ماذا نعني مبصطلح "النوع االجتامعّي"؟
ــر  ــدل والتنظـ ــة الجـ ــود مبرحلـ ــا املقصـ ֺ مـ

املرتبطـــة بالنـــوع االجتامعـــّي؟

وســـّجل 	  باملوضـــوع،  املشـــاركن/ات  ناقـــش 
إجاباتهـــم عـــى اللـــوح القـــاّلب.

ارجـــع لإلطـــار النظـــرّي واعرضـــه عـــى 	 
التقدميـــّي. العـــرض  خـــالل  مـــن  املشـــاركن/ات 

اسم النشاط:
 آليات نشوء النوع االجتماعّي.	 

زمن النشـاط: 
30 دقيقة.	 

هدف النشاط:
ـــم  ـــا يت ـــن خالله ـــي م ـــات الت ـــض العملّي ـــر بع تفس
ـــل  ـــكل متأص ـــّي بش ـــوع االجتامع ـــرة الن تكويـــن فك
يف نفســـّية املجتمـــع، وتـــؤدي إىل تنظيـــم الســـلوكّيات 
ـــي  ـــاذا يعن ـــن م ـــايفّ ع ـــف الثق ـــع التعري ـــة م املتوافق

ـــى.  ـــر أو األنث الذك

أدوات النشاط: 
جهـــاز حاســـوب، جهـــاز عـــرض، ورق قـــاّلب، ورق 

قرطاســـّية، أقـــالم ألـــوان وعاديّـــة، ...إلـــخ.

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عرض فيديو قصر.

 YouTube - منطيةanti النوع االجتامعي || مرشوع
النوع االجتامعّي .

إجراءات تنفيذ النشاط:
اعرض عى املشاركن/ات فيديو قصر. 	 
ناقـــش محتـــوى الفيديـــو مـــع املشـــاركن/ات، 	 

ــي  ــض األدوار التـ ــرح بعـ ــم طـ ــب منهـ واطلـ
ــن. ــن املاضيـ ــرت يف العقديـ تغـ

https://www.youtube.com/watch?v=9EIngAK5wsU
https://www.youtube.com/watch?v=9EIngAK5wsU
https://www.youtube.com/watch?v=9EIngAK5wsU
https://www.youtube.com/watch?v=9EIngAK5wsU
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الجلسة الثالثة
المقدمة:

ـــكل  ـــّي، وتتش ـــس االجتامع ـــم النف ـــي إىل عل ـــوم ينتم ـــا مفه ـــة بأنَّه ـــورة النمطّي ـــوم الص ـــة مفه ـــذه الجلس ـــاول ه تتن
ـــة  ـــالم، باإلضاف ـــائل اإلع ـــة ووس ـــّي، كاألرس واملدرس ـــياق االجتامع ـــن الس ـــه م ـــل علي ـــا نحص ـــة مل ـــور نتيج ـــك الص تل
ـــرشّي،  ـــل الب ـــة العق ـــة ملحدودي ـــم؛ نتيج ـــيط والتعمي ـــم بالتبس ـــة تتس ـــك بطريق ـــم ذل ـــث يت ـــة، حي ـــا الخاص ملالحظاتن
فيميـــل إىل تبســـيط األمـــور وتصنيفهـــا؛ ألنَّ متغـــرات الحيـــاة وتعقيداتهـــا غـــر محـــدودة، كـــام أنَّ اإلنســـان 
ـــر  ـــور غ ـــذه الص ـــون ه ـــا تك ـــا م ـــك غالًب ـــارب، لذل ـــن التج ـــل م ـــدد قلي ـــرور بع ـــد امل ـــكام بع ـــالق األح ـــهل إط يستس

ـــع. ـــن الواق ـــوهة ع ـــة أو مش مكتمل

ـــا  ـــة، وكأنه ـــة املغلق ـــات ذات الثقاف ـــا يف املجتمع ـــزداد مرشوعّيته ـــّي، ت ـــة متجـــذرة يف الوعـــي املجتمع والصـــور النمطّي
ـــور  ـــض الص ـــك بع ـــا منتل ـــن أنَّن ـــم م ـــى الرغ ـــر، وع ـــاوم التغي ـــدة تق ـــب جام ـــح قوال ـــلَّامت، فتصب ـــق ومس حقائ
ـــور،  ـــك الص ـــكاالت تل ـــن إش ـــاين م ـــان يع ـــيوًعا، واإلنس ـــر ش ـــي األك ـــلبّية ه ـــور الس ـــة، إال أنَّ الص ـــة اإليجابّي النمطّي
ـــا أو  ـــن مصداقيته ـــر ع ـــض النظ ـــر بغ ـــن اآلخ ـــا ع ـــي تصلن ـــات الت ـــع املعلوم ـــة، فوض ـــلبّية أم إيجابّي ـــت س ـــواء كان س

ـــا. ـــن إدراكه حس

النتاج العام للجلسة: 
اكتشاف الصور النمطّية بن الجنسن.

النتاجات الخاصة للجلسة:
تفسر الصور النمطّية السائدة حسب السياق الثقايف املجتمعّي.
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اسم النشاط: 
التعرف على الصور النمطّية بين 	 

الجنسين.
زمن النشـاط: 

45 دقيقة.	 

هدف النشاط:
ـــاركن/ات يف 	  ـــات املش اســـتطالع افراضـــات وتوقع

ـــاث،  ـــور واإلن ـــلوك الذك س
ـــؤولون 	  ـــاء مس ـــن الرجـــال والنس ـــات أنَّ كالًّ م وإثب

ــة  ــور النمطّيـ ــاج األدوار والصـ ــادة إنتـ ــن إعـ عـ
للجنســـن.

أدوات النشاط:
جهـــاز حاســـوب، جهـــاز عـــرض، ورق قـــاّلب، ورق 	 

ـــخ. ـــة، ...إل ـــوان وعاديّ قرطاســـّية، أقـــالم أل

اسراتيجّية تنفيذ النشاط:
عرض تقدميّي، مجموعات عمل، نقاش جامعّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ـــاث 	  ـــور أو إن ـــلوكنا كذك ـــاركن/ات أنَّ س ـــح املش وض

محكـــوم بالعديـــد مـــن العـــادات والتقاليـــد 
ــي/ ال  ــا »ينبغـ ــرض علينـ ــي تفـ ــة، التـ املجتمعّيـ
ــكاء. ــال البـ ــى الرجـ ــي عـ ــال: ال ينبغـ ــي“، مثـ ينبغـ

ضـــع أربـــع أوراق بحجـــم كبـــر عـــى األرض، 	 
ـــي  ـــايل: 1( ينبغ ـــوان كالت ـــة عن ـــكل ورق ـــل ل واجع
عـــى النســـاء، 2( ال ينبغـــي عـــى النســـاء، 3( 
ينبغـــي عـــى الرجـــال، 4( ال ينبغـــي عـــى الرجـــال.

ـــع مجموعـــات، وأعـــِط 	  ـــم املشـــاركن/ات اىل أرب قسِّ
كل مجموعـــة واحـــدة مـــن األوراق األربعـــة 

بواحـــد مـــن العناويـــن األربعـــة.
اطلـــب منهـــم أْن يكتبـــوا عـــى الورقـــة أّي يشء 	 

ســـمعوه مـــن أّي مصـــدر كان حـــول عنـــوان 
ــم. ورقتهـ

ناقـــش قامئـــة ينبغـــي للنســـاء، مـــع قامئـــة ينبغـــي 	 
ـــع  ـــاء، م ـــي للنس ـــة ال ينبغ ـــش قامئ ـــال، وناق للرج

قامئـــة ال ينبغـــي للرجـــال.
اسأل املشاركن/ات التايل:	 

ֺ من أين أتت هذه القواعد؟
ֺ كيـــف يكـــون الوضـــع بوجـــود هـــذه القواعـــد، 
ـــن  ـــر م ـــة، والكث ـــب النمطّي ـــات، القوال االفراض

التناقضـــات التـــي تحكـــم ســـلوكنا رجـــااًل أو 

نســـاًء؟

والذكـــور 	  اإلنـــاث  مـــن  املشـــاركن/ات  اســـأل 
ــة  ــور النمطّيـ ــذه الصـ ــاه هـ ــعورهم تجـ ــن شـ عـ

وتأثرهـــا عليهـــم.
أنَّ 	  يتخيلـــوا  أْن  املشـــاركن/ات  مـــن  اطلـــب 

ـــا  ـــر م ـــتطيعون تغي ـــحريّة، ويس ـــا س ـــم عص لديه
ـــوف  ـــذي س ـــا ال ـــى، م ـــذه الع ـــوة ه ـــدون بق يري

يغرونـــه بهـــذه القوائـــم.
ل عـــى اللـــوح القـــاّلب النقـــاط التـــي تـــم 	  ســـجِّ

ــه مـــن املهـــم  تغيرهـــا، وناقـــش ملـــاذا يـــرون أنَـّ
تغيرهـــا أو عـــدم تغيرهـــا.
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المادة النظرية

الجنس مقابل النوع االجتماعّي:
ـــة،  ـــص البيولوجّي ـــى الخصائ ـــد ع ـــّي يعتم ـــوم بيولوج ـــس مفه ـــو أنَّ الجن ـــّي، ه ـــوع االجتامع ـــس والن ـــن الجن ـــرق ب إنَّ الف

ـــس. ـــة للجن ـــخصّية واالجتامعّي ـــة والش ـــة الحضاريّ ـــر الثقافّي ـــات النظ ـــع وجه ـــل م ـــّي يتعام ـــوع االجتامع ـــن أنَّ الن يف ح

الجنس:	 
ـــى  ـــن حت ـــة، ولك ـــئة االجتامعّي ـــق التنش ـــن طري ـــّي« ع ـــوع االجتامع ـــد »الن ـــم تحدي ـــام يت ـــه، بين ـــدد بطبيعت ـــس« يتح »الجن
هـــذا التصنيـــف ثنـــايّئ للغايـــة. فأدوارنـــا االجتامعّيـــة مبنّيـــة أساًســـا عـــى الجنـــس وإذا أردنـــا أْن نحـــدد الفـــروق بـــن 

ـــايل: ـــي كالت ـــيطة فه ـــامت بس ـــّي بكل ـــوع االجتامع ـــس والن الجن
يشر إىل الفروق الجسامنّية/ البيولوجّية بن الذكور واإلناث.

النوع االجتماعيّ:	 
يطلـــق مصطلـــح النـــوع االجتامعـــّي عـــى العالقـــات واألدوار االجتامعّيـــة والقيـــم التـــي يحددهـــا املجتمـــع لـــكل مـــن 
ـــا  ـــك لتداخله ـــان؛ وذل ـــكان والزم ـــر امل ـــا لتغ ـــم وفًق ـــات والقي ـــذه األدوار والعالق ـــر ه ـــاء(، وتتغ ـــال والنس ـــن )الرج الجنس
ـــخ. وبالرغـــم مـــن أنَّ هـــذه  ـــرق، ...إل ـــة، الع ـــة االجتامعّي ـــن، الطبق ـــل الدي ـــة األخـــرى؛ مث ـــات االجتامعّي وتشـــابكها مـــع العالق

ـــر. ـــاوم التغي ـــات تق ـــذه املؤسس ـــع ه ـــة، إال أنَّ جمي ـــع املختلف ـــات املجتم ـــرة يف مؤسس ـــات متغ العالق

تعريفات الجنس والنوع االجتماعّي:
تشر كلمة الجنس SEX إىل السامت الفسيولوجّية التي تحدد الشخص عى أنَّه ذكر أو أنثى:

نوع الجينات واألعضاء.
نوع الهرمونات السائدة املنترشة يف الجسم )هرمون اإلسروجن والتستوسترون(.	 
القدرة عى إنتاج الحيوانات املنويّة أو البويضات.	 
القدرة عى الوالدة والرضاعة.	 

يشـــر النـــوع االجتامعـــّي إىل العالقـــات واألدوار االجتامعّيـــة والقيـــم التـــي وضعهـــا املجتمـــع لـــكال الجنســـن )الرجـــال 
ـــة  ـــات االجتامعّي ـــع العالق ـــابك م ـــا تتش ـــكان؛ ألنه ـــان وامل ـــا للزم ـــم وفًق ـــات والقي ـــذه األدوار والعالق ـــر ه ـــاء(. وتتغ والنس
ـــع  ـــاق واس ـــى نط ـــركة ع ـــر( مش ـــات )معاي ـــا توقع ـــخ. واال إنه ـــرق، ...إل ـــة، والع ـــة االجتامعّي ـــن، والطبق ـــل الدي ـــرى؛ مث األخ
تتعلـــق بالرجـــل واملـــرأة، وذلـــك تشـــمل الصفـــات واملهـــارات األنثويّـــة أو الذكوريّـــة والتوقعـــات املشـــركة حـــول كيفّيـــة 
تـــرف الرجـــال والنســـاء يف املواقـــف املختلفـــة، حيـــث يتعلـــم النـــاس هـــذه األفـــكار والتوقعـــات مـــن العائـــالت واألصدقـــاء 
ـــر يف األدوار  ـــس وتؤث ـــي تعك ـــالم، فه ـــائل اإلع ـــات ووس ـــل واإلعالن ـــن العم ـــدارس وأماك ـــة وامل ـــة والثقافّي ـــات الدينّي واملؤسس

ـــع. ـــاء يف املجتم ـــال والنس ـــا الرج ـــع به ـــي يتمت ـــة الت ـــّية واالقتصاديّ ـــوة السياس ـــّي والق ـــع االجتامع ـــة والوض املختلف

الدور/ األدوار:
ـــن أْن  ـــا ميك ـــة، وم ـــة املجتمعّي ـــة بالثقاف ـــذه األدوار مرتبط ـــون ه ـــن األدوار، وتك ـــد م ـــم العدي ـــخاص يف حياته ـــذ األش يتخ
ـــم  ـــذه األدوار، وبالرغ ـــى ه ـــاًء ع ـــخاص بن ـــّي لألش ـــز االجتامع ـــل املرك ـــّي، ويتمث ـــياق املجتمع ـــن الس ـــه، ضم ـــوم ب ـــوم/ تق يق
ـــا هـــي مـــن تحـــدد منـــوذج  ـــة، والسياســـّية، إال أنّه ـــة، الدينّي ـــة، الثقافّي ـــة، االقتصاديّ ـــا للتغـــرات االجتامعّي ـــا متغـــرة وفًق بأنه

ـــإن: ـــخاص.وبالتايل، ف ـــا األش ـــوم به ـــب أْن يق ـــذي يتوج ـــلوك ال الس
الدور هو منوذج لسلوك فرد.	 
لكل إنسان أو أكر من دور واحد يف املستويات املختلفة.	 
تتحدد لإلنسان واجبات وحقوق معينة وفًقا للدور أو األدوار التي يقوم أو تقوم بها.	 
يحدد دور اإلنسان مركزه أو مركزها االجتامعّي.	 
ـــا 	  ـــر فيه ـــي يتأث ـــّية الت ـــة والسياس ـــة والدينّي ـــة والثقافّي ـــة واالقتصاديّ ـــّرات االجتامعّي ـــا للتغ ـــر وفًق ـــدور متغ ال

ـــرد. الف



تعزيز الممارسات االيجابية لمفهوم الرجولة لدى الفتيان وفق منظور النوع االجتماعي 202021

األدوار المبنّية على أساس الجنس:
تحدد هذه األدوار من قبل املجتمع.	 
هي أدوار مرتبطة بتوقعات املجتمع من الفرد.	 
يبني املجتمع هذه التوقعات بناًء عى الجنس؛ فيحدد أدواًرا خاصة بالذكور وأدواًرا خاصة بالنساء.	 
يرتبط بكل دور من هذه األدوار مجموعة من السلوكّيات تعرب عن القيم السائدة يف مجتمع معن.	 
يقّيم املجتمع الرجال والنساء وفًقا لنجاحهم / لنجاحهنَّ يف تأدية األدوار التي حددها لكل منهام.1	 

الدور اإلنجابيّ )األسريّ(:	 
ـــا  ـــا يتبعه ـــوالدة، وم ـــل وال ـــة الحم ـــون يف عملّي ـــي تك ـــة الت ـــر البيولوجّي ـــة وغ ـــؤولّيات البيولوجّي ـــدور املس ـــذا ال ـــل ه ميث
ـــدور  ـــذا ال ـــة ه ـــن أهمّي ـــم م ـــدور. وبالرغ ـــذا ال ـــن ه ـــة ضم ـــامل املنزلّي ـــدرج األع ـــام تن ـــاء، ك ـــة باألبن ـــؤوليات الرعاي ـــن مس م
ـــرّي،  ـــع فط ـــاء بداف ـــا النس ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــن األدوار التقليديّ ـــد ضم ـــر، ويع ـــة األج ـــر مدفوع ـــامل غ ـــن األع ـــه ضم إال أنَّ

ـــركة.  ـــؤولّية مش ـــاء مس ـــة األبن ـــون رعاي ـــث تك ـــن، حي ـــن الجنس ـــركة ب ـــن األدوار املش ـــدور م ـــذا ال ـــد ه ويع

الدور المجتمعي:	 
ـــع 	  ـــز عـــى املحافظـــة عـــى املجتم ـــث إنَّ محـــوره يرك ـــاج؛ مـــن حي ـــادة اإلنت ـــدور إع ـــداًدا ل ـــدور امت ـــذا ال ـــرب ه يُعت

ـــّي ـــامم مجتمع ـــامم أرسّي إىل اهت ـــامم مـــن اهت ـــد االهت ـــن ميت ـــرشّي، ولك الب
يؤدى هذا الدور بشكل طوعّي.	 
ـــم 	  ـــة إىل تقدي ـــع، باإلضاف ـــل املجتم ـــن قب ـــتخدامها م ـــم اس ـــادرة، وتنظي ـــوارد الن ـــر امل ـــدور بتوف ـــذا ال ـــى ه يُعن

ـــور. ـــاء والتط ـــى البق ـــرشّي ع ـــع الب ـــاعد املجتم ـــي تس ـــات الت الخدم
ـــة 	  ـــة والثقاف ـــم املجتمعّي ـــى املفاهي ـــن ع ـــن الجنس ـــا ب ـــه م ـــد توزيع ـــاء ويعتم ـــال والنس ـــدور الرج ـــذا ال ـــوم به يق

ـــا. ـــع م ـــائدة يف مجتم ـــة الس املجتمعّي
ـــة أو اإلســـعاف يف الحـــرب أو لجـــان النظافـــة 	  ـــات الخريّ ـــه الجمعّي ـــذي تلعب ـــدور ال ـــك، ال ـــة عـــى ذل مـــن األمثل

يف الحـــي، أو ...إلـــخ.

الدور اإلنتاجيّ:	 
ـــة لذلـــك الـــدور  ـــاك قيمـــة تبادلّي ـــة لالســـتهالك والتجـــارة، مبعنـــى أنَّ هن ـــاج ســـلع وخدمـــات قابل هـــو الـــدور الخـــاص بإنت

ـــة خاصـــة. ـــة مجتمعّي مـــام يُكســـبه أهمي

ـــادّي  ـــادة الدخـــل امل ـــّي املحـــّي، هـــو املشـــاركة يف زي ـــياق املجتمع ـــن الس ـــدور اإلنتاجـــّي ضم ـــه يُقصـــد بال ـــول بأنَّ ـــا الق وميكنن
ـــتمر،  ـــر مس ـــا يف تغ ـــة، إال أنَّه ـــة وأنثويّ ـــن ذكوريّ ـــيمها إىل مه ـــم تقس ـــن يت ـــض امله ـــاك بع ـــن أنَّ هن ـــم م ـــألرسة، وبالرغ ل
ـــة يف  ـــات مجتمعّي ـــاك تناقض ـــدور، إال أنَّ هن ـــذا ال ـــرأة يف ه ـــاركة امل ـــن مش ـــم م ـــه وبالرغ ـــام أنَّ ـــددة، ك ـــل متع ـــر بعوام وتتأث

ـــايّب(. ـــدور األرسّي )اإلنج ـــل لل ـــاركة الرج مش

الدور السياسيّ:	 
ـــة  ـــل النقاب ـــد لتص ـــل األرسة، ومتت ـــرار داخ ـــاذ الق ـــة اتخ ـــدأ عملّي ـــث تب ـــرار؛ حي ـــاذ الق ـــلطة اتخ ـــدور بس ـــذا ال ـــص ه يتلّخ
ـــم  ـــال، بالرغ ـــاص بالرج ـــه دور خ ـــى أنَّ ـــدور ع ـــذا ال ـــر له ـــا يُنظ ـــادة م ـــة. ع ـــس الترشيعّي ـــى املجال ـــدّي، وحت ـــس البل واملجل
ـــارشة  ـــارشة أو غـــر مب ـــة مب ـــدور مدفـــوع األجـــر، إمـــا بطريق ـــادًة مـــا يكـــون هـــذا ال ـــذا املجـــال، وع مـــن دخـــول النســـاء له

ـــلطة. ـــز والس ـــا باملرك ـــا وثيًق ـــه ارتباطً ـــة( الرتباط )معنويّ
ـــل  ـــرار، ويتمث ـــدرة يف اتخـــاذ الق ـــع، وإمنـــا عـــى الق ـــان والترشي ـــرأة عـــى الربمل ـــيايّس للم ـــادّي والس ـــدور القي ـــر ال ال يقت

ـــا بالقضـــاء. ـــكل جـــّي يف متثيله ـــك بش ذل

  ”Gender or Sex: Who Cares؟“، Ipas، 2001 –1 املصدر: مقتبس من

)https://www.k4health.org/toolkits/igwg-gender/gender-or-sex-who-cares-skills-building-resource-pack-gender-and- :متـــاح عـــى اإلنرنـــت عـــرب الرابـــط التـــايل

reproductive)

https://www.k4health.org/toolkits/igwg-gender/gender-or-sex-who-cares-skills-building-resource-pack-gender-and-reproductive
https://www.k4health.org/toolkits/igwg-gender/gender-or-sex-who-cares-skills-building-resource-pack-gender-and-reproductive
https://www.k4health.org/toolkits/igwg-gender/gender-or-sex-who-cares-skills-building-resource-pack-gender-and-reproductive
https://www.k4health.org/toolkits/igwg-gender/gender-or-sex-who-cares-skills-building-resource-pack-gender-and-reproductive
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الرجولة:
هـــي مجموعـــة مـــن الســـامت والســـلوكّيات واألدوار املرتبطـــة بالذكـــور عـــى الرغـــم مـــن أنَّ الذكـــورة مبنّيـــة 	 

ـــا. ـــة تتأثـــر بيولوجيًّ ـــا، وتشـــر بعـــض األبحـــاث إىل أنَّ بعـــض الســـلوكّيات التـــي تُعتـــرب ذكوريّ اجتامعيًّ
تختلف معاير الرجولة باختالف الثقافات والفرات التاريخّية.	 
هو شكل من األشكال التي تؤكد عى السلطة.	 
إنَّ التأثرات االجتامعّية والبيولوجّية تتفاعل بشكل متبادل لتطوير مفهوم الرجولة. 	 

العنف المبنّي على أساس الجنس:

التعاريف والفئات:
ــّي 	  ــّي واالجتامعـ ــّي والنفـ ــدّي والجنـ ــف الجسـ ــس، العنـ ــاس الجنـ ــى أسـ ــّي عـ ــف املبنـ ــمل العنـ يشـ

واالقتصـــادّي الـــذي قـــد يحـــدث يف األرس ويف الحيـــاة العامـــة، ويشـــكّل العنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس 
ـــى  ـــة ع ـــة القامئ ـــب النمطّي ـــة القوال ـــهم يف إدام ـــام يس ـــّية؛ م ـــان األساس ـــوق اإلنس ـــاكًا لحق ـــس انته الجن
أســـاس الجنـــس، وقـــد ينكـــر كرامـــة اإلنســـان ويحـــرم األفـــراد مـــن القـــدرة عـــى تقريـــر املصـــر، ويعيـــق 

التنميـــة البرشيّـــة. ولذلـــك فهـــو ال يقتـــر عـــى االغتصـــاب أو العنـــف ذو الطابـــع الجنـــّي. 

ـــف 	  ـــائع، والعن ـــف الش ـــن العن ـــز ب ـــتخدم للتميي ـــامل، ويُس ـــس ش ـــّي عـــى أســـاس الجن ـــف املبن ـــف العن تعري
ـــس.  ـــوع الجن ـــات عـــى أســـاس ن ـــراد أو الجامع ـــتهدف األف ـــذي يس ال

الناجن من العنف املبنّي عى أساس الجنس هم يف الغالب من النساء والفتيات.	 
ـــب مـــن الرجـــال؛ إنَّ يف معظـــم الحـــاالت،      	  ـــس هـــم يف الغال ـــّي عـــى أســـاس الجن ـــف املبن إنَّ مـــامريس العن

، أو تعتمـــد عليهـــنَّ النســـاء عاطفيًّـــا أو  يكـــون الرجـــال إمـــا قريبـــن مـــن النســـاء، أو مرتبطـــن بهـــنَّ
ـــى  ـــّي ع ـــف املبن ـــلطة للعن ـــذه الس ـــتخدام ه ـــوء اس ـــؤدي س ـــم، وي ـــلطة عليه ـــون س ـــم ميتلك ـــا، أي أنَّه ماديًّ

ـــس. ـــاس الجن أس

ما هي أكثر أشكال العنف المبنيّ على أساس الجنس؟
ـــدة للوقايـــة واالســـتجابة  ـــة املوحَّ ـــة، وعـــى أســـاس مـــا تـــم االتفـــاق عليـــه يف إجـــراءات العمـــل الوطنّي ألغـــراض عملّي
لحـــاالت العنـــف يف األردن )العنـــف املبنـــّي عـــى النـــوع االجتامعـــّي والعنـــف األرسّي وحاميـــة الطفـــل( لعـــام 
ـــس  ـــل املجل ـــن قب ـــل م ـــة الطف ـــس وحامي ـــاس الجن ـــى أس ـــم ع ـــف القائ ـــف األرسّي والعن ـــة العن ـــع ومكافح 2018 ملن
ـــة  ـــدة للطفول ـــم املتح ـــدوق األم ـــدة يف األردن وصن ـــم املتح ـــامت األم ـــع منظ ـــاون م ـــؤون األرسة، بالتع ـــّي لش الوطن
)اليونيســـف(/ مكتـــب األردن، وصنـــدوق األمـــم املتحـــدة للســـكان/ مكتـــب األردن، مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية 
لشـــؤون الالجئـــن/ مكتـــب األردن، تحـــت إرشاف الفريـــق الوطنـــّي لحاميـــة األرسة، وبالرشاكـــة مـــع مجموعـــات 
ـــل  ـــات لعم ـــد االختصاص ـــدف توحي ـــل(، به ـــة الطف ـــّي، حامي ـــوع االجتامع ـــى الن ـــم ع ـــف القائ ـــة )العن ـــل الفرعّي العم
ـــة بنظـــام الحاميـــة مـــن العنـــف يف التعامـــل مـــع حـــاالت  ـــة ذات الصل ـــع املؤسســـات الرســـمّية والخاصـــة والدولّي جمي
ـــن،  ـــك الالجئ ـــا يف ذل ـــمّية، مب ـــة الهاش ـــة األردنّي ـــى أرض اململك ـــن ع ـــع املقيم ـــع األرديّن، وجمي ـــن املجتم ـــف م العن
وتقـــرر التمييـــز بـــن األشـــكال التاليـــة مـــن العنـــف القائـــم عـــى أســـاس الجنـــس: إجـــراءات العمـــل الوطنّيـــة 
ـــف األرسّي  ـــّي والعن ـــوع االجتامع ـــى الن ـــّي ع ـــف املبن ـــف يف األردن )العن ـــتجابة لحـــاالت العن ـــة واالس ـــدة للوقاي املوحَّ

ـــل(. ـــة الطف وحامي
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السياسات والمبادئ اإلرشاديّة لمنع ومكافحة العنف في األردن
تعريفات خاصة بالعنف األسرّي والعنف المبنّي على النوع االجتماعّي

العالقـــات واألدوار االجتامعّيـــة والقيـــم التـــي يضعهـــا املجتمـــع لـــكال الجنســـن، رجـــااًل النوع2 
ـــابك  ـــا تتش ـــكان؛ ألنه ـــان وامل ـــب الزم ـــم حس ـــات والقي ـــذه األدوار والعالق ـــر ه ـــاًء. تتغ ونس
ـــا إىل  ـــرق وم ـــة والع ـــة االجتامعّي ـــن والطبق ـــل الدي ـــرى؛ مث ـــة األخ ـــات االجتامعّي ـــع العالق م

ـــك. ذل

ـــى  ـــّي ع ـــف املبن العن
ـــّي 3  ـــوع االجتامع الن

ـــور  ـــن الذك ـــس( ب ـــوم عـــى الفـــروق )الجن ـــل ضـــار يُرتكـــب ضـــد إرادة اإلنســـان ويق أّي فع
واإلنـــاث. تختلـــف طبيعـــة ومـــدى أنـــواع معّينـــة مـــن العنـــف القائـــم عـــى النـــوع االجتامعـــّي 

ـــدان واملناطـــق. باختـــالف الثقافـــات والبل

ـــرد آخـــر داخـــل نفـــس األرسة العنف األرسّي 4  ـــراد األرسة تجـــاه أّي ف ـــل أحـــد أف ـــاع عـــن فع ـــل أو امتن أّي فع
ـــوّي. ـــؤدي إىل رضر مـــادّي أو معن ي

ــات التحـــرش العنف الجنّي5  ــا يف ذلـــك تريحـ ــّية، مبـ العنـــف الناتـــج عـــن فعـــل أو مامرســـة جنسـ
ـــّي  ـــداء الجن ـــا االعت ـــك أيًض ـــمل ذل ـــراه. ويش ـــراء، أو اإلك ـــات، أو اإلغ ـــّي، أو التعليق الجن
ـــطة  ـــاركة يف أنش ـــى املش ـــه ع ـــل أو تحريض ـــار الطف ـــن إجب ـــذي يتضم ـــال، وال ـــى األطف ع
ـــاهدة  ـــى مش ـــل ع ـــجع الطف ـــدث أم ال، أو ش ـــا يح ـــم مب ـــى عل ـــل ع ـــواء كان الطف ـــّية، س جنس
ـــى  ـــل ع ـــجيع الطف ـــا، أو تش ـــويقها، أو نرشه ـــا، أو تس ـــاركة يف إنتاجه ـــة أو املش ـــواد اإلباحّي امل

ـــة. ـــر الئق ـــّية غ ـــة جنس ـــرف بطريق الت

الجـــامع مـــع غـــر زوجـــة الجـــاين املزعـــوم برضاهـــا ســـواء كان ذلـــك باإلكـــراه أو بالتهديـــد االغتصاب6 
أو بالخـــداع.

ــة، والـــذي يُعتـــرب غـــر هتك الِعرض7  ــد الضحّيـ ــاكًا لجـــزء معـــن مـــن جسـ ــن انتهـ أّي فعـــل يتضمـ
ـــة،  ـــع الطبيع ـــارض م ـــة تتع ـــى بطريق ـــع أنث ـــّي م ـــال الجن ـــمة، واالتص ـــا للحش ـــق مهيًن الئ
أو اللـــواط، وأّي اعتـــداء عـــى الـــرشف عـــى وجـــه الخصـــوص، وميتـــّد إىل ملـــس أجـــزاء 

خاصـــة مـــن الضحّيـــة؛ ســـواء كان ذكـــًرا أم أنثـــى.

ـــة أو التهديـــد باســـتخدامها، مـــام قـــد يـــؤدي إىل إصابـــة جســـديّة أو العنف الجسدّي8  اســـتخدام القـــوة البدنّي
ـــة،  ـــة أو كاوي ـــواد حارق ـــرق مب ـــض، أو الح ـــم، أو الع ـــرح، أو اللك ـــرب، أو الج ـــل ال أذى؛ مث

ـــؤدي إىل اإلرضار الجســـدّي بالجســـم. ـــد ت وأّي أعـــامل أخـــرى ق

العنـــف الناتـــج عـــن االضطـــراب النفـــّي أو األمل النفـــّي أو العاطفـــّي؛ مثـــل: اإلهانـــة العنف النفّي9 
ـــب  ـــب، واملطال ـــخرية، والرهي ـــاء، والس ـــن األرسة واألصدق ـــة ع ـــاط، والعزل واإلذالل واالنحط

املســـتحيلة، أو الحرمـــان التعســـفّي مـــن الحقـــوق والحريـــات.

أي زواج دون سن 18 سنةزواج األطفال

مالحظة: تنطبق جميع التعريفات والمصطلحات أعاله على األطفال والبالغين.

2 مقتبس من اللجنة الدامئة املشركة بن الوكاالت.

3 املرجع السابق. 

4 إطار العمل الوطني لحامية األرسة من العنف .2016 

5 املرجع السابق.

6 قانون العقوبات، املواد أرقام 292 و293 و294 و295 و300 و301. 

7 محكمة التمييز األردنّية، قرار رقم 181952 )فرع األعضاء الخمسة، 01 يناير 1953(.

8 إطار العمل الوطنّي لحامية األرسة من العنف 2016. 

9 املرجع السابق.
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تاريخ نشأة النوع االجتماعّي:

ـــارة إىل أنَّ  ـــاك إش ـــل، وهن ـــرأة والطف ـــان وامل ـــوق اإلنس ـــن حق ـــدث ع ـــة تتح ـــدة عاملّي ـــار أجن ـــّي يف إط ـــوع االجتامع ـــألة الن ـــت مس أت
مصطلـــح النـــوع االجتامعـــّي بـــدأ يف الظهـــور ألول مـــرة يف الغـــرب يف بدايـــة الســـبعينّيات يف الدراســـات الخاصـــة بالتنميـــة، 

 Women in ـــة ـــاء يف التنمي ـــر النس ـــل لتعب ـــة Gender in Development  كمقاب ـــّي يف التنمي ـــوع االجتامع ـــر الن ـــُتخدم تعب واس

ـــا يف  ـــح معروًف ـــد أصب ـــات، وق ـــن الثامنينّي ـــاين م ـــف الث ـــة يف النص ـــة العربّي ـــح إىل املنطق ـــذا املصطل ـــل ه ـــم انتق Development، ث

ـــات إىل أنَّ  ـــر األدبّي ـــة، وتش ـــاالت التنمي ـــتِغلة يف مج ـــة املش ـــامت الدولّي ـــات املنظ ـــرب أدبّي ـــل ع ـــر العم ـــة وأط ـــول التنمي ـــاش ح النق

ـــايض،  ـــرن امل ـــبعينّيات الق ـــاب يف س ـــن الكُت ـــا م ـــل »آن أوكي« وزمالئه ـــن قب ـــرة م ـــُتخدم ألول م ـــي‘‘ اس ـــوع االجتامع ـــح “الن مصطل

ـــا. دة بيولوجيًّ ـــدَّ ـــص املح ـــك الخصائ ـــل تل ـــا يف مقاب دة اجتامعيًّ ـــدَّ ـــاء املح ـــال والنس ـــف أدوار الرج ـــك لوص وذل

ـــات مـــن القـــرن املـــايض،  ـــة، كان خـــالل فـــرة الثامنينّي ـــات العاملّي غـــر أنَّ البعـــض يُرجـــح أنَّ اســـتخدام املصطلـــح وانتشـــاره يف األدبّي

ـــل يف  ـــع الفض ـــرأة، ويَرج ـــاع امل ـــى أوض ـــكّي ع ـــف الهي ـــات التكي ـــر سياس ـــول أث ـــة ح ـــات مكثف ـــمت مبناقش ـــي اتس ـــرة الت ـــي الف وه

ـــرأة  ـــن الرجـــل وامل ـــات ب ـــات والفروق ـــة، وكان يشـــر إىل العالق ـــل الدولّي ـــة العم ـــّي« إىل منظم ـــوع االجتامع ـــح »الن اســـتخدام مصطل

ـــت.  ـــر طـــوال الوق ـــي عرضـــة للتغي ـــي ه ـــات والت ـــات والثقاف ـــن املجتمع ـــالف ب ـــع إىل االخت ـــي ترج الت

وكاتجـــاه عـــام، فـــإنَّ املصطلـــح يشـــر إىل التفرقـــة بـــن الذكـــر واألنثـــى عـــى أســـاس الـــدور االجتامعـــّي لـــكل منهـــام، تأثـــًرا بالقيـــم 

ـــي  ـــائدة ه ـــات الس ـــة، أي أنَّ الثقاف ـــة واألنوث ـــة للرجول ـــة الثقافّي ـــح يشـــر إىل الصـــور النمطّي ـــذا املصطل ـــرون أنَّ ه ـــم ي ـــائدة، وه الس

ـــدم  ـــرأة  وع ـــة امل ـــن مكان ـــل م ـــا يقل ـــإنَّ م ـــايل، ف ـــع، وبالت ـــا يف املجتم ـــها ودوره ـــول نفس ـــى ح ـــرة األنث ـــر يف فك ـــِدث التغي ـــي تُح الت

ـــل،  ـــرأة أو دور الرج ـــص دور امل ـــام يخ ـــه في ـــع وثقافت ـــا املجتم ـــي يضعه ـــة Stereotype الت ـــببه النمطّي ـــا س ـــى حقوقه ـــا ع حصوله

ـــن  ـــد م ـــص العدي ـــتدعى تخصي ـــام اس ـــرأة، م ـــا امل ـــول قضاي ـــار ح ـــدويّل املث ـــدل ال ـــاس الج ـــي أس ـــاواة ه ـــدم املس ـــة ع ـــت قضّي ـــا كان ومل

الدراســـات واألبحـــاث ملعرفـــة الســـبب يف كـــون قضيـــة التمييـــز وعـــدم املســـاواة قامئـــة حتـــى اآلن، فبـــدأت  بظهـــور مـــا يســـمي 

ـــف  ـــل نص ـــا متث ـــرأة باعتباره ـــوض بامل ـــت إىل رضورة النه ـــرأة، وانته ـــا امل ـــة قضاي ـــت إىل دراس ـــي تحّول ـــرأة، والت ـــاع امل ـــة أوض بدراس

ـــا كانـــت  ـــة وتعطيـــل قدراتهـــا. وهن ســـكان العـــامل، وأنَّ تخلـــف معظـــم الشـــعوب يعـــود يف أحـــد أســـبابه لعـــدم إرشاك املـــرأة يف التنمي

ـــرأة"   ـــد امل ـــز ض ـــكال التميي ـــة أش ـــى كاف ـــاء ع ـــيداو "القض ـــة س اتفاقّي

10Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women )CEDAW(

عـــام 1979، والتـــي صادقـــت عليهـــا معظـــم دول العـــامل ســـنة 1981، والســـامح للـــدول لديهـــا بعـــض التحفظـــات مبـــا 
يتناســـب مـــع الســـياق الثقـــايفّ والدينـــّي والســـيايّس واالقتصـــادّي.

والتحفظات التي سحبتها الحكومة هي اثنان بشكل أسايّس:

ـــح 	  ـــه )متن ـــى أنَّ ـــص ع ـــي تن ـــة، والت ـــن االتفاقي ـــعة م ـــادة التاس ـــن امل ـــة م ـــرة الثاني ـــى الفق ـــو ع ـــظ األول ه التحف
ـــر  ـــباب أك ـــك ألس ـــام(، وذل ـــية أطفاله ـــق بجنس ـــام يتعل ـــل في ـــق الرج ـــاويًا لح ـــا مس ـــرأة حقًّ ـــراف امل ـــدول األط ال

ـــرأة.  ـــوق امل ـــا حق ـــطينّية منه ـــة الفلس ـــايّئ للقضّي ـــل النه ـــة والح ـــا إىل السياس قربً
وكذلـــك تحّفظـــت الحكومـــة عـــى املـــادة )15( مـــن االتفاقّيـــة، واملتعلقـــة باملســـاواة يف األهلّيـــة القانونّيـــة 	 

ـــرب إدمـــاج  ـــن. ويُعت ـــة امليادي ـــرأة عـــى حقـــوق متســـاوية مـــع الرجـــل يف كاف ـــة، وتهـــدف إىل أْن تحصـــل امل واملدنّي
ـــدويّل  ـــرأة يف برنامـــج عمـــل املؤمتـــر ال ـــوع االجتامعـــّي واإلنصـــاف ومتكـــن امل فصـــل مســـتقل عـــن املســـاواة والن
للســـكان والتنميـــة ICPD املنعقـــد يف القاهـــرة ســـنة 1994، دليـــالً عـــى االعـــراف بأهميـــة التحليـــل الـــذي يعتمـــد 
ـــة كمدخـــل للقضـــاء عـــى  ـــرأة والتنمي ـــذي يتحـــدث عـــن امل ـــم ال ـــذي كان النهـــج القدي ـــوع االجتامعـــّي ال عـــى الن
ـــّي يف  ـــرأة العامل ـــر امل ـــة ملؤمت ـــة املصاحب ـــات خاص ـــن الدراس ـــد م ـــه العدي ـــت ب ـــا عن ـــو م ـــرأة وه ـــد امل ـــز ض التميي
ـــة  ـــّي(، واســـتبدلت مذهبّي ـــوع االجتامع ـــة باســـم )الن ـــة املعروف ـــل الحديث ـــرت أداة التحلي ـــام 1995م، وظه بكـــن ع
ـــاع  ـــول أوض ـــة ح ـــة عاملّي ـــة نظري ـــادة لصياغ ـــة ج ـــد محاول ـــام يع ـــّي، م ـــوع االجتامع ـــة إىل الن ـــرأة يف التنمي امل

ـــة. ـــاواة النوعّي ـــدم املس ع

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%209-,1.,2 10
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نظرية )سكيما( للنوع االجتماعي:
ســـكيامت النـــوع االجتامعـــّي، هـــي عبـــارة عـــن أطـــر مرجعّيـــة معرفّيـــة، تعكـــس خـــربات األطفـــال املتصلـــة باملعتقـــدات 
االجتامعّيـــة املتعلقـــة بصفـــات الذكـــور واإلنـــاث؛ مثـــل تعليـــامت الوالديـــن ومالحظاتهـــم املتعلقـــة بترفـــات الذكـــور 
واإلنـــاث يف مجتمعهـــم، عندئـــذ يقـــوم األطفـــال بتكييـــف اتجاهاتهـــم وســـلوكّياتهم وفًقـــا لســـكيامت النـــوع االجتامعـــّي 
ـــا ملعايـــر  ـــات، وعندهـــا يتـــرف املشـــاركن/ات وفًق ـــه األوالد والبن التـــي تســـود يف ثقافاتهـــم، أي مـــا يُفـــرض أْن يكـــون علي

ـــة.  ـــدم الكفاي ـــعرون بع ـــك يش ـــون ذل ـــا ال يفعل ـــع، وعندم ـــم يرتف ـــم لذواته ـــإنَّ تقديره ـــّي، ف ـــوع االجتامع الن
ـــل 	  ـــال؟ )طـــرح هـــذا الســـؤال قب ـــة لألطف ـــّي التقليديّ ـــوع االجتامع ـــر ســـكيامت الن ـــف يســـتطيع الراشـــدون تغي كي

ـــّي(. ـــة/ عصـــف ذهن عـــرض اإلجاب
مشاركة اآلباء يف األعامل املنزلّية.	 
تقديم هدايا غر تقليديّة )دمى لألوالد وشاحنات للبنات(.	 
تعريف األطفال عى رجال ونساء يف مهن غر تقليديّة. 	 
التمييز بن الرجال والنساء بناًء عى الخصائص الترشيحّية واإلنجابّية بدالً من املالبس.  	 

الصور النمطّية بين الجنسين:
ـــة  ـــت إيجابيّ ـــا ليس ـــن عموًم ـــس، وأدوار الجنس ـــن أدوار كل جن ـــات ع ـــي تعمي ـــس، ه ـــوع الجن ـــة بن ـــة املتعلق ـــور النمطيّ إنَّ الص
ـــكار  ـــات وأف ـــه رغب ـــخص لدي ـــا أنَّ كل ش ـــاث، ومب ـــور واإلن ـــات الذك ـــن س ـــة ع ـــر دقيق ـــات غ ـــاطة، تعمي ـــا ببس ـــلبيّة. إنَّه وال س
ق، وال تصـــف عـــى  ـــطة بشـــكل ال يُصـــدَّ ومشـــاعر فرديّـــة، بغـــض النظـــر عـــن جنســـه، فـــإنَّ هـــذه الصـــور النمطيّـــة مبسَّ
اإلطـــاق ســـات كل شـــخص مـــن كل جنـــس. ويف الوقـــت الـــذي يـــدرك فيـــه معظـــم النـــاس أنَّ الصـــور النمطيّـــة غـــر 

ـــس. ـــاس الجن ـــى أس ـــوم ع ـــات تق ـــن االفرتاض ـــد م ـــزال العدي ـــة، ال ت صحيح
ـــا أْن نتذكـــر  ـــق بالرجـــال أو النســـاء، لكـــن علين ـــة الشـــائعة للجنســـن فيـــام يتعل ـــام يـــي، قامئـــة ببعـــض القوالـــب النمطّي في

ـــاء.  ـــع الرجـــال أو النس ـــق عـــى جمي ـــا تنطب ـــي أنه ـــا تّدع ـــة، ألنه ـــا صـــور منطّي أنه
الصور النمطّية لألنثى:	 

ـــاة،  ـــا فت ـــف أنّه ـــرد أْن نكتش ـــن، مبج ـــس الجن ـــة جن ـــد معرف ـــارشة بع ـــور مب ـــس بالظه ـــوع الجن ـــة بن ـــة املتعلق ـــب النمطّي ـــدأ القوال تب

ـــتكون  ـــا س ـــرض أّن ابنتن ـــن نف ـــور. نح ـــات والزه ـــم والفراش ـــور الناع ـــة بالديك ـــة مليئ ـــة ورديّ ـــن غرف ـــور يف تزي ـــى الف ـــدأ ع نب

ـــه هـــذا يف  ـــدوق ألعابهـــا مبجموعـــات الشـــاي والدمـــى. مـــا يفعل ـــة مالبســـها بفســـاتن مزركَشـــة، وصن ـــة ومتـــأل خزان ـــة” للغاي “أنثويّ

ـــف  ـــا كي ـــة"، وتعليمه ـــون "الســـيدة املثالّي ـــا لتك ـــك، هـــو وضـــع ابنتن ـــون ذل ـــاء ال يدرك ـــد مـــن اآلب األســـاس، عـــى الرغـــم مـــن أّن العدي

ـــن  ـــال. وم ـــي باألطف ـــام، وتعتن ـــدم الطع ـــات، وتق ـــاب الفتي ـــدي ثي ـــرض أْن ترت ـــن املف ـــا أّن م ـــن نعلمه ـــة، نح ـــرأة النمطّي ـــون امل تك

ـــيوًعا: ـــر ش ـــة واألك ـــورة النمطّي ـــى الص ـــة ع األمثل

ـــاء يف  ـــو البق ـــاء ه ـــل للنس ـــال، األفض ـــن الرج ـــل م ـــاًل أق ـــاء دخ ـــق النس ـــرض أْن تحق ـــن املف ـــل، م ـــل الرج ـــة مث ـــت قويّ ـــرأة ليس امل

ـــة، املـــرأة ال تلعـــب الرياضـــة، النســـاء لســـَن سياســـّيات، النســـاء أكـــر هـــدوًءا مـــن  ـــاج للذهـــاب إىل الكلّي املنـــزل كأمهـــات، املـــرأة ال تحت

ـــن املفـــرض أْن  ، م ـــنَّ ـــال له ـــا يق ـــن م ـــات ويفعل ـــاء خاضع ـــون النس ـــن املفـــرض أن تك ـــه التحـــّدث( م ـــس املقصـــود من الرجـــال، )ولي

ـــة، وليســـت  ـــارات فنّي ـــك النســـاء مه ـــال، ال متل ـــة األطف ـــرأة مســـؤولة عـــن تربي ـــة، امل ـــام باألعـــامل املنزلّي تقـــوم النســـاء بالطهـــي والقي

ـــاء والرقـــص،  ـــاء الغن ـــالت، تحـــب النس ـــاء جمي ـــدو النس ـــل إصالحـــات الســـيارات، مـــن املفـــرض أْن تب ـــد” مث ـــدة يف مشـــاريع “الي جي

ـــو. ـــاب الفيدي ـــب ألع ـــرأة ال تلع امل
الصور النمطّية للذكر:	 

ال تختلـــف الصـــور النمطّيـــة عنـــد اكتشـــاف أنَّ هنـــاك صبيًّـــا يف الطريـــق. الغرفـــة مغطـــاة باللـــون األزرق، وخزانـــة مالبســـه 

ـــاب األوالد  ـــون ألع ـــورات. تتك ـــة أو الديناص ـــات الغاب ـــل حيوان ـــون مث ـــا يك ـــادًة م ـــوع ع ـــة، واملوض ـــو واألحذي ـــان البول ـــة بقمص مليئ

ـــوا  ـــاء، وأْن يكون ـــوا أقوي ـــم األوالد أْن يكون ـــة يتعل ـــذ البداي ـــو. من ـــاب الفيدي ـــة وألع مـــن الشـــاحنات والديناصـــورات وشـــخصيات الحرك

وقائّيـــن، وأْن يدافعـــوا عـــن أنفســـهم، ويتـــم تعليـــم األوالد أّن األب يذهـــب إىل العمـــل وإقامـــة األم يف املنـــزل، ومـــن وجهـــة نظرهـــم، 

ـــل.  ـــكل العم ـــَن ب ـــات يقم ـــتمتعون والفتي األوالد يس

إّن معظـــم األمهـــات يعرفـــَن بأنهـــنَّ ال يعلّمـــَن أبنائهـــنَّ كيفيـــة القيـــام باألعـــامل املنزلّيـــة؛ مثـــل غســـل الصحـــون أو غســـيل 

ـــوا  ـــا أْن يذهب ـــت، ومـــن املفـــرض أيًض ـــاث البي ـــع أث ـــل رف ـــب عضـــالت، مث ـــل يتطل ـــم أّي عم ـــا تعلّمه ـــك، فإنه ـــدالً مـــن ذل ـــس، ب املالب

ـــة. ـــورة النمطّي ـــل الص ـــذا وتتواص ـــار ه ـــة الصغ بي ـــرى الصِّ ـــة. ي ـــوا العائل ـــل ويؤّمن إىل العم
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الجلسة األولى
المقدمة:

ـــم  ـــأنَّ القي ـــدوا ب ـــد اعتق ـــم، فق ـــذه القي ـــع به ـــرد واملجتم ـــأثر الف ـــم، وتـ ـــوع القي ـــى مبوض ـــفة القدام ـــم الفالس اهت
مثالّيـــة وثابتـــة املصـــدر، تُعطـــى لإلنســـان وهـــي مســـتقلة عنـــه، وتكـــون هـــذه القيـــم ثابتـــة باختـــالف النـــاس، 
وميكـــن التوصـــل إليهـــا عـــن طريـــق التأمـــل. ويـــرى الفالســـفة الوجوديّـــن أّن اإلنســـان حـــر ويخلـــق قيمـــة 
ـــأن  ـــادت ب ـــر أف ـــة نظ ـــم وجه ـــت لديه ـــن، تكون ـــفة الواقعّي ـــا الفالس ـــتمر. أم ـــكل مس ـــر بش ـــم تتغ ـــه، وأّن القي لنفس
ـــرى  ـــم.  وي ـــذه القي ـــذي يحـــدد ه ـــو ال ـــّي ه ـــياق االجتامع ـــع، والس ـــس الواق ـــادّي وتعك ـــامل امل ـــم موجـــودة يف الع القي
ـــن  ـــان ع ـــا اإلنس ـــل إليه ـــم يص ـــه( أّن القي ـــت نفس ـــة بالوق ـــة والواقعّي ـــفة املثالّي ـــن الفلس ـــق ب ـــن )التوفي الربجامتّي
ـــم. ـــذه القي ـــن ه ـــا م ـــي يتلقاه ـــد الت ـــاه، والفوائ ـــذي يلق ـــز ال ـــالل التعزي ـــن خ ـــا م ـــم عليه ـــه، ويحك ـــق تجارب طري

النتاج العام للجلسة:
التعرف عى مفهوم القيم اإلنسانية، وأنواعها، ومكوناتها، ووظائفها.	 

النتاجات الخاصة للجلسة:
التعرف عى أنواع القيم اإلنسانّية من خالل عدة معاير.	 
التعرف عى املكونات األساسّية للقيم اإلنسانّية.	 
التعرف عى وظائف القيم اإلنسانّية وتأثرها عى السلوك اإلنسايّن.	 

اليوم الثاني
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اسم النشاط: 
نشاط مفهوم القيم.	 

زمن النشـاط :
45 دقيقة.	 

التهيئة والتحفيز: 
ـــن ثـــالث جمـــل؛ حيـــث يقـــوم كل مشـــارك/ة 	  متري

بكتابـــة ثـــالث جمـــل عـــن شـــخصيته/ا، اثنتـــان 
ــى  ــة، وعـ ــة خاطئـ ــة جملـ ــان والثالثـ صحيحتـ

املشـــاركن/ات أْن يكتشـــفوا الجملـــة الخاطئـــة.

هدف النشاط: 
تشـــجيع املشـــاركن/ات عـــى استكشـــاف آرائهـــم 	 

ــّي  ــف املبنـ ــة بالعنـ ــم الخاصـ ــة، وقيمهـ الخاصـ
عـــى أســـاس الجنـــس.

إدراك املشـــاركن/ات للمفهـــوم العـــام للقيـــم، 	 
ــن يف  ــن كال الجنسـ ــراد مـ ــر األفـ ــدى تأثُـّ ومـ

ــم. ــذه القيـ هـ
أدوات النشاط:

ــاّلب، ورق  ــاز عـــرض، ورق قـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ  جهـ
قرطاســـّية، أقـــالم ألـــوان وعاديّـــة، ... إلـــخ.

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
ـــة  ـــرة، دراس ـــات صغ ـــاط مجموع ـــّي، نش ـــاش جامع نق

ـــّي. ـــرض تقدمي ـــة، ع حال

إجراءات تنفيذ النشاط:
ارشح للمشـــاركن/ات بـــأن القيـــم11 وردت يف 	 

ـــَم  ـــه »مـــن قيَّ ـــة بأنّ املعجـــم الوســـيط للغـــة العربّي
لَـــه«. َم الـــيء عدَّ الـــيء   قـــّدره، ومـــن قـــوَّ

ـــح وتفســـر هـــذا 	  ـــب مـــن املشـــاركن/ات توضي اطل
املفهـــوم.

ارشح للمشاركن/ات املفهوم العلمّي للقيم.	 
أعِط املثال التايل للمشاركن/ات: 	 

“حصلـــت رنـــا عـــى مقعـــد يف كلّيـــة الطـــب يف جامعـــة 
ـــاٍل  ـــدل ع ـــت عـــى مع ـــد أْن حصل ـــة الكـــرك، بع ـــة مبدين مؤت
يف التوجيهـــّي، لكـــنَّ والدهـــا رفـــض ذلـــك ألنّهـــا بحاجـــة 
ــل أْن تـــدرس أّي تخصـــص يف  ـ ــاك، وفضَّ ــة هنـ اىل اإلقامـ
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ـــكن، وال  ـــكان الس ـــى م ـــة ع ـــا قريب ـــة ألنه ـــة األردنّي الجامع
تضطـــر إىل اإلقامـــة يف ســـكن جامعـــّي، بالرغـــم مـــن أّن 
أخيهـــا يـــدرس الطـــب خـــارج األردن عـــى نفقـــة والـــده«. 
ثـــم اطلـــب مـــن املشـــاركن/ات إبـــداء وجهـــة نظرهـــم يف 
ــور  ــن منظـ ــذايّت، ومـ ــم الـ ــن منظورهـ ــف، مـ ــذا املوقـ هـ

املجتمـــع، ومـــن منظورهـــم للموقـــف نفســـه. 
اطرح السؤالن التالين عى املشاركن/ات:	 

ــاه  ــالف االتجـ ــم باختـ ــت إجاباتكـ ــل اختلفـ ֺ  هـ

ـــن االتجـــاه  ـــذايّت(، وم ـــم ال ـــن منظوره ـــذايّت )م ال

العـــام )مـــن منظـــور املجتمـــع(، ومـــن االتجـــاه 

املوضوعـــّي )مـــن منظورهـــم للموقـــف نفســـه(؟

ֺ  هل اختلفت إجاباتكم باختالف الجنس؟

يقـــوم املـــدرِّب/ة بتلخيـــص مـــا ســـبق بـــأّن 	 
الشـــخص ينظـــر إىل املوقـــف مـــن منظـــوره 
اتخـــاذ  يف  مســـتقاًل  كان  حـــال  يف  الـــذايّت 
قراراتـــه، ويكـــون تقييمـــه لهـــذا املوقـــف أيًضـــا 
ــم  ــة يف الحكـ ــره الخاصـ ــى معايـ ــًدا عـ معتِمـ
ـــخص  ـــذ الش ـــن أْن يّتخ ـــام ميك ـــف، بين ـــى املوق ع
ــع  ــام للمجتمـ ــه العـ ــى التوجـ ــاًء عـ ــه بنـ موقفـ
ـــذا  ـــون ه ـــد يك ـــه ق ـــن أنّ ـــم م ـــه، بالرغ ـــط ب املحي
ـــي  ـــه يعط ـــه، إال أنّ ـــع توجهات ـــارض م ـــف يتع املوق
للمجتمـــع أولويّاتـــه. أمـــا االتجـــاه املوضوعـــّي؛ 
ـــث  ـــف، بحي ـــّي للموق ـــل العلم ـــتند إىل التحلي فيس
يقـــوم الشـــخص ترجيـــح لغـــة العقـــل واملنطـــق 
يف النظـــر للموقـــف، حتـــى لـــو كان يتعـــارض 

مـــع رغباتـــه ورغبـــات املجتمـــع.
ــات صغـــرة، 	  ــاركن/ات إىل مجموعـ ــيم املشـ تقسـ

ــكل  ــم بشـ ــام عليهـ ــع األرقـ ــالل توزيـ ــن خـ مـ
ــن  ــاركن/ات الذيـ ــن املشـ ــب مـ ــوايّئ، والطلـ عشـ
ــى  ــا عـ ــد مًعـ ــم التواجـ ــس الرقـ ــون نفـ يحملـ

ــم. ــل رقمهـ ــي تحمـ ــة التـ الطاولـ
الطلـــب مـــن املجموعـــات الصغـــرة مناقشـــة 	 

ســـبب االختـــالف يف اإلجابـــات مـــن وجهـــة 
نظرهـــم.

ـــار 	  ـــرة اختي ـــة صغ ـــن كل مجموع ـــب م ـــم الطل يت
ـــة. ـــم املجموع ـــا للتحـــدث باس ـــل/ة عنه ممث

قـــم بتعزيـــز أداء املشـــاركن/ات، وعـــرض رشيحـــة 	 
االتجاهـــات الفلســـفّية للقيـــم وتوضيحهـــا، مـــن 

ـــابق. ـــال الس ـــالل املث خ
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الجلسة الثانية

المقدمة:
ـــرّك  ـــي املح ـــم ه ـــذه القي ـــون ه ـــانّية، وتك ـــم اإلنس ـــاء القي ـــاهم يف بن ـــي تس ـــل الت ـــن العوام ـــد م ـــرد بالعدي ـــر الف يتأث
ـــه  ـــيتم تناول ـــا س ـــذا م ـــط، وه ـــع املحي ـــع املجتم ـــه م ـــه وتفاعل ـــلوكّياته، وتحـــدد عالقات ـــرد وس ـــات الف ـــايّس لتوجه األس
ـــاس  ـــّي عـــى أس ـــف املبن ـــة الخاصـــة بالعن ـــن الصـــور النمطّي ـــانّية يف تكوي ـــم اإلنس ـــة حـــول دور القي ـــذه الجلس يف ه

ـــس.  الجن

النتاج العام للجلسة: 
ـــاس  ـــى أس ـــّي ع ـــف املبن ـــة بالعن ـــة الخاص ـــة للهويّ ـــور النمطّي ـــن الص ـــانّية يف تكوي ـــم اإلنس ـــى دور القي ـــرف ع التع

ـــس. الجن

النتاجات الخاصة للجلسة:
التعرف عى مؤسسات التنشئة االجتامعّية.	 
التعرف عى تأثر التنشئة االجتامعّية يف بناء القيم.	 
التعرف عى دور التنشئة يف تكوين الهويّة الخاصة بالعنف املبنّي عى الجنس.	 
التعرف عى تفسر النظريّات النفسية للتنشئة وبناء القيم.	 
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اسم النشاط:
التعرف على أنواع ومكونات القيم.	 

زمن النشـاط :
120 دقيقة.	 

التهيئة والتحفيز:
النشـــاط؛ 	  يف  متطوعـــن/ات  أربعـــة  اطلـــب 

بحيـــث يكـــون باقـــي املشـــاركن/ات جمهـــور 
لهـــؤالء املتطوعـــن/ات، وأعِطهـــم ورقـــة كبـــرة 
ـــة  ـــة التدريبّي ـــرب القاع ـــي ع ـــتخدامها يف امل الس

ن مالمســـة قدميهـــم لـــألرض.  ودوِّ

أهدف النشاط: 
التعـــرف عـــى مؤسســـات التنشـــئة االجتامعّيـــة، 	 

ودورهـــا يف بنـــاء القيـــم والهويّـــة الخاصـــة 
وتفســـر  الجنـــس،  عـــى  املبنـــّي  بالعنـــف 
االجتامعّيـــة  للتنشـــئة  النفســـّية  النظريّـــات 

والقيـــم.

أدوات النشاط: 
جهـــاز حاســـوب، جهـــاز عـــرض، ورق قـــاّلب، ورق 	 

ـــخ. ـــة، ... إل ـــوان وعاديّ قرطاســـّية، أقـــالم أل

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تقدميـــّي، مجموعـــات عمـــل، نقـــاش 	 

جامعـــّي، عصـــف ذهنـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ــئة 	  ــوم التنشـ ــن مفهـ ــة عـ ــاء مقدمـ ــم بإعطـ قـ

االجتامعّيـــة وتأثرهـــا يف تكويـــن القيـــم لـــدى 
ــراد. األفـ

اطلـــب مـــن املشـــاركن/ات بنشـــاط عصـــف ذهنـــّي، 	 
ــة  ــئة االجتامعّيـ ــات التنشـ ــروا مؤسسـ ــأن يذكـ بـ
التـــي تســـاهم يف تكويـــن القيـــم لـــدى الطـــالب.

املدرســـة، 	  )األرسة،  إىل  النتائـــج  اســـتخلص 
اإلعـــالم(. األقـــران، 

ـــات 	  ـــع مجموع ـــاركن/ات إىل أرب ـــيم املش ـــم بتقس ق
ـــات  ـــذه املجموع ـــن ه ـــب م ـــث تطل ـــرة، بحي صغ
ـــاء  ـــات يف بن ـــذه املؤسس ـــن ه ـــر كل م ـــح أث توضي
ـــس. ـــى الجن ـــّي ع ـــف املبن ـــة بالعن ـــم الخاص القي

عنـــد انتهـــاء املشـــاركن/ات مـــن الكتابـــة عـــى 	 
الـــورق الكبـــر باللـــون األســـود، تقـــوم كل 

مجموعـــة بإلصـــاق الورقـــة عـــى الحائـــط، 
ومناقشـــتها مـــع أفـــراد املجموعـــة الكبـــرة، 
ـــتها  ـــم مناقش ـــي ت ـــار الت ـــة اآلث ـــم إضاف ـــث يت بحي

ــاركن/ات. ــل املشـ ــن قبـ مـ
ـــم 	  ـــي ت ـــة الت ـــب الورق ـــة بجان ـــة فارغ ـــق ورق ألص

كتابـــة آثـــار مؤسســـات التنشـــئة األرسيّـــة عـــى 
ــى  ــّي عـ ــف املبنـ ــة بالعنـ ـــم الخاصـ ـــاء القي بن

الجنـــس. 
أعـــِط كل مجموعـــة قلـــاًم بلـــون يختلـــف عـــن 	 

املجموعـــة األخـــرى، وغـــر اللـــون األســـود، 
بحيـــث تقـــوم كل مجموعـــة بالتجـــول يف القاعـــة، 
وكتابـــة آليـــات للتعامـــل مـــع هـــذه اآلثـــار، وذلـــك 
بتنميـــة اآلثـــار اإليجابّيـــة والحـــد مـــن اآلثـــار 
الســـلبّية يف بنـــاء القيـــم الخاصـــة بالعنـــف املبنـــّي 
ـــة  ـــاط املكتوب ـــز النق ـــيتم متيي ـــس. )س ـــى الجن ع
ــه كل  ــذي متتلكـ ــم الـ ــون القلـ ــالل لـ ــن خـ مـ
مجموعـــة، واطلـــب ممثـــاًل عـــن كل مجموعـــة 
ــة  ــم مناقشـ ــنى لهـ ــى يتسـ ــة، حتـ ــد كل ورقـ عنـ

النقـــاط املضافـــة(.
املشـــاركن/ات، 	  املـــدرِّب بالثنـــاء عـــى  يقـــوم 

ويقـــوم بعـــرض تقدميـــّي )Power Point( عـــن 
دور مؤسســـات التنشـــئة االجتامعّيـــة يف بنـــاء 
ـــس،  ـــى الجن ـــّي ع ـــف املبن ـــة بالعن ـــم الخاص القي

ــره. ــا ذكـ ــك لتلخيـــص مـ وذلـ
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اسم النشاط: 
التعرف على أنواع ومكونات القيم.	 

زمن النشـاط:
 45 دقيقة.	 

هدف النشاط: 
التعرف عى أنواع ومكونات ووظائف القيم.	 

أدوات النشاط: 
جهـــاز حاســـوب، جهـــاز عـــرض، ورق قـــاّلب، ورق 	 

ـــخ. ـــة، ... إل ـــوان وعاديّ قرطاســـّية، أقـــالم أل

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تقدميـــّي، مجموعـــات عمـــل، نقـــاش 	 

جامعـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ـــدة 	  ـــا ع ـــن تصنيفه ـــم ميك ـــح أنَّ القي ـــم بتوضي  ق

ــر  ــى معايـ ــامد عـ ــواع(، باالعتـ ــات )أنـ تصنيفـ
مختلفـــة.

ـــواع، 	  ـــذه األن ـــح ه ـــي توض ـــة الت ـــرض الرشيح اع
وقـــم برشحهـــا، معتمـــًدا التصنيـــف العاملـــّي 
للقيـــم الـــذي أشـــار إليـــه العـــامل األملـــايّن 

كالتـــايل: )ســـربانجر(، 
ـــن . 1 ـــة م ـــي مجموع ـــة: وه ـــم االقتصاديّ القي

ــول  ــراد يف الحصـ ــز األفـ ــي متيـ ــم التـ القيـ
ـــة، مـــن خـــالل التعامـــالت  ـــروة املاديّ عـــى ال
ـــب  ـــل الفـــرد يرت ـــة، وتجع واالهتاممـــات العملّي
أولوياتـــه للوصـــول إىل النجـــاح الـــذي يصبـــو 
ــال  ــد رجـ ــم عنـ ــذه القيـ ــر هـ ــه، وتظهـ إليـ

األعـــامل والتجـــار.
القيـــم النظريّـــة: وهـــي مجموعـــة القيـــم . 2

التـــي يعـــرّب عنهـــا الفـــرد للوصـــول إىل 
ـــات  ـــم اآللي ـــم والســـعي نحـــو فه ـــة والعل املعرف
ـــر  ـــياء، وتظه ـــم باألش ـــي تتحك ـــن الت والقوان
واملفكريـــن  العلـــامء  عنـــد  القيـــم  هـــذه 

والفالســـفة.
القيـــم الجاملّيـــة: مجموعـــة مـــن القيـــم . 3

ـــة  ـــم الفنّي ـــراد يف اهتامماته ـــز األف ـــي متي الت
ـــة  ـــب الجميل ـــة والبحـــث عـــن الجوان والجاملّي
ـــا يســـعى  ـــاة، وتصنـــع مـــن الفـــرد فنانً يف الحي
ــلوكّياته  ــالل سـ ــن خـ ــامل مـ ــق الجـ لتحقيـ

ـــا  ـــف به ـــكيل، ويتص ـــيق والتش ـــمة بالتنس املتس
أصحـــاب اإلبـــداع الفنـــّي واملبتكـــرون.

القيـــم االجتامعّيـــة: وهـــي مجموعـــة . 4
مـــن القيـــم التـــي متيـــز الفـــرد باهتامماتـــه 
االجتامعّيـــة، والقـــدرة عـــى بنـــاء عالقـــات 
ـــوع  ـــن، والتط ـــع اآلخري ـــة م ـــة إيجابّي اجتامعّي
مـــن أجـــل اآلخريـــن، ويتصـــف الفـــرد هنـــا 
بســـعيه لخدمـــة اآلخريـــن، عـــى حســـاب 
ـــادرة  ـــار واملب ـــف باإليث ـــه، ويتص ـــده ووقت جه

مـــن أجـــل اآلخريـــن.
القيـــم السياســـّية: مجموعـــة مـــن القيـــم . 5

التـــي يتميـــز بهـــا الفـــرد مـــن خـــالل اتجاهاتـــه 
يف حـــب الشـــهرة والنفـــوذ، وقـــد ال تتكـــون 
ـــب الســـيايّس فقـــط، بـــل يف جوانـــب  يف الجان
باآلخريـــن  والتحكـــم  الســـيطرة  فـــرض 

ــتقبلهم. ومسـ
ــم . 6 ــن القيـ ــة مـ ــة: مجموعـ ــم الدينّيـ القيـ

التـــي يتميـــز بهـــا الفـــرد مـــن خـــالل 
اتجاهاتـــه يف إدراك الكـــون، والنظـــر إىل 
مـــا وراء الطبيعـــة، والرغبـــة يف معرفـــة 
ــه،  ــه حياتـ ــؤول إليـ ــا تـ ــان ومـ ــل اإلنسـ أصـ
ــأنَّ هنالـــك قـــوة تســـيطر عـــى  ويؤمـــن بـ
ـــط  ـــاول رب ـــه، ويح ـــش في ـــذي يعي ـــامل ال الع
ـــن  ـــراد الذي ـــون األف ـــوة، ويك ـــذه الق ـــه به نفس
لديهـــم هـــذه القيـــم متمســـكن يف التعليـــامت 

ــة.  الدينّيـ
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الجلسة الثالثة
المقدمة:

ـــة يف بنـــاء القيـــم اإلنســـانّية لـــدى األفـــراد مـــن خـــالل اندمـــاج الفـــرد بهـــا، بحيـــث تعمـــل  تســـاهم املؤسســـات الربويّ
ـــلوك،  ـــة للس ـــوة دافع ـــزًا وق ـــم محف ـــذه القي ـــون ه ـــا، وتك ـــوس أفراده ـــم يف نف ـــرس القي ـــى غ ـــات ع ـــذه املؤسس ه
ـــرد  ـــخصية الف ـــر يف ش ـــكل كب ـــر بش ـــايل، تؤث ـــلوك، وبالت ـــى الس ـــم ع ـــر الحك ـــات معاي ـــذه املؤسس ـــدد ه ـــام تح ك
ـــا،  ـــا وتعزيزه ـــات لتثبيته ـــراح آلي ـــع، واق ـــائدة يف املجتم ـــة الس ـــم اإليجابّي ـــاول القي ـــيتم تن ـــه، وس ـــه واتجاهات وميول
ـــة  ـــم اإليجابّي ـــز القي ـــاء اســـراتيجّيات لتعزي ـــرد يف بن ـــع واألرسة والف ـــن املجتم ـــى دور كل م ـــرف ع ـــيتم التع ـــام س ك

ـــة. للرجول

النتاج العام للجلسة: 
التدريب عى بناء خطط وآليات لتعزيز القيم اإليجابية للرجولة وتعزيزها.

النتاجات الخاصة للجلسة:
التعرف عى قيم الرجولة اإليجابّية السائدة يف املجتمع.	 
التعرف عى آليات بناء القيم اإليجابّية يف املجتمع.	 
ـــة 	  ـــم اإليجابّي ـــز القي ـــراتيجّيات لتعزي ـــاء اس ـــرد يف بن ـــع واألرسة والف ـــن املجتم ـــى دور كل م ـــرف ع التع

ـــة. للرجول
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اسم النشاط: 
آلية بناء استراتيجّيات القيم اإليجابّية 	 

للرجولة وتعزيزها.
زمن النشـاط: 

120 دقيقة	 

التهيئة والتحفيز: 
ـــم  ـــاركن/ات، ق ـــن املش ـــن ب ـــن م ـــة متطوع ـــن ثالث ـــأل ع اس
ـــعبّي،  ـــل ش ـــا مث ـــوب عليه ـــة مكت بإعطـــاء املتطوعـــن/ات ورق
أو بيـــت شـــعر، أو اســـم مسلســـل، ...إلـــخ، حيـــث يقومـــون 
بتمثيـــل مـــا هـــو موجـــود عـــى الورقـــة دون كالم، وعـــى 
باقـــي املشـــاركن/ات أْن يعرفـــوا مـــا املكتـــوب يف الورقـــة، مـــع 
ـــاركن/ات.  ـــن املش ـــّية ب ـــواء حامس ـــق أج ـــى خل ـــرص ع الح

هدف النشاط: 
ـــاء خطـــط وآليـــات لتعزيـــز القيـــم  املشـــاركن/ات يف بن

ـــة للرجولـــة وتعزيزهـــا. اإليجابّي

أدوات النشاط: 
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ـــة 	  ـــرح يف الجلس ـــذي طُ ـــال ال ـــودة للمث ـــم بالع ق

ــرك إلكـــامل  ــا إىل الكـ ــال رنـ ــول انتقـ األوىل حـ
تعليمهـــا.

قـــم مبناقشـــة املشـــاركن/ات حـــول مواقـــف تكـــون 	 
ـــاث،  ـــة لإلن ـــر مقبول ـــور، وغ ـــد الذك ـــة عن مقبول
والعكـــس، واحـــرص عـــى كتابـــة األمثلـــة عـــى 

ـــبورة. الس
اطلـــب مـــن املشـــاركن/ات يف مجموعـــات صغـــرة 	 

ــر  ــن أْن تؤثـ ــن املمكـ ــي مـ ــل التـ ــة العوامـ كتابـ
ـــة  ـــل عائل ـــرار مـــن قب عـــى اســـتقاللّية اتخـــاذ الق
رنـــا، بحيـــث تقـــوم بفصـــل هـــذه العوامـــل إىل 
ـــه  ـــرد نفســـه أو أرست ـــق بالف ـــة، تتعل عوامـــل داخلّي
الصغـــرة، وعوامـــل خارجّيـــة تتعلـــق بـــاألرسة 

ـــم. ـــط به ـــع املحي ـــرة أو املجتم الكب
يوضـــح املـــدرِّب/ة للمجموعـــات بأنّـــه ســـوف 	 

ــة  ــم الرجولـ ــز قيـ ــارب )لتعزيـ ــل قـ ــوم بعمـ تقـ
اإليجابّيـــة( مـــن خـــالل قيـــام كل مجموعـــة 
بتجهيـــز الجـــزء الخـــاص بهـــا )قـــص وعمـــل 
الجـــزء وكتابـــة املعلومـــات املطلوبـــة عليـــه( 
وتعليقـــه عـــى الحائـــط بشـــكل متكامـــل مـــع 

ــزاء. ــة األجـ بقيـ
بعـــد االنتهـــاء مـــن العمـــل، يطلـــب املـــدرِّب/ة مـــن 	 

ـــوم  ـــز، ويق ـــارب املنَج ـــه إىل الق ـــات التوج املجموع
منـــدوب مـــن كل مجموعـــة باســـتعراض عمـــل 
مجموعتـــه وييـــر املـــدرِّب/ة جلســـة نقـــاش 

ـــك. ـــول ذل ح
يســـأل املـــدرِّب/ة املشـــاركن/ات الســـؤال التـــايل: 	 

هـــل الربيـــة يف مجتمعنـــا تعـــزز القيـــم املرتبطـــة 
بحقوق اإلنسان؟ ومن ضمنها:  

ــة،  ــة ومرضيـ ــروف عادلـ ــل يف ظـ ــق يف العمـ ֺ الحـ

ـــي  ـــتوى معي ـــة، ومس ـــة االجتامعي ـــق يف الحامي الح

ـــق. الئ

ֺ الحـــق يف أعـــى مســـتوى ميكـــن بلوغـــه مـــن 

الرفـــاه الجســـدي والعقـــي.

ֺ الحـــق يف التعليـــم والتمتـــع بفوائـــد الحريـــة 

الثقافيـــة والتقـــدم العلمـــي.

يجـــب ان يكـــون هنـــاك متهيـــد قبـــل الخـــوض 	 
بالحقـــوق وتعريـــف ملفهـــوم املصادقـــة او التوقيـــع 
تقـــوم كل مجموعـــة مبناقشـــة واحـــدة مـــن 
ـــدة  ـــم املتح ـــة االم ـــا منظم ـــي ذكرته ـــوق الت الحق
والتـــي صادقـــت عليهـــا 164 دولـــة يف العـــامل، 

ويســـمح بالنفـــاش بعدهـــا.
يتـــم مناقشـــة هـــذه املواقـــف مـــع أفـــراد املجموعـــة 	 

الصغـــرة ثـــم مـــع املجموعـــة الكبـــرة، بحيـــث 
يلعـــب املـــدرب/ة دور املـــدرب/ة يف ادارة النقـــاش.
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المطبوعات 

ورقة عمل - نشاط رقم )1(:

القيم االقتصادية:	 
 )الخاصة بالعنف املبني عى أساس الجنس( ال تستطيع املرأة ادارة املال، أو انشاء مشاريع.

القيم النظرية )العلمية(:	 
 )الخاصة بالعنف املبني عى أساس الجنس( ال تحتاج املرأة إلكامل دراستها.

القيم الجاملية:	 
 )الخاصة بالعنف املبني عى الجنس( متتلك املرأة حس فني مرهف.

قيم اجتامعية:	 
ـــع  ـــف م ـــى الهات ـــدث ع ـــت يف التح ـــن الوق ـــر م ـــرأة الكث ـــتنزف امل ـــس( تس ـــى الجن ـــي ع ـــف املبن ـــة بالعن  )الخاص

ـــن. اآلخري

القيم السياسية: 	 
)الخاصة بالعنف املبني عى الجنس( ال تستطيع املرأة أن تكون شخصية عامة مؤثرة.
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نشرة رقم )1(12
نظرية التحليل النفسي:

ـــئة  ـــالل التنش ـــن خ ـــّي، م ـــد اجتامع ـــن راش ـــزّي إىل كائ ـــّي غرائ ـــن بيولوج ـــن كائ ـــول م ـــان يتح ـــد إىل أنَّ اإلنس ـــار فروي أش
ـــهوانّية  ـــة والش ـــع الغرائزيّ ـــن الدواف ـــون م ـــانّية تتك ـــخصية اإلنس ـــد إىل أنَّ الش ـــار فروي ـــه، وأش ـــل والدي ـــن قب ـــة م االجتامعّي
التـــي تحقـــق مبـــدأ اللـــذة، وهـــو مـــا يُعـــرف بالهـــوى، والجانـــب األخالقـــّي، ويُعـــرف باألنـــا األعـــى، وينشـــأ مـــن التوجيهـــات 
ـــة واملعلمـــن واألقـــران، والقيـــم املجتمعّيـــة والدينّيـــة، فيتشـــكل لديـــه الضمـــر، أمـــا األنـــا املكـــون الثالـــث للشـــخصّية،  الوالديّ

ـــى.   ـــا األع ـــن رشوط األن ـــوى، ضم ـــات اله ـــح ويؤجـــل متطلب ـــذي يكب ـــن الشـــخصّية ال ـــي م ـــل الجـــزء الواع ميث
ـــة،  ـــم الرشجّي ـــة، ث ـــة الفمويّ ـــدأ باملرحل ـــل، فتب ـــّي للطف ـــو الجن ـــل النم ـــر مبراح ـــة مت ـــئة االجتامعّي ـــد أنَّ التنش ـــر فروي وذك
ـــدى الذكـــور وعقـــدة  ـــب( ل ـــة بعقـــدة )أودي ـــة التناســـلّية مـــن عمـــر ثـــالث إىل ســـت ســـنوات، وســـميت هـــذه املرحل ـــم املرحل ت
ـــه ليحظـــى بحـــب  ـــع ترفات ـــده بجمي ـــده وتقلي ـــاث، حيـــث يقـــوم الطفـــل الذكـــر بالتوحـــد مـــع شـــخصية وال )إلكـــرا( لإلن
ـــذا تســـاهم هـــذه الفـــرة  ـــى تحظـــى بحـــب واهتـــامم والدهـــا، ل ـــد والدتهـــا حت ـــى تقـــوم بتقلي ـــه، وكذلـــك الطفـــل األنث والدت
حســـب وجهـــة نظـــر فرويـــد، بتكويـــن الهويّـــة الخاصـــة بالنـــوع االجتامعـــّي وترشبهـــا يف األبنـــاء، مـــن خـــالل قيـــام 

ـــورّي. ـــدور الذك ـــور بال ـــوّي، والذك ـــدور األنث ـــات بال الفتي

نظرية التعلم االجتماعّي

يعـــد بانـــدورا )Bandura( أحـــد أهـــم الرائديـــن يف نظريـــة التعلـــم االجتامعـــّي، والتـــي تؤكـــد عـــى قـــوة التعلـــم باملالحظـــة 
واملراقبـــة، كمصـــدر للتغيـــر الســـلويّك، وهـــو مـــا ُســـمي بالنمذجـــة، حيـــث يتعلـــم اإلنســـان وخصوًصـــا األطفـــال، مـــن 
ـــه حســـب  ـــة يف حيات ـــان عـــى منـــاذج مختلف ـــد اإلنس ـــلوكهم، ويعتم ـــد ومنذجـــة س ـــن وتقلي ـــلوك اآلخري خـــالل مالحظـــة س
ـــة، فيقـــوم األطفـــال بتقليـــد ســـلوكّيات وحـــركات والديهـــم، وعنـــد دخولهـــم للمدرســـة يبـــدأ األطفـــال بتقليـــد  املرحلـــة العمريّ
ســـلوكّيات معلميهـــم، وأقرانهـــم، وعنـــد املراهقـــة يتأثـــرون بنـــامذج عامـــة كاملمثلـــن والفنانـــن، واألصدقـــاء، ويلعـــب 
ـــة  ـــم الذكوريّ ـــى القي ـــرد ع ـــز الف ـــط بتعزي ـــع املحي ـــاء واملجتم ـــوم األصدق ـــد يق ـــلوك، وق ـــت الس ـــام يف تثبي ـــز دور ه التعزي
ـــن  ـــم، م ـــونة والتحك ـــاوة والخش ـــورّي كالقس ـــلوك الذك ـــت الس ـــون تثبي ـــا يك ـــن هن ـــا، م ـــّي وتثبيته ـــوع االجتامع ـــة بالن الخاص

ـــات. ـــة للفتي ـــة والنعوم ـــة واللطاف ـــلوكّيات الطاع ـــز س ـــلوكّيات، وتعزي ـــذه الس ـــل له ـــز األه ـــالل تعزي خ

النظرّية المعرفّية: )عند بياجيه )Piaget( التي تحدد دور الوعي واإلدراك(

يف تشـــكيل القيـــم. وتتميـــز القيـــم بالرقـــي والتطـــور لـــدى الفـــرد، واكتســـابها يُعتـــرب عملّيـــة دينامّيـــة، ومتدرجـــة، إذ 
ـــارش إىل  ـــن املب ـــام، وم ـــاص إىل الع ـــن الخ ـــًدا، م ـــا وتعقي ـــر تركيًب ـــات أك ـــاالت ووضعّي ـــيطة إىل ح ـــاالت بس ـــن ح ـــي م ترتق
ـــة  ـــور منظوم ـــي لتط ـــع التدرج ـــام 1952 الطاب ـــث )ودروف( ع ـــف الباح ـــد كش ـــرد، فق ـــّي إىل املج ـــن العين ـــارش، وم ـــر املب غ
ـــك بســـبب  ـــة، وذل ـــارشة، عينّي ـــم مب ـــة األوىل، قي ـــي تهيمـــن يف الســـنوات الثالث ـــم الت ـــدى الفـــرد، مشـــرًا إىل أنَّ القي ـــم ل القي
ـــر  ـــة أك ـــنة الخامس ـــم يف الس ـــون القي ـــد، وتك ـــم والتجري ـــل، كالتعمي ـــدى الطف ـــا ل ـــة العلي ـــات العقلّي ـــور يف العملّي القص
ـــد  ـــد، وق ـــن التجري ـــد م ـــو مزي ـــه نح ـــت قيم ـــًرا، اتجه ـــل عم ـــام ازداد الطف ـــات، وكل ـــك العملّي ـــور تل ـــبب تط ـــَدا، بس تجري
ـــور  ـــم، وظه ـــة والتعلي ـــم يف الربي ـــاء القي ـــريّة، الرتق ـــاذج تفس ـــوء إىل من ـــم، اللج ـــة للقي ـــة التدرجّي ـــذه الصف ـــن ه ـــج ع نت
ـــن  ـــم م ـــك القي ـــاغ تل ـــث تص ـــن، حي ـــابها للمتعلم ـــراد إكس ـــات امل ـــم، واالتجاه ـــّي للقي ـــم الراتب ـــم بالتنظي ـــات تهت تصنيف

ـــا، ـــا متدرًج ـــب ترتيًب ـــة، ترت ـــداف وجدانّي ـــالل أه خ

نظرّية التفاعل الرمزّي:

يُفرض أْن يعكس مراحل التطور املعريفّ، والنفّي والوجدايّن للمتعلم.
ـــع  ـــرد م ـــل للف ـــة التفاع ـــأ نتيج ـــاث، تنش ـــة باإلن ـــور، وأدواًرا خاص ـــة بالذك ـــاك أدواًرا خاص ـــى أنَّ هن ـــة ع ـــذه النظريّ ـــز ه ترك
ـــر  ـــا ينظ ـــع م ـــه، وتوّق ـــن ل ـــرة اآلخري ـــالل نظ ـــن خ ـــه م ـــر إىل نفس ـــرد ينظ ـــه، وأنَّ الف ـــط ب ـــع املحي ـــه واملجتم ـــراد أرست أف
ـــى  ـــة ع ـــذه النظري ـــز ه ـــام ترك ـــا. ك ـــارص مًع ـــذه العن ـــل ه ـــة تفاع ـــه نتيج ـــن ذات ـــرد ع ـــورة للف ـــون ص ـــه، فتتك ـــن ل اآلخري
ـــا. لغـــة التنشـــئة، حيـــث يصبـــح لـــدى الشـــخص قـــدرة عـــى االتصـــال والتفاعـــل مـــن خـــالل الرمـــوز املتفـــق عليهـــا اجتامعيًّ
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المادة النظرية
القيم االنسانية

مفهوم القيم:
ـــة،  ـــم مثالي ـــأنَّ القي ـــدوا ب ـــد اعتق ـــم، فق ـــذه القي ـــع به ـــرد واملجتم ـــأثر الف ـــم وتـ ـــوع القي ـــى مبوض ـــفة القدام ـــم الفالس اهت
ـــل  ـــن التوص ـــاس، وميك ـــالف الن ـــة باخت ـــم ثابت ـــذه القي ـــون ه ـــه، وتك ـــتقلة عن ـــي مس ـــان، وه ـــى لإلنس ـــدر، تعط ـــة املص ثابت
ـــن أنَّ اإلنســـان حـــر ويخلـــق قيمـــة لنفســـه، وأنَّ القيـــم تتغـــر بشـــكل  إليهـــا عـــن طريـــق التأمـــل. ويـــرى الفالســـفة الوجوديّ
ـــس  ـــادّي وتعك ـــامل امل ـــم موجـــودة يف الع ـــأنَّ القي ـــادت ب ـــة نظـــر أف ـــم وجه ـــت لديه ـــن تكون ـــفة الواقعّي ـــا الفالس ـــتمر، أم مس
الواقـــع، والســـياق االجتامعـــّي هـــو الـــذي يحـــدد هـــذه القيـــم، ويـــرى الربجامتّيـــن )التوفيـــق بـــن الفلســـفة املثالّيـــة 
ـــز  ـــالل التعزي ـــن خ ـــا م ـــم عليه ـــه، ويحك ـــق تجارب ـــن طري ـــان ع ـــا اإلنس ـــل إليه ـــم يص ـــه( أنَّ القي ـــت نفس ـــة بالوق والواقعّي

ـــم13.  ـــذه القي ـــن ه ـــا م ـــي يتلقاه ـــد الت ـــاه، والفوائ ـــذي يتلق ال

وميكـــن تقســـيم القيـــم إىل ثـــالث اتجاهـــات فلســـفّية، تتمثـــل باالتجـــاه الـــذايّت واالتجـــاه املوضوعـــّي واالتجـــاه العـــام 
للقيمـــة. 

االتجاه الذاتي: 

أي أنَّ قيمة اليء ال توجد يف اليء ذاته، بل فيام يحققه من آثار تنشأ عنه وفق تقدير الذات. 

االتجاه الموضوعيّ:

ـــإنَّ  ـــه، ف ـــه، وعلي ـــة في ـــيء كامن ـــة ال ـــاعره، وأنَّ قيم ـــان ومش ـــن ذات اإلنس ـــتقلة ع ـــة مس ـــيء موضوعّي ـــة ال      أي أنَّ قيم
ـــر.  ـــة ال تتغ ـــم ثابت القي

االتجاه العام:

مفهـــوم االهتـــامم والرغبـــة كمحـــور أســـايّس يف تفســـر القيمـــة، أي أنَّ القيمـــة تنبـــع مـــن الرغبـــة واالهتـــامم، فهـــام 
ـــا  ـــن تحديده ـــانّية ميك ـــم اإلنس ـــار أنَّ القي ـــو مش ـــام ه ـــون ك ـــرى أفالط ـــان. وي ـــبة لإلنس ـــة بالنس ـــيء ذا قيم ـــالن ال يجع
بثـــالث قيـــم، وهـــي: قيمـــة )الحـــق، املعرفـــة والعلـــم( الخـــر )األخـــالق والســـلوك( والجـــامل )الفـــن والتناســـق(. 

ـــامم.   ـــن اهت ـــه م ـــى ب ـــا يحظ ـــةـ وم ـــن قيم ـــه م ـــا ميثل ـــًرا مل ـــة نظ ـــرء بجديّ ـــه امل ـــعى إلي ـــوع يس ـــا موض ـــم: بأنه ـــت القي وُعرف
ـــن  ـــة م ـــا مجموع ـــا بأنَّه ـــم أيًض ـــت القي ـــه. وُعرف ـــذي يفضل ـــلوك ال ـــرء مبقتضـــاه الس ـــلك امل ـــذي يس ـــد ال ـــت: املعتق ـــام ُعرف ك
ـــة املتعلقـــة بأمـــور واقعّيـــة يتمثلهـــا املـــرء مـــن خـــالل تفاعلـــه مـــع الخـــربة، وتتســـم القيـــم بالثبـــات النســـبّي،  األحـــكام املعياريّ
وتقتـــي قبـــول جامعـــة اجتامعّيـــة، وتعـــّد مبثابـــة موجهـــات للمـــرء، تنعكـــس عـــى ســـلوكه واهتامماتـــه واتجاهاتـــه. 
وتنظـــم قيـــم الفـــرد واملجتمـــع يف منظومـــة قيمّيـــة شـــاملة، بحيـــث متثـــل كل قيمـــة يف هـــذه املنظومـــة عنـــرًا مـــن 
ـــار  ـــا يف إط ـــا بينه ـــط يف م ـــام ترتب ـــرد. ك ـــبة للف ـــة بالنس ـــة معين ـــؤدي وظيف ـــا لت ـــارص مًع ـــذه العن ـــل ه ـــارصه. وتتفاع عن
ـــة  ـــة القيمّي ـــالل املنظوم ـــن خ ـــة، وم ـــر أهمّي ـــم األك ـــة إىل القي ـــل أهمّي ـــم األق ـــن القي ـــا، م ـــق أهمّيته ـــا وف ـــّي ينظمه هرم

ـــّي.  ـــردّي والجامع ـــلوك الف ـــؤ بالس ـــن التنب ميك

ـــبّي حـــول  ـــة تفضيلّيـــة، وتتســـم هـــذه القيـــم بالثبـــات النس ـــبق ميكننـــا القـــول إنَّ القيـــم تُعتـــرب أحكاًمـــا معياريّ مـــام س
ـــم  ـــأنَّ القي ـــا ب ـــول أيًض ـــا الق ـــام ميكنن ـــف. ك ـــذه املواق ـــع ه ـــرد م ـــل الف ـــدد تفاع ـــي تح ـــكار، وه ـــات واألف ـــف واملوضوع املواق

13 التغر يف التفضيات القيمية عند االفراد األردنين بتقدمهم يف العمر، أبحاث الرموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتاعيةVol. 7 Issue 2, p45 ,1991-81، وعرفت القيم أيضاً أنها 

مجموعة من األحكام املعيارية املتعلقة بأمور واقعية يتمثلها املرء من خال تفاعله مع الخربة، وتتسم القيم بالثبات النسبي، وتقتيض قبول جاعة اجتاعية، وتعّد مبثابة موجهات للمرء، تنعكس 

عى سلوكه واهتاماته واتجاهاته.
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عبـــارة عـــن معتقـــدات ميتلكهـــا الفـــرد، يفـــر بهـــا األشـــياء واألنشـــطة مبعـــاٍن مختلفـــة، بحيـــث تعمـــل عـــى توجيـــه 
ـــذه  ـــف ه ـــوض، وتتص ـــول واملرف ـــلوك املقب ـــأ، والس ـــن الخط ـــواب م ـــر الص ـــه معاي ـــدد ل ـــا، وتح ـــه نحوه ـــه واتجاهات رغبات

ـــبّي. ـــات النس ـــدات بالثب املعتق

كيفّية تكوين القيم:
ـــة،  ـــئة االجتامعّي ـــة يف التنش ـــة وخارجّي ـــل داخلّي ـــل عوام ـــة، إذ تتداخ ـــئة االجتامعّي ـــالل التنش ـــن خ ـــم م ـــرد القي ـــب الف يكتس
ـــام  ـــّي، ك ـــة والح ـــران واملدرس ـــر األق ـــدأ تأث ـــم يب ـــرد، ث ـــر الف ـــن عم ـــنوات األوىل م ـــالل الس ـــر دور األرسة خ ـــث يقت حي
ـــرد  ـــتخدم الف ـــا يُس ـــه عندم ـــف، أي أنَّ ـــذا املوق ـــتخدمة يف ه ـــم املس ـــزز القي ـــراده، تع ـــرد م ـــا الف ـــل به ـــي حّص أنَّ الخـــربات الت
ـــن،  ـــن اآلخري ـــرام م ـــب االح ـــل لكس ـــيلة األفض ـــف الوس ـــأن العن ـــاد ب ـــه اعتق ـــد لدي ـــه يتول ـــرام، فإنَّ ـــاب االح ـــف الكتس العن
ـــرد  ـــا الف ـــي إليه ـــي ينتم ـــات الت ـــام أنَّ الجامع ـــاس، ك ـــع الن ـــه م ـــا يف تعامل ـــخص عنيًف ـــذا الش ـــح ه ـــة يصب ـــذه الطريق وبه
تشـــكل جـــزًءا كبـــرًا مـــن قيمـــه، خصوًصـــا أنَّ هـــذه الجامعـــات تلّبـــي لـــه حاجـــة االنتـــامء والحـــب، وبالتـــايل يندمـــج 
ـــا  ـــزًءا هامًّ ـــم ج ـــب التعلي ـــم، ويلع ـــرة عنه ـــكار مغاي ـــه أف ـــو كان لدي ـــى ول ـــة، حت ـــذه الجامع ـــع ه ـــبه كي م ـــكل ش ـــرد بش الف
يف تكويـــن القيـــم لـــدى الفـــرد، حيـــث يلعـــب التعليـــم دور يف التفكـــر الناقـــد للقيـــم املوجـــودة يف املجتمـــع، ويعمـــل عـــى 

ـــم.  ـــة التعل ـــن عملّي ـــبها م ـــذي اكتس ـــى ال ـــع املعن ـــًيا م ـــا متاش ـــا أو تثبيته دحضه

ويشـــكل الديـــن الركيـــزة األساســـية يف تكويـــن القيـــم للمجتمعـــات بشـــكل عـــام، وللمشـــاركن/ات بشـــكل خـــاص، حيـــث 
يُعتـــرب الديـــن الرافـــد األســـايّس للمعايـــر والســـلوك الســـائد، وهـــو املرجـــع للتمييـــز بـــن مـــا هـــو مقبـــول ومـــا هـــو 

مرفـــوض، ويعتمـــد ذلـــك عـــى الفهـــم الصحيـــح لألحـــكام والتعليـــامت الدينّيـــة، ومـــدى متســـك الفـــرد بهـــا.

ـــي  ـــة الت ـــات املختلف ـــم والجامع ـــن واألرسة والتعلي ـــن الدي ـــل ب ـــن التفاع ـــأ م ـــم تنش ـــظ أنَّ القي ـــبق، نالح ـــا س ـــالل م ـــن خ م
ـــار  ـــن إط ـــران، ضم ـــل، واألق ـــادة يف العم ـــن، والق ـــن، واملعلم ـــه؛ كالوالدي ـــن يف حيات ـــخاص املهم ـــرد، واألش ـــا الف ـــي له ينتم

ـــه. ـــش في ـــذي يعي ـــع ال املجتم

أنواع القيم الشخصّية: 
ـــر  ـــيتم ذك ـــة، وس ـــر مختلف ـــى معاي ـــت ع ـــم، بُني ـــن للقي ـــل الباحث ـــن قب ـــت م ـــي ُوضع ـــات الت ـــن التصنيف ـــر م ـــاك الكث هن

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــم ع ـــف القي تصني

تصنيف القيم حسب املحتوى: حيث تنقسم هذه القيم إىل: 

قيم اقتصاديّة، قيم نظريّة، قيم جاملّية، قيم اجتامعّية، قيم سياسّية، وقيم دينّية.
تصيف القيم حسب غايتها: حيث تنقسم القيم يف هذا التصنيف إىل: 	 

قيم وسائلّية؛ أي أنَّها تُستخدم للوصول إىل غاية معينة، أو قيم غائّية أو نهائّية. 
تصنيف القيم حسب شدتها: وتنقسم القيم هنا إىل:	 

 قيم ملزمة؛ أي يجب أن تكون موجودة، وقيم تفضيلّية؛ أي يُفّضل وجودها عند الفرد.
تصنيف القيم حسب العمومّية: قيم عامة؛	 

 أي أنّها تُعّمم عى املجتمع كله، وقيم خاصة تتعلق مبناسبات أو مواقف اجتامعّية خاصة. 
تصنيف القيم حسب وضوحها:	 

 قيم ظاهرة ورصيحة، وقيم ضمنّية؛ أي يُستَدل عليها من خالل املالحظة واتجاهات الفرد وسلوكه.  
تصنيف القيم حسب دميومتها:	 

 قيم دامئة؛ تستمر لفرات طويلة، وقيم عابرة؛ أي أنها تظهر يف املجتمع لفرة قصرة وتختفي. 
ويعـــد التصنيـــف الـــذي أشـــار إليـــه العـــامل األملـــايّن )ســـربانجر( املشـــار إليـــه عنـــد أبـــو أســـعد )2007( 14، مـــن أكـــر 
التصنيفـــات اســـتخداًما يف دراســـة القيـــم، حيـــث قـــام بتصنيفهـــا إىل ســـت تصنيفـــات، وهـــي: قيـــم اقتصاديّـــة، قيـــم 

نظريّـــة، قيـــم جاملّيـــة، قيـــم اجتامعّيـــة، قيـــم سياســـّية، وقيـــم دينّيـــة. 

14 أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف )2007( أث والرضا الزواجى، مجلة عن شمس. العدد 31، الجزء 3. أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف. )2009( الحاجات اإلرشادية كا يعرب عنها ...
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القيم االقتصاديّة: . 7
ـــن خـــالل التعامـــالت  ـــة، م ـــروة املاديّ ـــاركن/ات يف الحصـــول عـــى ال ـــز املش ـــي متي ـــم الت ـــن القي ـــة م وهـــي مجموع
ـــذ  ـــر ه ـــه، وتظه ـــو إلي ـــذي يصب ـــاح ال ـــول إىل النج ـــه للوص ـــب أولويات ـــرد يرت ـــل الف ـــة، وتجع ـــات العملّي واالهتامم

ـــار. ـــامل والتج ـــال األع ـــد رج ـــم عن القي
القيم النظريّة: . 8

وهـــي مجموعـــة القيـــم التـــي يعـــرب عنهـــا الفـــرد للوصـــول إىل املعرفـــة والعلـــم والســـعي نحـــو فهـــم آليـــات وقوانـــن 
ـــة:  تتحكـــم باألشـــياء، وتظهـــر هـــذه القيـــم عنـــد العلـــامء واملفكريـــن والفالســـفة. قيـــم جاملّي

مجموعـــة مـــن القيـــم التـــي متيـــز املشـــاركن/ات يف اهتامماتهـــم الفنّيـــة والجاملّيـــة والبحـــث عـــن الجوانـــب 
ـــق الجـــامل مـــن خـــالل ســـلوكّياته املتســـمة بالتنســـيق  ـــا يســـعى لتحقي ـــع مـــن الفـــرد فنانً ـــاة، وتصن ـــة يف الحي الجميل

ـــرون. ـــّي واملبتك ـــداع الفن ـــاب اإلب ـــا أصح ـــف به ـــكيل، ويتص والتش

قيم اجتامعّية:. 9
ـــة  ـــات اجتامعّي ـــاء عالق ـــدرة عـــى بن ـــة، والق ـــه االجتامعّي ـــرد باهتاممات ـــز الف ـــي متي ـــم الت ـــن القي ـــة م  وهـــي مجموع
ـــى  ـــعيه لخدمـــة اآلخريـــن، ع ـــرد هنـــا بس ـــوع مـــن أجـــل اآلخريـــن، ويتصـــف الف ـــع اآلخريـــن، والتط إيجابّيـــة م

ـــن.  ـــل اآلخري ـــن أج ـــادرة م ـــار واملب ـــف باإليث ـــه، ويتص ـــده ووقت ـــاب جه حس

قيم سياسّية: . 10
ـــون  ـــد ال تتك ـــوذ، وق ـــهرة والنف ـــب الش ـــه يف ح ـــالل اتجاهات ـــن خ ـــرد م ـــا الف ـــز به ـــي يتمي ـــم الت ـــن القي ـــة م مجموع

ـــتقبلهم. ـــن ومس ـــم باآلخري ـــيطرة والتحك ـــرض الس ـــب ف ـــل يف جوان ـــط، ب ـــيايّس فق ـــب الس يف الجان

القيم الدينّية:. 11
ـــا وراء  ـــون، والنظـــر إىل م ـــه يف إدراك الك ـــالل اتجاهات ـــرد مـــن خ ـــا الف ـــز به ـــي يتمي ـــم الت ـــن القي ـــة م  مجموع
ـــوة تســـيطر عـــى  ـــك ق ـــأنَّ هنال ـــه، ويؤمـــن ب ـــه حيات ـــؤول إلي ـــا ت ـــة أصـــل اإلنســـان، وم ـــة يف معرف ـــة، والرغب الطبيع
ـــم  ـــم هـــذه القي ـــن لديه ـــون املشـــاركن/ات الذي ـــوة، ويك ـــذه الق ـــط نفســـه به ـــه، ويحـــاول رب ـــش في ـــذي يعي ـــامل ال الع

ـــة. ـــامت الدينّي ـــكن يف التعلي متمس
ـــرب  ـــخصّية، فُتعت ـــم الش ـــن القي ـــد م ـــا العدي ـــق منه ـــة، ينبث ـــم مركزيّ ـــي قي ـــا ه ـــابق ذكره ـــت الس ـــم الس ـــد القي وتع
القيـــم الدينّيـــة أحـــد القيـــم املركزيّـــة التـــي يتفـــرع منهـــا: قيـــم الصـــدق، قيـــم األمانـــة، قيـــم الرحمـــة، قيـــم 

اإلخـــالص، ويتفـــرع مـــن القيـــم النظريّـــة: قيـــم التحصيـــل العلمـــّي، قيـــم اإلنجـــاز، وقيـــم االنضبـــاط.

وظائف القيم الشخصّية:
ـــن خـــالل  ـــرد، م ـــّي للف ـــان النف ـــكيل الكي ـــل عـــى تش ـــي تعم ـــك فه ـــات الشـــخصّية، لذل ـــم إحـــدى مكون ـــرب القي تُعت

ـــي:  ـــام ي ـــي ك ـــّية، وه ـــف أساس ـــا بخمـــس وظائ قيامه
تعزز القيم بشعور الفرد بإيجاد معنى لحياته، والسعي لتحقيقه. 	 
تعمل عى إيجاد قاعدة صلبة للعمل الجامعّي والعمل الفردّي. 	 
تُعترب القيم معياًرا أساسيًّا من معاير الحكم عى السلوك. 	 
تزيد من قدرة الفرد عى توقع ما يريده من اآلخرين، وماهية ردود أفعاله. 	 
تحقق للفرد اإلحساس بالصواب والخطأ.	 

مكونات القيم:
تتكون القيم من ثالث مكونات أساسّية، وهي: 

مكون معريفّ: املعلومات واملعرفة مبا هو مرغوب به، والنواتج التي يسعى املرء للوصول إليها.. 1
ـــدى . 2 ـــة ل ـــوة القيم ـــع ق ـــدتها م ـــة، وتتناســـب ش ـــي تنشـــط القيم ـــة الت ـــل الشـــحنة االنفعالّي ـــايّل: فيمث مكـــون انفع

ـــا. ـــلبيًّا إزاءه ـــا س ـــن يتخـــذ موقًف ـــاوم م ـــة ويق ـــك القيم ـــا تنته ـــاالً عندم ـــدي انفع ـــو يب ـــرء، فه امل
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مكون سلويّك: األسلوب الذي يجب أن يسلكه املرء تجاه موضوع معن.. 3

مكونات القيم اإلنسانّية )المحدِّدات التي تساهم في تكوين ونشأة القيم(
المحدِّدات االجتماعّية:	 

وميكن أن نقسمها إىل ثالثة: 
ـــالل . 1 ـــن خ ـــرد م ـــات الف ـــر يف توجه ـــى التأث ـــع ع ـــائدة يف املجتم ـــة الس ـــاهم الثقاف ـــة: تس ـــة املجتمعّي  الثقاف

ـــم،  ـــن القي ـــاص م ـــق خ ـــه نس ـــكل لدي ـــايل يتش ـــه، وبالت ـــط ب ـــع املحي ـــه واملجتم ـــة يف أرست ـــئة املتبع ـــاليب التنش أس
ـــة.  ـــة والبيئ ـــن األرسة واملدرس ـــل كل م ـــالل تفاع ـــن خ م

ـــم اإلنســـانّية مـــن خـــالل . 2 ـــن القي ـــا يف تكوي  املســـتوى االقتصـــادّي: حيـــث يلعـــب املســـتوى االقتصـــادّي دوًرا هامًّ
ـــي يوفرهـــا. الســـلطة الت

املستوى التعليمّي الخاص باألرسة: يشكل دوًرا نوعيًّا يف تكوين القيم لدى أفرادها.. 3

المحدِّدات السيكولوجّية:	 
ويظهر ذلك جليًّا يف النظريّات السيكولوجّية، مثل: 

نظريّـــات التعلـــم االجتامعـــّي التـــي تهتـــم بإبـــراز أهمّيـــة العوامـــل الخارجّيـــة يف اكتســـاب القيـــم، مثـــل . 1
البيئـــة واملجتمـــع. 

النظريّة املعرفّية عند بياجيه )Piaget( التي تحدد دور الوعي واإلدراك، يف تشكيل القيم. . 2
ـــن  ـــي م ـــة، إذ ترتق ـــة، ومتدرج ـــة دينامّي ـــرب عملّي ـــابها يعت ـــرد، واكتس ـــدى الف ـــور ل ـــي والتط ـــم بالرق ـــز القي وتتمي
ـــر  ـــارش إىل غ ـــن املب ـــام، وم ـــاص إىل الع ـــن الخ ـــًدا، م ـــا وتعقي ـــر تركيًب ـــات أك ـــاالت ووضعّي ـــيطة إىل ح ـــاالت بس ح
ـــع التدرجـــّي لتطـــور منظومـــة  ـــّي إىل املجـــرد، فقـــد كشـــف الباحـــث )ودروف( عـــام 1952، الطاب ـــارش، ومـــن العين املب
ـــك  ـــة، وذل ـــارشة، عينّي ـــم مب ـــة األوىل، قي ـــي تهيمـــن يف الســـنوات الثالث ـــم الت ـــرد مشـــرًا إىل أنَّ القي ـــدى الف ـــم ل القي
بســـبب القصـــور يف العملّيـــات العقلّيـــة العليـــا لـــدى الطفـــل، كالتعميـــم والتجريـــد، وتكـــون القيـــم يف الســـنة 
ـــد  ـــو مزي ـــه نح ـــت قيم ـــًرا، اتجه ـــل عم ـــام ازداد الطف ـــات، وكل ـــك العملّي ـــور تل ـــبب تط ـــًدا، بس ـــر تجري ـــة أك الخامس
ـــم يف  ـــاء القي ـــريّة، الرتق ـــم، اللجـــوء إىل منـــاذج تفس ـــة للقي ـــة التدرجّي ـــذه الصف ـــن ه ـــج ع ـــد نت ـــد، وق ـــن التجري م
ـــن،  ـــابها للمتعلم ـــراد إكس ـــات امل ـــم، واالتجاه ـــّي للقي ـــم الراتب ـــم بالتنظي ـــات تهت ـــور صناف ـــم، وظه ـــة والتعلي الربي
ـــل  ـــس مراح ـــرض أْن يعك ـــا، يُف ـــا متدرًج ـــب ترتيًب ـــة، ترت ـــداف وجدانّي ـــالل أه ـــن خ ـــم م ـــك القي ـــاغ تل ـــث تص حي

ـــم. ـــدايّن للمتعل ـــّي والوج ـــريفّ، والنف ـــور املع التط
نظريـــة التحليـــل النفـــّي عنـــد فرويـــد )Freud( والتـــي تؤكـــد دور الوالديـــن يف تشـــكيل القيـــم لـــدى . 1

املشـــاركن/ات.
وميكن أن نضيف ملا سبق،

المحدِّدات البيولوجّية 	 
ـــان  ـــخصّية اإلنس ـــّية لش ـــامت األساس ـــض الس ـــم بع ـــر يف رس ـــكل كب ـــر بش ـــي تؤث ـــوزن(، الت ـــول – ال ـــم- الط )الحج
ـــن. ـــع اآلخري ـــة م ـــات اإليجابّي ـــاء العالق ـــى بن ـــه ع ـــتقاللّيته وقدرت ـــدى اس ـــه وم ـــه لذات ـــالل تقبل ـــن خ ـــه، م وقيم

وظائف التربية على القيم:
ـــزودون  ـــي ي ـــارف الت ـــة عـــن املع ـــاس، وهـــو أمـــر ال يقـــل أهمّي ـــم غرســـها يف نفـــوس الن ـــة عـــى القي تســـتهدف الربي
ـــن  ـــاًل ع ـــلوك، فض ـــل أو س ـــها أّي عم ـــى أساس ـــم ع ـــر يُقّي ـــد معاي ـــا تع ـــام أنّه ـــة، ك ـــوة دافع ـــم ق ـــكل القي ـــا، إذ تش به
ـــن شـــخصّية  ـــهم يف تكوي ـــي تس ـــاس، الت ـــة األس ـــي الدعام ـــن ه ـــة، إْن مل تك ـــّية املهم ـــات األساس ـــا إحـــدى الدعام كونه
ـــق  ـــل الســـلوك، وتحقي ـــراده ومتاســـكهم، تعدي ـــد أف ـــل عـــى توحي ـــي تعم ـــع، فه ـــر عـــى املجتم ـــا أث ـــام أنَّ له ـــرد، ك الف
التوافـــق النفـــّي واالجتامعـــّي للمشـــاركن/ات، واســـتقرار الحيـــاة االجتامعّيـــة، باعتبارهـــا معيـــاًرا أساًســـا يوجـــه 
ـــم مـــن  ـــذي يجمعه ـــدف ال ـــاة، وباله ـــى الحي ـــزود أعضـــاء املجتمـــع مبعن ـــا ت ـــام أنه الســـلوك نحـــو هـــدف مشـــرك، ك

ـــاء.  ـــل البق أج
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قيم حقوق اإلنسان بين التربية والتعليم:
تشـــكل الربيـــة عـــى القيـــم بنـــاًء عـــى مـــا ســـبق، وتُعتـــرب املدرســـة املؤسســـة املرجعّيـــة للربيـــة عـــى القيـــم 
ـــة هـــو تغيـــر روح الفـــرد حتـــى ينمـــو ويتغـــر  ـــة الربويّ ـــا، وقيـــم حقـــوق اإلنســـان خاصـــة، ألّن هـــدف العملّي عموًم
ـــات  ـــلوكّياته يف املجتمع ـــذ س ـــه، وتتخ ـــة مجتمع ـــر وتنمي ـــهم يف تغي ـــتطيع أْن يس ـــم يس ـــلوكه، ومـــن ث ـــور س ويتط
ـــث إنَّ الخـــربات  ـــع؛ حي ـــام للمجتم ـــّي الع ـــا اإلطـــار املرجع ـــي يخلقه ـــم، الت ـــة مـــن القي ـــق مجموع ـــاًرا محـــدًدا، وف مس
ـــه إزاء  ـــن اتجاهات ـــر بشـــكل واضـــح يف تكوي ـــدريّس تؤث ـــا الطفـــل يف محيطـــه األرسّي، واالجتامعـــّي وامل ـــي يتعلمه الت

ـــه.  ـــة مجتمع ـــالءم وثقاف ـــا يت ـــه مب ـــد قيم ـــة تحدي ـــدأ عملي ـــم تب ـــن ث ـــة، وم ـــاة املختلف ـــع الحي مواضي

العالقة التفاعلّية بين المدرسة واألسرة والمجتمع:
ـــث  ـــم، حي ـــى القي ـــة ع ـــال الربي ـــة يف مج ـــدة متكامل ـــلة واح ـــع يف سلس ـــة واألرسة واملجتم ـــن املدرس ـــط كل م ترتب
ـــذه  ـــت ه ـــواء كان ـــا، س ـــة ذاته ـــو الربي ـــم ه ـــل القي ـــار أنَّ نق ـــى اعتب ـــم، ع ـــل القي ـــة نق ـــا يف وظيف ـــركون جميًع يش
ـــا  ـــات، وإمن ـــال كاملعلوم ـــة، وال تق ـــرش كالزراع ـــم ال تنت ـــع ألن القي ـــة، أو املجتم ـــرف األرسة، أو املدرس ـــن ط ـــة م الربي
تتأكـــد يوًمـــا بعـــد يـــوم، وتظهـــر يف كل أفعـــال الحيـــاة، وتتفاعـــل املدرســـة مـــع األرسة واملجتمـــع يف مجـــال 

ـــم.  ـــى القي ـــة ع الربي

التربية على قيم حقوق اإلنسان في المدرسة العربّية:
ـــا، متاشـــًيا مـــع التحـــوالت السياســـّية  ـــا ملحًّ ـــة مطلًب لقـــد أضحـــى نـــرش ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان عـــرب املدرســـة العربّي
ـــط  ـــرب فق ـــي ال تُعت ـــان، الت ـــوق اإلنس ـــدة بحق ـــغاالت املتزاي ـــتجابة لالنش ـــة، واس ـــة واالقتصاديّ ـــة واالجتامعّي والثقافّي

ـــتويات.  ـــع املس ـــة عـــى جمي ـــا للتنمي ـــا الزًم ـــة، ورشطً ـــة وتاريخّي ـــا رضورة حضاريّ ـــل أيًض ـــة، ب رضورة تربويّ

خصائص التربية على قيم حقوق اإلنسان:
يجـــب أن تضـــع الربيـــة عـــى قيـــم حقـــوق اإلنســـان ضمـــن أولويّاتهـــا، املســـاهمة يف تكويـــن املواطـــن املتشـــبع 
بالقيـــم الدميقراطّيـــة، والعدالـــة االجتامعّيـــة، وروح الحـــوار وقبـــول اآلخـــر القـــادر عـــى مامرســـتها يف ســـلوكه 
ـــه  ـــن واعٍ بواجبات ـــة ملواط ـــن املدرس ـــن، أي تكوي ـــوق اآلخري ـــه لحق ـــه، واحرام ـــكه بحقوق ـــالل متس ـــن خ ـــّي م اليوم
ـــدر  ـــس الق ـــع، بنف ـــح املجتم ـــوق ومصال ـــى حق ـــا ع ـــام حريًص ـــح الع ـــن الصال ـــا ع ـــره، مدافًع ـــو غ ـــه ونح ـــو نفس نح
الـــذي يحـــرص فيـــه عـــى حقوقـــه ويدافـــع عنهـــا، األمـــر الـــذي ينتـــج عنـــه تنشـــئة مواطـــن صالـــح لنفســـه، 
ولدينـــه، وملجتمعـــه، عـــى اعتبـــار أنَّ قيـــم حقـــوق اإلنســـان مطلـــب مشـــرك، تنـــادي بـــه الرشيعـــة اإلســـالمّية، 

واملواثيـــق الدولّيـــة.

وهكـــذا تتســـم الربيـــة املدرســـّية عـــى حقـــوق اإلنســـان بعـــدة ســـامت، فهـــي إنســـانّية تهتـــم بتوعيـــة اإلنســـان 
ـــة  ـــة والكرام ـــذات والحريّ ـــل ال ـــم مث ـــم مبفاهي ـــا تهت ـــة ألنه ـــل، وتنويريّ ـــب العق ـــا تخاط ـــة ألنه ـــه، وعقالنّي بحقوق
ـــر يف  ـــادة النظ ـــو إىل إع ـــاءة، تدع ـــة بن ـــة نقديّ ـــا تربي ـــي أيًض ـــة، وه ـــة واملواطن ـــاواة والدميقراطّي ـــامح واملس والتس
ـــرد  ـــن الف ـــدف إىل تكوي ـــام ته ـــكل ع ـــي بش ـــان، فه ـــوق اإلنس ـــع حق ـــاىف م ـــي تتن ـــلوكّيات، الت ـــادئ والس ـــم واملب القي
تكويًنـــا متكامـــاًل، مـــع األخـــذ بعـــن االعتبـــار كل مكوناتـــه العقلّيـــة واملعرفّيـــة والســـلوكّية والوجدانّيـــة؛ ليكـــون 

ــا وتطبيقيًّـــا.  عـــى علـــم بحقوقـــه وواجباتـــه وحقـــوق اآلخريـــن نظريًـّ
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الجلسة األولى
المقدمة:

ـــاه 	  ـــع تج ـــف املجتم ـــس يف مواق ـــاس الجن ـــى أس ـــّي ع ـــف املبن ـــكال العن ـــع أش ـــّية لجمي ـــباب األساس ـــن األس تكم
ــرص  ــازات والفـ ــود واالمتيـ ــؤولّيات والقيـ ــاتها - األدوار واملسـ ــن ومامرسـ ــن الجنسـ ــز بـ ــات التمييـ مامرسـ
املمنوحـــة للفـــرد وفًقـــا لنـــوع الجنـــس. تتطلـــب معالجـــة األســـباب الجذريّـــة مـــن خـــالل أنشـــطة الوقايـــة 

كعمـــل مســـتدام طويـــل األمـــد، مـــع حـــدوث التغيـــر ببـــطء عـــى مـــدى فـــرة طويلـــة مـــن الزمـــن.
األســـباب الرئيســـّية للعنـــف املبنـــّي عـــى النـــوع االجتامعـــّي هـــي عـــدم املســـاواة، وســـوء اســـتخدام الســـلطة، 	 

وعـــدم احـــرام حقـــوق اإلنســـان.

النتاج العام للجلسة: 
فهم األسباب الجذريّة للعنف املبنّي عى الجنس وأثره عى مختلف فئات املجتمع. 

النتاجات الخاصة للجلسة:
التعرف عى األسباب الجذريّة للعنف املبنّي عى النوع االجتامعي.	 
التمييز بن األسباب املبارشة والعوامل املساهمة لحدوث العنف املبنّي عى الجنس. 	 
رفع قدرة املشاركن/ات عى التوعية بأسباب وعوامل العنف املبنّي عى الجنس ومخاطره. 	 

اليوم الثالث
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اسم النشاط: 
األسباب والعوامل المساهمة بالعنف 	 

المبنّي على الجنس.
زمن النشـاط: 

90 دقيقة.	 

هدف النشاط: 
فهـــم األســـباب الجذريّـــة للعنـــف املبنـــّي عـــى 	 

الجنـــس، وأثرهـــا عـــى مختلـــف فئـــات املجتمـــع.
التوعيـــة 	  عـــى  املشـــاركن/ات  قـــدرة  رفـــع 

ـــس  ـــى الجن ـــّي ع ـــف املبن ـــل العن ـــباب وعوام بأس
ومخاطـــره. 

أدوات النشاط:
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ــم 	  ــم تقديـ ــى يتـ ــه حتـ ــاركن/ات، أنّـ ارشح للمشـ

ـــّي  ـــف املبن ـــة للعن ـــج فاعل ـــم برام ـــة وتصمي خدم
عـــى الجنـــس، فـــال بـــد مـــن فهـــم األســـباب 
ــّي  الجذريّـــة والعوامـــل املســـاهمة بالعنـــف املبنـ

عـــى الجنـــس.
ــاركن/ات 	  ــأل املشـ ــف، واسـ ــجرة العنـ ــرض شـ اعـ

ـــّي  ـــف املبن ـــاهمة للعن ـــل املس ـــباب /العوام ـــن األس ع
عـــى أســـاس الجنـــس.

ل اســـتجاباتهم عـــى منطقـــة الجـــذور 	  ســـجِّ
بشـــجرة العنـــف، وارشح أنَّ جـــذور الشـــجرة 
ــتمر  ــاهمة، واسـ ــل املسـ ــباب والعوامـ ــل األسـ متثـ
ـــباب  ـــن األس ـــر م ـــدد كب ـــى ع ـــل ع ـــى تحص حت
ــرّي. ــار النظـ ــة باإلطـ ــاهمة املدرجـ ــل املسـ والعوامـ

ارشح للمجموعـــة أنّـــك طلبـــت منهـــم ذكـــر 	 
ــّي  ــف املبنـ ــاهمة بالعنـ ــل املسـ ــباب والعوامـ األسـ
عـــى الجنـــس، ثـــم اســـأل املشـــاركن/ات إذا 
ـــن  ـــباب ع ـــن األس ـــرق ب ـــة بالف ـــى معرف ـــوا ع كان

ــاهمة. ــل املسـ العوامـ
ع املشـــاركن/ات اىل أربـــع مجموعـــات، ثـــم 	  وزِّ

اطلـــب مـــن كل مجموعـــة أْن تقـــوم بتصنيـــف كل 

ـــباب أو  ـــن أس ـــا ب ـــذور م ـــى الج ـــم رسده ع ـــا ت م
ـــل. عوام

اطلـــب مـــن كل مجموعـــة أْن يعـــرض ممثلهـــا 	 
عـــى بقيـــة املشـــاركن/ات نتائـــج عملهـــم.

ناقـــش بـــأّن األســـباب الجذريّـــة للعنـــف املبنـــّي 	 
عـــى االجتامعـــّي تكمـــن مبواقـــف املجتمـــع تجـــاه 
ـــن )أدوار،  ـــن م ـــن الجنس ـــز ب ـــات التميي مامرس
دات، امتيـــازات، والفـــرص  مســـؤولّيات، محـــدِّ
ـــّي(. يف  ـــوع االجتامع ـــا للن ـــرد وفًق ـــة للف املمنوح
حـــن أنَّ العوامـــل املســـاهمة هـــي غـــر مســـبِّبة 
للعنـــف املبنـــّي عـــى الجنـــس، رغـــم ارتباطهـــا 

ببعـــض أعـــامل العنـــف املبنـــّي عـــى الجنـــس.
ــباب، 	  ــر عـــى األسـ ــون األحمـ ــرة باللـ ــع دائـ ضـ

العوامـــل  حـــول  األخـــر  باللـــون  ودائـــرة 
املســـاهمة عـــى شـــجرة العنـــف، كختـــام وتلخيـــص 

ــوع. للموضـ
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الجلسة الثانية
المقدمة:

ـــات  ـــن. واالتجاه ـــوع مع ـــه ملوض ـــرد أو كره ـــب الف ـــة ح ـــل درج ـــرايّض وميث ـــاء اف ـــا بن ـــى أنّه ـــات ع ـــرف االتجاه تُع
عموًمـــا إيجابّيـــة، أو ســـلبّية لشـــخص، أو مـــكان، أو يشء، أو حـــدث. وهـــذا كثـــرًا مـــا يشـــار إليـــه كموضـــوع 
ـــون  ـــم ميتلك ـــي أنّه ـــام يعن ـــن، م ـــوع مع ـــاه موض ـــون تج ـــا ويتصارع ـــاس أيًض ـــض الن ـــن أْن يتناق ـــاه. وميك االتج

ـــدات. ـــة املعتق ـــكيلها نتيج ـــت، ويتـــم تش ـــس الوق ـــوع يف نف ـــذا املوض ـــو ه ـــلبّية نح ـــة أو س ـــات إيجابّي اتجاه

النتاج العام للجلسة: 
فهم املشاركن/ات أهمّية االتجاهات واملعتقدات وتعديلها مبا يحقق املساواة الخاصة بالنوع االجتامعّي.

النتاجات الخاصة للجلسة:
ـــط 	  ـــاهم خط ـــايل تس ـــة، وبالت ـــة وعاملّي ـــكلة محلّي ـــي مش ـــاواة ه ـــدم املس ـــأنَّ ع ـــاركن/ات ب ـــي املش ـــادة وع زي

الوقايـــة والعـــالج مـــن الحـــد منهـــا، مـــن خـــالل تغيـــر األفـــكار واملعتقـــدات الخاصـــة بالنـــوع االجتامعـــّي 
ـــاركن/ات.  ـــد املش ـــة عن الخاطئ

ـــر 	  ـــّي، وأث ـــوع االجتامع ـــة بالن ـــاواة الخاص ـــو الالمس ـــات نح ـــة االتجاه ـــاركن/ات ألهمي ـــم املش ـــز فه تعزي
ـــره. ـــى تغي ـــايل ع ـــلوك، وبالت ـــى الس ـــات ع ـــذه االتجاه ه
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اسم النشاط: 
نطاق المشكلة.	 

زمن النشـاط: 
90 دقيقة.	 

هدف النشاط: 
ــكلة 	  ــورة مشـ ــاركن/ات لخطـ ــم املشـ ــادة فهـ زيـ

ـــا  ـــّي محليًّ ـــوع االجتامع ـــاواة الخاصـــة بالن الالمس
ـــا، وهـــذا يســـاعد عـــى تغيـــر أي معتقـــدات  وعامليًّ
ــاواة  ــكلة الالمسـ ــأنَّ مشـ ــاركن/ات بـ ــدى املشـ لـ
ــكلة  ــت مشـ ــّي ليسـ ــوع االجتامعـ ــة بالنـ الخاصـ

بحاجـــة إىل وقايـــة أو تدخـــل للحـــد منهـــا.
تعزيـــز فهـــم املشـــاركن/ات ألهمّيـــة االتجاهـــات 	 

ـــى  ـــّي ع ـــف املبن ـــة بالعن ـــاواة الخاص ـــو الالمس نح
ـــلوك،  ـــى الس ـــات ع ـــذه االتجاه ـــر ه ـــس، وأث الجن

ـــره.  ـــى تغي ـــايل ع وبالت

أدوات النشاط:
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط:
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط: 
حقائق وإحصائيات:

املتعلـــق 	  امللحـــق  املشـــاركن/ات  عـــى  ع  وزِّ
ــة  ــاواة الخاصـ ــة بالالمسـ ــات املتعلقـ باإلحصائّيـ
بالنـــوع االجتامعـــّي كمقدمـــة للجلســـة بالقـــول 
إنَّ هنـــاك باحثـــن مـــن جميـــع أنحـــاء العـــامل 
يعملـــون عـــى توثيـــق طبيعـــة ومـــدى الالمســـاواة 

ــّي عـــى الجنـــس. ــة بالعنـــف املبنـ الخاصـ
ـــوع 	  ـــاواة الخاصـــة بالن ـــكلة الالمس ـــأنَّ مش ارشح ب

االجتامعـــّي تُعتـــرب مشـــكلة خطـــرة تهـــدد 
الحيـــاة، تتضمـــن النـــرشة التـــي بـــن أيديكـــم 
ــة  ــاث الوطنّيـ ــن األبحـ ــات مـ ــق وإحصائّيـ حقائـ
والدولّيـــة )بعـــض اإلحصائّيـــات العاملّيـــة حـــول 
الالمســـاواة الخاصـــة بالعنـــف املبنـــّي عـــى 

ــس(. الجنـ
ــى 	  ــق عـ ــات والحقائـ ـــذه اإلحصائّيـ ــرض ه اعـ

فقـــرات  أي  وناقـــش  التقدميـــّي،  العـــرض 

ـــت  ـــألهم إذا كان ـــاش، واس ـــاه والنق ـــتدعي االنتب تس
ــم. ــبة لهـ ــة بالنسـ ــق مفاجئـ ــذه الحقائـ هـ

ـــز املشـــاركن/ات عـــى إعـــادة قـــراءة هـــذه 	  حفِّ
امللحقـــات بعـــد الجلســـة للتفكـــر بخطـــورة 

ــكلة. املشـ

ـــح للمشـــاركن/ات أنَّ بعـــض املشـــاركن/	  وضِّ
ات قـــد ال يعتقـــدون بصـــدق هـــذه املعلومـــات، 
ـــد لهـــم أنَّ هـــذه  ـــه، وأكِّ ـــغ في واعتبارهـــا يشء مبال
االرقـــام حقيقّيـــة، مـــع العلـــم أنَّ هـــذه األرقـــام 
ـــة  ـــّي نتيج ـــدل الحقيق ـــن املع ـــل م ـــون أق ـــد تك ق
توخـــي الباحثـــن للحـــذر يف طـــرح املوضـــوع.

ـــة نحـــو التمييـــز والالمســـاواة الخاصـــة  النظـــرة املجتمعّي

ـــّي عـــى الجنـــس:   بالعنـــف املبن

ملونـــة، 	  )بطاقـــات  املشـــاركن/ات  عـــى  ع  وزِّ
تحتـــوي نصـــف مثـــل شـــعبّي(.

أخـــرب املشـــاركن/ات أنَّ أوراق األمثـــال الشـــعبّية 	 
اختلطـــت، فعـــى كل مشـــارك البحـــث إليجـــاد 
ـــن  ـــع أّي م ـــعبّي م ـــل الش ـــن املث ـــاين م ـــف الث النص

بقّيـــة املشـــاركن/ات.
ـــاركن/	  ـــد املش ـــن أح ـــب م ـــل، اطل ـــامل املث ـــد إك بع

ـــاركن/ات.  ـــة املش ـــاًل لبقي ـــل كام ـــرأ املث ات أن يق
اطـــرح عـــى املشـــاركن/ات ســـؤااًل حـــول مـــاذا 	 

تخـــربك هـــذه األمثـــال عـــن اتجاهـــات النـــاس 
تجـــاه  وبالتـــايل  والفتيـــات،  النســـاء  تجـــاه 
الالمســـاواة الخاصـــة بالعنـــف املبنـــّي عـــى 

الجنـــس؟
ـــا 	  ـــال، وكيـــف أنّه ناقـــش املشـــاركن/ات بهـــذه األمث

تعـــرب عـــن اتجاهـــات املجتمـــع نحـــو النســـاء.
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اسم النشاط: 
تغيير االتجاهات	 

 )موافق، محايد، غير موافق(.
زمن النشـاط: 

60 دقيقة. 	 

هدف النشاط: 
ـــو  ـــات نح ـــة االتجاه ـــاركن/ات بأهمّي ـــم املش ـــز فه تعزي
ـــذه  ـــر ه ـــّي وأث ـــوع االجتامع ـــاواة الخاصـــة بالن الالمس

ـــلوك. ـــر الس ـــى تغي ـــات ع االتجاه

أدوات النشاط: 
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ـــق، 	  ـــارات )مواف ـــا عب ـــوب عليه ـــات مكت ـــع بطاق ض

ـــق(.  ـــر مواف ـــد، غ محاي
اطلـــب مـــن املشـــاركن/ات قـــراءة كل جملـــة 	 

وإعطـــاء رأيـــه بالتوجـــه إىل إحـــدى البطاقـــات 
ــاله.  ــورة أعـ املذكـ

يقـــوم املـــدرِّب/ة بعـــرض املعلومـــات الصحيحـــة 	 
بعـــد كل جملـــة ويناقـــش كل جملـــة تســـتدعي 
االنتبـــاه واملناقشـــة ويســـأله مـــاذا كانـــت هـــذه 

الجملـــة مفاجئـــة بالنســـبة لهـــم.
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الجلسة الثالثة

المقدمة:
إنَّ املســـاواة الخاصـــة بالنـــوع االجتامعـــّي أحـــد حقـــوق اإلنســـان اإلنســـانّية التـــي نـــص عليهـــا اإلعـــالن العاملـــّي 
لحقـــوق اإلنســـان، وتُعتـــرب قضّيـــة مركزيّـــة يف معالجـــة التنميـــة وقـــوة دافعـــة لتحقيـــق األهـــداف االقتصاديّـــة 
ـــر  ـــك، وتطوي ـــة وراء ذل ـــباب الكامن ـــن معالجـــة األس ـــد م ـــة، ال ب ـــة االجتامعّي ـــم منظـــور العدال ـــة. ولتعمي واالجتامعّي
اســـراتيجّيات لتحقيـــق الهـــدف املرجـــو، ومـــن ضمـــن هـــذه االســـراتيجّيات وصـــول الجنســـن لكافـــة املـــوارد 
والفـــرص والخدمـــات ودمـــج خـــربات الجنســـن مـــن أجـــل التغيـــر الهيـــكّي ووضـــع معايـــر تحقـــق فيهـــا املســـاواة 

ـــة. والعدال

النتاج العام للجلسة: 
ـــة  ـــباب الكامن ـــة األس ـــف ومعالج ـــن الضع ـــر ومواط ـــل املخاط ـــل تقلي ـــن أج ـــه م ـــام ب ـــب القي ـــا يج ـــى م ـــليط ع التس

ـــس. ـــاس الجن ـــى أس ـــّي ع ـــف املبن ـــة بالعن ـــاواة الخاص ـــق املس ـــا يحق ـــس مب ـــاس الجن ـــى أس ـــم ع ـــف القائ وراء العن

النتاجات الخاصة للجلسة:   
تحديد املخاطر ومواطن الضعف.	 
تحديد صور التدخل للوقاية من التمييز بن الجنسن ومعرفة اإلجراءات الوقائّية.	 
تطبيـــق اســـراتيجّيات لتغيـــر الســـلوك عـــى مســـتوى األفـــراد واملجتمـــع املحـــّي واملجتمـــع األوســـع 	 

ـــة  إلنهـــاء والحـــد مـــن التمييـــز وعـــدم املســـاواة الخاصـــة بالنـــوع االجتامعـــّي، وتعزيـــز املامرســـات اإليجابّي
ـــس. ـــاس الجن ـــى أس ـــّي ع ـــف املبن ـــة بالعن ـــة الخاص ـــق العدال لتحقي
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اسم النشاط: 
معالجة األسباب الكامنة وراء العنف 	 

المبنّي على أساس الجنس.
زمن النشـاط: 

120 دقيقة	 

هدف النشاط: 
ـــج  ـــم برام ـــف لتصمي ـــة للعن ـــباب الكامن ـــد األس تحدي

ـــة.  ـــة ووقائّي عالجّي

أدوات النشاط: 
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط:
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ـــاركن/ات 	  ـــاعر املش ـــكار ومش ـــات وأف ـــش اتجاه ناق

ـــس. ـــاس الجن ـــى أس ـــّي ع ـــف املبن حـــول العن
أغلـــق الجلســـة مـــع املشـــاركن/ات بتلخيـــص إنَّ 	 

منـــع العنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس الجنـــس ينطـــوي 
ـــن  ـــة وراءه، وتكم ـــباب الكامن ـــة األس ـــى معالج ع
ــع  ــف املجتمـ ــه يف مواقـ ــة لـ ــباب الجذريّـ األسـ
تجـــاه التمييـــز بـــن الجنســـن ومامرســـاتها التـــي 
ـــع  ـــدة ومواق ـــل يف أدوار جام ـــرأة والرج ـــع امل تض
قـــوة، وتكـــون املـــرأة يف وضعّيـــة التبعّيـــة بالنســـبة 
ـــى  ـــّي ع ـــف املبن ـــامل العن ـــالل أع ـــن خ ـــل م للرج
أســـاس الجنـــس، ومـــن شـــأن هـــذا االســـتخفاف 
أو عـــدم الوعـــي بحقـــوق اإلنســـان واملســـاواة بـــن 
ـــة  ـــر العنيف ـــبل غ ـــة والس ـــن والدميقراطي الجنس
ــذا  ــس هـ ــبب يف تكريـ ــاكل، أْن يتسـ ــل املشـ لحـ

ـــف. العن
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اسم النشاط: 
اإلجراءات الوقائّية.	 

زمن النشـاط: 
120 دقيقة.	 

هدف النشاط:
ـــن  ـــز ب ـــن التميي ـــة م ـــل للوقاي ـــور التدخ ـــد ص تحدي

ـــة. ـــراءات الوقائّي ـــة اإلج ـــن ومعرف الجنس

 أدوات النشاط: 
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
اسأل املشاركن/ات:	 

ــاع  ــات وصّنـ ــراد ومجتمعـ ــل كأفـ ــا نعمـ ــو كنـ  لـ
قـــرار مـــا الـــذي ميكـــن أْن ندعـــو إليـــه إىل 
إحـــداث تغيـــر يف املواقـــف والســـلوكّيات حـــول 
التمييـــز وعـــدم املســـاواة الخاصـــة بالعنـــف 

ــس؟ ــاس الجنـ ــى أسـ ــّي عـ املبنـ
أغلـــق الجلســـة مـــع املشـــاركن/ات بتلخيـــص 	 

إنَّ األبحـــاث حـــول املقاربـــات املبتكـــرة لتعزيـــز 
العدالـــة الخاصـــة بالعنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس 
الجنـــس، وإعـــداد الربامـــج وحمـــالت املنـــارصة 
مبـــا يتفـــق مـــع اســـراتيجّية العدالـــة الخاصـــة 

ــرى اآلن. ــّي تُجـ ــوع االجتامعـ بالنـ



47 تعزيز الممارسات االيجابية لمفهوم الرجولة لدى الفتيان وفق منظور النوع االجتماعي 2021

اسم النشاط: 
استراتيجّيات تغيير السلوك. 	 

زمن النشـاط: 
120 دقيقة.	 

هدف النشاط: 
تطبيـــق اســـراتيجّيات لتغيـــر الســـلوك عـــى مســـتوى 
ـــاء  ـــع إلنه ـــع األوس ـــّي واملجتم ـــع املح ـــراد واملجتم األف
ـــوع  ـــز وعـــدم املســـاواة الخاصـــة بالن الحـــد مـــن التميي
االجتامعـــّي وتعزيـــز املامرســـات اإليجابّيـــة لتحقيـــق 
العدالـــة الخاصـــة بالعنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس 

الجنـــس.

 أدوات النشاط: 
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
اسأل املشاركن/ات:	 

 مـــا هـــي آليـــات واســـراتيجّيات املســـاواة بـــن 
الجنســـن مـــن وجهـــة نظرهـــم؟

وهـــي 	  االســـراتيجّيات،  للمشـــاركن/ات  ارشح 
ـــاواة  ـــزز املس ـــة تع ـــات غـــر متييزيّ )وضـــع ترشيع
والحقـــوق بـــن الجنســـن، ووضـــع آليـــات 
إلرشاك منظـــامت املجتمـــع يف تعزيـــز املســـاواة 

والحقـــوق بـــن الجنســـن، وإرشاك الرجـــال 
ــم رشكاء  ــم بوصفهـ ــع تنوعاتهـ ــان بجميـ والفتيـ
ــارة  ــات الضـ ــى املامرسـ ــاء عـ ــر، والقضـ للتغيـ

ــن(. ــن الجنسـ بـ
ــة 	  ــوا أمثلـ ــاركن/ات أْن يربـ ــن املشـ ــب مـ اطلـ

ــراتيجّيات. ــى االسـ عـ
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المطبوعات: 
ـــاركن  ـــوا املش ـــن أْن يقوم ـــرأة، وميك ـــة للم ـــعبّية الداعم ـــم الش ـــال والحك ـــروج باألمث ـــاط إىل الخ ـــذا النش ـــدف ه يه

ـــياق. ـــس الس ـــن نف ـــة ضم ـــال إيجابّي ـــا بأمث ـــرأة، ودحضه ـــد امل ـــعبّية ض ـــال ش ـــرض أمث بع
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المادة النظرية :
األسباب والعوامل المساهمة بالعنف المبنّي على أساس الجنس

العنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس الجنـــس منتـــرش حـــول العـــامل، وباألخـــص نجدهـــا بشـــكل أكـــرب ضـــد األطفـــال 
والنســـاء. تكمـــن األســـباب األساســـّية لجميـــع أشـــكال العنـــف املبنـــّي عـــى أســـاس الجنـــس يف مواقـــف املجتمـــع 
تجـــاه مامرســـات التمييـــز بـــن الجنســـن ومامرســـاتها - األدوار واملســـؤولّيات والقيـــود واالمتيـــازات والفـــرص 
ـــل  ـــة كعم ـــطة الوقاي ـــالل أنش ـــن خ ـــة م ـــباب الجذريّ ـــة األس ـــب معالج ـــس. تتطل ـــوع الجن ـــا لن ـــرد وفًق ـــة للف املمنوح

ـــن. ـــة مـــن الزم ـــرة طويل ـــدى ف ـــى م ـــطء ع ـــر بب ـــدوث التغي ـــع ح ـــد م ـــل األم مســـتدام طوي

األسباب الرئيسّية للعنف المبنّي على اساس الجنس:
1. عدم المساواة: )التمييز عى أساس الجنس(

ـــام  ـــم، ك ـــوارد أمامه ـــرص وامل ـــن الف ـــّد م ـــد يح ـــي أْن ق ـــك يعن ـــاء؛ ألّن ذل ـــات والنس ـــف الفتي ـــاواة يضع ـــدم املس إّن ع
ـــة:  ـــض األمثل ـــي بع ـــام ي ـــع، في ـــل األرسة واملجتم ـــرارات داخ ـــاذ الق ـــن اتخ ـــم م ـــد مينعه ق

ـــا يف املســـتقبل دورهـــا محصـــور 	  ـــة بالذكـــور، وذلـــك للنظـــرة أنّه ـــم مقارن ـــات فـــرص أقـــل يف التعلي للفتي
كزوجـــة وأم.

قد يتم حرمان النساء من بعض الخدمات أو فرص العمل. 	 
2. سوء استخدام السلطة:

إساءة استخدام السلطة وله عدة أشكال، فيام يي بعض األمثلة: 
ـــات 	  ـــتغالل حاج ـــوارد واس ـــم بامل ـــلطتهم للتحك ـــتخدام س ـــيئون اس ـــد يس ـــايّن ق ـــال اإلنس ـــون يف املج العامل

ـــم.  ـــاس له الن
األخ، ســـواء كان طفـــل أو بالـــغ ممكـــن أن يـــيء اســـتخدام ســـلطته للتحكـــم بأختـــه ومنعهـــا مـــن 	 

الخـــروج مـــن املنـــزل أو التفاعـــل مـــع فتيـــات أخريـــات يف الحـــارة.
رجل يرب زوجته ليشعر أنه مسيطر. 	 
ـــن 	  ـــون م ـــان تك ـــن األحي ـــر م ـــات وكث ـــاء والفتي ـــى النس ـــلطة ع ـــوة وس ـــم ق ـــال لديه ـــام الرج ـــكل ع بش

ـــف. ـــالل العن خ
ـــلطة 	  ـــوة والس ـــي الق ـــي تعط ـــة والت ـــم االجتامعّي ـــم أدواره ـــن صغره ـــون م ـــا يتعلم ـــوًرا وإناثً ـــال ذك األطف

ـــل.  ـــرب للرج األك
3. عدم احترام حقوق اإلنسان: 

 إّن احـــرام حقـــوق اإلنســـان يتضمـــن احـــرام حيـــاة الشـــخص الفرديّـــة واألرسيّـــة، ويتضمـــن حـــق الشـــخص 
ـــة  ـــات اقتصاديّ ـــات وعالق ـــكيل صداق ـــخصّية وتش ـــة والش ـــن الهويّ ـــده، وتكوي ـــس جس ـــرى ويلم ـــن ي ـــم مب يف التحك

واجتامعّيـــة وثقافّيـــة وترفيهّيـــة يف املجتمـــع، وبالتـــايل، عـــدم احـــرام حقـــوق اإلنســـان ممكـــن أْن يشـــمل: 
تحديد حرية الشخص. 	 
حرمان الشخص من املوارد والخدمات والفرص.	 
الحرمان من التعليم.	 

ـــك فيهـــا  ـــث ال متتل ـــزواج املبكـــر؛ حي ـــوة والتحكـــم؛ مثـــل ال ـــعور بالق ـــة للش ـــف كمحاول ـــون العن ـــيئن يرتكب ـــم املس معظ
ـــرارات. ـــاذ الق ـــرأي واتخ ـــن ال ـــر ع ـــق بالتعب ـــاة أّي ح الفت

العوامل المساهمة في العنف المبنّي على أساس الجنس: 
ـــببات أو  ـــت مس ـــي ليس ـــس، وه ـــاس الجن ـــى أس ـــّي ع ـــف املبن ـــاهم يف العن ـــي تس ـــل الت ـــن العوام ـــد م ـــد العدي يوج
ـــن  ـــة ع ـــرة واضح ـــّي فك ـــوذج البيئ ـــي النم ـــف، ويعط ـــى العن ـــرف ع ـــاعد التع ـــا تس ـــف، إال أّن معرفته ـــربرات للعن م

ـــع. ـــة، واملجتم ـــة، الجامع ـــرد، العالق ـــتوى الف ـــى مس ـــدة ع ـــددة واملتواج ـــل املتع ـــذه العوام ه
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عوامل على صعيد الفرد:
وهي تشمل العوامل البيولوجّية واالجتامعّية للفرد التي تزيد من احتامل أْن يصبح ضحّية أو مرتكب للعنف. 

العوامل البيولوجّية:

الجنس: تُعترب اإلناث أكر عرضة للعنف من الذكور.	 
العمر: األطفال أكر عرضة للعنف من البالغن. 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة: هي إحدى العوامل التي تزيد من احتامل تعرض أصحابها للعنف. 	 

عوامل نفسّية وسلوكّية واجتماعّية: 

التعـــرض إلســـاءة املعاملـــة أو العنـــف أو اإلهـــامل يف مرحلـــة الطفولـــة، املســـتوى الثقـــايفّ، ضعـــف مهـــارات التواصـــل، 
ـــوع  ـــاه أدوار الن ـــة تج ـــف تقليديّ ـــدرات، مواق ـــول أو املخ ـــى الكح ـــان ع ـــة، إدم ـــات ذهنّي ـــلوكّية او اضطراب ـــاكل س مش
ـــة،  ـــر، بطال ـــة، فق ـــات اقتصاديّ ـــة، صعوب ـــف يف العائل ـــخ عن ـــود تاري ـــر، وج ـــس اآلخ ـــو الجن ـــة نح ـــّي، عدائّي االجتامع

ـــة. ـــة اليومّي ـــا(، الضغوطـــات الحياتّي ـــا وخارجيًّ ـــون مـــرشدون داخليًّ إقصـــاء اجتامعـــّي )الجئ

عوامل على صعيد العالقة: 
ـــة األقـــرب،  ـــن ضمـــن دائرتهـــم االجتامعّي ـــر يف عالقـــات الفـــرد مـــع األشـــخاص املتواجدي ـــي تؤث ـــي العوامـــل الت وتعن

ـــة، األقـــران، الـــرشكاء تشـــمل:  أي أفـــراد العائل
التفكك األرسّي.	 
تصلب يف توزيع األدوار العائلّية أو تضارب يف األدوار.	 
عنف بن األجيال يف العائلة.	 
مامرسات سيئة لألبوة واألمومة.	 
الروابط مع األشخاص الذين يدعمون أو ميارسون العنف املبنّي عى أساس الجنس.	 
وجود نزاعات القوة والسلطة ضمن العالقة الحميمة.	 
ضعف التواصل بن املشاركن/ات.	 
سيطرة الذكور يف العالقات.	 
تفضيل الذكر. 	 

عوامل على صعيد الجماعة:
كاملدرسة، أماكن العمل، الحّي. وتتضمن: 

التقبل االجتامعّي واملؤسسايّت للعنف املبنّي عى أساس الجنس عى "التسامح مع العنف". 	 
ـــزز الســـلطة 	  ـــس، وتع ـــّي عـــى أســـاس الجن ـــف املبن ـــامح مـــع العن ـــم أو تتس ـــي تدع ـــة الت ـــئة االجتامعّي التنش

ـــّي(.  ـــط االجتامع ـــاء )التنمي ـــن الرجـــال والنس ـــة ب غـــر املتكافئ
انتشار ثقافة لوم الضحية.	 
غياب الدعم من الرشطة والنظام القضايّئ للناجن.	 
عدم تبني التثقيف داخل املدارس وأماكن العمل للعنف املبنّي عى أساس الجنس.	 
نسبة بطالة مرتفعة.	 
عدم وجود منارصة من املجتمع املحّي للعمل عى قضايا العنف ومناهضته.	 

عوامل على صعيد المجتمع:
تـــؤدي هـــذه العوامـــل إىل إضعـــاف املوانـــع ضـــد العنـــف، أو إىل خلـــق عـــدم مســـاواة يف النـــوع االجتامعـــّي، وهـــي 
ـــي  ـــة الت ـــة واملجتمعّي ـــاط التاريخّي ـــن، األمن ـــن الجنس ـــة ب ـــة او اجتامعّي ـــاواة اقتصاديّ ـــود مس ـــدم وج ـــر؛ ع ـــمل: الفق تش
ـــزز  ـــي تع ـــة الت ـــاط املجتمعّي ـــرأة، األمن ـــان وامل ـــوق اإلنس ـــز حق ـــص يف تعزي ـــن، نق ـــن الجنس ـــف ب ـــربر العن ـــمح وت تس
ـــن،  ـــم الدي ـــض مفاهي ـــئ لبع ـــم الخاط ـــيطرة، الفه ـــف والس ـــورة بالعن ـــاط الذك ـــن، ارتب ـــات، املهاجري ـــد األقلّي ـــز ض التميي

ـــن. ـــامت الالجئ ـــا مخي ـــة لضحاي ـــوق القانونّي ـــدام الحق ـــالم، انع ـــرأة يف اإلع ـــلبّية للم ـــة الس ـــورة النمطّي الص
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االتجاهات والمعتقدات وأثرها على السلوك: 
المعتقدات:

هـــي فكـــرة يُعتقـــد أنهـــا صحيحـــة، ومـــن املمكـــن أْن تكـــون أو ال تكـــون مدعَّمـــة بحقائـــق، ومـــن املمكـــن أْن تتأثـــر املعتقـــدات 
ـــوع  ـــه ملوض ـــرد أو كره ـــب الف ـــة ح ـــل درج ـــرايّض، وميث ـــاء اف ـــا بن ـــى أنّه ـــرف ع ـــاة. وتُع ـــربات الحي ـــم وخ ـــن والتعلي بالدي
معـــن، واالتجاهـــات عمومـــا إيجابّيـــة أو ســـلبّية لشـــخص، أو مـــكان أو يشء أو حـــدث، وهـــذا كثـــرًا مـــا يشـــار إليـــه 
ـــون  ـــم ميتلك ـــي أنّه ـــام يعن ـــن، م ـــون تجـــاه موضـــوع مع ـــا ويتصارع ـــاس أيًض ـــن أن يتناقـــض الن كموضـــوع االتجـــاه. وميك

ـــدات. ـــة املعتق ـــكيلها نتيج ـــم تش ـــت، ويت ـــس الوق ـــوع يف نف ـــذا املوض ـــو ه ـــلبّية نح ـــة أو س ـــات إيجابّي اتجاه

وتُعترب االتجاهات أحكام يصدرها اإلنسان، وهي تتكون من ثالثة اقسام: 
الجانب اإلدرايّك.	 
الجانب االنفعايّل.	 
الجانب السلويّك. 	 

ـــل  ـــن درجـــة تفضي ـــرب ع ـــة، تع ـــتجابة عاطفّي ـــة اس ـــتجابة املزاجّي ـــرب االس ـــلوكًا، وتُعت ـــم تصـــدر س ـــر ث ـــى فتتأث ـــدرك املعن أي ت
ـــي  ـــة، فه ـــتجابة املعرفّي ـــا االس ـــن، أم ـــرد مع ـــع لف ـــلويّك املتوق ـــل الس ـــو املي ـــلويّك، فه ـــد الس ـــا املقص ـــن. أم ـــان مع ـــرد لكي الف
ـــارشة  ـــا نتيجـــة خـــربة مب ـــرب أكـــر االتجاهـــات إم ـــان، وتعت ـــرد نحـــو هـــذا الكي ـــدات الف ـــان يؤســـس معتق ـــم إدرايّك للكي تقيي

ـــة. ـــن البيئ ـــة م ـــم باملالحظ أو تعل

تغيير االتجاه 
باإلمـــكان تغيـــر االتجاهـــات مـــن خـــالل “الحـــث”، وينبغـــي أْن نفهـــم تغيـــر االتجـــاه عـــى أنّـــه اســـتجابة مبـــارشة 
ـــداث  ـــى إح ـــا ع ـــالة م ـــدرة رس ـــر يف ق ـــي تؤث ـــل الت ـــل للعوام ـــن التوص ـــّي أمك ـــث التجريب ـــرش، وبالبح ـــن الب ـــل ب للتواص

االســـتاملة والحـــث، وهـــي كالتـــايل: - 
ـــذه 	  ـــد ه ـــا، أح ـــالة ويعالجه ـــى الرس ـــذي يتلق ـــخص ال ـــر إىل الش ـــص تش ـــذه خصائ ـــتهَدف: ه ـــص املس خصائ

الســـامت هـــو الـــذكاء، حيـــث يبـــدو أّن املتلقـــي األكـــر ذكاًء ال تســـهل اســـتاملته عـــن طريـــق رســـائل أحاديّـــة 
ـــذات املتوســـط يكونـــون  ـــر ال ـــذات؛ فبالنســـبة لـــذوي تقدي ـــر ال الجانـــب. ومتغـــر آخـــر متـــت دراســـته وهـــو تقدي

ـــايل.  ـــض والع ـــذات املنخف ـــر ال ـــذوي تقدي ـــة ب ـــث مقارن ـــتاملة والح ـــهولة لالس ـــر س أك
خصائـــص املصـــدر: الخصائـــص الرئيســـّية للمصـــدر هـــي الخـــربة والثقـــة والجاذبّيـــة. وتُعتـــرب مصداقّيـــة 	 

الرســـالة متغـــر شـــديد األهمّيـــة، فـــإذا قـــرأ شـــخص تقريـــًرا عـــن الصحـــة واعتقـــد أنّـــه جـــاء يف جريـــدة 
طبّيـــة مهنّيـــة، فيمكـــن أْن يـــؤدى ذلـــك إىل “حثـــه” أو اســـتاملته بشـــكل أســـهل مـــام لـــو قـــرأه يف جريـــدة 

ـــة.  عام
ـــم 	  ـــون تقدي ـــا يك ـــا م ـــث، فأحيانً ـــتاملة والح ـــامًّ يف االس ـــالة دوًرا مه ـــة الرس ـــب طبيع ـــالة: تلع ـــص الرس خصائ

ـــاه.  ـــر االتج ـــى تغي ـــاعدة ع ـــًدا يف املس ـــًرا مفي ـــة أم ـــّي قص ـــن جانب كل م

ـــا  ـــة تعاملن ـــلوكنا وكيفّي ـــى س ـــر ع ـــا تؤث ـــف، ألن اتجاهاتن ـــن العن ـــن م ـــول الناج ـــخصّية ح ـــا الش ـــر بأفكارن ـــا التفك علين
ـــرام  ـــم االح ـــر له ـــث نظه ـــف؛ بحي ـــن العن ـــن م ـــو الناج ـــة نح ـــات إيجابّي ـــا اتجاه ـــون لدين ـــم أْن يك ـــن امله ـــن، م ـــع اآلخري م

ـــة.  ـــم الرعاي ـــر له ونوف

ـــرض أْن  ـــن املف ـــس، فم ـــاس الجن ـــى أس ـــّي ع ـــف املبن ـــن العن ـــن م ـــايف الناج ـــيًّا يف تع ـــون دوًرا رئيس ـــة يلعب ـــدراء الحال م
ـــة،  ـــا اتجاهـــات إيجابّي ـــة وتقديـــم رعايـــة للناجـــن دون إلحـــاق أّي أذى بهـــم. فـــإذا كان لدين يكـــون لديهـــم اتجاهـــات إيجابّي
ـــالل:  ـــن خ ـــات م ـــر االتجاه ـــم تغي ـــات. ويت ـــم الخدم ـــالل تقدي ـــن خ ـــاالت م ـــاة الح ـــى حي ـــايّب ع ـــر اإليج ـــا األث ـــيكون لن س

ارتقاء مستوى التعليم أو الثقافة. 	 
التجديد أو التحديث. 	 
تجارب وخربات جديدة. 	 
تغير املعلومات والحقائق املبنّي عليها االتجاه. 	 
انضامم الفرد لجامعات رسمّية أو غر رسمّية لها أهداف غر أهدافه. 	 
م من إعالم ودعاية. 	  ما يقدَّ



تعزيز الممارسات االيجابية لمفهوم الرجولة لدى الفتيان وفق منظور النوع االجتماعي 522021

تغيـــر الظـــروف ورغبـــة الفـــرد يف إشـــباع رغبـــات جديـــدة تختلـــف عـــن الســـابقة؛ مبعنـــى االســـتغناء عـــن 	 
مشـــاعر وتوجهـــات لـــدى الفـــرد واســـتبدالها مبشـــاعر جديـــدة. 

العوامـــل التـــي تعيـــق عملّيـــة تغييـــر وتعديـــل االتجاهـــات متعـــددة ونحددهـــا فـــي النقـــاط 
التاليـــة بصيغـــة أدق كمـــا يلـــي:

ـــرد، 	  ـــّية للف ـــخصّية األساس ـــات الش ـــن مكون ـــن ب ـــح م ـــن إىل أْن تصب ـــرور الزم ـــور مب ـــات تتمح إن االتجاه
وخصوًصـــا إذا كانـــت هـــذه االتجاهـــات قدميـــة وقويـــة وراســـخة يف شـــخصّية الفـــرد، إنَّ تغيـــر االتجاهـــات 

ـــر.  ـــة التغي ـــا صعب ـــتقرة منه ـــة املس وبخاص
إنَّ االتجاهات تتميز بالثبات النسبّي، لها صفة االستمرار النسبّي، مام يعيق تغيرها وتعديلها. 	 
ـــاركن/ات، 	  ـــن املش ـــده م ـــدى معتق ـــة ل ـــل ثابت ـــة تظ ـــف بيئّي ـــات ومواق ـــول موضوع ـــأ ح ـــي تنش ـــات الت إنَّ االتجاه

ـــض  ـــول بع ـــأ ح ـــي تنش ـــات الت ـــل االتجاه ـــا، مث ـــا وتعديله ـــب تغيره ـــدة يصع ـــات جام ـــا اتجاه ـــف بأنه وتوص
ـــون الحـــوار  ـــن ال يقبل ـــن، والذي ـــاركن/ات املتعصب ـــدى املش ـــأ ل ـــي تنش ـــات الت ـــل االتجاه ـــعبّية، ومث ـــدات الش املعتق

ـــكار.  ـــدات وأف ـــن معتق ـــم م ـــام يخصه في
إنَّ االتجاهـــات التـــي تنشـــأ حـــول مواقـــف وموضوعـــات ال يقبلهـــا املجتمـــع، وتســـمى االتجاهـــات الرّسيـــة، 	 

وهـــي التـــي يحـــاول أصحابهـــا إخفاؤهـــا وال يســـتطيعون التعبـــر عنهـــا أمـــام اآلخريـــن، هـــذه االتجاهـــات 
يصعـــب تغيرهـــا بســـبب رسيتهـــا وإخفائهـــا مـــام يعيـــق تعديلهـــا.

ـــات، قـــوة االتجـــاه القديـــم ورســـوخه، 	  ـــل االتجاه ـــر وتعدي ـــة تغييـ ـــب عملي ـــق وتصّع ـــي تعي ومـــن العوامـــل الت
ـــة  ـــة والوجدانّي ـــات االتجـــاه املعرفّي ـــاط بـــن موضـــوع أو هـــدف االتجـــاه ومكون ـــى قـــوة االرتب فقـــوة االتجـــاه تعن

ـــر. ـــة  التغي ـــة وصعب ـــا قوي ـــوة مـــام يجعله ـــط ق ـــذه الرواب ـــام زادت ه ـــلوكّية، وكل والس
ـــا 	  ـــرد، وأيًض ـــد الف ـــاه عن ـــامل االتج ـــوح مع ـــة وض ـــادة درج ـــر زي ـــق التغي ـــي تعي ـــل الت ـــن العوام ـــا م  وأيًض

ـــن شـــخصّية الفـــرد، وهـــذا  ـــة االتجـــاه يف تكوي ـــاع قيمـــة وأهمّي ـــواة شـــخصّية الفـــرد وارتف اســـتقرار االتجـــاه يف ن
مـــا يســـمى بالطبيعـــة الشـــخصّية لالتجاهـــات ومعتقـــدات الجامعـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا، وهـــذا واضـــح يف 
ـــر  ـــمى باألث ـــا يس ـــذا م ـــالً، وه ـــة؛ كاألرسة مث ـــات األولّي ـــون يف الجامع ـــي تتك ـــّية الت ـــة األساس ـــات الجذريّ االتجاه
ـــار يف  ـــات االقتص ـــر االتجاه ـــق تغييـ ـــا يعي ـــة، وأيًض ـــى الجامع ـــز ع ـــرات تتمرك ـــه بفق ـــر عن ـــّي، ويُعبَّـ االجتامع
محـــاوالت تغييــــر االتجـــاه عـــى اســـتخدام املحـــارضات واملنشـــورات ومـــا شـــابهها دون مناقشـــات أو قـــرارات، 
كذلـــك االقتصـــار يف محـــاوالت تغييــــر االتجـــاه عـــى املشـــاركن/ات، وليـــس عـــى الجامعـــة ككل؛ ألّن االتجاهـــات 
ـــك  ـــرد، وكذل ـــد الف ـــرأي عن ـــة ال ـــا الجمـــود الفكـــرّي وصالب ـــا، وأيًض ـــع أصـــالً مـــن الجامعـــة وتتصـــل مبوقعه تنب
ـــن  ـــي الع ـــه إىل تعصـــب يعم ـــديد إىل االتجـــاه وتحول ـــال الش ـــة االنفع ـــم بإضاف ـــديد لالتجـــاه القائ التعصـــب الش
ويصـــم األذن، وإدراك االتجـــاه الجديـــد عـــى أّن فيـــه تهديـــًدا لـــذات الفـــرد، ومحاولـــة التغييــــر العنيـــف 
ـــة  ـــى مقاوم ـــل ع ـــي تعم ـــرد والت ـــدى الف ـــة ل ـــخصية القوي ـــع الش ـــك الدواف ـــرد، وكذل ـــم إرادة الف ـــاه رغ لالتج
ـــات  ـــى االتجاه ـــاظ ع ـــر ، للحف ـــكار والتربي ـــقاط واإلن ـــة، كاإلس ـــل الدفاعّي ـــتخدام الحي ـــات، واس ـــر االتجاه تغييـ
ـــة  ـــر االتجاهاتوهـــى محاول ـــره تحـــاول تغييـ ـــا، وكذلـــك وجـــود عوامـــل مؤث القامئـــة ومقاومـــة تغيرهـــا وتعديله
ـــرض  ـــة تتع ـــات املركزيّ ـــام أّن االتجاه ـــرة، ك ـــل املؤث ـــذه العوام ـــة ه ـــوازن ومقاوم ـــن الت ـــة م ـــق حال ـــرد أْن يحق الف

ـــوى.  ـــراك يف املحت ـــادل واالش ـــور والتب ـــة للتط ـــر قابل ـــا غ ـــور؛ ألنه للضم

ـــن  ـــاركون/ات ع ـــا املش ـــي يكّونه ـــرة الت ـــن النظ ـــرب ع ـــدات وتع ـــآراء واملعتق ـــايّس ل ـــاء األس ـــل البن ـــة متث ـــات املركزيّ إّن االتجاه
ـــي ســـنرشحها  ـــة عنـــارص والت ـــة يشء معـــن يتكـــون مـــن ثالث ـــأّن أّي اتجـــاه نفـــّي ناحي ـــدأ بالقـــول ب الواقـــع، وميكـــن أْن نب

ـــا.  تباًع
العنـــر املعـــريفّ واملعلومـــات Cognitive Component: إّن مـــا يتوافـــر لـــدى الفـــرد مـــن معلومـــات، وتعليـــم، 	 

ـــن،  ـــخص مع ـــن أو ش ـــوع مع ـــاه موض ـــرد تج ـــدات الف ـــارف ومعتق ـــن مع ـــى تكوي ـــاعد ع ـــة يس ـــربة، وثقاف وخ
ـــذا  ـــاه ه ـــوع أو اتج ـــذا املوض ـــاه ه ـــه تج ـــاعره وترفات ـــه يف مش ـــن ردود فعل ـــة يف تكوي ـــاعد بالتبعّي ـــي تس وه

ـــخص.  الش
العنـــر العاطفـــّي  واملشـــاعر Affective Component : بنـــاًء عـــى معرفـــة ومعتقـــدات الفـــرد تتكـــون مشـــاعر 	 
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ـــة، وإعجـــاب أو عـــدم  ـــل، وحـــب أو كراهي ـــل أو عـــدم تفضي ـــر يف شـــكل تفضي ـــي تظه ـــه(، والت ـــرد )أي عواطف الف
ـــتياء تجـــاه املوضـــوع.  ـــق( ورضـــا أو اس ـــاح )قل ـــدم ارتي ـــاح وع إعجـــاب، ارتي

العنـــر الســـلويّك -امليـــل الســـلويّك Behavioral Component : ويظهـــر ذلـــك يف شـــكل النّيـــة للتـــرف 	 
ـــلوك يف شـــكل تعزيـــز ودفـــع  ـــة املحيطـــة، وقـــد يكـــون الس ـــة معينـــة حـــول أشـــياء موجـــودة يف البيئ بطريق

ـــرة. ـــرى كث ـــكال أخ ـــة، وأش وعرقل
 إّن العـــرض الســـابق ملكونـــات وعنـــارص االتجـــاه النفـــّي تشـــر إىل إمكانّيـــة تعريفـــه كاآليت: )تكوينـــات ثابتـــة 
ـــة(، ويركـــز التعريـــف عـــى أنهـــا  ـــا الســـلوكّية حـــول أشـــياء موجـــودة يف البيئ نســـبيًّا مـــن املعتقـــدات واملشـــاعر والنواي
ـــن شـــخصّية  ـــح جـــزًءا م ـــن االتجـــاه يصب ـــد تكوي ـــود، وبع ـــاج إىل فـــرة ومجه ـــا يحت ـــث إنَّ تكوينه ـــبيًّا؛ حي ـــة نس ثابت
ـــاج ملجهـــود كبـــر وواضـــح  الفـــرد، ويظهـــر بشـــكل ثابـــت وتبقـــى لفـــرة مـــن الزمـــن، وأّن تغيـــر هـــذا االتجـــاه يحت

ـــم. ومنظ
وبالرجـــوع إىل األســـئلة التـــي طرحناهـــا ســـلًفا، وعـــى ســـبيل املثـــال: هـــل تســـمح ألختـــك بالعمـــل؟ فيجـــب أن 
تعلـــم أنَّ اتجاهـــك ناحيـــة هـــذا املوضـــوع هـــي عبـــارة عـــن خلفّيتـــك مـــن املعتقـــدات واملعـــارف أي معلوماتـــك، 
ـــكار  ـــن إن ـــا ال ميك ـــه، وأيًض ـــك من ـــر، وارتياحـــك أو قلق ـــذا األم ـــل له ـــدم التفضي ـــل أو ع ـــاعرك بالتفضي ـــا مش وأيًض

ـــل؟ ـــك العم ـــت أخت ـــو طلب ـــل ل ـــوي أن تفع ـــاذا تن ـــوع، أي م ـــال املوض ـــرف حي ـــة للت النّي

استراتيجّيات تغيير السوك وآليات الوقاية والتدخل لتحقيق العدالة والمساواة: 
ـــة.  لقـــد حـــّددت املنظـــامت العاملّيـــة املســـاواة االجتامعّيـــة وفًقـــا لحقـــوق اإلنســـان، وال ســـيام حقـــوق املـــرأة والتنميـــة االقتصاديّ

تصـــف منظمـــة )اليونيســـيف( املســـاواة االجتامعّيـــة بأنّهـــا »تعنـــي أنَّ النســـاء والرجـــال والفتيـــات والفتيـــان يتمتعـــون 

بالحقـــوق نفســـها واملـــوارد والفـــرص والحاميـــة. وهـــي ال تتطلـــب أْن يكـــون الفتيـــات والفتيـــان أو النســـاء والرجـــال 

متامثلـــن أو أنء تتـــم معاملتهـــم متاًمـــا عـــى حـــد ســـواء”. 

ـــفورد(:  ـــم )أوكس ـــا معج ـــام يعرّفه ـــويّة" ك ـــاواة، * "النس ـــل املس ـــويّة15  ألج ـــة النس ـــن الحرك ـــه م ـــد املوج ـــض النق ـــاك بع هن

"هـــي االعـــراف بـــأّن للمـــرأة حقوًقـــا وفرًصـــا مســـاوية للرجـــل"، وذلـــك يف مختلـــف مســـتويات الحيـــاة العلمّيـــة والعملّيـــة"، 

ـــا،  ـــا واجتامعيًّ ـــيًّا واقتصاديًّ ـــن سياس ـــاواة الجنس ـــادي مبس ـــي تن ـــة الت ـــا: "النظري ـــا بأنّه ـــرت(، فيعرّفه ـــم )ويبس ـــا معج أم

ـــون  ـــث يقول ـــه"، حي ـــاين من ـــذي تع ـــّي ال ـــز الجن ـــة التميي ـــا، وإىل إزال ـــرأة واهتامماته ـــم امل ـــية إىل دع ـــة سياس ـــعى كحرك وتس

إّن اســـراتيجّيات املســـاواة بـــن الجنســـن ســـطحّية وال تســـعى إىل تحـــدي ســـيطرة الذكـــور، ولكنهـــا تســـعى فقـــط إىل 

ـــورّي،  ـــّي ذك ـــياق مجتمع ـــق بس ـــا تُطبَّ ـــال، ألنه ـــّن للرج ـــّي لتبعيته ـــياق االجتامع ـــن الس ـــاء ضم ـــع النس ـــع، وض ـــن الوض تحس

ويتحكـــم بهـــا عمـــالء لنظـــام ذكـــورّي بالغالـــب، ســـواء بشـــكل مبـــارش أم غـــر مبـــارش، وتوّجهـــت إحـــدى انتقـــادات سياســـات 

ـــاة  ـــي تســـعى لدمـــج النســـاء بالحي ـــز عـــى نحـــو غـــر متناســـب عـــى السياســـات الت ـــي تركّ ـــك الت املســـاواة بـــن الجنســـن تل

ـــا االضطهـــاد الـــذي يتعرضـــَن لـــه عـــى الصعيـــد الخـــاص. املســـاواة بـــن الجنســـن هـــي  العامـــة، دون أن تخاطـــب حقًّ

ـــم  ـــدم فه ـــال ع ـــّي، ويف ح ـــد العامل ـــى الصعي ـــل ع ـــن الحصائ ـــال لتحس ـــرك فّع ـــّية ومح ـــان األساس ـــوق اإلنس ـــن حق ـــق م ح

ـــم التدخـــالت  ـــن تتس ـــكايف، فل ـــدر ال ـــا بالق ـــا وتناوله ـــام وتحليله ـــات بينه ـــام والعالق ـــة به ـــد املتعلق أدوار الجنســـن والقواع

ـــة  ـــة يف الوصـــول إىل كل الحقـــوق، وتكتســـب املســـاواة بـــن الجنســـن أهميـــة محوريّ الراميـــة إىل مكافحـــة التمييـــز بالفعالّي

ـــى  ـــا ع ـــة عملن ـــر طريق ـــس تغي ـــوع الجن ـــور ن ـــم منظ ـــاح يف تعمي ـــتدامة.ويعني النج ـــة واس ـــر فعالّي ـــج أك ـــق نتائ لتحقي

ـــج  ـــل الربام ـــة بعم ـــالت املتصل ـــى التدخ ـــواء ع ـــراتيجّية األض ـــذه االس ـــلط ه ـــه، تس ـــّي، وعلي ـــّي والخارج ـــتوين الداخ املس

ـــة.  ـــادرة العاملّي ـــتويات املب ـــع مس ـــى جمي ـــف ع ـــة، ومنص ـــة الداخلّي ـــل والثقاف ـــات العم ـــى بيئ ـــة وع ـــادرة العاملّي ـــار املب يف إط

ـــل  ـــة عم ـــر بيئ ـــة بتوف ـــادرة العاملّي ـــزام املب ـــزم الت ـــا نلت ـــام، وأنّن ـــكل ت ـــا بش ـــرأة وقيادته ـــاركة امل ـــز مش ـــُد بتعزي ـــزم ج وتلت

ـــذه  ـــذ ه ـــب تنفي ـــات يف إطارها.ويتطل ـــن الخدم ـــتفيدين م ـــخاص املس ـــع األش ـــن وجمي ـــاملة للموظف ـــة وش ـــة وآمن متكينّي

االســـراتيجّية عـــى نحـــو فعـــال الدعـــم مـــن جميـــع الجهـــات الرشيكـــة عـــى مختلـــف املســـتويات. ويســـتلزم تدعيـــم 

ـــا.  ـــذه القضاي ـــوارد له ـــف امل ـــن وتكثي ـــا الجنس ـــة بقضاي ـــة متعلق ـــربات متخصص ـــة خ ـــع إتاح ـــات للجمي ـــر الخدم توف

https://www.alukah.net/spotlight/0/53861/#ixzz7LcjOiyNW :15 رابط املوضوع
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الجلسة األولى والثانية والثالثة
المقدمة:

التدريـــب هـــو تلـــك الجهـــود التـــي تهـــدف إىل تزويـــد الفـــرد باملعلومـــات واملعـــارف التـــي تكســـبه املهـــارة يف 
أداء العمـــل، أو تنميتـــه وتطويـــر مـــا لديـــه مـــن مهـــارات ومعـــارف وخـــربات مبـــا يزيـــد مـــن كفاءتـــه يف أداء 
ـــة  ـــه عملي ـــب بأن ـــرف التدري ـــام ع ـــب، ك ـــتقبل القري ـــى يف املس ـــتوى أع ـــامل ذات مس ـــده ألداء أع ـــايّل، ويع ـــه الح عمل
ـــاب  ـــك الكتس ـــة، وذل ـــة أو الوظيفّي ـــة املهنّي ـــن الناحي ـــرد م ـــلوك الف ـــاول س ـــة تتن ـــات خاص ـــايّب ذو اتجاه ـــل إيج تعدي
ـــل  ـــي تنقصـــه واالتجاهـــات الصالحـــة للعم ـــات الت ـــل املعلوم ـــا اإلنســـان وتحصي ـــاج له ـــي يحت ـــارف والخـــربات الت املع
ـــادات الالزمـــة مـــن أجـــل رفـــع مســـتوى كفاءتـــه يف الـــرشوط  ولـــإلدارة واألمنـــاط الســـلوكّية واملهـــارات املالمئـــة والع
املطلوبـــة إلتقـــان العمـــل وظهـــور فاعليتـــه مـــع الرعـــة واالقتصـــاد يف التكلفـــة، كذلـــك يف الجهـــود املبذولـــة 

ـــتغرق. ـــت املس والوق

النتاج العام للجلسة: 
تنمية وتطوير مهارات معينة لدى املشاركن/ات، ليتم نقل أثر التدريب لجميع فئات املجتمع.

النتاجات الخاصة للجلسة:
إكســـاب املشـــاركن/ات املهـــارات التـــي تجعلهـــم قادريـــن عـــى أداء الواجبـــات املتوقعـــة منـــه بطريقـــة 	 

مرضيـــة وصحيحـــة.
تطوير القيم واالتجاهات للمشاركن/ات وأمناط السلوك مبا تكفل تطوير وتحسن العمل.	 
ــاذ 	  ــة يف اتخـ ــاليب العلمّيـ ــتصحاب األسـ ــكالت واسـ ــل املشـ ــراتيجّيات وتحليـ ــات واالسـ ــم السياسـ رسـ

ــرارات. القـ

اليوم الرابع
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اسم النشاط:
 تقديم عروض تقديمّية.	 

زمن النشـاط: 
5 ساعات. 	 

هدف النشاط: 
القيـــام بعـــروض تقدميّيـــة عـــن تعزيـــز املامرســـات 
اإليجابيـــة ملفهـــوم الرجولـــة وفـــق منظـــور النـــوع 

ــّي.  االجتامعـ

أدوات النشاط: 
ــاّلب، ورق  ــرض، ورق قـ ــاز عـ ــوب، جهـ ــاز حاسـ جهـ

ــخ. ــة، ... إلـ ــوان وعاديّـ ــالم ألـ ــّية، أقـ قرطاسـ

اسراتيجّية تنفيذ النشاط: 
عـــرض تفاعـــّي، عصـــف ذهنـــّي، مجموعـــات عمـــل، 

عـــرض تقدميـــّي.

إجراءات تنفيذ النشاط:
ـــات 	  ـــا مـــن املوضوع ـــار املشـــاركون/ات موضوًع يخت

التـــي تـــم طرحهـــا خـــالل األيـــام الثالثـــة 
ــابقة.   السـ

يتـــم تزويـــد املشـــاركن/ات مبـــواد ومســـتلزمات 	 
تدريبّيـــة قبـــل البـــدء بالعـــرض التقدميـــّي.

ـــرض التقدميـــّي 	  ـــم الع ـــاركون/ات بتقدي ـــوم املش يق
ـــق. مبـــا ال يتجـــاوز 10 دقائ

يقـــوم املـــدرِّب/ة واملشـــاركون/ات بأخـــذ املالحظـــات 	 
وإعطـــاء تغذيـــة راجعـــة لتحســـن األداء.
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المادة النظرية

مفهوم التدريب
ـــادًرا  ـــه ق ـــي تجعل ـــات الت ـــربات واالتجاه ـــارات والخ ـــرد بامله ـــد الف ـــتمر لتزوي ـــاط املس ـــه "النش ـــب بأنّ ـــرف التدري يُع
ـــارات  ـــارف ومه ـــل مع ـــا، أو نق ـــل به ـــي يعم ـــة الت ـــه، والجه ـــة ل ـــادة اإلنتاجّي ـــدف الزي ـــا به ـــل م ـــة عم ـــى مزاول ع

ـــا".  ـــل به ـــي يعم ـــة الت دة يف الجه ـــدَّ ـــام مح ـــرد ألداء مه ـــاءة الف ـــر كف ـــدة لتطوي ـــلوكّيات جدي وس

مفهوم التعليم:
ـــدرات  ـــة الق ـــم تنمي ـــا يت ـــن خالله د، وم ـــدَّ ـــّي مح ـــدف وظيف ـــاج إىل ه ـــرد، ال تحت ـــة للف ـــة معرفّي ـــة تنمي ـــو عملّي ه

ـــام.  ـــكل ع ـــة بش ـــة والتطبيقّي الفكريّ

نموذج تعليم الصغار:
ـــم،  ـــم ليقـــرر مـــن يتعل ـــدي املعل ـــة يف أي ـــه وضـــع املســـؤولّية كامل ـــم في ـــذي يت ـــك النشـــاط ال ـــار هـــو ذل ـــم الصغ تعلي
ومـــاذا ومتـــى يجـــب أن يتعلـــم، يكـــون دور التالميـــذ يف منـــوذج تعليـــم الصغـــار هـــو دور املســـتقبل الخاضـــع 

ـــات. ـــن معلوم ـــاه م ـــا يتلق ـــم وم ـــات املعل لتوجيه

ــم  ــة تؤهلهـ ــربات قليلـ ــون خـ ــم ميتلكـ ــة، وأنَّهـ ــخصيات اعتامديّـ ــار شـ ــوذج أنَّ الصغـ ــذا النمـ ــرض هـ ــد افـ لقـ
ـــدم  ـــتطيعوا التق ـــم يك يس ـــال له ـــا يق ـــم م ـــتعداد لتعل ـــى اس ـــوا ع ـــم أصبح ـــم، وأنَّه ـــوارد يف التعلي ـــتخدامهم كم الس
ـــة، وأنَّ وعيهـــم بالتعلـــم يجعلهـــم يتمركـــزون ويجتمعـــون حـــول املحتـــوى الـــذي تقدمـــه الـــدروس،  إىل مراحـــل تالي
ـــّية  ـــيلة األساس ـــم، إنَّ الوس ـــح له ـــي مُتن ـــآت الت ـــم أو املكاف ـــة عليه ـــوط الخارجّي ـــر الضغ ـــت تأث ـــون تح ـــم مدفوع فه

ـــات. ـــل املعلوم ـــات نق ـــى تقني ـــد ع ـــار تعتم ـــم الصغ يف تعلي

نموذج تعليم الكبار:
ـــذايّت  ـــو ال ـــل النم ـــن أج ـــرد م ـــه الف ـــذي يبذل ـــود ال ـــار، أو املجه ـــص للكب ـــاط املخص ـــك النش ـــو ذل ـــار ه ـــم الكب تعل
ـــم  ـــدأ تعل ـــا ب ـــة، عندم ـــارش بوظيف ـــكل مب ـــا بش ـــون مرتبطً ـــمّية، وال يك ـــوط رس ـــاَرس دون ضغ ـــو مي ـــادف، وه واله
ـــو  ـــار ه ـــي الكب ـــام معلم ـــد أم ـــوذج الوحي ـــن، كان النم ـــرن العرشي ـــن الق ـــع األول م ـــة يف الرب ـــورة منظم ـــار بص الكب
ـــال،  ـــم أطف ـــو أنه ـــام ل ـــار ك ـــم الكب ـــم تعلي ـــب كان يت ـــى وقـــت قري ـــه حت ـــت النتيجـــة أن ـــار، وكان ـــم الصغ منـــوذج تعلي
ـــدرايّس،  ـــف ال ـــة للتخل ـــبة العالي ـــل النس ـــار، مث ـــي الكب ـــا معلم ـــي القاه ـــدة الت ـــب العدي ـــربر املتاع ـــا ي ـــو م ـــذا ه ه
ـــة الحافـــز واألداء الســـيئ، لذلـــك بـــدأ الجـــدال حـــول منـــوذج تعليـــم الصغـــار عـــى أنـــه رمبـــا ال يكـــون مناســـًبا  وقل
ـــاذا  ـــف وم ـــى وكي ـــد مت ـــهم يف تحدي ـــكل أفضـــل إذا اشـــركوا بأنفس ـــون بش ـــار يتعلم ـــم أنَّ الكب ـــرح أحده ـــار، اق للكب

ـــون. يتعلم

ـــات  ـــن االختالف ـــار، ومل تك ـــم الكب ـــى تعلي ـــّي ع ـــث التجريب ـــد البح ـــدأ بع ـــد ب ـــن ق ـــينات مل يك ـــى الخمس ـــن حت ولك
ـــرت أنَّ  ـــد أظه ـــرى ق ـــة أخ ـــت دراس ـــادة. وكان ـــورة ج ـــرت بص ـــد ظه ـــم ق ـــال التعلي ـــار يف مج ـــار والكب ـــن الصغ ب
ـــم يف  ـــن اندماجه ـــر م ـــمّي، أك ـــم الرس ـــاق التعلي ـــارج نط ـــم خ ـــم بإرادته ـــون يف التعل ـــة يندمج ـــار يف الحقيق الكب

ـــن. ـــهم كمتعلم ـــهم بأنفس ـــون أنفس ـــا يوجه ـــة أيًض ـــم يف الحقيق ـــة وأنه ـــج التوجيهّي الربنام
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ماذا نعرف عن الكبار كمتعلمين
ـــار  ـــم الكب ـــام األوىل ملعل ـــإنَّ مـــن امله ـــك، ف ـــا، ولذل ـــيًئا معيًن ـــم ش ـــم تعل ـــن عليه ـــاذا يتع ـــة مل ـــار إىل معرف ـــاج الكب يحت
ـــم،  ـــم وأدائه ـــه يف حياته ـــون ل ـــا يتعرض ـــة م ـــح قيم ـــأن يوض ـــن ب ـــد املتعلم ـــة« عن ـــة إىل املعرف ـــة »الحاج ـــو تنمي ه
عـــى املعلـــم عـــى األقـــل أْن يثبـــت هـــذا بواســـطة االستشـــهاد مـــن خربتـــه أو خـــربة أحـــد الناجحـــن يف هـــذا 
املجـــال، واألفضـــل مـــن ذلـــك، أْن يقـــدم خـــربات حقيقيـــة أو مشـــابهة متكـــن املتعلمـــن مـــن معرفـــة فوائـــد أْن 

ـــوا.  ـــدوا إذا مل يعرف ـــن أن يفق ـــا ميك ـــوا، وم يعرف

 لدى الكبار حاجة عميقة ألن يوجهوا أنفسهم بأنفسهم. 	 
ـــن 	  ـــؤول ع ـــه مس ـــث أن ـــذات؛ بحي ـــوم ال ـــق مفه ـــذي حق ـــك ال ـــو ذل ـــد« ه ـــس »للراش ـــم النف ـــف عل تعري

حياتـــه واتخـــاذ قراراتـــه وتحمـــل نتائجهـــا. عندمـــا نصـــل إىل هـــذه النقطـــة مـــن امتالكنـــا »مفهـــوم 
الـــذات« فـــإنَّ الحاجـــة إىل أن نعاَمـــل كراشـــدين مـــن قبـــل اآلخريـــن، تنمـــو داخلنـــا ونحتـــاج إىل أن 

نعاَمـــل عـــى أننـــا قادريـــن عـــى تحمـــل مســـؤولّية أنفســـنا. 
الكبار لديهم حجم أكرب ونوعّية مختلفة من الخربة عام ميتلكه الصغار.	 
ـــذا املخـــزون 	  ـــا، وه ـــة لدين ـــام تراكمـــت خـــربات متنوع ـــر، وكل ـــا أك ـــت خربتن ـــام كان ـــنا أطـــول كل ـــام عش كل

ـــا:  ـــددة أهمه ـــك بطـــرق متع ـــم. وذل ـــر يف التعل ـــر مـــن الخـــربة يؤث الكب
ـــم  ـــم ه ـــي تعلمه ـــورد غن ـــا م ـــي يف ذاته ـــربة الت ـــن الخ ـــة م ـــّي بخلفّي ـــف التعليم ـــار إىل املوق ـــأيت الكب ֺ ي
أنفســـهم ولتعلـــم اآلخريـــن، لهـــذا ففـــي تعلـــم الكبـــار تأكيـــد أكـــر عـــى اســـتخدام طـــرق التعلـــم املســـتندة 

ـــة. ـــربات الحقلّي ـــكالت أو الخ ـــل املش ـــن ح ـــات ومتاري ـــل املناقش ـــربة مث ـــى الخ ع
ـــا  ـــارات ويعطونه ـــدة وامله ـــكار الجدي ـــا األف ـــون به ـــي يربط ـــربة الت ـــن الخ ـــع م ـــدة أوس ـــار قاع ـــدى الكب ֺ ل

ـــة.  ـــى وخصوب ـــر غن ـــى أك معن
ـــة ســـيكون لديهـــم اختالفـــات  ـــوا يف أعـــامر مخالف ـــار، خاصـــة إذا كان ֺ مـــن املتوقـــع أنَّ مجموعـــة مـــن الكب

ـــار.  ـــم بدرجـــة أكـــرب مـــن الصغ كثـــرة يف االهتاممـــات والقـــدرات وأمنـــاط التعل
ـــا أكـــرب بالتعليـــم والتوجيـــه  ֺ مجموعـــات الكبـــار هـــي إًذا مجموعـــات غـــر متجانســـة مـــام يتطلـــب اهتامًم

الفـــردّي.

نظرّية تعليم الصغار:
ترتكز نظريّة تعليم الصغار عى املبادئ اآلتية: 

الصغار يتقبلون ما يُقال لهم من معلومات دون تردد. 	 
الصغار ال يحتاجون لربط خرباتهم السابقة مبعارف ومهارات جديدة. 	 
الصغار ال يحتاجون أن يكون لهم دور يف إدارة العملّية والتحكم يف بيئة التعلم. 	 
الصغار لهم املقدرة عى تعلم أشياء قد ال يستخدمونها البّتة.	 

نظرّية تعليم الكبار:
ترتكز نظرية تعليم الكبار عى املبادئ اآلتية: 

الكبار يتعلمون بالتطبيق واملشاركن/ات. 	 
الكبار ميلّون عند الجلوس بشكل سلبّي لفرات طويلة. 	 
الكبار ليس لهم املقدرة عى اإلنصات السلبّي لفرة طويلة. 	 
الكبار ال يقبلون أفكار وخربات اآلخرين بسهولة فهم مييلون ألْن يكونوا شكّاكن. 	 
الكبار يتعلمون بسهولة األشياء التي تفيدهم. 	 
الكبار يتعلمون بشكل أحسن عندما يكون لهم بعض التحكم يف بيئة التدريب. 	 
الكبار يتعلمون األشياء الجديدة التي ميكن ربطها بخرباتهم السابقة.	 
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أهداف التدريب:
تشمل أهداف التدريب، وال تقتر عى اآليت: 

اكتســـاب املشـــاركن/ات املعـــارف املهنّيـــة والوظيفّيـــة وصقـــل املهـــارات والقـــدرات إلنجـــاز العمـــل عـــى 	 
ـــه.  ـــل وج أكم

تطوير أساليب األداء لضامن أداء العمل بفعالّية. 	 
رفع الكفاءة اإلنتاجّية للفرد. 	 
تخفيف العبء عى املرشفن والرؤساء. 	 
املساهمة يف معالجة أسباب االنقطاع عن العمل. 	 
توفر احتياجات املؤسسة من القوى العاملة. 	 
ـــتعملة 	  ـــزة واآلالت املس ـــة واألدوات واألجه ـــوى العامل ـــن الق ـــتفادة م ـــد واالس ـــاء والفاق ـــن األخط ـــد م الح

ـــن.  ـــد ممك ـــى ح إىل أق
ـــة 	  ـــداف الجه ـــن أه ـــن وب ـــل اآلخري ـــه وعم ـــن عمل ـــة ب ـــم وإدراك العالق ـــى فه ـــف ع ـــاعدة كل موظ مس

ـــا. ـــل به ـــي يعم الت

فوائد التدريب للمشاركين/ات والمؤسسات:
ـــي يعمـــل بهـــا هـــؤالء  ـــن يتلقـــون التدريـــب وللمؤسســـات الت ـــد للمشـــاركن/ات الذي ـــؤدي إىل فوائ ـــد ي التدريـــب الجي

ـــي تعـــود عـــى املشـــاركن/ات املشـــاركن/ات مـــا يـــي:  ـــد الت املشـــاركن/ات عـــى حـــد ســـواء. فمـــن الفوائ
تحسن األداء. 	 
زيادة املقابل املادّي. 	 
زيادة فرص الرقي إىل وظائف أعى أو الحصول عى وظيفة أفضل يف مؤسسة أخرى.	 
أما بالنسبة للمؤسسات، فمن الفوائد املتحققة من التدريب ما يي: 	 
يؤدي إىل زيادة اإلنتاجّية واملخرجات، من خالل تحسن املهارات واألداء الوظيفّي.	 
زيادة جودة املنتجات مام يزيد من إشباع حاجات العمالء. 	 
تحسن صورة املؤسسة مام يؤدي إىل جذب املزيد من العمالء واملوظفن املحتملن. 	 
ــات 	  ــد األدوار والصالحّيـ ــن وتحديـ ــالل تحسـ ــن خـ ــاح مـ ــادة األربـ ــايل زيـ ــف، وبالتـ ــل التكاليـ تقليـ

ــة.  ــن باملؤسسـ للعاملـ
للتدريـــب أثـــر تطبيقـــّي؛ إذ إنَّ التدريـــب الناجـــح يشـــجع اآلخريـــن باملؤسســـة عـــى اكتســـاب معـــارف 	 

ومهـــارات وأفـــكار وتقنيـــات جديـــدة.
ـــم 	  ـــات ونظ ـــر السياس ـــم أو تغي ـــال دع ـــى إدخ ـــا ع ـــن قدراته ـــن م ـــة يحس ـــب باملؤسس ـــدة تدري ـــود وح وج

ـــك.  ـــر ذل ـــب األم ـــا يتطل ـــل عندم العم
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مالحظات :



تم إنتاج هذه املواد بدعم مادي من الربنامـــج األورويب اإلقليمي للتنمية والحامية لدعم لبنان، األردن 

والعـــراق (RDPP II) وهومبادرة أوروبية مشـــرتكة بدعم من جمهورية التشـــيك، الدمنارك، اإلتحاد 

األورويب، ايرلندا وســـويرسا. متثل هذه املواد آراء اللجنة الوطنية االردنية لشـــؤون املرأة، وال تعكس 

بالـــرضورة سياســـات أو آراء الربنامـــج األورويب اإلقليمي للتنميـــة والحامية أو الجهـــات املانحة له.

بدعم من :
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